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ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova

Schimb de experienţă și bune practici
ZIUA UȘILOR DESCHISE

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

reprezentanții primăriilor implicate.

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

Ana-Maria Veverița, la numerele de telefon 022 22 18 44, 069424709 
sau prin e-mail la programul.bunelepractici@gmail.com

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova  
este implementat de către IDIS „Viitorul” cu susţinerea financiară a Consiliului 

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

contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

octombrie – noiembrie 2021

Soluții pentru dezvoltarea rurală prin grupuri de 
acțiune locală
Implicarea societății civile, a sectorului public și cel privat 
continuă să aducă dezvoltarea în cele patru comunități ale 
Grupului de Acțiune Locală „Plaiul Codrilor” din raionul 
Strășeni. Astfel, peste 15 mii de locuitori ai regiunii beneficiază 
anual de proiecte care contribuie la dezvoltarea economică și 
socială locală. În perioada 2019 – 2020 s-au realizat 11 proiecte 
de peste 1 milion de lei, iar în perioada 2020 – 2022, sunt în 
implementare 14 proiecte.

„Susținem și încurajăm toate inițiativele și ideile care presupun 
utilizarea noilor cunoștințe, a abordării inovatoare și a tehno-
logiilor moderne, luând în considerare factorii și oportunitățile 
existente în regiune. Realizările se datorează doar colaborării 
intersectoriale și intercomunitare, care au la bază instrumentul 
LEADER, element inovator la nivel național, cât și la nivel de 
microregiune”, este de părere Viorica Mamaliga, manager GAL 
„Plaiul Codrilor”.

Un popas la cișmeaua de la Logănești
Peste 4 mii de locuitori ai satului Logănești din raionul 
Hîncești, dar și oaspeții localității, își pot potoli setea la 
o cișmea amenajată mulțumită implicării băștinașilor cu 
suportul proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”, a co-
munității și administrației publice locale. Cișmeaua, inau-
gurată în octombrie 2020, asigură totodată toți locuitorii 
cu apă potabilă.

„Am reușit să ne unim eforturile comunității și ale localni-
cilor plecați peste hotare pentru dezvoltarea locală partici-
pativă. Membrii diasporei au fost implicați la prioritizarea 
problemelor existente în localitate și au identificat principa-
la problemă pentru care și-au adus contribuția, fapt ce i-a 
motivat să participe la îmbunătățirea condițiilor de viață și 
a serviciilor mai bune în satul lor de baștină, de care sunt 
mândri” povestește primarul satului Logănești, Valentin 
Danu.

Primăria satului Logănești, satul 
Logănești, str. Mihai Viteazul 119, 
raionul Hîncești
Tel: (0269) 57 236
E-mail: loganesti@hincesti.md 

Primar: Valentin Danu

Contacte :

În vacanță la Budești
Te invităm în vacanță la Budești. Aici poți descoperi Muzeul 
satului, face hipism la clubul Sparta, afla cum se produce 
berea și vizita obiectivele locale. Iar peste puțin timp, te vei 
putea odihni și la prima pensiune turistică din sat. Despre 
toate acestea poți cunoaște și la Centrul informațional 
turistic din sat. Iar spre destinațiile turistice vei fi ghidat 
de indicatoarele turistice atractive amplasate pe străzile 
localității. 

Traseul turistic din satul Budești include în total 32 de 
obiective turistice și comunitare. Proiectul a fost implemen-
tat cu suportul băștinașilor, a Guvernului Elveției, a agenți-
lor economici și administrației locale din Budești.

Data: 10 noiembrie
Locația: Primăria satului Budești, municipiul Chișinău

Data: 21 noiembrie
Locația: Primăria satului Logănești, raionul Hîncești

Primăria satului Budești, satul 
Budești, str. Chișinăului 131, 
municipiul Chișinău
Tel: (022) 418 000
Website: www.budesti.md
E-mail: budesti@gmail.com

Primar: Nina Costiuc

Contacte :

Data: 26 noiembrie
Locația: Grupul de Acțiune Locală „Plaiul Codrilor”

Contacte :
Primăria satului Vorniceni, satul 
Vorniceni, strada Sfatul Țării 6, 
raionul Strășeni
Tel: (069) 466 418 
Website: 
www.galplaiulcodrilor.md 
E-mail: 
plaiulcodrilor@gmail.com,  
info@galplaiulcodrilor.md 
       Președinte GAL: Vasile Tofan



La bășcuțele din Țîra
Vechi de sute de ani, mici, dar și călduroase. Este vorba 
despre bordeiele din comuna Ghindești, raionul Florești, 
numite de localnici „băști”. Adevărate bijuterii făcute din 
piatră, aceste bordeie au fost moștenite încă de la strămoși 
și reprezintă căminul și refugiul locuitorilor. Iar pentru a 
pune în lumină valoarea acestor așezări, în satul Țîra din 
cadrul comunei, la 25 mai 2019, s-a desfășurat festivalul 
unic destinat bășcuțelor - „La Bășcuțele din Țîra”.

Invitații festivalului au făcut excursii prin satul parcă 
conservat în timp, cu oale pe acoperișuri și garduri 
construite din piatră, au putut vizita liber gospodăriile 
sătenilor și intra în bășcuțe – cartea de vizită a localității. 
Băștinașii, oameni deosebit de ospitalieri, și-au întâmpinat 
oaspeții cu vin și bucate tradiționale, în special, cu 
preparatul local – învârtită cu brânză. 

Feștelița – satul inteligent energetic
Satul Feștelița se mândrește cu primul Centru de Excelență 
în Eficiență Energetică din Republica Moldova. Centrul 
este format din 10 tipologii de subproiecte demonstrative 
din domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile: 
iluminat stradal inteligent, parc fotovoltaic, panouri on-
grid, cazangerii pe bază de biomasă și colectoare solare.

Centrul reprezintă, la nivel de țară, un model de schimb 
de bune practici în domeniul eficienței energetice. Astfel, 
cu suportul financiar al Uniunii Europene, localitatea 
Feștelița este primul sat inteligent energetic din țară, iar 
Primăria satului Feștelița - prima autoritate publică locală 
care gestionează un parc fotovoltaic. Toți cei cca trei mii de 
localnici se bucură de condiții mai bune de viață, studii și 
muncă.

Unica centrală termică pe 
resturi vegetale din țară
Gimnaziul „Mihai Eminescu” din orașul Cantemir este uni-
ca instituție publică din Republica Moldova care, cu sprijinul 
financiar al Uniunii Europene, deține o centrală termică pe 
biomasă care utilizează crengi uscate de pomi și viță de vie. 
Componentele inovative au fost realizate și în alte trei insti-
tuții din orașul Cantemir – în două grădinițe și în liceu. Cele 
patru instituții educaționale au înregistrat deja economii de 
energie de circa 60%, bani care vor putea fi redirecționați 
spre alte necesități. Datorită Uniunii Europene, economiile 
monetare anuale în orașul Cantemir reprezintă 91,817 euro 
sau 15% din bugetul total anual al orașului.

Lucrările, care au costat peste 950 mii euro, au fost finanțate de Uniunea Europeană, în cadrul pro-
iectului „Reabilitarea Termică a Clădirilor Educaționale din Cantemir – CanTREB” și contribuție 
din sursele Consiliului orășenesc Cantemir.

Data: 8 noiembrie
Locația: Primăria orașului Cantemir

Trasee ecoturistice unice la Sipoteni
Comuna Sipoteni, care e și Capitala Tineretului 2020-2021 
se mândrește cu patru trasee turistice noi, lansate pe 1 au-
gust. Traseele ecoturistice Sipoteni parcurg peisaje naturale 
nemaipomenit de frumoase, care includ patru trasee unice 
care traversează raioanele Călărași, Strășeni, Nisporeni și 
Ungheni. Ele pot fi parcurse atât pe jos, cât și cu bicicleta. 
De asemenea, trei pensiuni turistice, o zonă de agrement, 
o uscătorie de fructe și un atelier de lactate cu sală de de-
gustare sunt amenajate la Sipoteni pentru turiștii dornici să 
exploreze Codrii Moldovei. 

Toate aceste sunt posibile cu sprijinul PNUD și al Guver-
nului Elveției, care au oferit un grant de 60 000 USD, dar și 
cofinanțării de 144 000 USD a autorităților locale, precum 
și contribuțiilor asociației de băștinași și agenților privați 
beneficiari.

Data: 31 octombrie
Locația: Primăria satului Sipoteni, raionul Călărași

Tradiții autentice la Selemet
Au modelat chirpici din lut și paie. Locuitorii satului Selemet 
s-au adunat la o clacă tradițională ca pe vremuri. Aceștia au 
aranjat un scenariu teatralizat cu elemente tradiționale rupte 
din trecut a întregului proces de modelare a chirpicilor din 
lut și paie, puși în forme de lemn (chirpicari) și uscați la soare 
după tradiția veche. Evenimentul a fost organizat la finele 
Zilelor Diasporei în august 2020. 

Totodată, la iniţiativa Primăriei satului Selemet, în ultimii doi 
ani au fost restabilite și sfinţite 43 de fântâni și două izvoare 
cu aportul comunităţii și a diasporei. Iar în fiecare an, de 
Duminica Mare, după tradiția vechie se sfințesc fântânile. 
Obiceiul spune că, fiecare fântână trebuie curățată și pregătită 
pentru sfințirea apei, ce se face în ziua de Rusalii. În satul 
Selemet sunt circa 200 de fântâni.

Data: 29 octombrie
Locația: Primăria satului Selemet, raionul Cimișlia

Data: 14 octombrie
Locația: Primăria comunei Ghindești, raionul Florești

Primăria comunei Ghindești, 
raionul Florești
Tel: (0250) 71 533 
E-mail: primaria.ghindesti@ 
              mail.ru 
           Primar: Gheorghe Falcă

Contacte :

Primăria satului Feștelița, satul 
Feștelița, raionul Ștefan Vodă
Tel: (0242) 44 136
Website: www.festelita.sat.md 
E-mail: primariafestelita@ 
              gmail.com 

Primar: Nicolae Tudoreanu

Contacte :

Data: 13 octombrie
Locația: Centrul de Excelență în Eficiența Energetică din satul Feștelița, 
raionul Ștefan Vodă

Implicare pentru dezvoltarea satului Sireți
Tinerii care locuiesc în sectorul „La Lac” din satul Sireți, raionul 
Strășeni se bucură de un nou teren de sport și odihnă. Spațiul, 
amenajat lângă un teren de joacă apropiat a fost dotat cu o alee 
de pavaj și include un teren de baschet. Acesta a fost realizat cu 
suportul locuitorilor și a băștinașilor în cadrul programului 
național „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”.

Locuitorii din Sireţi au pus mână de la mână și împreună cu 
autorităţile locale au reparat într-un an șapte străzi din sat. 
Acum au început să strângă bani și pentru alte drumuri ce vor 
intra în reabilitare.

Data: 16 octombrie
Locația: Primăria satului Sireți, raionul Strășeni

Primăria satului Sireți, satul 
Sireți, raionul Strășeni 
Tel: (0237) 71 236 
E-mail: clsireti@gmail.com,  
boaghi.leonid@gmail.com 
         Primar: Leonid Boaghi

Contacte :

Contacte :
Primăria satului Selemet, satul 
Selemet, str. Sf. Dumitru 1, 
raionul Cimișlia, 
Tel: (0241) 39 236 
Website:  
www.primariaselemet.com 
E-mail: primariaselemet@ 
              yahoo.com
        Primar: Tatiana Badan

Contacte :
Primăria comunei Sipoteni, satul 
Sipoteni, raionul Călărași
Tel: (0244) 76 236
Website: www.sipoteni. 
                comuna.md 
E-mail: infosipoteni@gmail.com,
primaria.sipoteni@gmail.com 
        Primar: Vasile Rață

Contacte :
Primăria orașului Cantemir, 
orașul Cantemir
Tel: (0273) 22 639
Website:  
www.primariacantemir.md 
E-mail: primaria.cantemir@ 
              gmail.com 
       Primar: Roman Ciubaciuc


