
ORAȘUL TELENEȘTI ARE O BIBLIOTECĂ 
A BUCĂTĂRIEI!
Nu e vorba de o bucătărie unde bibliotecarii i-au masa, 
ci de un serviciu de bibliotecă unde te poți informa cum 
să mănânci sănătos, cum să-ți alegi corect cele mai bune 
produse și cum să prepari mâncare sănătoasă. Aici copii 
și tinerii deopotrivă învață bunele maniere la masă și 
redescoperă tradițiile culinare. Biblioteca bucătăriei are 
mare priză și în rândurile adolescentelor, viitoare gospodine. 
Ele vin la bibliotecă pentru a afla lucruri utile din varietatea 
metodelor de preparare a bucatelor și să facă schimb de 
experiență.

„Scopul acestui proiect este dezvoltarea deprinderilor de 
alimentare sănătoasă la tinerii din oraș, conștientizarea 
importanței alimentării echilibrate și responsabilizarea socială pentru adoptarea modului sănătos de viață 
în comunitatea teleneșteană”. (Vadim Lelic, primarul orașului Telenești)

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  
este implementat de către IDIS „Viitorul” cu susținerea finaniară 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.

GRIJĂ PENTRU COMUNITATE
De când în comuna Sângereii Noi a fost deschisă o 
spălătorie socială, persoanele în etate vin aici nu doar 
pentru a-și spăla rufele, dar și pentru a socializa. Pentru 
crearea unui astfel de serviciu, autoritățile locale au oferit 
spațiul necesar, iar locuitorii comunei au fost mobilizaţi 
și au donat bani, mobilier, cărți pentru bibliotecă, jocuri 
interactive. Astfel, spălătoria socială s-a transformat într-
un mediu prietenos de socializare pentru bătrâni. Lunar, 
mașinile spală în jur de 800 de kilograme de rufe. De 
serviciile spălătoriei sociale beneficiază 231 persoane, 
dintre care 152 de persoane în etate. Spălătoria este 
dotată cu trei mașini de spălat a câte cinci și 12 kg.

În comunitatea din Sângerii Noi sunt realizate și alte 
proiecte importante: asfaltarea unei porţiuni de 2,7 km pe traseul naţional; renovarea liceului 
teoretic; construcţia trotuarului pe strada centrală a comunităţii; amenajarea parcului central, 
gazificarea obiectivelor de menire socială, aprovizionarea populației cu apă potabilă, crearea unei 
săli moderne de sport. Toate acestea au fost realizate cu contribuţia cetăţenilor din localitate.

IMPLICARE PENTRU O COMUNITATE 
SĂNĂTOASĂ
În comuna Ciorești în ultimii ani au fost realizate cu 
succes mai multe proiecte,  de la drumuri de acces, 
apeduct și gazificare, renovarea centrului de sănătate, 
până la serviciu de salubrizare.  Iar prin contribuția 
localnicilor și a migranților a fost procurat un  tractor 
multifuncțional, cu ajutorul căruia se asigură colectarea 
și transportarea deșeurilor într-o zonă special amenajată, 
iar pe timp de iarnă curăță drumurile locale de zăpadă. 

Astăzi, peste 3000 de locuitori ai comunei beneficiază 
de serviciile moderne de salubrizare, iar comuna a devenit mai curată și sănătoasă. Astfel, 
locuitorii din Ciorești au demonstrat că doar împreună pot contribui la dezvoltarea localității lor.

„Prin intermediul acestei practici am învățat să nu fim indiferenți față de mediul și localitatea noastră. 
Prin donații mici umăr la umăr am reușit sa facem un lucru mare pentru familiile noastre și pentru a 
duce un mod de viața sănătos”. (Valeriu Guțu, primarul comunei Ciorești)

Data:  17 noiembrie
Locația:  Primăria orașului Telenești

Data:  15 noiembrie
Locația:  Primăria comunei Ciorești, raionul Nisporeni

Data:  11 noiembrie
Locația:  Primăria comunei Sângereii Noi, raionul Sângerei

CONTACTE:
Satul Sângereii Noi, 
str. Biruinţei 7, raionul Sângerei
Tel/Fax: (0262) 73 317
E-mail: singereinoi@gmail.com
Primar: Valentina Ceaușceac

CONTACTE:
Satul Ciorești, strada Ștefan cel 
Mare 1, raionul Nisporeni
Tel: (0264) 452 36/38
Website: http://www.cioresti.md/ 
E-mail: pcioresti@mail.ru, 
saiticioresti@gmail.com
Primar: Valeriu Guțu

CONTACTE:
Orașul Telenești, str. 31 August 8
Tel: (0258) 22 530
Website: 
http://www.primariatelenesti.md
E-mail: 
primariatelenesti@gmail.com 
Primar: Vadim Lelic
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„CURIERUL DE BRAVICEA” ESTE ZIARUL TĂU!
Elevi, funcționari publici ai Primăriei Bravicea și consilieri 
locali scriu periodic articole pentru fiecare ediție a ziarului 
„Curierul de Bravicea”. E o publicație în care sătenii se 
regăsesc cu siguranță, căci în cele 16 pagini sunt abordate 
cele mai importante subiecte pentru comunitate, începând 
cu activitatea primăriei și a instituțiilor bugetare, până la 
istorii de succes și sfaturi utile. 

Lunar, sunt distribuite cu ajutorul bicicletei 200 de exem-
plare de ziar, iar site-ul ziarului și pagina de Facebook ale 
publicației online informează brăvicenii aflați peste hotare 
despre viața localității.

„Transparența activității APL este condiția primordială pentru dezvoltarea comunității. Încrederea 
populației în organele autorităţii publice locale depinde foarte mult de eficiența ei, iar aceasta - de 
calitatea prestării serviciilor publice”. (Alexei Zatic, primarul satului Bravicea)

„COPĂCEL” – unicul festival dedicat puieților 
de pomi fructiferi din Moldova
Tradiţia de a produce puieţi de pomi fructiferi la Zaim este 
veche de când lumea. Gospodarii din această localitate au o 
experiență de peste jumătate de secol în creșterea puieților de 
pomi fructiferi, fiind cunoscuți în toată țara și chiar peste hotare. 
Începând cu anul 2015, cei 33 de producători licențiați de puieți, 
dar și alte peste 150 de gospodării agricole din Zaim care 
practică pepieneritul își celebrează roada în cadrul festivalului 
„Copăcel”. Festivalul este dedicat promovării materialului 
săditor pomicol și are ca scop dezvoltarea acestei ramuri și 
identificarea perspectivelor de comercializare a puieților.

„Buna practică este unică prin faptul că promovează o 
îndeletnicire pe care în localitate o practică permanent sau periodic peste 70% din populația comunei 
Zaim; și dezvoltă un brand local cunoscut în toată țara”. (Ion Veste, primarul comunei Zaim)

SISTEM DE COLECTARE A DEȘEURILOR 
În șase sate din raionul Anenii Noi, printre care și comuna Calfa, 
au fost instalate tomberoane de sortare a deșeurilor, datorită 
unui proiect de colaborare german. Astfel, în fiecare localitate 
sunt amplasate două platforme cu câte patru tomberoane pentru 
deșeurile selective, dar și găleți din plastic pentru instituțiile 
publice. În mai 2017 satele participante în proiect au primit o 
autospecială cu o capacitate de 30 de tone, donată din partea 
landului Kaseel din Germania. De acest proiect beneficiază  
10 mii de locuitori din satele Calfa, Roșcani, Speia, Telița, 
Bulboaca și Gura Bâcului. Următoarea etapă a proiectului este 
construirea unei stații de colectare și sortare a gunoiului.

Copiii din comună merg la o grădiniță eco renovată, iar cu susţinerea UE, bătrânii din localitate 
beneficiază de condiții mai bune de viață la Centrul de plasament temporar. Centrul, cu o capacitate 
de 25 de locuri, oferă bătrânilor condiţii de cazare apropiate de cele familiale, hrană, asistenţă 
medicală și consiliere psiho-socială în condiţii de plasament.

TRADIȚIE ȘI IMPLICARE COMUNITARĂ
Recent, în comună și-a deschis ușile Muzeul local pentru 
promovarea culturii locale. Aici au fost executate lucrări de 
reconstrucție a unei clădiri vechi, care inițial a fost prima 
școală primară din sat. Iar Casa de Cultură, care nu a fost 
reparată de mai bine de 40 de ani a fost inaugurată în 
noiembrie 2012. În rezultatul construcției acestui obiectiv 
cultural, imaginea satului s-a schimbat considerabil, iar 
activitățile pe care le desfășoară locuitorii în această casă de 
cultură le oferă un sentiment de mândrie

Tone de cireșe, mese copioase și multă distracţie. De asta au 
parte vizitatorii care participă la Festivalului cireșelor și al 
vărzarilor, organizat anual în comuna Ruseștii Noi. Astfel, 
Festivalul cireșilor trezește în oameni mândria de cireșari și gospodine.

De asemenea, în comună au fost realizate mai multe proiecte pentru accesibilitatea cetățenilor: o casă 
de cultură modernă, podețe pentru mahalale, reabilitarea drumurilor, amenajarea terenurilor de joacă 
și chiar o fântână construită de oamenii în etate pentru tinerii care fac sport și lista poate continua.

COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE
În clusterul Gura Galbenei a fost creată acum doi ani 
prima întreprindere intercomunitară din raionul Cimișlia. 
Beneficiarii serviciului intercomunitar sunt aproximativ 10 mii 
de cetățeni din Gura Galbenei, Albina, Lipoveni și Ivanovca 
Nouă.

Astăzi, întreprinderea „Tulumba Servicii” prestează servicii 
de evacuare a deșeurilor, deszăpezire, plafonarea drumurilor, 
servicii de tuns iarba și chiar funerare. Serviciul intercomuni-
tar a fost susținut de Programul Comun de Dezvoltare Locală  
Integrată (PCDLI), administrația locală și suportul metodolo-
gic oferit de IDIS „Viitorul”. 

„Cooperarea intercomunitară este un instrument de furnizare în comun, în condiţii de calitate și 
eficacitate, a serviciilor publice locale. Prin unirea eforturilor a două sau mai multe autorităţi publice 
locale se pot asigura premisele necesare pentru organizarea și finanţarea unui serviciu public de 
calitate”. (Victor Stână, primarul satului Gura Galbenei)

SERVICII PUBLICE DE CALITATE
Odată cu renovarea stadionului, tot mai mulți tineri din 
localitate practică cu plăcere activitățile sportive – fotbal, volei, 
baschet și antrenamente la echipamentele de fitness în aer liber. 
Lucrările au fost realizate în anul 2014, iar beneficiarii sunt cei 
peste 1600 de locuitori, și în mod special elevii de la gimnaziu și 
de la școala sportivă. Școala sportivă la lupte libere a crescut de 
la 23 copii până la 45 de copii. Tinerii, la rândul lor, organizează 
periodic competiții sportive de mini-fotbal, volei și baschet.

De asemenea, comuna Sărata Nouă este gazda Festivalului 
cântecului religios „Clopotele învierii”. La festival participă 
colective artistice din comună și alte localități, care prin 
măiestria interpretativă reușesc să redea o adevărată 
atmosferă de pace, speranță și bucurie duhovnicească.

Tot de curând, în localitate a fost instalat un sistem modern e filtare a apei potabile. Iar de apă 
potabilă de calitate pot beneficia toți locuitorii comunei, care se alimentează de la robinetul instalat 
în ograda grădiniței.

Data: 25 octombrie
Locația: Primăria satului Bravicea, raionul Călărași

Data:  27 octombrie
Locația:  Primăria comunei Ruseștii Noi, raionul Ialoveni

Data: 1 noiembrie
Locația:  Primăria satului Gura Galbenei, raionul Cimișlia

Data: 8 noiembrie
Locația:  Primăria comunei Sărata Noua, raionul Leova

Data:  29 octombrie
Locația:  Primăria comunei Zaim, raionul Căușeni

Data: 6 noiembrie
Locația:  Primăria comunei Calfa, raionul Anenii Noi

CONTACTE:
Satul Bravicea, raionul Călărași
Tel: (0244) 342 36/38
E-mail: prbravicea@gmail.com 
Primar: Alexei Zatic

CONTACTE:
Satul Calfa, raionul Anenii Noi
Tel/Fax: (0265) 372 41
E-mail: 
primaria.calfa@gmail.com
Primar: Ludmila Ceaglic

CONTACTE:
Satul Zaim, str. A. Mateevici 58, 
raionul Căușeni 
Tel: (0243) 72 401
Website: http://zaim.md/ 
E-mail: primzaim@gmail.com 
Primar: Ion Veste

CONTACTE:
Satul Ruseștii Noi, raionul 
Ialoveni
Tel: (0268) 412 36/38
Website: http://www.rusestiinoi.md/
E-mail: rusestiinoiprimaria@
gmail.com
Primar: Pavel Codreanu

CONTACTE:
Satul Gura Galbenei, str. 
Mateevici 39, raionul Cimișlia
Tel: (0241) 462 36/38
Website: 
http://www.guragalbenei.md/ 
E-mail: guragalbenei.primaria@
yandex.com 
Primar: Victor Stână

CONTACTE:
Satul Sărata Nouă, str. Ștefan cel 
Mare, raionul Leova
Tel: (0263) 622 36/38
E-mail: 
saratanoualv@yahoo.com 
Primar: Tatiana Gorgos

SISTEM MODERN DE COLECTARE 
A DEȘEURILOR


