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Scopul și premizele Grupului de Acțiune Locală, Subregiunea “Lunca 

Nistrului”. 

Grupul de Acțiune Locală “Lunca Nistrului” include entități reprezentative, 

fizice și juridice din 7 unități teritorial-administrative din raionul Ștefan 

Vodă, Republica Moldova. Subregiunea incorporează 7 primării, inclusiv 8 

localități rurale, cu o populație totală de 20637 locuitori și cu o suprafață de 

294,76 km pătrați. Grupul de Acțiune Locală este constituit pentru a 

soluționa în comun de către membrii GAL-ului multiplele probleme de ordin 

economic, social, cultural, prezente în cele 7 comune din subregiune. 

Strategia Grupului de 

Acțiune Locală 

completează politicile 

Republicii Moldova în 

domeniile dezvoltării 

spațiului rural, 

Strategia de Dezvoltare 

Regională Sud, strategia 

de dezvoltare a 

raionului Ștefan Vodă și 

a localităților din spațiul 

rural pe care se întinde 

Asociația Grupul de 

Acţiune Locală „Lunca 

Nistrului”. 

Obiectivele Grupului de 

Acțiune Locală pliază cu obiectivele specifice ale axei Leader: promovarea 

potenţialului endogen al teritoriilor şi îmbunătăţirea guvernării locale. 

Avantajele abordării de tip Leader sunt: 

• răspunde nevoilor locale specifice; 

• valorifică resursele locale; 

• mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se 

preocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin 

întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţile 

lor;  

• oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare  cu alte teritorii pentru 

schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele; 

• contribuie la îmbunătăţirea guvernării locale, favorizează dezvoltarea 

abordărilor inovative asigurând legătura între agricultură, silvicultură şi 
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economia locală şi contribuind astfel la diversificarea bazei economice şi 

întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale; 

• promovează cooperarea şi inovaţia; 

• prin caracterul său descentralizat, integrat şi de jos în sus este esenţial 

pentru dezvoltarea echilibrată teritorială. 

 

Grupul pentru Acțiune Locală (GAL) este creat pentru a mobiliza resursele 

locale, ideile, planurile și instrumentarul european1 accesibil în vederea 

extinderii zonei de prosperitate și servicii accesibile populației din sub-

regiune. Conform definițiilor UE, GAL este o entitate not-for-profit, 

constituită de organizații publice și private reprezentate cât mai larg din 

partea unor sectoare social-economice ale unui spațiu rural, care poate 

accesa ajutor financiar și granturi din partea Fondurilor Europene pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR).  

Constituirea Grupul de Acţiune Locală „Lunca Nistrului” este soluția 

concretă prin care potențialul comunităților partenere poate fi pus în valoare 

de către parteneri publici, reprezentanți ai mediului privat și reprezentanţi ai 

societăţii civile. Această valorificare propriu-zisă va oferi în final posibilitatea 

încadrării teritoriului microregiunii în această nouă abordare a dezvoltării 

satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau 

stabilirea tinerilor în teritoriul GAL și dezvoltarea economică, socială și 

culturală a acestuia. În sprijinul acestui demers, se va pune accentul pe 

colaborarea între partenerii publici și privați, transferul de cunoștințe și 

implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a 

cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung. 

Unități administrativ-teritoriale – Caplani, Carahasani, Crocmaz, Palanca, 

Purcari, Olănești, Tudora – acoperă un teritoriu omogen din punct de vedere 

geografic, fără discontinuități, cu o diversitate etnică și multiculturală, 

determinată de prezența și conviețuirea comunităților, care și-au pus 

amprenta asupra istoriei, arhitecturii, tradițiilor și evenimentelor locale. 

Sub-regiunea dispune de monumente istorice, patrimoniu cultural și 

natural, de un potențial economic valoros, care necesită a fi valorificate. 

Strategia actuală prevede acțiuni menite să încurajeze dezvoltarea 

economică locală, soluționarea problemelor sociale din subregiune, 

modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, ocuparea forței de muncă, 

și stimularea activităților specifice arealului în care va fi implementată 

actuala strategie: producerea agricolă și industrială, turismul rural, 

meșteșugăritul, exporturile locale și dezvoltarea, promovarea brandurilor 

                                                           
1 

https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/European%20Agricultural%20Fund/Pages/LEADER/

Local-Action-Groups.aspx  

https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/European%20Agricultural%20Fund/Pages/LEADER/Local-Action-Groups.aspx
https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/European%20Agricultural%20Fund/Pages/LEADER/Local-Action-Groups.aspx
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locale. Elemente cheie distinse, care vor caracteriza măsurile adaptate 

priorităților specifice teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al 

teritoriului, vor fi cooperarea, inovația, și creativitatea. 

GAL este constituit în conformitate cu prevederile legislației RM (No.837-XIII) 

cu privire la asociațiile obștești (din 17 mai 1996), Constituția RM (1994) și 

statutul adoptat de către membrii săi fondatori. GAL a fost înregistrat de 

către autoritățile raionale Ștefan Vodă, dobândind calitatea de persoană 

juridică din data de ..., ca asociație obștească, al cărei scop este să 

promoveze scopurile prevăzute de statutul său și să reprezinte în mod 

echitabil toate părțile constitutive.  

Membri fondatori ai Grupului de Acţiune Locală „Lunca Nistrului” sunt 

reprezentanți ai Unități administrativ-teritoriale – Caplani, Carahasani, 

Crocmaz, Palanca, Purcari, Olănești, Tudora. Asociația GAL „Lunca 

Nistrului” este guvernată, conform legislației, de Adunarea Generală GAL, 

Consiliu de Administrare, un Președinte și o Comisie de Cenzori. Aceste 

persoane și entități au fost alese la Adunarea de constituire a Asociaţiei 

Obşteşti ”Lunca Nistrului” din 12 aprilie 2018.  

La crearea Grupului de Acţiune Locală „Lunca Nistrului” au contribuit 

reprezentanții GAL “Pärnu Bay Partnership (PLPK)”, GAL “Tartu Rural 

Development Association (TAS) și IDIS Viitorul în cadrul proiectului "The 

introduction and implementation of community-led local development 

(CLLD) principles in Moldova", finanțat din fondurile pentru Cooperare în 

Dezvoltare și Ajutoare Umanitare din cadrul Ministerului de Externe al 

Estoniei. 

 

Profilul socio-economic al GAL Lunca Nistrului. 

Subregiunea Lunca Nistrului este poziționată în sud-estul R. Moldova și este 

parte a raionului Ștefan Vodă. Subregiunea include 7 unități teritorial-

administrative, inclusiv 8 sate - Caplani, Carahasani, Crocmaz, Palanca, 

Purcari, Olănești, Tudora, Viișoara. Raionul Ştefan Vodă este amplasat în 

partea de sud-est a Republicii Moldova la o distanţă de 100 km de la mun. 

Chişinău între 29°24´-30°09´ longitudine estică şi 46°34´- 46°24´ 

longitudine nordică, cu o altitudine maximă de 194 m în s. Ermoclia şi 0 m 

în lunca râului Nistru (sistemul de altitudini Marea Baltică). Raionul se 

învecinează în partea de nord-vest cu raionul Căuşeni, în partea de nord-est 

– cu raionul Slobozia şi Ucraina şi în partea de sud cu Ucraina. Lungimea 

hotarului raionului constituie 277,56 km. Din care: cu Ucraina – 166,65 

km, cu raionul Căuşeni – 42,81 km şi cu raionul Slobozia – 68,1 km. 

Lungimea hotarului raionului pe râul Nistru constituie 126,82 km. 
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Suprafața subregiunii constituie 29476 ha sau 294,76 km pătrați. Suprafața 

subregiunii reprezintă 0,87% din suprafața țării sau 29,53% din suprafața 

raionului Ștefan Vodă. Intravilanul din localități cuprinde 2415 ha (0,77 ha), 

terenurile cu destinație agricolă - 22172 ha (1,86% din suprafața terenurilor 

agricole din țară), din care 17093 ha sunt terenuri arabile (1,02% din 

terenurile arabile din Moldova), 3810 ha de teren plantate cu plantații 

multianuale2 (1919 ha de viță de vie3 și 1891 ha de livezi4), pășuni și fânețe-

1593 ha, pârloagă – 795 ha, păduri-1192 ha, râuri, lacuri, bazine – 1180 ha, 

alte terenuri-788 ha.  

Populația subregiunii Lunca Nistrului la începutul anului 2017 constituia 

20637 persoane, ceea ce reprezintă 0,58% din populația țării, 3,88% din 

populația regiunii Sud sau 29,34% din populația raionului Ștefan Vodă. 

Numărul persoanelor de gen feminin este dominant în rândul populației. În 

prezent, problemele demografice sunt destul de actuale. Numărul născuților 

este mai mic decât numărul decedaților de aproape 2 ori. Totodată, ia 

amploare fenomenul migrației interne și externe. Numărul populației 

economic inactive este în creștere, iar a celei active economic în descreștere.  

Tabelul 1. Natalitatea, mortalitatea şi migraţiunea populaţiei oraşului, 

persoane5. 

Perioada 

Numărul 

populaţi

ei la 

încep. 

perioade

i 

Născu

ţi 

Decedaţi 
Numărul 

persoanel

or venite, 

oficial 

Numărul 

persoanel

or 

plecate, 

oficial 

Numărul 

populaţi

ei la sf. 

perioade

i 

Tota

l 

inclusi

v copii 

până 

la 1 an 

Carahasa

ni 

2939 28 

39 - 

9 

7 2926 

Caplani 3395 24 37  9 24 3367 

Crocmaz 2760 21 30 - 5 10 2755 

Olănești 4966 25 84 - - - - 

Palanca 2020 11 17 - 14 2 2026 

Purcari 2556 16 32 - - - - 

Tudora 2001 10 31  5 15 1998 

 

Subregiunea Lunca Nistrului este traversată de importante artere de 

transport, E-87, R-52, și R-30, și care împreună cu punctele de trecere a 

frontierei moldo-ucrainene aflate pe teritoriul arealului, oferă avantaje și 

posibilități sporite pentru dezvoltarea entităților teritorial-administrative din 

zonă. În 6 unități teritorial administrative din cele 7, care sunt părți al 

                                                           
2 1,62% din suprafața terenurilor ocupate cu plantații multianuale din țară. 
3 1,87% din suprafața viilor din țară. 
4 1,59% din suprafața livezilor din țară. 
5 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 
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subregiunii Lunca Nistrului, lungimea drumurilor publice constituie 236,2 

km sau 39,37 km per comună, din care locale-121,9 km, cu îmbrăcăminte 

rigidă-43,2 km. Lungimea străzilor, drumurilor interne este de 109,5 km, 

din care 19,2 km cu îmbrăcăminte rigida. Pentru toate localitățile din 

subregiune este prioritară reabilitarea infrastructurii rutiere și pavarea 

trotuarelor. La finele anului 2018, va fi dat în exploatare punctul comun de 

trecere a frontierei moldo-ucrainene, Palanca. Se estimează că, după darea 

în exploatare a noului punct de trecere, vor crește semnificativ fluxurile de 

pasageri și de mărfuri. Astfel, dacă până acum aproximativ 600 mii de 

persoane traversau anual frontiera prin punctul Palanca, graţie noii 

construcții, numărul se va dubla. Totodată, va crește de cel puțin două ori și 

numărul vehiculelor care trec frontiera prin acest punct, ajungând până la 

circa 570 000.  

Tabelul 2. Drumuri și comunicații. 

 Carahasa

ni 

Caplani Crocmaz Palanca Purcari Olănești 

Drumuri publice 

(km), inclusiv: 

33 52 38 19 39.7 54,5 

- naţionale, km - - 5 3,5 1,5 5,8 

- locale, km 28 39 9  37,5 10,4 

- cu 

îmbrăcăminte 

rigida, km 

2.8 13 7 3,5 8,5 8,4 

Străzi, drumuri 

interne 

 32 17 15,5 21 24 

- inclusiv cu 

îmbrăcăminte 

rigida, km 

 6 4 5,5 0,7 3 

 

În subregiunea Lunca Nistrului activează 1358 entități economice, din care 

1292 sunt întreprinderi cu drept de persoane fizice. Majoritatea absolută a 

acestora - 1237, sunt gospodării țărănești. La fel, pe segmentul 

întreprinderilor cu drept de persoane fizice sunt active 41 întreprinderi 

individuale și 14 antreprenori, care activează în baza patentei de 

întreprinzător. În localitățile din raza arealului își desfășoară activitatea și 69 

de întreprinderi cu drept de persoane juridice, din care 13 societăți pe 

acțiuni, 45 societăți cu răspundere limitată, 6 cooperative și 5 întreprinderi 

de stat. Majoritatea absolută a entităților economice sunt specializate în 

activități ce țin de producerea produselor agricole, prelucrarea materiei 

prime agricole, comerțul intern și extern. În subregiune sunt realizate și o 

serie de activități, din sectoarele cu un potențial mare de dezvoltare: 

agricultura ecologică, turismul rural, gastronomic, sportiv, producerea 

culturilor etero-uleioase, etc.  
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Tabelul 3. Numărul agenţilor economici după forma organizatorico-

juridică6. 

Agenţi 

economici 

Caplan

i 

Carahasan

i 

Crocma

z 

Olăneșt

i 

Palanc

a 

Purcar

i 

Tudor

a 

Total: 145 20 154 120 147 67 705 

Întreprinde

ri cu drept 

de persoane 

fizice, 

inclusiv: 

140 20 145 108 129 54 696 

- 

întreprinder

i 

individuale 

10 11 5  8 7  

- gospodării 

ţărăneşti 

(GŢ) 

130  135 108 121 47 696 

- patentă  9 5  - -  

Întreprinde

ri cu drept 

de persoane 

juridice, 

inclusiv: 

5 6 9 12 18 10 9 

- societăţi 

pe acţiuni 
- 1 - 3 6 1 2 

- societăţi 

cu 

răspundere 

limitată 

4 2 8 9 10 6 6 

- 

cooperative 
1 1 1  1 1 1 

- 

întreprinder

i de stat 

- 2 -  1 2  

 

Printre cele mai cunoscute întreprinderi din subregiune sunt:  

Societatea cu răspundere limitată „Biantti” din satul Carahasani, activitatea 

de bază a căreia este producerea şi comercializarea produselor nucifere şi 

anume cultivarea nucilor şi a migdalelor, precum și a uleiului de migdale. 

Scopul principal urmărit de această gospodărie este obţinerea produselor 

ecologic pure şi cu valoare adăugată, atât pentru piaţa internă, cât şi pentru 

cea externă. În aceiași localitate activează întreprinderea "Grape-Alliance" 

S.R.L. specializată în producerea materiei prime pentru vinificație și a 

vinurilor de calitate.  

                                                           
6 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 
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Regiunea este cunoscută prin întreprinderile vitivinicole, care într-un număr 

mare sunt concentrate în acest spațiu. O mare parte din companiile vinicole 

din subregiune activează în aria geografică vitivinicolă pentru producerea 

vinurilor cu indicaţie geografică protejată „Ştefan-Vodă”. În Purcari activează 

întreprinderea mixtă “Î.M. Vinăria Purcari S.R.L.” și S.R.L. ”Bravo Wines”, 

care sunt specializate în producerea vinurilor de calitate, divinurilor și 

activități de turism vitivinicol. În Crocmaz activează S.R.L. ”Et Cetera Wine”, 

care este o companie cunoscută, specializată în producerea vinurilor, turism 

rural, cultivarea plantelor etero-uleioase. În aceiași localitate este 

înregistrată SRL Ampelos, specializată în producerea materiei prime pentru 

vinificație și producerea vinurilor. În satul Tudora activează SA "Tudora Vin" 

și "ANFEPUR" SRL, întreprinderi specializate în producerea vinurilor, 

divinurilor, strugurilor de masă.  

În circuitul ecologic agroalimentar sunt încadrați SRL "Crama Domneasca" 

din satul Olănești și GT "Cîmpina Jitari" din satul Carahasani. În subregiune 

activează un abator specializat în sacrificarea animalelor (ÎI „Lidia Zlati”, s. 

Olăneşti).  

În regiune sunt funcționale 7 frigidere pentru păstrarea producției agricole, 

din care în Tudora, 2 frigidere, care aparțin GŢ"Tudoriţa Impex" și 

SRL"Iridrea" cu atmosferă controlată și o capacitate totală de 350 tone. 

Volumul camerelor de prerăcire la aceste întreprinderi este de 40 tone. În 

Crocmaz este funcțional un frigider cu o capacitate de 1500 tone, și camere 

de prerăcire a producției în volum de 25 tone. În Olănești este funcțional un 

frigider, care aparține SRL "Farm Prod" cu o capacitate de păstrare a 

producției în volum de 1400 tone. În satul Caplani este amplasat un frigider, 

care aparține SRL"El-Agro-Grup" cu o capacitate de 1600 tone.  

Republica Moldova are o suprafață de 165,24 hectare de terenuri protejate. 

Terenurile protejate sunt clasificate după următoarele criterii: 

1) Sere - 136,62 ha; 

2) Solarii - 25,08 ha; 

3) Tuneluri - 3,53 ha. 

Suprafața terenurilor protejate din raionul Ștefan Vodă constituie 4,63 ha, 

aflate în proprietatea a 34 de deținători, din care 13 sunt proprietari din 

subregiunea Lunca Nistrului. În satul Carahasani, serile ocupă o suprafață 

de 2300 m², în Olănești-1500 m², în Crocmaz-6280 m², Caplani-16000 m², și 

în Palanca-1450 m². 

Tabelul 4. Terenuri amenajate pentru irigare, ha7. 

Anul Total Teren arabil Plantaţii 

multianuale 

Carahasani 1462 861 601 

Caplani 2685 2657 28 

                                                           
7 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului. 
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Crocmaz 2457 1994 463 

Olănești 1905 1852 53 

Palanca 578 536 42 

Purcari 1110 969 141 

Tudora 1225 1093 132 

În subregiune există potențial mare, nevalorificat pentru practicarea 

agriculturii intensive. Suprafața totală a terenurilor amenajate pentru irigare 

constituie 11422 ha, din care suprafața terenurilor arabile-9962 ha și a 

terenurilor ocupate de plantații multianuale-1460 ha. Suprafața terenurilor 

amenajate pentru irigare ocupă o pondere de 51,51 din suprafața terenurilor 

cu destinație agricolă din subregiune. Utilizarea irigării pe scară mare 

favorizează creșterea randamentelor agricole și diversificarea activităților 

agricole din sectorul vegetal.  

Tabelul 5. Dotarea cu tehnică agricolă8. 

Tipul 

tehnicii 

agricole 

Capla

ni 

Carahasa

ni 

Crocma

z 

Olăneș

ti 

Palanc

a 

Purca

ri 

Tudor

a 

Combine 9 6 7 - 7 2 2 

Tractoar

e 

135 40 29 - 41 61 26 

Camioan

e 

24 14 14 - 5 14 4 

 

Unitățile economice sunt dotate suficient cu tehnică agricolă. În subregiune 

sunt înregistrate în dotarea agenților economici-33 de combine, 332 

tractoare și 75 de camioane. În subregiune activează un abator specializat în 

sacrificarea animalelor (ÎI „Lidia Zlati”, s. Olăneşti). În regiune sunt 

funcționale 7 frigidere pentru păstrarea producției agricole, din care în 

Tudora, 2 frigidere, care aparțin GŢ "Tudoriţa Impex" și SRL "Iridrea" cu 

atmosferă controlată și o capacitate totală de 350 tone. Volumul camerelor 

de prerăcire la aceste întreprinderi este de 40 tone. În Crocmaz este 

funcțional un frigider cu o capacitate de 1500 tone, și camere de prerăcire a 

producției în volum de 25 tone. În Olănești este funcțional un frigider, care 

aparține SRL "Farm Prod" cu o capacitate de păstrare a producției în volum 

de 1400 tone. În satul Caplani este amplasat un frigider, care aparține 

SRL"El-Agro-Grup" cu o capacitate de 1600 tone. În Olănești funcționează o 

linie de asamblare a ambalajelor de carton cu o capacitate de 1300 

bucăți/oră și o linie de sortare/ambalare a producției agricole cu capacitatea 

de 6 tone/oră.  

 

                                                           
8 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului. 
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Profilul localităților din cadrul grupului de acțiune locală Lunca 

Nistrului. 

Caplani. 

Satul Caplani este situat la o distanță de 130 km de capitala Moldovei, 

Chișinău, 92 km de Odessa, 37 km de Ștefan Vodă, 29 km de punctul vamal 

Tudora și respectiv 30 km de vama Palanca. Fondul funciar al localității 

constituie 5311 ha, din care intravilan-409 ha, terenuri agricole-3861 ha 

(vii-63 ha, livezi-127 ha, pășuni, fănețe-371 ha, pîrloagă-56 ha), păduri-153 

ha, rîuri, lacuri, bazine-298 ha, alte terenuri-56 ha. În structura 

intravilanului, 49 ha de teren constituie terenurile rezervă.  

Tabelul 6. Natalitatea, mortalitatea şi migraţiunea populaţiei satului, 
persoane9. 

Perioad

a 

Numărul 

populaţie

i la încep. 

perioadei 

Născuţ

i 

Decedaţ

i 

Numărul 

persoanelo

r venite, 

oficial 

Numărul 

persoanelo

r plecate, 

oficial 

Numărul 

populaţie

i la sf. 

perioadei  

2013 3516 25 34 7 14 3500 

2014 
3500 30 55 8 20 3463 

2015 3463 33 54 8 32 3418 

2016 
3418 30 39 10 24 3395 

2017 3395 24 37 9 24 3367 

Populația localității este în scădere, de la 3500 locuitori în anul 2013 la 3367 

locuitori în anul 2017. Numărul locuitorilor cu vârsta în intervalul 0-15 ani 

este în creștere, iar a persoanelor apte de muncă (16 – 61 (56) ani) și în 

vârstă (peste 62 (57) de ani) este în descreștere. În rândul locuitorilor 

prevalează persoanele de gen feminin. Numărul născuților și persoanelor 

decedate este instabil, dar trendurile sunt în descreștere. Numărul 

persoanelor plecate oficial din localitate este 2,5 ori mai mare decât numărul 

persoanelor stabilite în sat. Numărul căsătoriilor în anul 2017 a fost într-o 

ușoară creștere comparativ cu anii 2013-2016. 

Tabelul 7. Structura pe grupuri de vârstă a populaţiei din comună, 

persoane la începutul anului10. 

Anul 

Vârsta 

0 – 15 ani 16 – 61 (56) ani Peste 62 (57) de ani 

2013 419 2439 658 

Inclusiv:    

gen masculin 207 1171 316 

                                                           
9 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 
10 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 
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gen feminin 212 1268 342 

2014 419 2437 644 

Inclusiv:    

gen masculin 208 1140 303 

gen feminin 211 1297 341 

2015 429 2412 622 

Inclusiv:    

gen masculin 204 1114 281 

gen feminin 225 1298 341 

2016 441 2363 614 

Inclusiv:    

gen masculin 209 1126 298 

gen feminin 232 1237 316 

2017 439 2353 603 

Inclusiv:    

gen masculin 207 1107 285 

gen feminin 232 1246 318 

Numărul persoanelor plecate la muncă în afara localității este relativ stabil 

(2013-262 persoane, 2014-260, 2015-254, 2016-258, 2017-261). Pe de altă 

parte, populația activă din punct de vedere economic este în descreștere, de 

la 3516 persoane în anul 2013 la 3395 persoane în anul 2017. Numărul 

șomerilor și a invalizilor este în creștere. În rândul șomerilor prevalează 

persoanele de gen masculin, numărul cărora depășește numărul persoanelor 

de gen feminin de 3 ori. Numărul pensionarilor cu limita de vârstă, care 

primesc pensii este în scădere de la 644 în anul 2014 la 603 persoane în 

anul 2017. Totodată, numărul pensionarilor cu grad de invaliditate este în 

creștere de la 170 persoane în anul 2014 la 197 persoane în anul 2017.  

În satul Caplani, 185 de case sunt asigurate cu gaze naturale, 773 sunt 

conectate la reţeaua telefonică și 906 sunt conectate la reţeaua electrică. 

Lungimea drumurilor publice este de 52 km, din care 39 km sunt drumuri 

locale. Lungimea drumurilor locale cu îmbrăcăminte rigidă constituie 13 

km. Străzile, drumurile interne au o lungime de 32 km, din care 6 km sunt 

cu îmbrăcăminte rigidă.  

În raza localității activează 10 întreprinderi individuale, 78 gospodării 

ţărăneşti (GŢ), 6 întreprinderi cu drept de persoane juridice, inclusiv 4 

societăţi cu răspundere limitată și 2 cooperative. Activitatea economică este 

realizată preponderent în agricultură, unde bonitatea medie a terenului 

arabil constituie 63 grad/ha și a terenurilor ocupate cu plantații 

multianuale-60 grad/ha. Suprafața terenurilor amenajate pentru irigare 

constituie 2774 ha, din care 2657 ha reprezintă teren arabil și 28 ha - 

terenuri ocupate de plantații multianuale. Agricultorii dispun de tehnică 
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agricolă și camioane într-un număr de 9 combine, 135 tractoare și 24 

camioane. Numărul de animale în comunitate este în descreștere 

accentuată. Numărul bovinelor sa redus de la 300 în anul 2013 la 200 în 

anul 2017, a porcinelor de la 400 în anul 2013 la 280 în anul 2017, a 

ovinelor și caprinelor de la 490 în anul 2013 la 250 în anul 2017, a 

cabalinelor de la 40 în anul 2013 la 23 în anul 2017.  

Principalele întreprinderi din Caplani după cifra de afaceri sunt SRL ”El-

Agro-Grup”, I.M.”Harson Serv”, SRL ”Stabil Prim”, SRL ”Bavasco-C”. 

În localitate activează 4 ONG-uri, din care unul este specializat în domeniul 

economic, 2 în domeniul social și unul în probleme de educație, tineret și 

sport. 

Carahasani 

Satul Carahasani este situat la o distanță de 118 km de capitala Moldovei, 

Chișinău, 93 km de Odessa, 25 km de Ștefan Vodă, 27 km de punctul vamal 

Tudora și respectiv 32 km de vama Palanca. Fondul funciar al localității 

constituie 3900 ha, din care intravilan-306 ha, terenuri agricole-2821 ha 

(teren arabil-2611 ha, vii-16 ha, livezi-194 ha, pășuni, fănețe-286 ha, 

pîrloagă-26 ha), rîuri, lacuri, bazine-91,69 ha, alte terenuri-3,71 ha.  

Tabelul 8. Natalitatea, mortalitatea şi migraţiunea populaţiei satului, 
persoane11. 

Perioad

a 

Numărul 

populaţi

ei la 

încep. 

perioade

i 

Născu

ţi 

Decedaţi 

Numărul 

persoanel

or venite, 

oficial 

Numărul 

persoanel

or 

plecate, 

oficial 

Numărul 

populaţi

ei la sf. 

perioade

i 

Tota

l 

inclusi

v copii 

până 

la 1 an 

2013 3004 25 43 - 13 8 2981 

2014 2981 27 43 - 13 8 2960 

2015 2960 26 41 - 10 3 2938 

2016 2938 27 33 - 9 3 2939 

2017 2939 28 39 - 9 7 2926 

Populația localității este în scădere, de la 2981 locuitori în anul 2013 la 2926 

locuitori în anul 2017. Numărul locuitorilor cu vârsta în intervalul 0-15 ani 

și a persoanelor apte de muncă (16 – 61 (56) ani) este în descreștere, iar a 

persoanelor în vârstă (peste 62 (57) de ani) este în creștere. În rândul 

                                                           
11 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 
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locuitorilor prevalează persoanele de gen feminin. Numărul născuților este 

într-o ușoară creștere, iar a persoanelor decedate în descreștere. Principalele 

maladii care cauzează morbiditatea în localitate sunt bolile aparatului 

digestiv-40 de cazuri în anul 2017, alcoolismul -10, tuberculoza și hepatita. 

Numărul persoanelor plecate oficial din localitate este mai mic decât 

numărul persoanelor stabilite în sat. Numărul căsătoriilor este mai mare 

decât numărul divorțurilor. În anul 2017 a acestea au constituit 17 căsătorii 

și respectiv 2 divorțuri.  

Tabelul 9. Structura pe grupuri de vârstă a populaţiei din comună, 

persoane la începutul anului12. 

Anul 

Vârsta 

0 – 15 ani 16 – 61 (56) ani Peste 62 (57) de ani 

2013 520 1904 580 

Inclusiv:    

gen masculin 258 948 278 

gen feminin 262 956 302 

2014 512 1894 575 

Inclusiv:    

gen masculin 254 942 275 

gen feminin 258 952 300 

2015 490 1878 592 

Inclusiv:    

gen masculin 242 936 286 

gen feminin 248 942 306 

2016 468 1856 614 

Inclusiv:    

gen masculin 230 926 290 

gen feminin 238 930 324 

2017 462 1842 635 

Inclusiv:    

gen masculin 228 918 294 

gen feminin 234 924 341 

 

Numărul persoanelor plecate la muncă în afara localității este în creștere 

(2013-148 persoane, 2014-186, 2015-207, 2016-225, 2017-240). Numărul 

șomerilor este în creștere. În rândul șomerilor prevalează persoanele de gen 

                                                           
12 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 
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masculin. Numărul persoanelor inactive este mare și variază de la 1130 

persoane în anul 2013 la 1098 persoane în anul 2017. 

Numărul pensionarilor din Carahasani, care primesc pensii este în creștere 

de la 618 persoane în anul 2013 la 685 în 2017. Din aceștia, 503 persoane 

primesc pensii pentru limita de vârstă, 142 de invaliditate, 20 în urma 

pierderii întreţinătorului, și 40 • pentru vechime în muncă, pensii 

sociale, etc. În localitate sunt luate la evidenţa narcologică sau care 

abuzează de alcool-21 persoane, familii cu mulți copii-5, invalizi gradul I-21 

persoane, invalizi gradul II-102 persoane, invalizi gradul III-39 persoane. În 

anul 2017 sunt înregistrate 4 cazuri de violenţă domestică.  

În satul Carahasani, fondul locativ înregistrează 1164 case, din capitale-

900. În localitate 346 case sunt înzestrate cu canalizare, 560 au acces la 

apeduct, 543 sunt asigurate cu gaze naturale, 834 sunt conectate la reţeaua 

telefonică și 1114 sunt conectate la reţeaua electrică. Lungimea drumurilor 

publice este de 33 km, din care 28 km sunt drumuri locale. Lungimea 

drumurilor locale cu îmbrăcăminte rigidă constituie 2,8 km.  

În localitate activează 17 întreprinderi cu drept de persoane fizice, inclusiv 

12 întreprinderi individuale și 9 antreprenori, care își desfășoară activitatea 

în baza patentei. La fel, în raza satului sunt prezente o societate pe acțiuni, 

2 societăţi cu răspundere limitată, o cooperativă și 2 întreprinderi de stat.  

Activitatea economică este realizată preponderent în agricultură. Suprafața 

terenurilor amenajate pentru irigare constituie 861 ha, din care 601 ha 

reprezintă teren arabil și 260 ha - terenuri ocupate de plantații multianuale. 

Agricultorii dispun de tehnică agricolă și camioane într-un număr de 6 

combine, 40 tractoare și 14 camioane. Numărul de animale în comunitate 

este în descreștere accentuată. Numărul bovinelor sa redus de la 142 în 

anul 2013 la 124 în anul 2017, a porcinelor de la 620 în anul 2013 la 547 în 

anul 2017, a ovinelor și caprinelor de la 510 în anul 2013 la 420 în anul 

2017, a cabalinelor de la 21 în anul 2013 la 14 în anul 2017.  

Principalele întreprinderi din Carahasani după cifra de afaceri sunt SRL 

Carahasani Agro, SRL Lucventas, SRL Marnicon, SRL LEVCOM, SRL MIDAV 

MV.  

În localitate activează 8 ONG-uri, din care 2 sunt specializate în domeniul 

economic, unul în domeniul social, 2 în domeniul mediului, unul în 

probleme de educație, tineret și sport, unul în domeniul culturii. 

În localitate au fost lansate mai multe proiecte, printre care: 

Tabelul 10. Proiecte realizate de organizaţiile non-guvernamentale. 
Denumirea proiectului Perioada ONG Parteneri Valoarea 
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Amenajarea centrului de 
artizanat 

2006 Carahasani 

- Țărăncuța 

Primăria 

Carahasani 

80 mii lei 

Crearea condițiilor de 
activitate în grădinița de 
copii prin amenajarea 
interiorului 

2007 Copilărie 

Fericită  

Primăria 

Carahasani 

2 mii 

dolari 

SUA 

Deschiderea cantinei 
sociale  

2010 Concordia  Primăria, 

sectorul asociativ  

500 mii 

lei 

Crearea condițiilor de 
agrement prin crearea 
unui parc în centrul 
satului 

2008 Carahasani 

Prosper  

Fondul Ecologic 

Național,Primăria 

110 mii 

lei 

Crearea condițiilor pentru 

fermieri, promovarea 

producției ecologice  

2008-

2010 

 

ECOVERDE 

Primăria 

Gospodăriile 

Țărănești  

50 mii lei 

Amenajarea gunoiștii 

autorizate în s. 

Carahasani  

2006 Carahasani 

– Prosper 

Primăria, FEN 120 mii 

lei 

Construcția apeductului în 

sat  

2010 Carahasani 

– Servicii 

FEN, populația 

din sat 

 

Construcția rețelei de 

iluminare stradală 

2017  Primăria  60 mii lei 

Crearea condițiilor pentru 

promovarea mediului 

sănătos de viață 

2015 Asociația 

amatorilor 

de sport 

Primăria  60 mii lei 

 

Crocmaz 

Satul Crocmaz este situat la o distanță de 126 km de capitala Moldovei, 

Chișinău, 68 km de Odessa, 34 km de Ștefan Vodă, 6 km de punctul vamal 

Tudora și respectiv 11 km de vama Palanca. Fondul funciar al localității 

constituie 4791 ha, din care intravilan-282 ha, terenuri agricole-3768 ha 

(teren arabil-2410 ha, vii-773 ha, livezi-364 ha, pășuni, fănețe-221 ha), 

păduri-557 ha, râuri, lacuri, bazine-206 ha, alte terenuri-260 ha. În 

structura intravilanului, 69 ha de teren constituie terenurile rezervă, 250 

ha-terenurile valorificate și 4 ha-terenurile în construcție. 

Tabelul 12. Natalitatea, mortalitatea şi migraţiunea populaţiei satului, 

persoane13. 

Perioad Numărul Născu Decedaţi Numărul Numărul Numărul 

                                                           
13 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 
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a populaţi

ei la 

încep. 

perioade

i 

ţi 

Tota

l 

inclusi

v copii 

până 

la 1 an 

persoanel

or venite, 

oficial 

persoanel

or 

plecate, 

oficial 

populaţi

ei la sf. 

perioade

i 

2013 3091 23 36 - 2 4 3089 

2014 2878 32 35 - 4 6 3076 

2015 2774 26 22 - 3 9 2768 

2016 2770 34 39 - 6 8 2768 

2017 2760 21 30 - 5 10 2755 

 

Populația localității este în scădere, de la 3089 locuitori în anul 2013 la 2755 

locuitori în anul 2017. Numărul locuitorilor cu vârsta în intervalul 0-15 ani, 

a persoanelor apte de muncă (16 – 61 (56) ani) și în vârstă (peste 62 (57) de 

ani) este în creștere. În rândul locuitorilor prevalează persoanele de gen 

feminin. Numărul născuților și persoanelor decedate este instabil, dar 

trendurile sunt în descreștere. Numărul persoanelor decedate depășește 

numărul persoanelor născute. Numărul persoanelor plecate oficial din 

localitate este de 2 ori mai mare decât numărul persoanelor stabilite în sat. 

Numărul căsătoriilor în anii 2014-2017 este relativ stabil și variază între 15-

19 căsătorii pe an.  

Tabelul 13. Structura pe grupuri de vârstă a populaţiei din comună, 

persoane la începutul anului14. 

Anul 

Vârsta 

0 – 15 ani 16 – 61 (56) ani Peste 62 (57) de ani 

2013 473 1100 414 

Inclusiv:    

gen masculin 201 440 196 

gen feminin 272 660 218 

2014 565 1749 456 

Inclusiv:    

gen masculin 270 780 210 

gen feminin 295 969 246 

2015 568 1752 456 

Inclusiv:    

gen masculin 271 781 201 

gen feminin 297 971 255 

2016 550 1760 486 

Inclusiv:    

                                                           
14 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 
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gen masculin 218 796 200  

gen feminin 332 964 286 

2017 564 1718 488 

Inclusiv:    

gen masculin 220 780 201 

gen feminin 344 938 287 

Populația activă din punct de vedere economic este în descreștere lentă, de la 

815 persoane în anul 2013 la 801 persoane în anul 2017. Populația inactivă 

din contra este creștere, de 1122 persoane în anul 2013 la 1216 persoane în 

anul 2017. La fel, în creștere este și numărul șomerilor. Numărul 

pensionarilor, care primesc pensii este în creștere de la 434 în anul 2014 la 

497 persoane în anul 2017. Numărul femeilor, care primesc pensii depășește 

numărul pensionarilor-bărbați cu 30 la sută. În anul 2017, în Crocmaz erau 

înregistrate 14 persoane aflate la evidenţa narcologică sau care abuzează de 

alcool, 10 familii cu mulți copii, 147 persoane inapte de muncă, 20 invalizi 

de gradul I, 90 invalizi de gradul II, 37 invalizi de de gradul III. 

În satul Crocmaz, fondul locativ constituie 1179 case, din care 1101 sunt 

capitale. Din acestea, 815 sunt înzestrate cu apeduct, 320 de case sunt 

asigurate cu gaze naturale, 850 sunt conectate la reţeaua telefonică și 1172 

sunt conectate la reţeaua electrică. Lungimea drumurilor publice este de 38 

km, din care 5 km sunt drumuri naționale și 9 km sunt drumuri locale. 

Lungimea drumurilor locale cu îmbrăcăminte rigidă constituie 7 km. 

Străzile, drumurile interne au o lungime de 17 km, din care 4 km sunt cu 

îmbrăcăminte rigidă.  

În raza localității activează 133 de agenți economici, din care 114 

întreprinderi cu drept de persoane fizice, inclusiv 5 întreprinderi individuale, 

104 gospodării ţărăneşti și 5 antreprenori, care activează în baza patentei. 

La fel, sunt înregistrate 9 întreprinderi cu drept de persoane juridice, din 

care 8 societăţi cu răspundere limitată și o cooperativă.  

Activitatea economică este realizată preponderent în agricultură, unde 

bonitatea medie a terenurilor ocupate cu plantații multianuale constituie 69 

grad/ha, iar cu păşuni, fâneţe - 63 grad/ha. Suprafața terenurilor 

amenajate pentru irigare constituie 2457 ha, din care 1194 ha reprezintă 

teren arabil și 463 ha - terenuri ocupate de plantații multianuale. 

Agricultorii dispun de tehnică agricolă și camioane într-un număr de 7 

combine, 29 tractoare și 14 camioane. Numărul de animale în comunitate 

este în creștere. Numărul bovinelor a crescut de la 119 în anul 2013 la 124 

în anul 2017, a porcinelor de la 287 în anul 2013 la 333 în anul 2017, a 

ovinelor și caprinelor de la 595 în anul 2013 la 713 în anul 2017. 

Principalele întreprinderi din Crocmaz după cifra de afaceri sunt SRL ,, 

Crocmaz-AGRO”, SRL ,, Ampelos-PLUS”, SRL ,, ET CETERA WINE”, SRL ,, 
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URSBERGHER”, SRL ,, Consolitera”, SA Crocmaz-VIN ,, SRL”, SRL ,, Cromol 

AGRO”, SRL ,,Anfepur”, SRL ,, Lacteus”. 

Palanca 

Satul Palanca este situat la o distanță de 139 km de capitala Moldovei, 

Chișinău, 61 km de Odessa,  46  km de Ștefan Vodă, și 5 km de vama 

Tudora. În imediată apropiere de sat funcționează postul vamal Palanca-

Maiaki-Udobnoe. Fondul funciar al localității constituie 3834 ha, din care 

intravilan-305,86 ha, terenuri agricole-2688,87 ha (teren arabil-2254,59 ha, 

vii-125,15 ha, livezi-110,91 ha, pășuni, fănețe-198,22 ha,), rîuri, lacuri, 

bazine-718,29 ha, păduri-107,74 ha, alte terenuri-56,37 ha.  

În structura intravilanului, care constituie 305,86 ha, 118,6 ha revine 

terenurilor rezervă, 187,26 ha-terenurilor valorificate și 25,25 ha-terenurilor 

în construcție. 

Populația localității este relativ stabilă. Aceasta a variat în perioada anilor 

2013-2017, între 1996 și 2030 persoane. Numărul locuitorilor cu vârsta în 

intervalul 0-15 ani este relativ stabil. Numărul persoanelor apte de muncă 

(16 – 61 (56) ani) și a persoanelor în vârstă (peste 62 (57) de ani) este în 

creștere. În rândul locuitorilor prevalează persoanele de gen feminin. 

Numărul născuților și a persoanelor decedate în descreștere. Principalele 

maladii care cauzează morbiditatea în localitate sunt bolile aparatului 

digestiv-97 de cazuri în anul 2017, alcoolismul -17, tuberculoza-2 și 

hepatita-51. 

Numărul persoanelor plecate oficial din localitate este mai mic decât 

numărul persoanelor stabilite în sat. Numărul căsătoriilor este mai mare 

decât numărul divorțurilor. În anul 2017 a acestea au constituit 11 căsătorii 

și respectiv 2 divorțuri.  

Tabelul 14. Natalitatea, mortalitatea şi migraţiunea populaţiei satului, 

persoane15. 

Perioad

a 

Numărul 

populaţi

ei la 

încep. 

perioade

i 

Născu

ţi 

Decedaţi 

Numărul 

persoanel

or venite, 

oficial 

Numărul 

persoanel

or 

plecate, 

oficial 

Numărul 

populaţi

ei la sf. 

perioade

i 

Tota

l 

inclusi

v copii 

până 

la 1 an 

2013 2033 18 23 0 11 9 2030 

2014 2030 18 32 0 7 4 2019 
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2015 2019 15 33 0 8 13 1996 

2016 2020 12 24 0 6 10 2004 

2017 2020 11 17 0  14  2 2026 

 
Numărul persoanelor plecate la muncă în afara localității este relativ stabil 

(2013-82 persoane, 2014-86, 2015-76, 2016-92, 2017-89). Pe de altă parte, 

populația activă din punct de vedere economic este în creștere, de la 1297 

persoane în anul 2013 la 1350 persoane în anul 2017. Numărul șomerilor și 

a invalizilor este în creștere.  

Tabelul 15. Structura pe grupuri de vârstă a populaţiei din comună, persoane 

la începutul anului16. 

Anul 

Vârsta 

0 – 15 ani 16 – 61 (56) 

ani 

Peste 62 (57) de ani 

2013 326 1306 398 

Inclusiv:    

gen masculin 168 553 117 

gen feminin 158 753 281 

2014 328 1337 354 

Inclusiv:    

gen masculin 171 517 96 

gen feminin 157 820 258 

2015 324 1343 329 

Inclusiv:    

gen masculin 164 562 77 

gen feminin 160 781 252 

2016 323 1326 355 

Inclusiv:    

gen masculin 167 523 103 

gen feminin 156 803 252 

2017 320 1371 359 

Inclusiv:    

gen masculin 166 586 109 

gen feminin 154 785 250 

Numărul pensionarilor cu limita de vârstă, care primesc pensii variază de la 

354 în anul 2014 la 359 persoane în anul 2017. Totodată, numărul 
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pensionarilor cu grad de invaliditate este în descreștere de la 101 persoane 

în anul 2014 la 90 persoane în anul 2017. Numărul persoanelor, care 

primesc pensii în urma pierderii întreţinătorului ascăzut în perioada anilor 

2014-2017, de la 16 la 13 persoane. 

În satul Palanca, 570 case sunt înzestrate cu apeduct, 391 case sunt 

asigurate cu gaze naturale, 478 sunt conectate la reţeaua telefonică și 741 

sunt conectate la reţeaua electrică. Lungimea drumurilor publice este de 19 

km, din care 3,5 km sunt drumuri naționale. Străzile, drumurile interne au 

o lungime de 15,5 km, din care 5,5 km sunt cu îmbrăcăminte rigidă.  

În raza localității activează 137 agenți economici, din care 118 întreprinderi 

cu drept de persoane fizice, inclusiv, 6 întreprinderi individuale, 112 

gospodării ţărăneşti și 19 întreprinderi cu drept de persoane juridice, 

inclusiv 7 societăţi pe acţiuni, 10 societăţi cu răspundere limitată, o 

cooperativă și 0 întreprindere de stat. 

Activitatea economică este realizată preponderent în agricultură. Suprafața 

terenurilor amenajate pentru irigare constituie 536 ha. Agricultorii dispun 

de tehnică agricolă și camioane într-un număr de 7 combine, 41 tractoare și 

5 camioane. Principalele întreprinderi din Palanca după cifra de afaceri sunt 

„Dufremol”, „Aurora-Croitoru”, „Paltira-Agro”, „Balcom-Agro”, „Biovit-Agro”, 

„Elena Ojog”, „Basa-Petrol” și „Filaro-Impreg Servicii”. 

În localitate activează 5 ONG-uri, inclusiv 3 specializate în domeniul 

economic, unul acordă servicii de asistență socială și un ONG este 

specializate în probleme de mediu. 

În localitate au fost lansate mai multe proiecte, printre care: 

Tabelul 16. Proiecte realizate de organizaţiile non-guvernamentale. 
Denumirea proiectului Perioada ONG Parteneri Valoarea 

Reparația grădiniței de copii  2008 

/2010 

„Icar-Dedal” FISM  932,3 

Lucrări de reparație la 
gimnaziu  

2012  „Speranța –

Palanca „ 

FISM  835,4  

Reabilitarea Curții Domnești 

medievale Lăpușna pentru 
vizite turistice 

2014-2017 Agenția 

pentru 

dezvoltarea 

turismului 

UE 172,0 

Construcția centralei 
termice pe biomasă  

2012  „Speranța-

Palanca  

PNUD 1387,7 

Crearea , restabilirea și 

protejarea ecosistemelor și 

spațiilor verzi umede 

Ramsar de importanță 

2014  Biotica  PNUD 50,0 
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internațională „Nistru de 

Jos” 

Promovarea implicării 

comunităților în reducerea 

riscurilor de dezastre  

2016 „EcoContact 

„ 

Ambasada 

Suediei  

57,0 

Adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice și 

elaborarea PLAASC  

2016 MEȘtefan 

Vodă  

EcoContact  72,0 

Consolidarea parteneriatului 

între APL și societatea civilă 

pentru o bună guvernare. 

2016 ME Ștefan 

Vodă  

NED 41,0 

Parteneriat pentru o bună 

guvernare și dezvoltare 

locală  

2017   CE  

UE  

121,0 

Adaptarea populației s. 

Palanca la schimbările 

climatice – prin informare la 

acțiuni concrete 

2017  Icar-Dedal  EcoContact  164,0 

Asigurarea adaptării 

populației la schimbările 

climatice prin participare la 

acțiuni concrete 

2017  ME Ștefan 

Vodă  

EcoContact  164,0 

 

Purcari 

Comuna Purcari include două localități Purcari și Viișoara. Comuna este 

situată la o distanță de 111 km de capitala Moldovei, Chișinău, 94 km de 

Odessa,  20 km de Ștefan Vodă, 32 km de punctul vamal Tudora și respectiv 

37 km de vama Palanca. Fondul funciar al localității constituie 3233 ha, din 

care intravilan-315 ha, terenuri agricole-2728 ha (teren arabil-1926 ha, vii-

610 ha, livezi-45 ha, pășuni, fănețe-247 ha, părloagă-82 ha), păduri-7,1 ha, 

râuri, lacuri, bazine-1,65 ha. În structura intravilanului, 69 ha de teren 

constituie terenurile de rezervă, 250 ha-terenurile valorificate și 4 ha-

terenurile în construcție. 

Numărul populației înregistrează un trend negativ accentuat, variind în 

2013-2017, de la 2812 persoane la 2556. Numărul născuților este 2 ori mai 

mic decât numărul decedaților. Principalele maladii, care provoacă 

morbiditatea în rândul populației sunt hepatita-24 de cazuri în anul 2017, 

alcoolismul-8, bolile aparatului digestiv-4 și tuberculoza-2. Numărul 

căsătoriilor în localitate este în scădere lentă, de la 18 și 16 în anul 2014 și 

respectiv 2015 la 12 în anul 2017. Numărul locuitorilor cu vârsta în 

intervalul 0-15 ani, a persoanelor apte de muncă (16 – 61 (56) ani) și a 

persoanelor în vârstă (peste 62 (57) de ani) este în descreștere. În rândul 

locuitorilor prevalează persoanele de gen feminin. 
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Tabelul 17. Structura pe grupuri de vârstă a populaţiei din comună, 

persoane la începutul anului17. 

Anul 

Vârsta 

0 – 15 ani 16 – 61 (56) ani Peste 62 (57) de ani 

2013 500 1670 504 

Inclusiv:    

gen masculin 224 796 228 

gen feminin 276 874 276 

2014 498 1648 496 

Inclusiv:    

gen masculin 212 780 200 

gen feminin 286 868 296 

2015 485 1622 479 

Inclusiv:    

gen masculin 220 796 229 

gen feminin 265 826 250 

2016 472 1616 468 

Inclusiv:    

gen masculin 200 780 200 

gen feminin 272 836 268 

2017 468 1599 465 

Inclusiv:    

gen masculin 212 788 208 

gen feminin 256 811 257 

 

Numărul șomerilor șa a populației inactive în 2013-2017, a fost în creștere și 

a variat de la 12 la 25 șomeri și respectiv, 534 la 611 persoane. În rândul 

șomerilor domină persoanele tinere, cu vârsta până la 40 ani și persoanele 

de gen masculin. Numărul pensionarilor din comuna Purcari, care primesc 

pensii este în scădere lentă. În 2017, din numărul total de 463 pensionari, 

302 persoane primeau pensie pentru limita de vârstă, 78 persoane pentru 

invaliditate, 8 persoane în urma pierderii întreţinătorului și 75 persoane 

pentru vechime în muncă, pensii sociale, etc. În localitate, în 2017 sunt 

înregistrate 16 familii cu mulți copii, 120 persoane inapte de muncă, 9 

invalizi de gradul I, 86 invalizi de gradul II, 25 invalizi de gradul III. 

În Purcari, numărul caselor înzestrate cu canalizare înregistrează 461 

imobile. Sunt asigurate cu gaze naturale 264 case sau fiecare al patrulea 

imobil, sunt conectate la reţeaua telefonică 708 case, la rețeaua electrică 
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sunt conectate 1063 case, ceia ce reprezintă 100% din fondul locativ. 

Lungimea drumurilor publice totalizează 39,7 km, inclusiv 1,5 km de 

drumuri naționale, 37,5 km de drumuri locale. Din acestea 8,5 km de drum 

sunt cu îmbrăcămintea rigidă. Lungimea străzilor, drumurilor interne 

constituie 21 km, din care 0,7 km sunt cu acoperire rigidă. 

În localitate activează 7 întreprinderi individuale, 47 gospodării țărănești, o 

societate pe acțiuni, 7 societăţi cu răspundere limitată, o cooperativă și 2 

întreprinderi de stat. Sectorul agroalimentar este dominant în economia 

locală. Terenurile amenajate pentru irigare cuprind o suprafață de 1110 ha, 

din care teren arabil-969 ha și 141 ha, terenuri ocupate cu plantații 

multianuale. Agricultorii din comună dispun în dotare de 2 combine, 61 

tractoare și 14 camioane. Efectivul de animale, cu excepția porcinelor este 

relativ stabil. În 2017, în localitate erau localizate 158 bovine, 55 porcine, 

480 ovine și caprine, 8 cabaline. Principalele întreprinderi din comuna 

Purcari după cifra de afaceri în anul 2017 erau ÎM Vinăria Purcari SRL, ÎI 

Mariana Nistor, SRL Nictan Cris, ÎI Gavrilov Ion, ÎI Angela Slobozian , ÎI 

Cojocaru Petru, ÎI Vittan Carauș, SRL Regalia ADT, ÎM Tirex Petrol, 

Universalcoop Olănești. 

În localitate funcționează 2 biblioteci, un Oficiu pentru ocrotirea sănătăţii, 2 

centre comunitare și o organizație neguvernamentală. 

Olănești 

Satul Olănești este situat la o distanță de 117 km de capitala Moldovei, 

Chișinău, 86 km de Odessa, 25 km de Ștefan Vodă, 23 km de punctul vamal 

Tudora și respectiv 28 km de vama Palanca. Fondul funciar al localității 

constituie 5339 ha, din care terenurile în intravilan-556 ha, terenuri 

agricole-4091 ha (teren arabil-2724 ha, vii-257 ha, livezi-682 ha, pășuni, 

fănețe-168 ha, părloagă-260 ha), păduri-367 ha, râuri, lacuri, bazine-468 

ha, alte terenuri-412 ha. În structura intravilanului, 102 ha de teren 

constituie terenurile rezervă și 454 ha-terenurile valorificate. 

Numărul populației înregistrează un trend negativ, variind în 2013-2017, 

între 5190 și 4966 persoane. Numărul născuților în 2017 (25 copii) este de 

3,0 ori mai mic decât numărul decedaților (80 persoane). Numărul 

căsătoriilor în localitate este în scădere pronunțată, de la 31 și 38 în anul 

2013 și respectiv 2014 la 19 în anul 2017. Numărul locuitorilor cu vârsta în 

intervalul 0-15 ani, a persoanelor apte de muncă (16 – 61 (56) ani) este 

descrescător, iar persoanelor în vârstă (peste 62 (57) de ani) este în creștere. 

În rândul locuitorilor prevalează persoanele de gen feminin. Numărul 

persoanelor de gen feminin în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 16 

– 61 (56) ani depășește numărul persoanelor de gen masculin mai mult de 2 

ori. 
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Tabelul 18. Structura pe grupuri de vârstă a populaţiei din comună, 

persoane la începutul anului18. 

Anul 

Vârsta 

0 – 15 ani 16 – 61 (56) ani Peste 62 (57) de ani 

2013 821 3464 905 

Inclusiv:    

gen masculin 404 1164  

gen feminin 417 2300  

2014 825 3415 912 

Inclusiv:    

gen masculin 405 1148  

gen feminin 420 2267  

2015 833 3273 922 

Inclusiv:    

gen masculin 378 964  

gen feminin 455 2309  

2016 837 3260 904 

Inclusiv:    

gen masculin 378 951  

gen feminin 459 2309  

2017 811 3185 970 

Inclusiv:    

gen masculin 368 1006  

gen feminin 443 2179  

În 2017, în localitate sunt înregistrate 4 persoane aflate la evidenţa 

narcologică sau care abuzează de alcool, 3 cazuri de violenţă domestică, 6 

familii cu mulți copii, 2 persoane în etate abandonate, 362 persoane inapte 

de muncă, 42 invalizi de gradul I, 215 invalizi de gradul II, 105 invalizi de 

gradul III. 

Lungimea drumurilor publice totalizează 54,5 km, inclusiv 5,8 km de 

drumuri naționale, 10,4 km de drumuri locale. Din acestea 8,4 km de drum 

sunt cu îmbrăcămintea rigidă. Lungimea străzilor, drumurilor interne 

constituie 24 km, din care 3 km sunt cu acoperire rigidă. 

În satul Olănești activează 105 gospodării ţărăneşti, 3 societăţi pe acţiuni și 

9 societăţi cu răspundere limitată. Sectorul agroalimentar este dominant în 

economia locală. Bonitatea medie a terenurilor arabile constituie 68 

grad/ha, iar a terenurilor ocupate cu plantații multianuale-66 grad/ha, 

inclusiv a terenurilor ocupate de vii-83 grad/ha și 58 grad/ha ocupate de 
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livezi. Terenurile ocupate de păşuni și fâneţe dispun de o bonitate de 44 

grad/ha. Terenurile amenajate pentru irigare cuprind o suprafață de 1908 

ha, din care teren arabil-1852 ha și 53 ha, terenuri ocupate cu plantații 

multianuale.  

În localitate funcționează 3 biblioteci locale, 2 Oficii pentru ocrotirea 

sănătăţii, un centru comunitar, un liceu, un ONG. 

Tudora 

Satul Tudora este situat la o distanță de 133 km de capitala Moldovei, 

Chișinău, 62 km de Odessa, 41 km de Ștefan Vodă, 5 km de vama Palanca. 

În imediată apropiere de sat funcționează postul vamal Tudora-Starokazacie. 

Fondul funciar al localității constituie 3068 ha, din care intravilan-241 ha, 

terenuri agricole-2163 ha (teren arabil-1497 ha, vii-75 ha, livezi-377 ha, 

pășuni, fănețe-102 ha, părloagă-206 ha), râuri, lacuri, bazine-7,52 ha.  

Numărul populației înregistrează un trend negativ accentuat, variind în 

2013-2017, de la 2122 persoane la 1998. Numărul născuților este 3 ori mai 

mic decât numărul decedaților. Principalele maladii, care provoacă 

morbiditatea în rândul populației sunt hepatita și alcoolismul-8. Numărul 

căsătoriilor în localitate este în scădere, înregistrând o reducere de circa 2 

ori în ultimii 3 ani. Numărul persoanelor plecate oficial din localitate 

depășește numărul persoanelor stabilite de 3 ori.  

Tabelul 19. Natalitatea, mortalitatea şi migraţiunea populaţiei satului, 
persoane19. 

Perioad

a 

Numărul 

populaţi

ei la 

încep. 

perioade

i 

Născu

ţi 

Decedaţi 

Numărul 

persoanel

or venite, 

oficial 

Numărul 

persoanel

or 

plecate, 

oficial 

Numărul 

populaţi

ei la sf. 

perioade

i 

Tota

l 

inclusi

v copii 

până 

la 1 an 

2013 2166 18 22  14 10 2122 

2014 2112 15 43  13 9 2087 

2015 2087 14 21 1 17 11 2036 

2016 2036 11 32  20 11 2001 

2017 2001 10 31  5 15 1998 

Numărul locuitorilor cu vârsta în intervalul 0-15 ani, a persoanelor apte de 

muncă (16 – 61 (56) ani) este în descreștere, în timp ce numărul persoanelor 

                                                           
19 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 



Proiect  
Strategia LAG pentru sub-regiunea Lunca Nistrului (Ștefan Vodă). 

 

 
Pagină 27 

 

în vârstă (peste 62 (57) de ani) este stabil. Numărul persoanelor plecate la 

muncă în afara localității în 2013-2017 a variat între 307 și 326 persoane. 

Tabelul 20. Structura pe grupuri de vârstă a populaţiei din comună, 

persoane la începutul anului20. 

Anul 

Vârsta 

0 – 15 ani 16 – 61 (56) ani Peste 62 (57) de ani 

2013 349 1309 464 

Inclusiv:    

gen masculin 178 668 251 

gen feminin 171 641 213 

2014 342 1270 475 

Inclusiv:    

gen masculin 175 652 231 

gen feminin 167 618 244 

2015 339 1237 460 

Inclusiv:    

gen masculin 170 634 228 

gen feminin 169 603 232 

2016 333 1210 458 

Inclusiv:    

gen masculin 168 620 226 

gen feminin 165 590 232 

2017 334 1198 466 

Inclusiv:    

gen masculin 170 597 222 

gen feminin 164 601 244 

Populaţia activă din punct de vedere economic în aceiași perioadă de timp sa 

redus de la 1361 persoane la 1230 locuitori. Populația inactivă a variat între 

741 persoane și 768 locuitori. Numărul pensionarilor din comuna Tudora, 

care primesc pensii este în scădere lentă. În 2017, din numărul total de 396 

pensionari, 145 persoane primeau pensie pentru limita de vârstă, 102 

persoane pentru invaliditate, 3 persoane pentru vechime în muncă, pensii 

sociale, etc. În 2017, în localitate sunt înregistrate 2 cazuri de violenţă 

domestică, 12 familii cu mulți copii, 102 persoane inapte de muncă, 12 

invalizi de gradul I, 62 invalizi de gradul II, 28 invalizi de gradul III. 

În Tudora, numărul caselor înzestrate cu canalizare constituie 483 de 

imobile. Sunt asigurate cu gaze naturale 769 case, au acces la apeduct 629 

                                                           
20 Datele primăriilor din subregiunea Lunca Nistrului.. 



Proiect  
Strategia LAG pentru sub-regiunea Lunca Nistrului (Ștefan Vodă). 

 

 
Pagină 28 

 

imobile, sunt conectate la reţeaua telefonică 790 case, la rețeaua electrică 

sunt conectate 806 case.  

În raza localității activează 696 gospodării ţărăneşti, 2 societăți pe acțiuni, 6 

societăţi cu răspundere limitată, o cooperativă. Suprafața terenurilor 

amenajate pentru irigare constituie 1298 ha, din care 1093 ha-teren arabil 

și 131 ha de teren ocupat cu plantații multianuale. Efectivul de animale în 

localitate realizează un trend ascendent, marcat prin reducerea lentă a 

numărului de bovine, ovine și caprine, a cabalinelor. Numărul porcinelor în 

2013-2017 sa redus aproape de 2 ori. 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Infrastructura publică 

• Existenţa elementelor de 

infrastructură publică relativ 

dezvoltată.  

• Acces la arterele de transport 

E58/E581/M14 și R30. 

• Servicii publice relativ dezvoltate 

(asigurare cu apă potabilă, 

canalizare, gazificare, 

electrificare, telefonizare). 

• Suprafață mare a terenurilor 

amenajate pentru irigare. 

Economia locală 

• Aşezarea geografică favorabilă 

dezvoltării economiei locale.  

• Existența mai multor documente 

de politici regionale în domeniul 

agricol.  

• Ponderea mare a terenurilor în 

proprietate privată.  

• Proximitatea regiunii față de 

punctele de trecere a frontierei de 

stat, care poate facilita comerțul 

cu produse agricole și 

agroalimentare din regiune. 

• Cadrul național general de 
reglementare a comerțului 
internațional dezvoltat (ZLSAC, 

Infrastructura publică 

• Dezvoltarea insuficientă a 

infrastructurii sociale în 

unele localități. 

• Starea precară a  

drumurilor în unele regiuni 

din comunități. 

• Suportabilitatea, 

accesibilitatea redusă a 

unor servicii publice. 

• Lipsa mijloacelor de 

transport adecvate și a 

căilor speciale de acces 

pentru persoanele cu 

handicap, în instituțiile 

social-cultural. 

• Asigurarea ineficientă cu 

agent termic a unor edificii 

social-administrative. 

Economia locală 

• Implicarea slabă a 

populației în lansarea 

afacerilor locale, accesării 

granturilor. 

• Investiții reduse de capital 

străin în economia locală. 

• Resurse financiare la nivel 

local, insuficiente pentru 
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Acordurile de liber schimb 
semnate cu statele CSI, CEFTA, 
dar și cele bilaterale.). 

• Costul relativ scăzut al forţei de 
muncă.  

• Disponibilitatea de resurse 

umane și materiale. 

• Tradiţii locale şi experienţă în 

cultivarea culturilor agricole (viță-

de-vie, pomicultură, 

legumicultură). 

• Terenuri agricole cu o bonitate 

mare a solului, cu potenţial 

existent pentru obţinerea de 

produse agricole ecologice. 

• Prezența unui număr mare de 

gospodării țărănești. 

• Prezența în regiune a 

companiilor, care realizează 

activități de export. 

• Prezența în regiune a 

companiilor, recunoscute pe plan 

național și internațional. 

• Experiență în accesarea 

fondurilor pentru dezvoltarea 

activităților economice. 

• 47 de acorduri bilaterale între 
Republica Moldova şi alte ţări 
privind evitarea dublei impuneri; 

• 40 de acorduri bilaterale între 
Republica Moldova şi alte ţări 
privind protejarea reciprocă a 
investiţiilor; 

Educaţie, sănătate, protecţie 

socială 

• În regiune funcționează un liceu 

și gimnazii. Instituțiile de 

învățământ au fost supuse 

lucrărilor de asigurare cu apă. 

• Localitățile din GAL dispun de 

Oficii Poștale, Centre de Sănătate, 

biblioteci. 

susţinerea /promovarea 

unor investiţii. 

• Ponderea înaltă a populaţiei 

antrenate in agricultură. 

• Număr insuficient de locuri 

de muncă atractive pentru 

localnici. 

• Dezvoltare modestă a 

turismului rural. 

• Număr mic de pensiuni și 

unități de alimentare 

publică. 

• Lipsa piețelor 

agroalimentare regionale. 

• Lipsa traseelor turistice. 

• Diversificare modestă a 

exporturilor din regiune. 

• Asortiment îngust de 

bunuri și servicii la export. 

• Lipsa stimulentelor fiscale și 

financiare pentru 

exportatorii din regiune. 

• Competitivitate redusă a 

companiilor și bunurilor 

produse la nivel de ramură 

și la nivel micro. 

• Servicii de logistică 

costisitoare pentru export. 

• Sistem de învățământ 

învechit și ineficient pentru 

business. 

Educaţie, sănătate, protecţie 

socială 

• Baza tehnico-materială a 

instituţiilor de învățământ 

preșcolar şi gimnazial 

insuficient extinsă. 

• Instituțiile de învățământ 

cât și centrele de sănătate 
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• Grupurile de persoane social-

vulnerabile sunt sub 

supravegherea asistenților sociali, 

asistați de lucrători sociali. 

• Prezența cadrelor didactice cu 

experiență în instituțiile de 

învățământ. 

• În localitățile din cadrul GAL-ului 

activează o serie de ONG-uri 

specializate în domeniile 

economic, social, cultural. 

Mediul ambiant 

• Vegetație forestieră abundentă, 

implicit în resurse accesorii ale 

pădurii. 

• Relief şi ambient propice 

dezvoltării turismului, şi 

amenajărilor de agrement. 

• Suprafețe extinse de pășuni și 

fânețe corelate cu creșterea 

animalelor. 

• Interesul sporit al APL în vederea 

îmbunătăţirii stării mediului 

ambiant din localități. 

• Resurse acvatice considerabile 

disponibile. 

Activitatea APL, implicare 

civică 

• Capacitatea instituțională a APL 

este înaltă. 

• Primăriile din cadrul GAL 

cooperează. 

• Localnicii sunt gata să se implice 

în suportul administraţiei publice 

locale în procesul de 

implementare a proiectelor. 

sunt conectate parțial la 

rețelele de utilități publice. 

• Subregiunea nu dispune de 

un Centru de susţinere a 

familiilor social vulnerabile. 

• Fonduri insuficiente 

destinate asistenței 

medicale şi sociale. 

• O  parte a populaţiei active 

a migrat în străinătate, 

copiii acestor persoane fiind 

lăsați în grija bunicilor sau 

rudelor  

• Îmbătrânirea populației 
(spor natural negativ si 
migrarea tinerilor spre 
centre urbane) 

• Inexistența dispensarului 
veterinar; 

Cultură 

• Lipsa de interes pentru 

turism ca potențial pentru 

afaceri şi pentru crearea de 

noi locuri de muncă. 

• Potenţialul cultural-turistic 

al regiunii este slab 

valorificat. 

• Număr de evenimente 

culturale și număr de 

participanți mic. 

Mediul ambiant 

• Lipsa gropilor ecologice și a 

unui sistem de colectare, 

transportare şi depozitare 

separată a deşeurilor. 

• Apariția gunoiștilor 

neautorizate pe teritoriul 

localităților și în apropierea 

rîului Nistru. 

• Lipsa sistemelor 
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centralizate de canalizare, 

fapt ce duce la înrăutățirea 

calității apelor subterane. 

• Unitățile teritorial-

administrative nu dispun 

de staţii de epurare. 

• Fântânile de mină nu sunt 

marcate cu plăcuţe de 

informare privind calitatea 

apei. 

• Educația ecologică este la 

un nivel scăzut. 

• Expunerea la hazardurile 

naturale sezoniere, în 

special la secetă și 

inundații. 

• Insuficienta preocupare a 

agenților economici în 

recuperarea și refolosirea 

ambalajelor. 

 

Activitatea APL, implicare 

civică 

• Nivel scăzut de implicare şi 

informare a cetăţenilor cu 

privire la problemele satelor 

şi în procesul de luare a 

deciziilor 

• Lipsa unui sistem electronic 

bine conceput, cum ar fi 

„Primăria electronică”. 

• Lipsa resurselor financiare 

la nivel local, insuficiente 

pentru sprijinirea şi/sau 

promovarea unor investiţii 

majore. 

• Societatea civilă este 

insuficient implicată în 

activităţile de ordin 

economic, social a 
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localităților din subregiune. 

OPORTUNITĂȚI PERICOLE 

• Creşterea accesului la investiţii 
străine directe şi resurse 
financiare şi asistenţă tehnică 
pentru dezvoltarea industriei 
alimentare, agriculturii. 

• Diversificarea producției 

industriei alimentare și agricole. 

• Revenirea la specializările 
sectoarelor economice de altă 
dată. 

• Intensificarea schimbului de 
experienţă, expertiză, tehnologii 
cu statele UE, Ucraina, Turcia, 
etc. 

• Dezvoltarea pieței regionale de 

produse agricole și 
agroalimentare.  

• Intensificarea schimburilor 
comerciale cu produse 
agroalimentare. 

• Creșterea competitivității 

industriei alimentare și a 
agriculturii din regiune. 

• Dezvoltarea pieței regionale de 
produse agricole și 
agroalimentare.  

• Dezvoltarea pieței funciare din 
regiune. 

• Crearea de companii mixte în 
regiune. 

• Atragerea investițiilor locale și 
ISD, a investitorilor străini în 
sectoarele economice ale regiunii. 

• Înregistrarea mărcilor comerciale 
și apariția unor branduri locale. 

• Elaborarea și implementarea unei 
foi de parcurs regionale pentru 
promovarea exporturilor locale. 

• Crearea rutelor turistice și 
promovarea acestora. 

• Creşterea concurenţei pe pieţele 
externe. 

• Conjunctură nefavorabilă pe 

piețele agroalimentare interne și 
externe.  

• Creşterea preţurilor la inputurile 
agricole. 

• Acumularea și creșterea 
restanțelor la distribuirea 
subvenţiilor din fondul pentru 
subvenţionarea producătorilor 
agricoli.  

• Diminuarea ajutoarelor de stat 
pentru agricultură.  

• Creşterea restanţelor acumulate 
de întreprinderile agroindustriale 
faţă de furnizorii de materie 
primă.  

• Majorarea volumului restanțelor 
la creditele acordate 
întreprinderilor din agricultură. 

• Instabilitate politică și economică. 

• Contractarea pieței forței de 
muncă. 

• Instituirea de bariere netarifare pe 

piețele tradiționale. 

 

Consultările cu diverși actori din regiune realizate în câteva runde asupra 

oportunităților de cooperare pentru dezvoltarea arealului subregiunii GAL 
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”Lunca Nistrului” au condus la identificarea direcțiilor, care urmează a fi 

explorate în comun. Acestea prevăd constituirea și consolidarea unui grup 

de acțiune locală, eliminarea carențelor în dezvoltarea socio-economică a 

comunităților din arealul de acțiune a GAL Subregiunea ”Lunca Nistrului” și 

măsuri de ordin economic, social, și cultural, care vor fi realizate în comun 

de membrii grupului.  

Totodată, strategia GAL este determinativă prin aplicarea ei pentru 

valorificarea oportunităților existente în areal pe diferite dimensiuni de 

dezvoltare: 

Dimensiunea economică: 

- agricultură intensivă orientată la piața internă și externă de desfacere. 

- agricultură ecologică. 

- industrie creativă, modernă ancorată la piață. 

- regiune vitivinicolă susținută și promovată pe plan intern și extern. 

- comerț intern în zona de frontieră cu bunuri locale și de import. 

- exporturi și branduri locale susținute și promovate. 

- turism rural cu trasee turistice de recreație, sportive, istorice, religioase, 

nostalgice. 

- pregătirea și recalificarea cadrelor pentru economia locală și regională. 

- schimb de experiență, expertiză, bune practici cu GAL-uri similare din 

Estonia, Lituania, Polonia, Romania și țările scandinave. 

Dimensiunea socială și culturală. 

- modernizarea infrastructurii și serviciilor publice în toate 7 comunități. 

- organizarea în comun a evenimentelor culturale și sportive. 

- crearea de condiții decente de trai pentru persoanele în etate. 

- cooperarea internațională cu GAL-uri similare. 

- conservarea și promovarea patrimoniului cultural și arhitectural. 

- promovarea tradițiilor locale și meșteșugăritului. 

Direcții strategice pentru GAL Subregiunea ”Lunca Nistrului” 
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GAL-ul Subregiunea ”Lunca Nistrului” își propune crearea unui pol 

economic rural-model, inovativ și creativ, care prin dezvoltarea în comun al 

comunităților din areal ar servi drept model de dezvoltare pentru 

comunitățile din spațiul rural din Moldova. La atelierele de lucru, membrii 

GAL-ului au convenit asupra următoarelor obiective strategice: 

Obiectiv strategic 1. Grup de acțiune locală creat, înregistrat oficial și 

implicat activ în realizarea propriei strategii. 

Obiectiv strategic 2. Subregiune cu infrastructură modernă, servicii publice 

accesibile, suportabile, economie locală cu dezvoltare dinamică, resurse 

umane instruite, ocupate în câmpul muncii. 

Obiectiv strategic 3. Subregiune, comunități, GAL, reprezentanți ai GAL-ului 

promovați și recunoscuți pe plan intern și în afara țării. 

Direcția strategică 1. Grup de acțiune locală creat, înregistrat oficial și 

implicat activ în realizarea propriei strategii. 

La adunarea de constituire a GAL-ului Subregiunea ”Lunca Nistrului” a fost 

ales consiliul de administrare, președintele, secretarul, cenzorii și au fost 

aprobate denumirea entității și documentele de constituire. Urmează, 

înregistrarea asociației și aprobarea strategiei de către adunarea generală. 

Direcția strategică 2. Subregiune cu infrastructură modernă, servicii 

publice accesibile, suportabile, economie locală cu dezvoltare dinamică, 

resurse umane instruite, ocupate în câmpul muncii. 

Obiectivele specifice pentru realizarea direcției strategice 2 sunt: 

1. Reabilitarea infrastructurii existente și dezvoltarea serviciilor publice în 

subregiune. 

2. Crearea întreprinderilor intracomunitare specializate în acordare de 

servicii publice accesibile și suportabile pentru cetățeni și subiecți ai 

antreprenoriatului. 

3. Dezvoltarea de clustere agricole și industriale, și încadrarea acestora în 

industriile creative și inovative din regiune. 

4. Crearea unei regiuni, recunoscută pe plan intern și extern, ca areal de 

producere și de export a produselor ecologice curate și de export. 

5. Susținerea și promovarea întreprinderilor din zona IGP „Ștefan Vodă”. 

6. Crearea unei Zone turistice-pilot cu infrastructură adecvată, care ar servi 

drept model de dezvoltare turistică în Moldova. 
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Direcția strategică 3. Subregiune, comunități, GAL, reprezentanți ai 

GAL-ului promovați și recunoscuți pe plan intern și în afara țării. 

Obiective specifice pentru realizarea Direcției strategice 3 sunt: 

1. Stabilirea de relații de cooperare cu GAL-uri similare din țară și de peste 

hotare. 

2. Implementarea în comun cu entități din țară și de peste hotare a 

proiectelor pentru realizarea măsurilor din actuala strategie și dezvoltarea 

Subregiunea ”Lunca Nistrului”. 

3. Participarea reprezentanților GAL Subregiunea ”Lunca Nistrului” la 

evenimentele organizate în țară și peste hotare. 

4. Organizarea evenimentelor locale și elaborarea, distribuirea materialelor 

promoționale. 

5. Crearea de sinergii pentru promovarea entităților din cadrul GAL 

Subregiunea ”Lunca Nistrului”. 

6. Planul de acțiuni pentru realizarea strategiei Grupului de Acțiune 

Locală Subregiunea ”Lunca Nistrului”. 

Direcția strategică 1. Grup de acțiune locală creat, înregistrat oficial și 

implicat activ în realizarea propriei strategii. 

Obiectivul 

specific. 

Acțiunea Perioada 

de 

impleme

ntare  

Respons

abili 

Parteneri 

/ Surse 

de 

finanțare  

Indicatori  

1.1. 

Înregistrarea 

GAL-ului 

Subregiunea 

”Lunca 

Nistrului” și 

implementar

ea propriei 

strategii. 

Înregistrare

a GAL-ului 

Subregiune

a ”Lunca 

Nistrului” 

2018 Fondator

ii GAL. 

GAL 

“Pärnu 

Bay 

Partnershi

p (PLPK)”, 

GAL 

“Tartu 

Rural 

Developm

ent 

Associatio

n (TAS), 

IDIS 

Viitorul. 

GAL 

Subregiune

a ”Lunca 

Nistrului” 

înregistrat. 

Elaborarea 

strategiei 

2018 Grupul 

de 

GAL 

“Pärnu 

Proiect de 

strategie 
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GAL 

Subregiune

a ”Lunca 

Nistrului” 

inițiativă 

pentru 

crearea 

GAL. 

Bay 

Partnershi

p (PLPK)”, 

GAL 

“Tartu 

Rural 

Developm

ent 

Associatio

n (TAS), 

IDIS 

Viitorul. 

elaborat. 

Aprobarea 

strategiei 

Grupului 

de Acțiune 

Locală 

Subregiune

a ”Lunca 

Nistrului”. 

2018. Adunare

a 

generală. 

GAL 

“Pärnu 

Bay 

Partnershi

p (PLPK)”, 

GAL 

“Tartu 

Rural 

Developm

ent 

Associatio

n (TAS), 

IDIS 

Viitorul. 

Strategie 

elaborată și 

aprobată. 

Realizarea 

strategiei 

Grupului 

de Acțiune 

Locală 

Subregiune

a ”Lunca 

Nistrului”. 

2018-

2023.  

Adunare

a 

generală. 

Parteneri 

de 

dezvoltare. 

Măsuri din 

planul de 

acțiuni 

realizate. 

Direcția strategică 2. Subregiune cu infrastructură modernă, servicii 

publice accesibile, suportabile, economie locală cu dezvoltare dinamică, 

resurse umane instruite, ocupate în câmpul muncii. 

Obiectivul 

specific. 

Acțiunea Perioada 

de 

impleme

ntare  

Respons

abili 

Parteneri 

/ Surse 

de 

finanțare  

Indicatori  
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2.1. 

Reabilitarea 

infrastructur

ii existente și 

dezvoltarea 

serviciilor 

publice în 

subregiune. 

Schimb de 

experiență 

în cadrul 

GAL-ului în 

evaluarea 

stării 

infrastruct

urii în 

comunități 

și scrierea 

de proiecte 

pentru 

reabilitarea 

acesteia. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Primarii 

comunități

lor din 

GAL. 

Comunitat

ea de 

afacere 

locală. 

Consiliul 

raional. 

Partenerii 

de 

dezvoltare. 

GAL-urile 

partenere. 

Numărul 

de studii de 

evaluare și 

de 

fezabilitate 

a 

proiectelor 

de 

reabilitare. 

Elementele 

de 

infrastruct

ură 

reabilitate. 

Volumul 

investițiilor 

realizat. 

Transfer de 

experiență 

din partea 

GAL-urilor 

partenere 

pentru 

modernizar

ea 

infrastruct

urii din 

localitățile 

din cadrul 

Subregiune

a ”Lunca 

Nistrului”. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Primarii 

comunități

lor din 

GAL. 

Comunitat

ea de 

afacere 

locală. 

Consiliul 

raional. 

Partenerii 

de 

dezvoltare. 

GAL-urile 

partenere. 

Elementele 

de 

infrastruct

ură 

reabilitate. 

Volumul 

investițiilor 

realizat. 
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Realizarea 

de proiecte 

pentru 

modernizar

ea 

infrastruct

urii în 

comunități. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Primarii 

comunități

lor din 

GAL. 

Comunitat

ea de 

afacere 

locală. 

Consiliul 

raional. 

Partenerii 

de 

dezvoltare. 

GAL-urile 

partenere. 

Elementele 

de 

infrastruct

ură 

reabilitate. 

Volumul 

investițiilor 

realizat. 

2.2. Crearea 

întreprinderil

or 

intracomunit

are 

specializate 

în acordare 

de servicii 

publice 

accesibile și 

suportabile 

pentru 

cetățeni și 

subiecți ai 

antreprenori

atului. 

Elaborarea 

de studii de 

fezabilitate 

pentru 

modernizar

ea 

serviciilor 

publice de 

aproviziona

re cu apă 

potabilă, 

canalizare, 

construcție 

a 

drumurilor, 

iluminare 

publică, 

salubrizare, 

etc. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Primarii 

comunități

lor din 

GAL. 

Comunitat

ea de 

afacere 

locală. 

Consiliul 

raional. 

Partenerii 

de 

dezvoltare. 

GAL-urile 

partenere. 

Numărul 

de studii de 

fezabilitate 

elaborate. 
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Crearea de 
întreprinde
ri 
intracomun
itare. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Primarii 

comunități

lor din 

GAL. 

Comunitat

ea de 

afacere 

locală. 

Consiliul 

raional. 

Partenerii 

de 

dezvoltare. 

GAL-urile 

partenere. 

 

Numărul 

de 

întreprinde

ri create. 

Suportabili

tatea, 

accesibilita

tea, 

sustenabili

tatea 

serviciilor 

prestate. 

Gradul de 

satisfacție a 

consumato

rilor de 

servicii. 

2.3. 
Dezvoltarea 
de clustere 
agricole și 
industriale, 
și încadrarea 
acestora în 
industriile 
creative și 
inovative. 

Atragerea 

de suport și 

asistență 

din statele 

de origine a 

GAL-urilor 

partenere 

la crearea 

și 

funcționare

a 

clusterelor. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

GAL-uri 

partenere. 

Clustere 

create. 

Număr de 

companii. 

Utilizarea 

liniilor de 

credit 

pentru 

finanţarea 

afacerilor 

mici şi 

mijlocii 

prin 

intermediul 

Programulu

i naţional 

de abilitare 

economică 

2018-
2023 

Adunare

a 

generală. 

PNAET, 
„PARE 
1+1”, 
Organizaţi
a pentru 
Dezvoltare
a 
Sectorului 
Întreprind
erilor Mici 
şi Mijlocii, 
Japanese 

Non-

Project 

Grand Aid 

Volumul 

finanțărilor 

atrase. 

Numărul 

de 

întreprinde

ri finanțate. 

Numărul 

locurilor de 

muncă 

deschise. 
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a tinerilor 

(PNAET), al 

Programulu

i de 

atragere a 

remitenţelo

r în 

economie 

„PARE 

1+1”, al 

Schemei de 

garantare a 

creditelor a 

organizaţiei 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinde

rilor Mici şi 

Mijlocii, 

Japanese 

Non-Project 

Grand Aid 

(JNPGA) 

Participare

a la 

forumurile 

economice, 

investiţiona

le 

internaţion

ale. 

2018-
2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

MIEPO. 

MADRM. 

Numărul 

de 

participanți

. 

2.4. Crearea 
unei regiuni, 
recunoscută 
pe plan 
intern și 
extern, ca 
areal de 
producere și 
de export a 
produselor 
ecologice 
curate și de 
export. 

Promovarea 

companiilor 

și bunurilor 

ecologice. 

2018-
2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

MIEPO. 

MADRM. 

Numărul 

de 

companii. 

Volumul 

producției 

certificate. 

Volumul 

exportului 

de produse 

ecologic 
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curate. 

2.5. 
Susținerea și 
promovarea 
întreprinderil
or din zona 
IGP „Ștefan 
Vodă”. 

Promovarea 

companiilor 

și 

producției 

locale pe 

piețele de 

desfacere 

din statele 

de origine a 

GAL-urilor 

partenere. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

MIEPO. 

MADRM. 

Numărul 

de 

parteneri. 

Volumul 

vînzărilor. 

     

2.6. Crearea 
unei Zone 
turistice-
pilot cu 
infrastructur
ă adecvată, 
care ar servi 
drept model 
de dezvoltare 
turistică în 
Moldova. 

Elaborarea 

şi editarea 

Ghidului 

turistic 

“Lunca 

Nistrului” 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Numărul 

de ghiduri 

editate. 

Numărul 

de turiști. 

Reconversi

a clădirilor 

cu potențial 

de 

patrimoniu 

înspre 

obiective 

turistice. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Numărul 

de unități 

deschise. 

Capacitate

a de 

cazare. 

Numărul 

de turiști 

cazați. 

Organizare

a a 3 

festivaluri 

turistice 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Numărul 

de 

festivaluri 

organizat. 
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anuale, cu 

participare

a agențiilor 

de turism, 

reprezenta

nți ai 

industriei 

hoteliere și 

transportur

ilor, 

instituții de 

învățământ

, cultură, 

sport etc. 

Numărul 

de 

participanți

. 

Realizarea 

a 5 proiecte 

privind 

deschidere

a de vile 

turistice, 

pensiuni, 

baze, case 

de odihna, 

etno-curți. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Numărul 

de unități 

deschise. 

Capacitate

a de 

cazare. 

Numărul 

de turiști 

cazați. 

Elaborarea 

de rute 

turistice 

noi , 

certificarea 

rutelor 

turistice şi 

includerea 

în ofertele 

turistice a 

rutelor 

turistice 

certificate 

 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Numărul 

de rute 

certificate.  

Numărul 

de turiști. 

Crearea 
unei rute 
turistice 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Rută creată 

și 

certificată.  
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noi comună 
cu Ucraina 
şi 
conectarea 
la rutele 
turistice 
europene 
Amenajare

a unui 

punct de 

comercializ

are a 

obiectelor 

de 

artizanat 

pe traseul 

Chișinău-

Odesa. 

 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Numărul 

de rute 

certificate.  

Organizare
a Zilei 
vinului în 
Lunca 
Nistrului. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Numărul 

de 

participanți

.  

Organizare

a unui 

festival 

gastronomi

c în Lunca 

Nistrului. 

 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Numărul 

de 

participanți

.  

Amenajare
a unei 
parcări 
pentru 
rulote în 
Lunca 
Nistrului. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Parcare 
amenajată. 

Organizare
a anuală a 
3 
evenimente 
sportive cu 
valenţe 
turistice 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Sectorul 

privat. 

Evenimente 
organizate. 
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(cursă 
rurală la 
ciclism, 
campionat
ul Moldovei 
la culesul 
strugurilor 
și 
consumul 
plăcintelor, 
etc.) 

Direcția strategică 3. Direcția strategică 3. Subregiune, comunități, 

GAL, reprezentanți ai GAL-ului promovați și recunoscuți pe plan intern 

și în afara țării. 

Obiectivul 

specific. 

Acțiunea Perioada 

de 

impleme

ntare  

Respons

abili 

Parteneri 

/ Surse 

de 

finanțare  

Indicatori  

3.1. 

Stabilirea de 

relații de 

cooperare cu 

GAL-uri 

similare din 

țară și de 

peste hotare. 

Cooperarea 

cu GAL-uri 

din țările 

baltice, 

scandinave

, Polonia, 

Romania, 

etc. 

2018-

2023. 

Adunare

a 

generală. 

Primarii 

comunități

lor din 

GAL. 

Comunitat

ea de 

afacere 

locală. 

Consiliul 

raional. 

Partenerii 

de 

dezvoltare. 

GAL-urile 

partenere. 

Numărul 

de 

parteneriat

e create. 

3.2. 
Implementar
ea în comun 
cu entități 
din țară și de 
peste hotare 
a proiectelor 
pentru 
realizarea 
măsurilor 
din actuala 
strategie și 

Transfer de 

experiență 

în scrierea 

și realizarea 

de proiecte. 

2018-
2023. 

Adunare

a 

generală. 

Primarii 

comunități

lor din 

GAL. 

Comunitat

ea de 

afacere 

locală. 

Consiliul 

raional. 

Numărul 

de proiecte 

realizate.. 



Proiect  
Strategia LAG pentru sub-regiunea Lunca Nistrului (Ștefan Vodă). 

 

 
Pagină 45 

 

dezvoltarea 
Subregiunea 
”Lunca 
Nistrului”. 

Partenerii 

de 

dezvoltare. 

GAL-urile 

partenere. 

3.3. 
Participarea 
reprezentanți
lor GAL 
Subregiunea 
”Lunca 
Nistrului” la 
evenimentele 
organizate în 
țară și peste 
hotare. 

Transfer de 

experiență 

în 

funcționare

a GAL-

urilor. 

2018-
2023. 

Adunare

a 

generală. 

Primarii 

comunități

lor din 

GAL. 

Comunitat

ea de 

afacere 

locală. 

Consiliul 

raional. 

Partenerii 

de 

dezvoltare. 

GAL-urile 

partenere. 

Număr de 

participanți

. Număr de 

proiecte 

comune. 

3.4. 
Organizarea 
evenimentelo
r locale și 
elaborarea, 
distribuirea 
materialelor 
promoționale
. 

Organizare

a 

tărgurilor, 

festivalurilo

r, 

expozițiilor 

pentru 

promovarea 

GAL Lunca 

Nistrului. 

2018-
2023. 

Adunare

a 

generală. 

Primarii 

comunități

lor din 

GAL. 

Comunitat

ea de 

afacere 

locală. 

Consiliul 

raional. 

Partenerii 

de 

dezvoltare. 

GAL-urile 

partenere. 

Număr de 

participanți

. Număr de 

evenimente 

organizate. 

 

Anexe. Politici, documente și instrumente de dezvoltare 

locală/regională. 

Anexa 1. Cadru legislativ aplicabil înregistrării și funcționării 

asociațiilor obștești. 

La nivel național. 

1. Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti. 
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Republicat: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.153-156BIS din 

02.10.2007. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.6/54 din 23.01.1997. 

2. HG nr. 409 din 04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020. Monitorul Oficial nr. 

152/451 din 10.06.2014. 

 

Anexa 2. Documente de politici în domeniul agriculturii și dezvoltării 

rurale. 

La nivel național: 

3. Acordul de Asociere din 27.06.2014 între Republica Moldova, pe de o 

parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. Monitorul 

Oficial nr. 185-199/442 din 18.07.201421. 

4. Legea 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare "Moldova 2020" Monitorul Oficial nr. 245-247/791 din 

30.11.2012. 

5. HG nr. 409 din 04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020. Monitorul Oficial nr. 

152/451 din 10.06.2014. 

6. HG nr. 742 din 21.10.2015 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru 

anii 2014-2020. Monitorul Oficial nr. 297-300/835 din 30.10.2015.  

7. HG nr. 486 din 05.07.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022. 

Monitorul Oficial nr. 143-148/537 din 13.07.2012. 

8. HG nr. 626 din 20.08.2011 cu privire la aprobarea Programului de 

conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020. 

Monitorul Oficial nr. 139-145/696 din 26.08.2011. 

9. HG nr. 1313 din 07.10.2002 cu privire la aprobarea Programului de 

restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020. 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 142-143/1448 din 17.10.2002. 

 

                                                           
21 Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi  Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 

18.07.2014. 
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Anexa 3. Documente de politici în domeniul comerțului exterior. 

La nivel național: 

1. Acordul de Asociere din 27.06.2014 între Republica Moldova, pe de o 

parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. Monitorul 

Oficial nr. 185-199/442 din 18.07.201422. 

2. Legea 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare "Moldova 2020" Monitorul Oficial nr. 245-247/791 din 

30.11.2012.  

3. HG nr. 511 din 25.04.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de 

atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 

şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. Monitorul Oficial 

nr.114-122/565 din 29.04.2016. 

4. HG nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-

2020. Monitorul Oficial nr.198-204/740 din 21.09.2012. 

5. HG nr. 952 din 27.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei inovaţionale 

a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 “Inovaţii pentru 

competitivitate”. Monitorul Oficial nr.284-289/1063 din 06.12.2013. 

6. HG nr. 859 din 31.07.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei 

infrastructurii calităţii în Republica Moldova. Monitorul Oficial nr.134-

137/987 din 25.08.2006.  

7. HG nr. 4 din 14.01.2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru 

ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova. Monitorul Oficial nr. 17-

23/27 din 24.01.2014.  

8. HG nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei 

cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-

2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 

2016-2017. Monitorul Oficial nr.297-303/1129 din 20.12.2013. 

9. HG nr. 948 din 25.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-

2020 şi a Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind 

implementarea acesteia. Monitorul Oficial nr.284-289/1059 din 

                                                           
22 Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi  Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 

18.07.2014. 
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06.12.2013.  

10. HG nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia naţională în 

domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020. Monitorul Oficial 

nr.245-247/951 din 30.11.2012. 

 

Anexa 4. Documente de politici în domeniul industriei. 

La nivel național: 

1. Acordul de Asociere din 27.06.2014 între Republica Moldova, pe de o 

parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. Monitorul 

Oficial nr. 185-199/442 din 18.07.201423. 

2. Legea 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare "Moldova 2020" Monitorul Oficial nr. 245-247/791 din 

30.11.2012.  

3. HG nr. 254 din 14.05.2015 cu privire la aprobarea Strategiei de creştere 

a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021. 

Monitorul Oficial nr.124-130/291 din 22.05.2015.  

4. HG nr. 614 din 20.08.2013 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării 

clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova. Monitorul Oficial 

nr.187-190/726 din 30.08.2013.  

5. HG nr. 511 din 25.04.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de 

atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 

şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. Monitorul Oficial 

nr.114-122/565 din 29.04.2016. 

6. HG nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-

2020. Monitorul Oficial nr.198-204/740 din 21.09.2012. 

7. HG nr. 952 din 27.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei inovaţionale 

a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 “Inovaţii pentru 

competitivitate”. Monitorul Oficial nr.284-289/1063 din 06.12.2013. 

8. HG nr. 859 din 31.07.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei 

infrastructurii calităţii în Republica Moldova. Monitorul Oficial nr.134-

                                                           
23 Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi  Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 

18.07.2014. 
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137/987 din 25.08.2006.  

9. HG nr. 1313 din 07.10.2002 cu privire la aprobarea Programului de 

restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020. 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 142-143/1448 din 17.10.2002.  

10. HG nr. 1149 din 05.10.2006 cu privire la Strategia de dezvoltare a 

industriei pe perioada pînă în anul 2015. Monitorul Oficial nr. 164-

167/1243 din 20.10.2006. 

 


