
 

                   CONSILIUL LOCAL COLONIŢA 

                    PRIMĂRIA COLONIŢA BCI
 

 

BUSINESS 

CONSULTING 

INSTITUTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO-SOCIALĂ A SATULUI COLONIŢA 

 
REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTAREA BUSINESSULUI RURAL”  

CU SPRIJINUL USAID ŞI PROIECTULUI BIZPRO MOLDOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI, 2003 



 2 

AUTORI 

 

 

COMITETUL  STRATEGIC  LOCAL 

Victor Scurtu  Primarul s. Coloniţa 

Oleacu Claudia Secretarul consiliului 

Ermenco Maria Directorul şcolii Nr. 94 

Bejenari Zinaida Consilier 

Decusara Maria Consilier 

Cheptene Nicolae Militar 

Ababii Mihail Antreprenor 

Jura Marin                 Antreprenor 

Ursu Victor Antreprenor 

Baranov Stefan Antreprenor 

Morari Vasile Antreprenor 

Iurcu Grigorii Cantabil, consilier 

Revutchii Victor Inginer 

Bâzgu Pavel Antreprenor 

Chetrean Penighia Directorul grădiniţei de copii nr. 24 

Maria Taban Contabil-şef contabilitate 

Ecaterina Tabacari Perceptor fiscal 

Zinaida Ghimpu Specialist reglementarea regimului proprietăţii funciare 

 

ECHIPA  DE  CONSULTANŢI  AI  BCI 
 

Mihai Roşcovan  Coordonator de proiect 

Mihai Casian  Expert în dezvoltarea afacerilor  

Valentina Ticu Expert în economie şi finanţe 

 



 3 

CUPRINS 

INTRODUCERE ............................................................................................................................... 4 

SUMAR EXECUTIV ......................................................................................................................... 5 

DATE GENERALE .......................................................................................................................... 6 

PARTEA I. STUDIU DIAGNOSTIC .................................................................................................... 7 

1 POTENŢIALUL SOCIO-UMAN .................................................................................................. 8 

1.1 Resursele Umane ........................................................................................................ 8 

1.2 Infrastructura Socială ................................................................................................ 10 

1.3 Infrastructura tehnico-edilitară .................................................................................. 11 

1.4 Concluzii ................................................................................................................... 12 

2 ECONOMIA LOCALĂ ............................................................................................................ 13 

2.1 Resurse Funciare ....................................................................................................... 14 

2.2 Sectorul Agricol ........................................................................................................ 15 

2.3 Servicii ...................................................................................................................... 17 

2.4 Concluzii ................................................................................................................... 18 

3 STAREA MEDIULUI AMBIANT ............................................................................................. 19 

3.1 Resurse Naturale ....................................................................................................... 19 

3.2 Salubrizarea localităţii .............................................................................................. 19 

3.3 Analiza SWOT .......................................................................................................... 20 

4 ADMINISTRAŢIA LOCALĂ ŞI SOCIETATEA CIVILĂ ................................................................. 20 

4.1 Cadrul Instituţional ................................................................................................... 20 

4.2 Managementul Autorităţilor Publice ......................................................................... 21 

4.3 Finanţe publice .......................................................................................................... 22 

4.4 Concluzii ................................................................................................................... 24 

5 ANALIZA SWOT ................................................................................................................. 25 

PARTEA II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ..................................................................................... 26 

6 CADRUL GENERAL AL STRATEGIEI ...................................................................................... 27 

6.1 Viziunea strategică .................................................................................................... 27 

6.2 Obiective strategice ................................................................................................... 28 

6.3 Obiective specifice .................................................................................................... 28 

6.4 Valorile dezvoltării economice locale ...................................................................... 27 

7 COMPONENTELE STRATEGIEI .............................................................................................. 30 

7.1 Crearea unui mediu atractiv de afaceri pentru dezvoltarea economiei locale........... 30 

7.2 Dezvoltarea stabilă şi eficientă a infrastructurii sociale ........................................... 31 

7.3 Ocrotirea şi Ameliorarea Stării Mediului Ambiant .................................................. 32 

8 IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI .............................................................. 34 

8.1 Etapele de implementare ........................................................................................... 34 

8.2 Monitorizarea Strategiei ............................................................................................ 35 

8.3 Impedimente în implementare .................................................................................. 35 

9 PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ................................................ 37 

10 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI ............................................................................................ 42 

 



 4 

 

Introducere 

 

Strategia de dezvoltare economico-socială a satului Coloniţa este realizat în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea businessului rural” finanţat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru 

Dezvoltare Internaţională (USAID), implementat prin intermediul Proiectului BIZPRO 

Moldova. Scopul proiectului este de a efectua o analiză complexă a situaţiei actuale de 

dezvoltare a satului Coloniţa, elaborarea strategiei de dezvoltare economico-socială şi de a 

oferi asistenţă potenţialilor antreprenori în dezvoltarea noilor afaceri care să servească ca bază 

pentru revitalizarea şi dezvoltarea infrastructurii de afaceri, a serviciilor şi producţiei 

neagricole. 

 

Strategia de dezvoltare a fost elaborat de Comitetului Strategic Local (CSL) creat la etapa 

iniţială a proiectului cu asistenţa din partea echipei de consultanţi ai Institutului de Cercetări şi 

Consultanţă în Management „Business Consulting Institute”. În cadrul elaborării strategiei de 

dezvoltare au fost realizate următoarele activităţi: (a) sondaj de evaluare a activităţii Primăriei 

şi Consiliului Local; (b) chestionarea potenţialelor antreprenori; (c) colectarea datelor statistice 

privind dezvoltarea economică şi socială a satului, resursele naturale şi starea mediului 

ambiant; (d) evaluarea, analiza şi elaborarea recomandărilor privind dezvoltarea locală, (e) 

determinarea viziunii, misiunii, obiectivelor strategice de dezvoltare; (f) elaborarea şi 

prioretizarea acţiunilor şi proiectelor pentru atingerea obiectivelor strategice.  

 

Prezenta lucrare este constituită din două părţi, partea I studiul diagnostic şi partea II strategia 

de dezvoltare. 

 

Studiul diagnostic evidenţiază situaţia curentă de dezvoltare a comunităţii şi se referă în mod 

deosebit la diagnosticarea stării resurselor naturale, resurselor financiare, situaţiei 

demografice, infrastructurii sociale şi de afaceri precum şi a activităţilor autorităţilor publice 

locale. Scopul studiului este de a evalua situaţia din sat în vederea elaborării strategiei de 

dezvoltare. Studiul este structurat pe cinci compartimente: (i) potenţialul socio-uman; (ii) 

economia locală; (iii) starea mediului ambiant; (iv) administraţia publică locală şi finalizează 

cu (v) analiza SWOT care stă la baza elaborării strategiei de dezvoltare a localităţii. 

 

Strategia de dezvoltare este structurată pe cinci compartimente: (i) cadrul general al strategiei; 

(ii) componentele strategiei; (iii) implementarea şi monitorizarea strategiei; (iv) planul de 

acţiuni pentru implementarea strategiei şi (v) oportunităţi de afaceri. Strategia de dezvoltare va 

sta la baza activităţii comunităţii în viitorii cinci ani în scopul dezvoltării socio-economice 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitate. De competenţa Unităţii de Implementare a 

Strategiei (UIS) şi comunităţii va ţine în viitor actualizarea, monitorizarea şi evaluarea 

acţiunilor. 

 

Destinatarii ai prezentei lucrări sunt autorităţile publice locale, proiectul BIZPRO Moldova, 

precum şi persoanele interesate în dezvoltarea locală. 
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Sumar Executiv 

Satul Coloniţa este o localitate suburbană a municipiului Chişinău. Amplasarea satului în vecinătatea 

oraşului creează un şir de avantaje pentru comunitate, care în prezent nu sunt suficient folosite. 

 

Potenţialul uman al satului constituie 3 375 locuitori. Populaţia economic activă constituie 

aproximativ 2 mii persoane sau circa 60% din numărul total al locuitorilor. Predomină ocupaţia 

resurselor de muncă în agricultură. Conform estimărilor numărul persoanelor ocupate în gospodăria 

casnică este de cca. 640 persoane. Numărul populaţiei angajate la muncă în municipiu este de cca. 510 

persoane. Temporar sunt încadrate în câmpul muncii după hotarele Republicii Moldova aproximativ 

200 persoane. 

 

Infrastructura socială la capitolul cultură, sport are restanţe, în sat lipseşte biblioteca publică. Satul 

Coloniţa dispune de o infrastructură tehnico-edilitară dezvoltată (apeduct, canalizare, gazificare, 

telefonie), care creează condiţii optimale atât pentru dezvoltarea afacerilor locale, cât şi pentru 

populaţie. Lipseşte sistemul de salubrizare, nu este autorizată gunoiştea locală. 

 

Economia locală. Conform estimărilor din 587 agenţi economici înregistraţi în prezent activează cca. 

155 întreprinderi, din care 119 gospodării ţărăneşti. În principal întreprinderile individuale activează în 

domeniul prestării serviciilor. Din 23 societăţi înregistrate, în anul 2001 au prezentat rapoarte 

financiare numai 14 întreprinderi. În sat sunt organizate activităţi care la moment nu sunt înregistrate în 

modul stabilit de legislaţie. Satul dispune de terenuri arabile cu suprafaţa de 1,536 ha. Culturile 

tradiţionale a satului sunt spicoasele, porumbul boabe, floarea soarelui, plantele furajere, lucerna şi 

legumele. Terenurile agricole nu sunt irigate şi din cauza insuficienţei de precipitaţii recoltele sunt 

diminuate cu pierderi de 25-30%. Terenurile agricole sunt cultivate cu culturi puţin rentabile, plantaţiile 

multianuale au o pondere mică, lipsesc plantaţiile de pomuşoare. Ferma de lapte (700 capete, 

mulgătoare 300) produce zilnic 3-3,5 tone lapte. Piaţa de desfacere a produselor lactate este oraşul 

Chişinău. 

 

Starea mediului ambiant se caracterizează prin poluarea permanentă a satului de gunoişti neautorizate. 

Apele fântânilor sunt dure, au un conţinut sporit de săruri. Trebuie curăţată albia râuleţului care 

parcurge centrul satului. Fondul forestier este afectat de defrişările neautorizate şi de poluare cu deşeuri 

menajere de către localnici şi chişinăuneni. 

 

Administraţia publică locală este reprezentată de un personal competent cu experienţă în domeniu. 

Activitatea administraţiei publice este afectată de insuficienţa implicării cetăţenilor în rezolvarea 

problemelor comunitare. Totodată, imperfecţiunea legislaţiei în vigoare nu abilitează structurile 

administrative cu pârghiile şi resursele financiare necesare pentru influenţarea dezvoltării locale. Există 

dependenţa mare de transferurile de la bugetul municipiului Chişinău. Un punct slab al satului este 

lipsa totală a structurilor societăţii civile. 

 

Strategia de dezvoltare a comunei. Comuna şi-a stabilit viziunea strategică şi valorile pentru 

dezvoltarea de mai departe. Realizarea viziunii se va efectua prin obiectivele strategice propuse: (i) 

Crearea unui mediu atractiv de afaceri pentru dezvoltarea economiei locale, (ii) Dezvoltarea stabilă şi 

eficientă a infrastructurii sociale şi (iii) Ocrotirea şi ameliorarea stării mediului ambiant. Aceste 

obiective sunt realizate prin Planul de acţiuni pentru implementarea strategiei, plan ce cuprinde anii 

2003-2007. Implementarea acţiunilor se va monitoriza constant de către unitatea de implementare a 

strategiei funcţia căreia o va îndeplini Agenţia de Dezvoltare Economică Locală. Oportunităţile de 

afaceri prezentate în ultimul capitol vin să accentueze prioritatea în dezvoltarea economiei locale prin 

iniţierea afacerilor noi în comună ceea ce prezintă scopul major al proiectului dat. 
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Date Generale 
 

Denumirea satului:      Coloniţa 

Anul fondării:              1605 

Poziţia geografică:    Satul Coloniţa este situată în Podişul Moldovei Centrale la 7 km în 

direcţia de est de municipiul Chişinău.  

Suprafaţa totală:         2,644 ha 

Numărul de locuitori: 3,375 (la 01.01.2003)  

Reţeaua stradală:        lungimea totală de circa 47 km 

Adresa juridică:        str. Ştefan cel Mare, 3, satul Coloniţa, municipiul Chişinău, Republica 

Moldova, MD-2082, Tel. + (373 2) 57 91 64, 57 92 40 

Primarul satului:        Victor Scurtu 
 

Primul document care atestă satul Coloniţa datează din 5 septembrie 1605, când se spune că 

moşia satului Coloniţa e la hotar cu satul Mereni din ţinutul Orhei, judeţul Lăpuşna şi zapisul 

se află în mărturia hotarnică a satului Mereni, făcută din porunca lui Eremia Movilă. Această 

consemnare o găsim la istoricul S. Boga în „Documente basarabene”, volumul 20, pag. 11. Tot 

la S. Boga în acelaşi volum găsim „Coloniţa în apropiere de satul Mereni este a lui Ionaşcu 

Grizunul şi a lui Pavăl Grizunul fiind fraţi şi prenepoţii lui Gavriil Grizunul, ce pentru dreptate 

şi slujbe credincioase a fost miluit de bătrânul Domn Ştefan Voevod”, adică dacă luăm ultimul 

an de domnie a lui Ştefan cel Mare, Coloniţa ar fi existat cu 102 ani înainte de prima atestare 

documentară. În 1910 în „Besarabschii kalendari ejegodnik” găsim că în Coloniţa erau 110 

gospodării, 438 locuitori şi 607 desetini proprii. În anul 1914 în sat se deschide biserica cu 

hramul Sfânta Maria. La 1923 satul avea 119 bărbaţi, 289 femei, o şcoală primară şi două mori 

de vânt, iar peste 10 ani populaţia creşte la 580 locuitori, majoritatea fiind ştiutori de carte. În 

anul 1940 Coloniţa avea 826 locuitori. În perioada sovetică locuitorii satului au îndurat seceta 

şi foametea anilor 1946-1947, deportările şi un nivel scăzut de viaţă. Numai prin anii 80, când 

au fost plantate vii şi livezi, gospodăria colectivă a avut rezultate, ce sau soldat cu construcţia 

primelor drumuri asfaltate, cu construcţia obiectelor social-culturale. Satul începe gazificarea 

în anul 1989, tot din această perioadă se construiesc case durabile individuale.  
 

În perioada de tranziţie la economia de piaţă  în localitate au fost împroprietăriţi cu teren arabil 

şi cote valorice a fostei gospodării colective 734 fermieri.  
 

În prezent în Coloniţa activează cca. 155 agenţi economici, dintre care 119 activează în 

agricultură, 36 în domeniul prestării serviciilor şi de producere. Satul dispune de grădiniţă de 

copii, şcoală de cultură generală, farmacie, casă de cultură, Centru de sănătate. În sat 

funcţionează 8 magazine, o oloiniţă, un frigider pentru păstrarea fructelor, o brutărie-patiserie. 

În localitate sunt 1010 edificii locative. 
 

Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura. Agricultorii satului dispun de o livadă relativ 

tânără. Tradiţional a devenit cultivarea cerealelor, porumbului, florii soarelui, culturilor 

furajere. Satul dispune de fermă pentru producerea laptelui. În gospodăriile individuale se 

cresc bovine, porci, oi, capre, păsări. 
 

Veniturile bugetului local pentru anul 2002 au constituit 1325,7 mii lei care includ impozitele 

şi taxele locale, transferuri de la bugetul municipal Chişinău şi defalcări de la bugetul de stat. 

Cheltuielile publice au fost efectuate pentru finanţarea activităţii instituţiilor de învăţământ, de 

ocrotire a sănătăţii, întreţinerea organelor administrative şi alte activităţi. 
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1 Potenţialul Socio-uman 

1.1 Resursele Umane 

 

Conform datelor Primăriei la 1 ianuarie 2003, populaţia satului Coloniţa constituie 3 375 

locuitori, din care ponderea femeilor şi bărbaţilor este aproximativ egală. Numărul populaţiei 

în ultimii ani este relativ constant cu  o mică tendinţă de creştere. Densitatea populaţiei este de 

128 locuitori/1 km
2
.  

 

Tabelul  1-1 Numărul populaţiei şi dinamica 1999-2003 

Indicatori 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 
Creşterea, 2003-

1999 

Populaţia, 
inclusiv: 3350 3345 3355 3375 25 

bărbaţi 1676 1529 1590 1686 10 

femei 1674 1816 1765 1689 15 

Sursa: Primăria s. Coloniţa 
 

Sporul natural al populaţiei în anii 1999-2002 este pozitiv. Natalitatea în anul 2002 a fost de 35 

de copii şi se află în descreştere. În comparaţie cu anul 1989 natalitatea a scăzut de 2 ori. În 

anul 2002 au fost înregistrate 27 cazuri de deces. Pe parcursul anilor 2000-2002 numărul 

deceselor a scăzut în comparaţie cu anul 1999, însă a crescut de 1,5 ori în comparaţie cu anul 

1989. În ultimii patru ani migraţia oficială a populaţiei este mică. În acelaşi timp a crescut 

considerabil numărul persoanelor plecate temporar peste hotare în scopul angajării în câmpul 

muncii. Numai în anul 2002 numărul acestora a constituit 195 persoane sau 10% din populaţia 

activă. 
 

Tabelul  1-2 Mişcarea naturală a populaţiei 

Anii Născuţi Decedaţi Sporul 
natural 

Migraţia 
populaţiei 

Temporar 
plecaţi peste 

hotare 

1999 48 33 15 -5 15 

2000 38 28 10 -15 18 

2001 32 28 4 6 27 

2002 35 27 8 12 195 

Sursa: Primăria s. Coloniţa 

Numărul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15 şi 60 de ani este de cca. 2220 persoane. 

Numărul copiilor până la 14 ani este de 794 ani, numărul populaţiei cu vârsta ce depăşeşte 60 

de ani este de 361 cetăţeni. 

În localitate sunt înregistrate cca. 1392 familii. În anul 2002 au fost înregistrate 16 căsătorii. 

Numărul curţilor în exploatare este de 1010, în medie la 130 de familii le revin 100 curţi 

exploatate. În sat sunt înregistrate sub construcţiile individuale cca. 1386 loturi. În localitate 

sunt 4 blocuri de locuit cu 84 de apartamente.  

 

 

 



 9 

 

Figura 1-1 

Structura populaţiei după vârstă

65,8%

10,7%
23,5%

0-14 ani

15-60 ani

Peste 60 de ani

 
     Sursa: Primăria s. Coloniţa 

Populaţia economic activă a satului constituie aproximativ 2 mii locuitori sau circa 60% din 

numărul total al locuitorilor satului. O parte a populaţiei, estimată la peste 500 oameni, este 

angajată la muncă în oraşul Chişinău, având un regim de deplasare tur-retur zilnică. 

Aproximativ 195 persoane temporar sunt încadrate în câmpul muncii după hotarele Republicii 

Moldova.  

În sfera socială şi administrativă locală sunt angajate 143 persoane. În comerţ şi în prestarea 

serviciilor sunt angajaţi cca. 35 persoane, în agricultură - cca. 450 persoane (inclusiv în GŢ 

„V. Morari” cca. 220 persoane), în producere - cca. 30 persoane. La studii sunt antrenaţi cca. 

165 tineri, invalizi în vârstă de la 16-60 ani sunt cca. 90 persoane. Resursele de muncă ocupate 

în agricultură predomină faţă de resursele din alte activităţi. Numărul persoanelor ocupate în 

gospodăria casnică este de 642 persoane. Faptul că majoritatea familiilor dispun de teren 

agricol nu permite înregistrarea persoanelor neangajate în şomaj, cu toate că veniturile lor sunt 

insuficiente. 

Tabelul  1-3. Ocupaţia populaţiei satului, la începutul anului 2003 

Indicatori Persoane % 

Total populaţia 3375  

Populaţia în vârsta aptă de muncă
1
 2266  

La studii 165  

Invalizi 90  

Populaţia economică activă 2011 100% 

Plecaţi la muncă după hotare 195 10% 

Angajaţi în Chişinău 510 25% 

Angajaţi local, inclusiv în 664 33% 

agricultură 456 23% 

sfera socială 133 7% 

administraţia publica 10 0% 

comerţ, servicii 35 2% 

producere 30 1% 

Ocupaţi în gospodăria casnic 642 32% 

Sursa: Primăria s. Coloniţa 

Numărul pensionarilor este în creştere şi constituie 313 persoane, inclusiv 170 femei. Numărul 

invalizilor constituie 97, inclusiv invalizi de copilărie – 7 persoane. Numărul familiilor cu trei 

                                                 
1
 Cu vârsta cuprinsă între 16 şi 60 ani 
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şi mai mulţi copii este de 109. Numărul persoanelor solitari constituie 21 persoane, din ele sub 

limita sărăciei se află 16 persoane. 

1.2 Infrastructura Socială 

 

Instituţiile educaţionale ale satului sunt reprezentate de grădiniţa de copii şi şcoală. Şcoala 

medie nr. 94 cu clase primare şi gimnaziale, dispune de 20 de săli, are o capacitate de 600 

locuri şi este frecventată în prezent de 528 elevi.  

 

Şcoala (foto) a fost construită în anul 1984, starea ei tehnică în prezent fiind nesatisfăcătoare, 

necesită reparaţie capitală clădirea (curge acoperişul, sunt deteriorate uşile şi ferestrele, din 

lipsa canalizării subsolul permanent este inundat şi duce la deteriorarea fundamentului şi 

pereţilor), mobilierul este învechit.  

 

Grădiniţa de copii nr. 24 (foto) dispune de 140 de locuri, în prezent este frecventată de 120 

copii. Starea imobilului grădiniţei este bună, fiind recent reparată. Ambele instituţii dispun de 

sistem autonom de încălzire. 

 

Probleme:  

 Întreţinerea edificiilor. Şcoala necesită o reparaţie capitală care nu a fost efectuată de 

la darea în exploatare. Lipseşte completamente sistemul de canalizare.  

 Fluctuaţia şi lipsa cadrelor locale. Tendinţa generală de insuficienţă a cadrelor 

didactice în şcoli se manifestă şi la Coloniţa. Din cauza salariilor mici în viitorul 

apropiat învăţământul din localitate va avea probleme cu angajarea profesorilor, lipsesc 

cadrele tinere. 

 Dotarea cu mobilier. În şcoală mobilierul este învechit, din anii 80, laboratoarele sunt 

slab înzestrate cu echipament. 

 În prezent nu este utilizată clădirea şcolii vechi, solicitată în arendă de câţiva 

antreprenori locali. Clădirea din lipsa întreţinerii are o stare avansată de deteriorare. 

 

În cadrul grădiniţei sunt angajate 30 persoane, din care educatori sunt 12, la şcoală sunt 

angajate 56 de persoane, inclusiv 33 profesori.  

 

Încăperile policlinicii şi spitalului construite în anii 70’ nu sunt pe deplin folosite. În prezent 

clădirea spitalului este parţial folosită de Centrul de Sănătate cu 50 vizite/zi, în clădirea 

policlinicii sunt amplasate filiala şcolii muzicale şi serviciul veterinar. Personalul Centrul de 

Sănătate este constituit din 5 persoane din care 3 medici. Cu toate că Centrul dispune de careva 

utilaj stomatologic cabinetul în prezent nu funcţionează. În sat funcţionează o farmacie. 

 

Probleme:  

 Starea nesatisfăcătoare şi folosirea parţială a clădirii centrului 

 Lipsa utilajului medical  

 Amenajarea improvizată 

 Nu funcţionează cabinetul stomatologic 

 

Casa de cultură a satului (foto) construită în anul 1965 necesită reparaţie capitală. Sala festivă 

dispune de 200 locuri. Încăperile clădirii nu sunt exploatate, excepţie face sala festivă folosită 

de câteva ori pe an. Clădirea casei de cultură nu dispune de reţele inginereşti. Din lipsa 
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mijloacelor financiare clădirea nu este întreţinută conform normelor. Din intervievarea 

potenţialilor antreprenori se pot găsi soluţii pentru antrenarea acestui obiect în activitate, 

menţinându-se şi funcţia iniţial preconizată.  

 

Satul Coloniţa nu dispune de bibliotecă publică şi loturile de cărţi sunt depozitate.  

 

Clădirea sălii sportive este în stare avariată. Localitatea permanent a avut o tradiţie de 

participare la lupte şi trebuie soluţionată problema amenajării unei săli pentru antrenament. 

Conform interviurilor, antreprenorii locali au menţionat oportunitatea creării unui centru 

pentru tineret şi sport. 

 

Probleme:  

 Utilizarea clădirilor publice cu maximă eficienţă 

 Lipsa bibliotecii publice  

 Lipsa edificiilor sportive 

1.3 Infrastructura tehnico-edilitară 

În Coloniţa drumurile sunt într-o stare nesatisfăcătoare, cu excepţia drumului Chişinău-

Coloniţa. Din lungimea totală de peste 47 km de drumuri, drumurile asfaltate constituie – 10,8 

km şi cele acoperite cu pietriş – 23,7 km. Celelalte drumuri sunt drumuri de ţară, practic 

folosite numai pe timp uscat. 

 

Satul dispune de staţie telefonică digitală cu 700 linii, deservită de Direcţia municipală 

Telecomunicaţii Chişinău. În sat la o sută de gospodării (curţi) practic le revin 70 linii 

telefonice. În prezent sunt 250 solicitări de instalare a posturilor telefonice, care practic nu pot 

fi soluţionate din lipsa numerelor. De asemene este de menţionat lipsa posturilor telefonice 

publice. 

 

Toţi agenţii economici şi locuitorii satului sunt conectaţi la reţeaua de alimentare cu energie 

electrică, deservită de compania RE Chişinău, cu excepţia unei gospodării care nu solicită 

acest serviciu. O problemă constituie conectarea noilor gospodării la reţea, aceasta fiind 

suportată integral de consumatori şi ne fiind respectate regulile conform cărora furnizorul sau 

comunitatea suportă costurile reţelelor stradale. 

 

Satul este conectat la reţeaua municipală centralizată de alimentare cu apă, care se află în 

gestiunea şi la balanţa S.A. „Apă-Canal Chişinău”. În sat sunt conectate cca. 946 de gospodării 

la apeductul centralizat, cu lungimea de cca. 24 km. Ca sursă alternativă a asigurării cu apă 

potabilă sunt 89 fântâni cu utilizare comună şi 50 cu utilizare individuală. Apa în majoritatea 

fântânilor are un conţinut sporit de săruri. Din aceste considerente este necesar de a construi 

apeducte şi îndestula consumul cu apă potabilă a locuitorilor cu siguranţă şi calitate din 

sistemul centralizat. În stare funcţională este fântâna arteziană din gospodăria „V. Morari” cu 

un debit de 6 m cub/oră. La sistemul de canalizare local cu lungimea reţelei de 11 km sunt 

conectate 400 de gospodării. Este necesară lărgirea reţelei de canalizare pentru satisfacerea 

evacuării apelor uzate de la majoritatea consumatorilor de apă potabilă. Staţia de epurare este 

în stare tehnică satisfăcătoare, în prezent funcţionează la ½  capacitate. 

 

În Coloniţa sunt construite 1100 edificii locative (foto), din care cca. 300 sunt case cu două şi 

mai multe nivele. Sunt probleme privind încălzirea apartamentelor din blocurile locative. Cea 
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mai bună soluţie ar fi instalarea unei centrale locale de încălzire. Circa 20 gospodării din sat se 

află în zonele posibilelor alunecări de teren. 

 

Sistemul de gazificare a satului cuprinde cca. 95% din gospodăriile date în exploatare. Practic 

alimentarea cu gaze combustibile este rezolvată pentru locuitorii satului. Tot odată sistemul 

prezintă o oportunitate considerabilă în dezvoltarea economică a localităţii. 

 

Aprovizionarea cu energie termică a localităţii se efectuează individual, până în anul 2001 în 

sat existând o cazangerie ineficientă, destinată pentru aprovizionarea blocurilor de locuit cu 

multe nivele şi a obiectelor de menire socio-culturale. În prezent clădirea se afla la balanţa 

„Termocom” SA şi nu este folosită. Clădirile şcolii, grădiniţei dispun de sistem autonom de 

încălzire, la Primărie şi centrul de sănătate în prezent se efectuează montarea sistemelor 

autonom0 de încălzire. Sistemele de încălzire a clădirilor de menire socială sunt deservite de 

„Termocom” SA. 

 

Salubrizarea localităţii. În localitate nu este organizată colectarea şi transportarea gunoiului 

şi deşeurilor menajere. Există trei gunoişti neautorizate, cu acces limitat din cauza stării 

drumurilor.  

1.4 Concluzii 
Avantaje Dezavantaje 

 Amplasarea localităţii în vecinătatea capitalei 

 Potenţial uman dezvoltat 

 Infrastructură tehnico-edilitară (gazificare, 
apeduct, canalizare) 

 Existenţa instituţiilor de educaţie şi instruire 

 Dorinţa de schimbare a localnicilor 

 Îmbătrânirea populaţiei 

 Ponderea mare a populaţie ocupată în 
agricultură 

 Lipsa obiectelor de odihnă, sport, a bibliotecii 

 Lipsa sistemului de salubrizare, gunoiştei 
autorizate 

 Insuficienţa societăţii civile 

 Starea avariată a acoperişului şcolii 

Oportunităţi Pericole 

 Elaborarea PUG a municipiului Chişinău 

 Dezvoltarea infrastructurii edilitare  a 
comunităţii în conformitate cu PUG a 
municipiului 

 Atragerea sectorului privat în organizarea 
transportului public şi serviciului de salubrizare 

 

 Angajarea la muncă a unei părţi active a 
populaţiei peste hotare 

 Lipsa resurselor financiare 
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2 Economia locală 

Conform datelor prezentate de inspectoratul fiscal în localitate sunt înregistraţi 587 agenţi 

economici, din care 14 prezintă rapoarte financiare.  

 

Tabelul  2-1 Forma organizatorico-juridică a agenţilor economici 
Agenţi economici Înregistraţi Activează % 

Total 587 155 26% 

Gospodării ţărăneşti 521 119 23% 

Întreprinderi individuale 42 22 52% 

SRL 21 13 62% 

Societăţi pe acţiuni 2 1 50% 

Sursa: Inspectoratul fiscal, Primăria s. Coloniţa 

 

Numeric ponderea majoră o deţin gospodăriile ţărăneşti cu 521 unităţi înregistrate, 118 

agenţi prelucrează 218 ha terenurile agricole individual. Gospodăria ţărănească „V. Morari” în 

prezent arendează terenuri agricole cu suprafaţa de 1073 ha şi cotele valorice ale ţăranilor 

împroprietăriţi. Principalele obiecte ce ţin de cotele valorice sunt ferma de vite mari cornute, 

atelierul de reparaţii a tehnicii agricole, frigiderul pentru fructe, trei clădiri pentru brigăzi, 

oloiniţa, pilorama, făţărea, 5 depozite, parcul de tractoare şi automobile, clădirea 

administrativă a fostei gospodării colective, ospătăria, staţia chimică şi clădirile neterminate a 

grădiniţei şi a staţiei de experimentare a maşinilor. Iazurile satului sunt în gestiune colectivă, 

în procesul de privatizare fiind distribuite dambele ca cote valorice. În prezent nu sunt folosite 

toate imobilele. 

 

Din 42 de întreprinderi individuale funcţionează numai 22. În principal întreprinderile 

activează în domeniul prestării serviciilor comerciale 6 magazine, o baie cu frizerie, un bar cu 

discotecă, o oloiniţă, staţia de reparaţii auto şi alţi agenţi care comercializează la pieţele 

agricole din municipiu. 

 

Sunt înregistrate 23 de întreprinderi cu drept de persoană juridică. În anul 2001 au prezentat 

rapoarte financiare 14 agenţi economici, de două ori mai mulţi decât în anii 1999, 2000. 

 

Tabelul  2-2 Structura agenţilor economici care prezintă rapoarte financiare 
Forma organizatorico-juridică 1998 1999 2000 2001 

Asociaţii de Gospodării Ţărăneşti 2 2     

Cooperativă     1 

Întreprindere de Stat 1 1   

Societăţi pe Acţiuni 2 1 1 1 

Societăţi cu Răspundere Limitată 4 5 6 12 

Total 9 9 7 14 

Sursa: Inspectoratul fiscal, Primăria s. Coloniţa 

 

Din anul 1999 nu mai activează asociaţiile de gospodării ţărăneşti „Albiniţa”, „Coloniţa” şi 

întreprinderea de stat „Coloniţa”. În prezent activează numai societatea pe acţiuni „MA 

Tomis”. Responsabilitatea agenţilor economici are o dinamică pozitivă, numărul societăţilor 

cu răspundere limitată care prezintă rapoarte financiare a crescut în anul 2001 la 12 

întreprinderi. Indicatorii privind activitatea societăţilor este prezentată în următorul tabel. 
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Tabelul  2-3 Indicatorii rezultatelor financiare 

Anul 
 Agenţi 

Rezultatele 
financiare Angajaţi 

Cifra de 
afaceri, mii 

lei 

Profit / 
pierderi, 
mii lei 

Mijloace 
fixe, mii lei 

Profit Pierderi     

1998 9 1 8 346 4 371  -84  38 113  

1999 9  9 263 3 525  -905  12 369  

2000 7 3 4 27 2 044  -37  327  

2001 14 8 6 56 11 706 22  782  

2001 / 
1998, % 156% 800% 75% 16% 268%   2% 

Sursa: Inspectoratul fiscal, Primăria s. Coloniţa 

 

În anul 2001 numărul agenţilor economici care au obţinut profit constituie 57%. În comparaţie 

cu anii 1998 şi 1999 ponderea agenţilor care au activat în pierderi s-a micşorat de la 90% la 

40% din totalul întreprinderilor. În anii1998-1999 în rezultatul reorganizării gospodăriilor 

agricole colective în gospodării ţărăneşti, ultimii nu prezintă rapoarte statistice, numărul 

angajaţilor întreprinderilor în 2001 s-a micşorat în comparaţie cu 1999. Aceiaşi situaţie s-a 

creat şi privind valoarea mijloacelor fixe, care s-a diminuat la 780 mii lei de la 38 mln lei în 

1999, partea majoritară a mijloacelor fiind repartizate în cote valorice ţăranilor.  

 

Tabelul  2-4 Cifra de afaceri a societăţilor după genurile de activitate, mii lei 
Activităţi 1998 1999 2000 2001 Cota %, 

2001 

Agricultură 3 855 2 920     

Alte 342 76     

Comerţ 175 477 1 077 10 465 89% 

Confecţii   349 859 7% 

Industria chimica  52 618 381 3% 

Total 4 371 3 525 2 044 11 706 100% 

Sursa: Inspectoratul fiscal, Primăria s. Coloniţa 

 

În 2001 activităţilor comerciale le revin 89% din cifra de afaceri, producerii confecţiilor şi 

articolelor de cauciuc le revine 11 %. Cifra de afaceri a 12 societăţi a fost de 11,7 mln lei, cu 

un profit de 22 mii lei. 

 

În prelucrarea lemnului şi construcţii sunt înregistrate două întreprinderi, dar cifra de afaceri a 

acestora este nulă.  În localitate se prevede lansarea producerii uşilor şi geamurilor din profil 

de aluminiu.  

2.1 Resurse Funciare 

 

Suprafaţa totală a fondului funciar este de 2,644 ha, din care terenurile arabile ocupă suprafaţa 

de 1,536 ha. Toţi proprietarii terenurilor arabile dispun de drept de proprietate şi sunt 

înregistrate la organele cadastrale teritoriale. În prezent sunt executate lucrările de înregistrare 

masivă a terenurilor intravelane. Fondul de rezervă constituie 499 ha, structura fondului este 

prezentată mai jos. 
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Figura 2-1 
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Sursa: Primăria s. Coloniţa 

 

Fondul funciar de rezervă se constituie din păşuni – 332 ha, terenuri aferente – 49 ha, iazuri  - 

14 ha şi altele. În prezent nu sunt privatizate terenurile aferente imobilelor colective, nu este 

soluţionată problema proprietăţii nominale şi lipseşte documentaţia tehnică a acestor obiecte. 

Rezolvarea acestor probleme necesită resurse financiare şi activităţi din partea proprietarilor. 

Figura 2-2 
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Sursa: Primăria s. Coloniţa 

2.2 Sectorul Agricol 

 

Suprafaţa totală a terenurilor agricole este 1,846 ha şi se constituie din teren arabil – 1,267 ha,  

livezi – 258 ha, vii – 8 ha, păşunile – 313 ha. Bonitatea medie a terenurilor arabile este de cca. 

64 grade ha. Starea livezilor este satisfăcătoare. Livezile se constituie în principal din meri – 

200 ha, pruni – 20 ha, caişi - 16 ha, vişini – 14 ha, persici – 6 ha. Suprafaţa livezilor de meri cu 

vârsta de 22-25 ani este de cca. 128 ha, cu vârsta de 12-16 ani este de 72 ha. Livezile de 

sâmburoase au vârsta de 10-13 ani. Viile în majoritate au fost defrişate. Roada medie a 

livezilor de meri a fost în anul 2000 – 33 q/ha, în anul 2001 – 111 q/ha, în 2002 – 25 q/h. 

Sâmburoasele sunt realizate în stare proaspătă, merele parţial sunt păstrate la frigider şi 

realizate iarna, o parte sunt prelucrate la suc. Structura terenului arabil privind culturile 
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agricole principale este următoarea: spicoase – 800 ha, porumbului la boabe – 80 ha, plante 

furajere - 200 ha, lucernă - 300 ha, floarea soarelui – 60-75 ha. Gospodăriile ţărăneşti care 

prelucrează individual terenurile parţial se ocupă cu legumicultura. Roada medie la hectar este 

de 30 q/ha la grâu, 45 q/ha la porumb, 22 q/ha la floarea soarelui, 110 q/ha lucernă masă verde. 

Producţia agricolă în principal este destinată consumului în propriile gospodării, o parte fiind 

folosită pentru creşterea animalelor. Terenurile agricole nu sunt irigate, în ultimii ani din cauza 

insuficienţei de precipitaţii agenţii economici anual suportă pierderi de 25-30% din recoltă.  
 

Ferma de vite mari cornute (foto) dispune de 700 capete, inclusiv de 300-350 vaci mulgătoare. 

În mediu ferma produce zilnic 3-3,5 t lapte. Laptele este comercializat grădiniţelor de copii şi 

spitalelor din Chişinău, o parte este realizat la tarabă în pieţele oraşului. Surplusul de lapte în 

perioada verii este realizat întreprinderilor de prelucrare din Chişinău. Şi-au manifestat interes 

privind prelucrarea laptelui local câţiva antreprenori. În prezent se poartă negocieri în această 

direcţie. 
 

La capitolul creşterii şi prelucrării producţiei agricole agenţii economici au destule rezerve în 

dezvoltare. Nu este folosit avantajul amplasării satului în vecinătatea oraşului. Terenurile 

agricole sunt cultivate cu culturi puţin rentabile, plantaţiile multianuale ocupă o suprafaţă 

mică, lipsesc plantaţiile de pomuşoare, nu sunt irigate terenurile agricole, nu este folosită apa 

din lacurile artificiale pentru irigare. Este slab dezvoltată şi infrastructura de prelucrare, 

depozitare şi comercializare a producţiei agricole. 
 

În agricultură este ocupată 23% din populaţia aptă de muncă. O parte a populaţiei de asemenea 

este ocupată în agricultură pe loturile de lângă casă – creşterea florilor, legumelor, etc. O 

problemă a gospodăriilor ţărăneşti şi a celor ce se ocupă cu agricultura pe terenurile din 

gospodării este lipsa infrastructurii intermediare organizate care ar gestiona comenzi de 

producere, achiziţii, transportare, depozitare şi vânzări. Din interviurile efectuate si-au 

manifestat interes în problema dată câţiva antreprenori. 
 

Parcul de maşini şi tractoare în disponibilitatea mecanizatorilor se caracterizează prin uzura 

avansată a tehnicii, consumul specific mare de carburanţi, tehnologii învechite. Volumele de 

lucrări agricole pot fi îndeplinite cu tehnica disponibilă dar nu sunt eficiente în comparaţie cu 

tehnica contemporană. 
  
Tabelul  2-5 Dotarea cu tehnică agricolă 

Denumirea 
tehnicii 

Total Total în 
gospodării 

agricole 

Total în gospodării 
ţărăneşti care 
prelucrează 
individual 

Combine 15 13 2 

Tractoare 50 47 3 

Camioane 51 46 5 

Sursa: Primăria s. Coloniţa 

 

În gospodăriile auxiliare numărul şeptelului de animale este următorul : 520 capete bovine, 

300 capete porcine, 550 ovine şi capre, 15 cabaline. În principal producţia animalieră este 

destinată consumului propriu, cu excepţia produselor lactate comercializate individul la pieţele 

oraşului Chişinău. Sunt solicitate în oraş brânzeturile de oi din localitate. În Coloniţa este bine 

cunoscut gospodăria ţărănească Ababii, producător de brânză de oi, care datorită calităţii 

produsului comercializează brânzeturile la domiciliu. 
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2.3 Servicii 
 

 

Sectorul comercial al satului se constituie din 8 magazine (foto unui magazin), din care 6 sunt 

oficial înregistrate. În principal unităţile comerciale comercializează produse alimentare şi 

aparţin sectorului privat. Într-un asortiment restrâns sunt prezente mărfurile de uz casnic şi 

materialele de construcţie. Conform sondajului necesităţile satului în produse alimentare este 

satisfăcute la 75%, iar de mărfuri industriale la 20 %. Este necesară funcţionarea unui magazin 

de mărfuri de uz casnic şi materiale de construcţie care ar acoperi cererea locală. Sectorul 

alimentaţiei publice este reprezentat de un bar-disco şi o ospătărie care funcţionează numai în 

perioada efectuării lucrărilor agricole în câmp, ultima fiind arendată de GŢ „V. Morari”. 

 

În sat sunt prestate servicii de producere a uleiului şi a nutreţurilor combinate, oferite de 

întreprinderea individuală a gospodarului Raţoi şi GŢ „V. Morari”. 

 

Deservirea socială. În sat funcţionează o saună cu frizerie, două ateliere de reperaţii auto, care 

nu sunt înregistrate oficial. Lipsesc atelierele de reparaţie a încălţămintei, a tehnicii casnice. 

Locatarii blocurilor de locuit au înregistrat o asociaţie a proprietarilor locuinţelor private, 

serviciile acesteia nu cuprind însă salubrizarea şi încălzirea apartamentelor.  

 

Nu funcţionează şi nu este folosită clădirea băii publice (foto).  

 

În prezent o problema majoră este lipsa organizării serviciului de salubrizare. Satul nu dispune 

de gunoişti autorizate, improvizate în teritoriu sunt trei gunoişti, din păcate nici una nu este 

amenajată.  

 

Serviciul de transport al pasagerilor este reprezentat de Parcul Urban de Autobuse Chişinău. 

În sat este organizată o rută de autobuz cu două vehicule. Intervalul de circulaţie pe rută este 

mare - 1,5 ore. Problemele transportului de pasageri sunt ruperile de rută, nerespectarea 

graficului de circulaţie, în perioada de iarnă numărul rutelor neindeplinite se măresc 

considerabil. Problema transportului public poate fi soluţionată prin transmiterea gestionării 

rutei unui agenţi privat, care ar introduce pe rută autobuze de capacitate mai mică şi 

concomitent ar micşora intervalul de circulaţie. Nu este organizat transportul de mărfuri, care 

este solicitat în perioada de vară-toamnă.  

 

Potenţialii antreprenori din localitate menţionează problema lipsei spaţiilor pentru organizarea 

activităţilor. În acelaşi timp la primărie au fost depuse câteva cereri pentru alocarea spaţiilor 

pentru organizarea producerii materialelor de construcţii,  articolelor din cauciuc, articolelor 

din aluminiu. În prezent Primăria dispune de încăperi nefolosite şi poate soluţiona repartizarea 

lor prin concurs, în prim plan rezolvând problema ocupaţiei locuitorilor. Conform sondajului 

organizat colaborarea mediului de afaceri cu Primăria este apreciată satisfăcător, la acest 

capitol ultimă având rezerve în activitate. 

 

În Coloniţa lipsesc filialele băncilor comerciale, precum şi Asociaţia de Economii şi 

împrumut. 

 

În sat se implementează proiectul de prelucrare a deşeurilor de la ferma de vite prin producerea 

biogazului şi folosirea acestuia în continuare la producerea energiei. Proiectul dat financiar 
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este susţinut prin grant de Ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Amenajării Teritoriului şi 

Guvernul Olandei. 

2.4 Concluzii 
Avantaje Dezavantaje 

 Amplasarea favorabilă  

 Înregistrarea masivă a terenurilor agricole şi 
intavelanului 

 Relief favorabil dezvoltării plantaţiilor 
multianuale 

 Existenţa unui potenţial de încăperi 
nevalorificate a Primăriei şi gospodăriilor (cote 
valorice) 

 Experienţa pozitivă a sectorului privat 

 Lipsa documentaţiei tehnice a imobililor 
distribuite la cota valorică 

 Lipsa informaţiei 

 Defrişarea viilor, vârsta livezilor 

 Lipsa strategiei de dezvoltare 

Oportunităţi Pericole 

 Aderarea RM la Uniunea Europeană 

 Atragerea investiţiilor în suburbiile municipiului 

 Creşterea valorii imobilelor din suburbii 

 Colaborarea antreprenorilor cu APL 

 Creare societăţii civile (ONG) 

 Dependenţa agriculturii de factorul natural 

 Slaba conlucrare a agenţilor economici şi APL 

 Instabilitatea politică 

 Preţurile mici de achiziţie a producţiei agricole 

 Capacitatea joasă de cumpărare a populaţiei 
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3 Starea Mediului Ambiant 

3.1 Resurse Naturale 
 

Resurse acvatice  a satului Coloniţa se constituie din trei iazuri cu suprafaţa apelor de cca. 14 

ha. Dambele iazurilor sunt în stare tehnică satisfăcătoare. Deversări a apelor cu conţinut de 

substanţe toxice lipsesc.  

 

Apele iazurilor (foto) sunt bune pentru irigarea terenurilor agricole, dar în prezent ele nu sunt 

folosite în acest scop. Suprafaţa mlaştinilor este de cca. 2 ha, în ultimii ani fără să se extindă 

suprafaţa lor. Pe teritoriul satului sunt 89 fântâni comune cu un volum de aproximativ de 600 

m cub de apă şi 50 fântâni individuale amplasate în interiorul curţilor cu un debit de cca. 150-

200 m cub de apă. În sat se exploatează o singură fântână arteziană cu un debit de 6 m cub/oră. 

Toate fântânile se exploatează, populaţia preferând în primul rând apa din fântâni. Cu excepţia 

fântânii arteziene, apele fântânilor sunt dure cu un conţinut sporit de săruri.  

 

O problemă a satului este gunoiştea din albia râuleţul (foto). Pentru mărirea debitului de apă a 

râuleţului trebuie îndreptate apele freatice spre albie, în prezent unele au scurgere în sistemul 

de canalizare. 
 

Fondul forestier al satului constituie 374 ha, care se constituie din pădurile ocolului silvic cu 

suprafaţa de 332 ha, 10 ha de fâşii forestiere şi 32 ha de păduri ale comunităţii. Fondul 

forestier este afectat de defrişările neautorizate ale populaţiei. Fiind amplasate în imediata 

vecinătate a oraşului, ele servesc drept zone de agrement şi odihnă pentru chişinăuneni. Lipsa 

locurilor amenajate pentru odihnă şi a responsabilităţilor organelor de resort transformă 

pădurile în mici gunoişti. Această situaţie poate fi depăşită prin două soluţii, prima crearea 

locurilor special amenajate pentru odihnă şi a doua interzicerea definitivă a folosirii spaţiilor 

verzi de populaţie. Prima soluţie este mai benefică atât pentru sănătatea populaţiei, cât şi 

pentru bugetul local. 
 

A fost deja menţionat faptul că satul dispune de sistem de canalizare care evacuează apele 

uzate de la obiectele de menire socială, blocurile locative şi gospodăriile localităţii la staţia de 

epurare. Staţia de epurare este folosită la ½ din capacitate. În prezent nu este conectată la 

sistemul de canalizare şcoala. Ferma de vite mari cornute dispune de sistem propriu de 

acumulare a deşeurilor, sunt la fine lucrările de instalare a sistemului de producere a gazului 

metan. Acesta este un proiect realizat cu susţinerea Guvernului Olandei.  

 

Pe teritoriul satului este amplasat un depozit de chimicale. Depozitul este în stare tehnică 

satisfăcătoare.  

3.2 Salubrizarea localităţii 
 

Lipsa în sat a unui serviciu satul de colectare şi transportare a deşeurilor menajere contribuie la 

poluarea excesivă a întreg teritoriului. În prezent neautorizate sunt trei gunoişti (foto). Nici una 

din ele nu este amenajată, lipsesc drumurile de acces cu înveliş rigid la ele. În special sunt 

poluate teritoriile adiacent drumurilor care duc la gunoişti, unele străzi din localitate, 

sectoarele forestiere.   
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Locuitorii satului sunt de acord să susţină înfiinţarea unui serviciu privat local de colectare a 

gunoiului, împreună cu Primăria de a amenaja şi autoriza o gunoişte. Pentru organizarea 

serviciului de colectare, transportare a gunoiului va fi elaborat un Regulament privind 

salubrizarea satului. 

3.3 Analiza SWOT 
Avantaje Dezavantaje 

 Construirea staţiei de producere a 
biogazului 

 Existenţa sistemul de canalizare şi a staţiei 
de epurare locale 

 Lipsa sistemei de salubrizare 

 Duritatea apei din fântâni 

 Starea deplorabilă a fondului forestier 

Oportunităţi Pericole 

 Folosirea biogazului ca sursă energetică 

 Amenajarea locurilor pentru odihnă în 
zonele forestiere 

 Amenajarea şi autorizarea gunoiştei 

 Elaborarea şi aprobarea regulamentului 
privind salubrizarea localităţii 

 Capacitatea de plată redusă a populaţiei 

4 Administraţia locală şi societatea civilă 

4.1 Cadrul Instituţional 
 

Autorităţile administraţiei publice ale satului Coloniţa sunt reprezentate de Consiliul Local şi 

Primărie. Consiliul local Coloniţa este organul deliberativ suprem al satului, compus din 7 

consilieri. Conform rezultatelor sondajului realizat, 55% din cei intervievaţi cunosc membrii 

Consiliului local, cunosc parţial aceşti membri 27% şi nu cunosc consilierii 18%. În cadrul 

consiliului au fost constituite 3 comisii de specialitate responsabile pentru asigurarea eficienţei 

Consiliului în următoarele domenii:  

 Buget, finanţe, economie şi reforme 

 Juridic, probleme umanitare şi protecţie socială 

 Urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business 
 

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe. Pe parcursul anului 2002 au fost convocate şi 

desfăşurate 8 şedinţe în cadrul cărora au fost adoptate 56 decizii. Deciziile adoptate au vizat 

reglementarea: organizării activităţii administraţiei publice, gestionarea fondului funciar, 

alocarea terenurilor de pământ pentru construcţia caselor de locuit, acordarea ajutoarelor 

materiale, alocarea surselor financiare pentru reparaţia edificiilor publice, etc.  

 

Primăria Coloniţa  (foto)  este constituită din Primar şi specialişti responsabili pentru diferite 

domenii. În cadrul Primăriei funcţionează serviciile publice locale (tabelul 4-1). Primăria nu 

dispune de un regulament de organizare şi funcţionare. Serviciile publice existente nu reflectă 

specificul şi necesităţile locale. 

Pentru organizarea unor altor servicii Primăria nu dispune de mijloacele financiare necesare. 

Conform rezultatelor sondajului realizat colaborarea Primarului cu Consiliul local este 

considerată drept bună de către 18% din cei intervievaţi, satisfăcătoare e apreciată de 45%, 

nesatisfăcătoare de 18%, şi 18% nu s-au apreciat. 

 

 

Tabelul 4-1 Serviciile publice locale 
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Serviciul public Atribuţii 

Specialist în reglementarea 
proprietăţii funciare 

Evidenţa funciară şi controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor  
Ţine registrul cadastral al satului 

Specialist în problemele 
tineretului şi sportului 

Asigurarea organizării diferitor manifestaţii cu caracter cultural şi sportiv 
pentru tineret 

Specialişti pentru percepere 
fiscală 

Evidenţa, colectarea şi prezentarea rapoartelor referitor la taxele şi 
impozitele locale 

Specialist în probleme de 
recrutare şi protecţie civilă 

Asigurarea activităţilor de recrutare a tinerilor în rândurile armatei 
naţionale 

Specialist relaţii cu publicul Soluţionarea şi evidenţa solicitărilor 

Contabil-şef  Planificarea bugetului local, evidenţa intrărilor şi cheltuielilor 

Total angajaţi  9 

Sursa: Primăria  Coloniţa 

 

Majoritatea din cei chestionaţi au menţionat că în prezent autorităţile publice locale nu 

folosesc toate pârghiile necesare pentru a influenţa şi susţine micul business, comunitatea e 

puţin informată privind activitatea Primăriei. Totodată, se evidenţiază opinia conform căreia 

consolidarea activului, consilierilor, funcţionarilor poate impulsiona activizarea vieţii în 

comunitate. 

4.2 Managementul Autorităţilor Publice 

 

În cadrul Consiliului Local procesul decizional parcurge toate etapele necesare prevăzute de 

legislaţia în vigoare pentru adoptarea deciziilor. În adoptarea deciziilor activismul iniţierii 

proiectelor de către consilieri este slab pronunţat. Majoritatea proiectelor de decizie au 

parvenit din partea funcţionarilor primăriei şi directorii instituţiilor publice locale. Legalitatea 

şi deliberarea asupra tuturor aspectelor deciziilor adoptate sunt principiile de bază ale 

procesului decizional, fapt ce a determinat că pe parcursul anului 2002 nu au fost contestate 

deciziile Consiliului Local.  

 

Transparenţa activităţii. Conform rezultatelor mini-sondajului realizat 36% din intervievaţi 

au menţionat că sunt cunoscuţi cu activitatea zilnică a Primăriei de la prieteni şi colegi, de la 

personalul Primăriei şi consilieri sunt informaţi 64% de intervievaţi. Autorităţile locale nu 

dispun de mijloace eficiente de informare a populaţiei. În sat lipseşte informaţia de pe panoul 

informaţional, ceea ce creează impedimente asupra informării zilnice şi operative a cetăţenilor 

localităţii despre problemele care se află în sfera de preocupare a autorităţilor publice. Din 

aceste considerente deciziile adoptate sunt cunoscute de populaţie cu întârziere. Primăria 

dispune de calculator performant (procesor Intel Pentium IV; memorie 40Gb, memorie 

operativă 256 Mb) dar care în prezent nu este folosit. 

 

Participarea publicului la şedinţele Consiliului Local este determinată de importanţa 

problemelor de pe ordinea de zi. În perioada 1999-2002, în sat s-au petrecut câteva adunări 

generale ale satului. Recent s-a organizat adunarea generală privind sărbătorirea a 400 ani a 

satului, care va avea loc în anul 2005. Măsurile preconizate către această sărbătoare vor fi 

incluse în planul de dezvoltare a localităţii. Alte consultări cu locuitorii satului nu s-au 

organizat. 

 

Activitatea primăriei este apreciată drept bună de 27% din cei chestionaţi, satisfăcător văd 

lucrurile 45% şi respectiv nesatisfăcător 27%. Activitatea Primarului este privită bine de 45%, 
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satisfăcător şi nesatisfăcător în cote egale a câte 27%, iar activitatea personalului primăriei este 

apreciată de 45% drept satisfăcătoare, bună de 36%, nesatisfăcătore 19% din cei intervievaţi. 

 

Printre realizările primăriei în ultimii 4 ani pot fi notate: deschiderea funcţionării grădiniţei, 

eliberarea loturilor de teren pentru construcţia caselor de locuit, instalarea sistemelor de 

încălzire a şcolii şi grădiniţei, participarea la programul naţional „Pământ”, iar eşecurile sunt: 

asigurarea cu transport public, reparaţia drumurilor, salubrizarea localităţii, atenţia slabă 

problemelor tineretului, conlucrarea insuficientă cu sectorul privat. 

 

Aşteptările referitor la activitatea primăriei sunt axate pe sporirea transparenţei, ridicării 

nivelului de trai a locuitorilor, realizării salubrizării şi ridicarea nivelului de curăţenie a 

localităţii, deschiderea clubului sportiv. Cele mai importante sugestii ale locuitorilor este 

conlucrarea constructivă a tuturor locuitorilor, agenţilor economici cu organele administraţiei 

publice, promovarea activizmului, ofensivităţii în interesul comunităţii, stimularea la activitate 

a cetăţenilor, relansarea mediului de afaceri local, cu scopul de a crea noi locuri de muncă. 

 

În sat lipsesc organizaţiile neguvernamentale care activează. Consiliul Local a înregistrat în 

anul 2001 organizaţia obştească „Viitorul Coloniţei”, care până în nu a realizat nici un proiect.  

4.3 Finanţe publice 
 

Delimitarea veniturilor şi cheltuielilor locale se bazează pe delimitarea competenţelor. Logica 

alocării veniturilor la nivel local este de a pune accent în bugetele primăriilor pe impozitele din 

proprietate (funciar, clădiri), Legea Finanţelor Publice Locale specifică şi tipurile de cheltuieli 

ce urmează a fi suportate de bugetul local. Astfel Primăriilor le revin funcţii cum sunt: 

amenajarea teritoriului, gestiunea imobilelor şi clădirilor publice, gestiunea spaţiului locativ 

public, organizarea şi întreţinerea învăţământului preşcolar şi şcolar. 
 

Veniturile bugetului satului Coloniţa în ultimii trei ani are o dinamică pozitivă, în anul 2002 

constituind 906,7 mii lei. S-au diminuat veniturile pe următoarele articole: plăţile pentru 

practicarea genurilor de activitate, taxele de plasare a obiectelor comerciale şi taxele locale. 

Aceasta denotă scăderea disciplinei de plată a agenţilor şi faptul că nu sunt oficializate toate 

activităţile. Veniturile celorlalte articole s-au mărit.  În prezent disciplina de plată a 

contribuabililor privind impozitul imobiliar (inclusiv funciar din 2001) nu s-a schimbat, 

permanent sunt întârzieri din partea gospodăriilor ţărăneşti. Gospodăria „V. Morari” a achitat 

restanţa de 53,2 mii lei din anul 2002 în primul trimestru a anului 2003, fapt care poate crea 

dificultăţi la folosirea acestor mijloace. 
 

Tabelul 4-2 Evoluţia veniturilor bugetare în perioada 2000-2002, mii lei 
Indicatori 2000 2001 2002 2002 / 

2000, % 

 Venituri bugetare, total 555,9 890,2 906,7 163% 

1. Încasări directe şi integrale: 73,7 297,6 225,7 306% 

Impozitul pe bunurile imobiliare 8,9 8,8 10,4 117% 

Impozitul funciar 37,2 264,5 77,8 209% 

Venituri din vânzarea pământului 0,3 1,2 60,3  -  

Taxele locale  2,8 0,2 0,4 14% 

Taxa pentru eliberarea licenţelor pentru practicarea 
anumitor genuri de activitate 

10,3 6,0 6,6 64% 

Încasări din arenda patrimoniului local 2,5 0,9 3,2 128% 



 23 

Indicatori 2000 2001 2002 2002 / 
2000, % 

Încasări din mijloace speciale obţinute din 
prestarea serviciilor  

11,7 16,0 67,0 573% 

2. Defalcări de la veniturile generale de stat: 37,4 44,0 75,3 201% 

Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător 
a persoanelor juridice din teritoriul respectiv 

0,7 0,8 1,9 271% 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice 35,5 43,2 72,1 203% 

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi la 
serviciile prestate pe teritoriul respectiv 

1,2   1,3 108% 

3. Transferuri de la bugetul municipal Chişinău 444,8 548,6 605,7 136% 

Sursa: Primăria c. Coloniţa 

 

 

 

 

Figura 4-1 

 

Structura veniturilor bugetului local pentru anii 200-2002
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Ponderea de 67% o constituie veniturile din bugetul municipal şi veniturile locale constituie 

respectiv 23%. Este evidentă contribuţia majoră a bugetului municipal în activitatea 

administraţiei locale. 

 

Cheltuielile bugetului satului Coloniţa în anul 2002 au constituit 1 326 mii lei şi s-au dublat în 

comparaţie cu anul 2000. Din bugetul local nu sunt prevăzute cheltuieli privind gospodăria 

comunală, asistenţa socială, etc. 

 

Tabelul 4-3 Evoluţia cheltuielilor bugetare în perioada 2000-2002, mii lei 
Indicatori 2000 2001 2002 2002 / 2000, % 

Total 601,1 861,7 1325,7 221% 

Învăţământ 425,5 572,8 998,5 235% 

Ocrotirea sănătăţii 67,4 106,5 120,5 179% 

Servicii de stat 101,9 168,4 170,6 167% 

Cultură, artă, sport 2 12,3 27,1 1355% 

Altele 4,3 1,7 9 209% 
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Sursa: Primăria c. Coloniţa 

 

În structura funcţională a cheltuielilor ponderea ce mai mare o deţin cheltuielile pentru 

învăţământ (75%), întreţinerea administraţiei locale (14%) şi ocrotirea sănătăţii (9%).  

4.4 Concluzii 
Avantaje Dezavantaje 

 Existenţa unui personal administrativ cu 
experienţă  

 Conlucrarea Primăriei cu Consiliului Local  

 Acoperirea deficitului bugetului local din 
bugetul municipal 

 Reducerea volumului supracheltuielilor 

 Colectarea redusă a impozitelor locale  

 Afaceri neinregistrate 

 Venituri proprii minime ale autorităţilor publice  

 Capacitatea redusă de plată a contribuabililor 

 Lipsa societăţii civile, a Asociaţiei de Economii 
şi Împrumut 

Oportunităţi Pericole 

 Oficializarea afacerilor 

 Prestarea unor servicii de către Primărie contra 
plată 

 Elaborarea proiectelor şi programelor locale cu 
susţinerea instituţiilor naţionale şi străine 

 Atragerea investiţiilor private 

 Suprimarea autonomiei locale 

 Micşorarea cuantumul transferurilor 
compensatorii de la bugetul municipal 

 Contradicţiile şi instabilitatea legislaţiei în 
vigoare  

 Apariţia contradicţiilor referitor la prioritizarea 
cheltuielilor bugetare 

 

 



 25 

5 Analiza SWOT 

Avantaje Dezavantaje 

 Amplasarea localităţii în vecinătatea capitalei 

 Potenţial uman dezvoltat 

 Infrastructură tehnico-edilitară (gazificare, 
apeduct, canalizare) 

 Existenţa instituţiilor de educaţie şi instruire 

 Dorinţa de schimbare a localnicilor  

 Înregistrarea masivă a terenurilor agricole şi 
intravelanului 

 Relief favorabil dezvoltării plantaţiilor 
multianuale 

 Existenţa unui potenţial de încăperi 
nevalorificate a Primăriei şi gospodăriilor (cote 
valorice) 

 Experienţa pozitivă a sectorului privat 

 Construirea staţiei de producere a biogazului 

 Existenţa sistemul de canalizare şi a staţiei de 
epurare locale 

 Existenţa unui personal administrativ cu 
experienţă  

 Conlucrarea Primăriei şi a Consiliului Local  

 Acoperirea deficitului bugetului local din 
bugetul municipal 

 

 Îmbătrânirea populaţiei 

 Ponderea mare a populaţie ocupată în 
agricultură şi gospodăria casnică 

 Lipsa obiectelor de odihnă, sport, lipsa 
bibliotecii 

 Starea avariată a acoperişului şcolii 

 Poluarea cu gunoi şi deşeuri a localităţii, 
gunoişti neautorizate 

 Insuficienţa societăţii civile 

 Lipsa documentaţiei tehnice a imobililor 
distribuite la cota valorică 

 Lipsa informaţiei 

 Defrişarea viilor, vârsta livezilor 

 Lipsa strategiei de dezvoltare 

 Duritatea apei din fântâni, poluarea râuleţului 

 Starea deplorabilă a fondului forestier 

 Colectarea redusă a impozitelor locale  

 Afaceri neinregistrate 

 Venituri proprii minime ale autorităţilor publice  

 Capacitatea redusă de plată a contribuabililor 

 Lipsa societăţii civile, a Asociaţiei de Economii 
şi Împrumut 

 

Oportunităţi Pericole 

 Aderarea RM la Uniunea Europeană 

 Elaborarea PUG a municipiului Chişinău 

 Dezvoltarea infrastructurii edilitare  a 
comunităţii în conformitate cu PUG a 
municipiului 

 Atragerea investiţiilor în suburbiile municipiului 

 Creşterea valorii imobilelor din suburbii 

 Colaborarea antreprenorilor cu APL 

 Creare societăţii civile (ONG) 

 Atragerea sectorului privat în organizarea 
transportului public şi serviciului de salubrizare 

 Folosirea biogazului ca sursă energetică 

 Amenajarea locurilor pentru odihnă în zonele 
forestiere 

 Oficializarea afacerilor 

 Elaborarea proiectelor şi programelor locale cu 
susţinerea instituţiilor naţionale şi străine 

 

 Angajarea la muncă a unei părţi active a 
populaţiei peste hotare 

 Dependenţa agriculturii de factorul natural 

 Slaba conlucrare a agenţilor economici şi APL 

 Lipsa monitorizării acţiunilor  

 Instabilitatea politică 

 Preţurile mici de achiziţie a producţiei agricole 

 Capacitatea de plată redusă a populaţiei 

 Suprimarea autonomiei locale 

 Micşorarea cuantumul transferurilor 
compensatorii de la bugetul municipal 

 Contradicţiile şi instabilitatea legislaţiei în 
vigoare  

 Apariţia contradicţiilor referitor la prioritizarea 
cheltuielilor bugetare 
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PARTEA II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
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6 Cadrul general al strategiei 

6.1 Viziunea strategică 

Identificarea Viziunii, Misiunii şi a Valorilor constituie una din pietrele de temelie de care 

depinde activitatea ulterioară. 

 

Viziunea: „Creşterea bunăstării populaţiei în baza dezvoltării stabile a economiei locale, 

stimulării iniţiativei private, susţinerii micului business, prin promovarea la toate nuvelele a 

unui management performant, utilizarea eficientă a resurselor locale, iniţierea, menţinerea şi 

multiplicarea avantajelor concurenţiale în toate activităţile”. 

 

Rezultatul final al eforturilor comunităţii trebuie să se concretizeze în dezvoltarea unui mediu 

atractiv de afaceri, buna utilizare şi gestionare a resurselor, protecţia mediului şi dezvoltarea 

durabilă. În plan social crearea condiţiilor pentru dezvoltare eficientă a infrastructurii, adaptată 

cerinţelor populaţiei, sprijinirea categoriilor sociale defavorizate. Administraţia publică locală 

trebuie să asigure transparenţa, consultarea şi colaborarea cu antreprenoriatul, societatea civilă. 

 

Misiunea consiliului local: “Vom fi mai activi, mai creativi, mai cunoscători şi mai flexibili 

decât concurenţa. Vom accepta numai succesul şi bunăstarea”.  

 

Valorile dezvoltării economiei locale. În rezultatul petrecerii unui sondaj participanţii la 

elaborarea strategiei de dezvoltare au stabilit respectarea următoarelor valori aranjate după 

priorităţi după cum cu urmează: 

 

 Atitudine activă. Administraţia locală nu trebuie să mai aştepte ca agenţii economici sau 

autorităţile centrale să facă primul pas şi nici agenţii economici să aştepte iniţiativa din 

partea administraţiei. Antreprenoriatul, ONG-urile şi grupurile de cetăţeni vor trebui să 

vină în întâmpinare şi să faciliteze acţiunea la bază pentru schimbare şi dialog între diferiţii 

factori interesaţi. 

 

 Spirit civic. Eforturile trebuie să se îndrepte în folosul comunităţii. Dacă aceasta devine un 

climat mai propice, fiecare va avea de câştigat, iar acest câştig va fi durabil. 

 

 Spirit întreprinzător. Dezvoltarea economică este un proces dinamic şi implică  

schimbarea atitudinii faţă de afaceri. Profitul adus de asemenea activităţi nu va fi 

întotdeauna reprezentat în bani, mai ales pentru cetăţeni, dar în cele din urmă va însemna o 

mai bună calitate a serviciilor, crearea noilor locuri de muncă şi o bază de impozitare mai 

largă. Va trebui deci, ca majoritatea actorilor implicaţi să-şi însuşească abilităţile şi să 

adopte atitudinile omului de afaceri. 

 

 Cooperare. Fiecare actor are de adus o contribuţie personală. Va trebui să punem laolaltă 

resursele şi să lucrăm în echipă, o echipă în care fiecare are de jucat un rol bine definit.  

 

 Acceptarea diversităţii. Actorii dezvoltării locale vin fiecare cu o perspectivă proprie. 

Fiecare are/adoptă un set de valori şi atitudini relativ la acestea. Trebuie să acceptăm 
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punctele de vedere şi atitudinile diferite şi să ne străduim împreună să le conciliem şi să 

realizăm un consens prin care fiecare câştiga ceva. 

 

 Devotament. Cei implicaţi în dezvoltarea economică locală trebuie să creadă cu tărie în 

acest demers şi, în loc să renunţe în faţa dificultăţilor, să încerce mereu să găsească 

alternative pentru depăşirea lor. Pentru ca grupul sa nu schimbe convingerile individului 

acesta trebuie sa fie devotat, sa creadă puternic in proces, sa fie un exemplu de 

hotărâre/decizie pentru atingerea misiunii. 

 

 Spirit de voluntariat. Mare parte din munca de pregătire nu va fi răsplătită direct. Trebuie 

să fim pregătiţi să investim cel puţin timp în diferite faze ale procesului, pentru a obţine 

rezultatele dorite în final.  

 

 Etică. Onestitatea, buna credinţă, echitatea, sunt trăsături comportamentale ce trebuie să ne 

îndrume modul de abordare a afacerilor şi vieţii. Dezvoltarea economică este un proces 

bazat pe încredere şi respect reciproc, pentru îndeplinirea unor ţeluri comune. Va trebui să 

învăţăm să lucrăm pe faţă şi în deplină transparenţă, evitând orice acţiune asupra căruia 

poate plana suspiciunea de corupţie în tranzacţiile dintre parteneri. 

 

 Mândrie locală. Fiecare comunitate are resurse cu caracter de unicitate şi o tradiţie 

distinctă cu care ar trebui să se mândrească şi să se străduiască să le valorifice. În fond, în 

mare măsură suntem marcaţi de către comunitatea căreia îi aparţinem.  

 

În prim plan cei chestionaţii au menţionat „atitudinea activă”, pe panul doi şi trei cu acelaşi 

număr de puncte sunt „spiritul civic” şi „întreprinzător”. Valorile „cooperare” şi „acceptarea 

diversităţii” au acumulat ca şi primele mai mult de 10% din totalul de puncte. 

Atâta timp cât comunitatea va avea aceeaşi Viziune, a stabilit o Misiune şi va respecta 

aceleaşi Valori activitatea ei va avea legătură strânsă şi armonioasă între principalele 

grupuri implicate în procesul de dezvoltare şi va aduce beneficii pentru întreaga comunitate. 

Existenţa acestora atrage după sine şi realizarea consensului, aplanarea şi dizolvarea 

conflictelor şi sentimentul de apartenenţă la o idee. 

6.2 Obiective strategice 

În vederea realizării viziunii strategice s-au acceptat trei obiective strategice: 

 

I. Crearea unui mediu atractiv de afaceri pentru dezvoltarea economiei locale 

II. Dezvoltarea stabilă şi eficientă a infrastructurii sociale 

III. Ocrotirea şi ameliorarea stării mediului ambiant 

 

Acestea reprezintă căile prin care va fi realizată creşterea bunăstării populaţiei.   

6.3 Obiective specifice 

Obiectivele strategice privind dezvoltarea comunităţii vor fi realizate prin următoarele 

obiective specifice:  

 

1. Dezvoltarea structurilor societăţii civile 

2. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea iniţiativei private 
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3. Valorificarea oportunităţilor de creare a afacerilor 

4. Dezvoltarea agriculturii durabile 

5. Întreţinerea şi valorificarea obiectelor infrastructurii sociale 

6. Diversificarea serviciilor sociale 

7. Educaţia la nivel modern a tinerii generaţii 

8. Renovarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare 

9. Promovarea sistemelor moderne pentru asigurarea confortului termic 

10. Promovarea imaginii satului 

11. Organizarea şi susţinerea sistemului de salubrizare 

12. Extinderea zonelor verzi 

13. Crearea mecanismului de protecţie a apelor 
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7 Componentele strategiei 

7.1 Crearea unui mediu atractiv de afaceri pentru dezvoltarea 
economiei locale 

# Obiective 
specifice 

Descrierea acţiunilor 
 

1.  
Dezvoltarea 
structurilor societăţii 
civile 

 
Crearea centrului de consultanţă în agricultură cu sprijin şi suport acordat 
de Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură; crearea Agenţiei de 
Dezvoltare Economică Locală; dezvoltarea şi susţinerea parteneriatului cu 
proiectele naţionale şi internaţionale 
 

Indicatori de 
implementare 
 

 înfiinţarea centrului de consultanţă în agricultură 
 înfiinţarea Agenţiei de Dezvoltare Economică Locală  

2.  
Crearea condiţiilor 
pentru dezvoltarea 
iniţiativei private 

 
Organizarea cursurilor de instruire pentru antreprenori, potenţialii 
antreprenori şi fermieri în domeniile iniţierii, finanţării, gestionării 
afacerilor; organizarea seminarelor de instruire privind înregistrarea şi 
valorificarea imobilelor în proprietate comună; crearea Asociaţiei de 
Economii şi Împrumut; crearea unor facilităţi pentru noile afaceri; 
stimularea dezvoltării şi creării afacerilor prin acordarea în arendă 
(vânzarea) a spaţiilor neutilizate 

Indicatori de 
implementare 
 

 numărul de cursuri şi persoane instruite 
 crearea Asociaţiei de Economii şi Împrumut 
 suprafaţa începerilor arendate/vândute 

3.  
Valorificarea 
oportunităţilor de 
creare a afacerilor 

 
Studierea oportunităţilor pentru crearea întreprinderilor (inclusiv 
cooperativelor) de achiziţionare, intermediere, depozitare şi comercializare 
a produselor agricole;  atragerea investiţiilor private prin concursuri 
publice; organizarea afacerilor de prelucrare a materie prime agricole prin 
crearea uscătorilor de fructe şi legume, mini fabricilor de conservare a 
legumelor; organizarea prelucrării laptelui, producerea brânzeturilor; 
deschiderea unei staţii de alimentare cu produse petroliere; valorificarea 
clădirii cazangeriei Termocom (a fostei GA); crearea a 2 afaceri în sediul 
clădirii şcolii vechi (confecţii, materiale de construcţii); legalizarea afacerilor 

Indicatori de 
implementare 
 

 înfiinţarea a 5-8 afaceri noi 
 crearea a 15-25 locuri de muncă 
 numărul afacerilor înregistrate 

4.  
Dezvoltarea 
agriculturii durabile 

 
Încurajarea constituirii exploataţiilor agricole de dimensiuni medii (10-25 
ha); crearea structurilor asociative în agricultură (cooperative); promovarea 
înfiinţării livezilor tinere şi plantaţiilor de pomuşoare; plantarea unei livezi 
de nuci; organizarea loturilor demonstrative privind agricultura durabilă şi 
folosirea sistemelor de irigare moderne; organizarea irigării terenurilor din 
vecinătatea iazurilor; producerea rasadei, legumelor şi florilor în sere 
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# Obiective 
specifice 

Descrierea acţiunilor 
 

Indicatori de 
implementare 
 

 numărul exploatărilor agricole de 10-25 ha 
 suprafaţa livezilor tinere, plantaţiilor de pomuşoare 
 suprafaţa terenurilor irigate 
 numărul şi suprafaţa terenurilor cu sere 

7.2 Dezvoltarea stabilă şi eficientă a infrastructurii sociale 

# Obiective 
specifice 

Acţiuni 

1.  
Întreţinerea şi 
valorificarea obiectelor 
infrastructurii sociale 

 
Elaborarea proiectelor de valorificare a obiectelor infrastructurii sociale 
(club, baie, sală sportivă, centru de sănătate); reparaţia acoperişului şcolii şi 
conectarea la sistemul de canalizare; elaborarea proiectelor şi realizarea 
activităţilor de dotare cu mobilier, utilaje şi inventar necesar pentru şcoală, 
centru de sănătate, sport şi cultură; elaborarea planului de măsuri privind 
reabilitarea şi folosirea clubului; elaborarea unui program privind utilizarea 
complexului sportiv al şcolii 

Indicatori de 
implementare 
 

 Valorificarea obiectelor infrastructurii sociale club, baie, sală sportivă, 
centru de sănătate 

 Utilizarea complexului sportiv de la şcoală 

2.  
Diversificarea 
serviciilor sociale 

 
Constituirea Centrului pentru tineret şi Centrului pentru organizarea 
ceremoniilor; amenajarea unei zone de odihnă în vecinătatea 
motodromului; deschiderea cabinetului stomatologic; deschiderea sălii 
bibliotecii publice; deschiderea unui atelier de reparaţie (uşi, ferestre, 
mobilă, aparate de uz casnic) 

 Indicatori de 
implementare 
 

 Centru de agrement 
 Zona de odihnă 
 Cabinet stomatologic 
 Bibliotecă publică 
 Atelier de reparaţii 

3.  
Educaţia la nivel 
modern a tinerii 
generaţii 

 
Crearea unui centru de studiere a limbilor moderne şi computerului; 
deschiderea filialelor şcolilor profesionale (croitorie, mecanizare, 
electricieni) 

Indicatori de 
implementare 
 

 Înfiinţarea centrului de studiere a limbilor moderne şi computerului 
 Deschiderea filialelor şcolilor profesionale 

4.  
Renovarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
edilitare 

 
Reparaţia drumurilor şi construcţia unor noi porţiuni de drumuri; reparaţia 
trotuarelor; lansarea unei afaceri locale de prestare a serviciilor de 
transportare a pasagerilor, îmbunătăţirea serviciului prin mărirea numărului 
de curse; extinderea infrastructurii edilitare de aprovizionare (apă, 
canalizare, conducte de gaz, reţele de alimentare cu energie electrică) 
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# Obiective 
specifice 

Acţiuni 

Indicatori de 
implementare 
 

 Kilometri drumuri 
 Înfiinţarea unei afaceri în transportul public 
 Kilometri reţele de apă, canalizare, conducte de gaz, alimentare cu 

energie electrică 

5.  
Promovarea sistemelor 
moderne pentru 
asigurarea confortului 
termic 

 
Conştientizarea necesităţii renovării locuinţelor, elaborarea programului 
local de renovare în conformitate cu concepţia de dezvoltare municipală; 
modernizarea sistemelor de încălzire existente, izolarea termică a 
locuinţelor şi obiectelor sociale din localitate 

Indicatori de 
implementare 
 

 Număr de sisteme de încălzire modernizate 
 Suprafeţe de clădiri izolate termic 

6.  
Promovarea imaginii 
satului 

 
Susţinerea activităţilor pentru deschiderea muzeului satului, colectarea 
materialelor; elaborarea şi lansarea site-ului satului; participarea 
antreprenorilor la expoziţii şi târguri; elaborarea planului de măsuri pentru 
sărbătorirea a 400 ani a localităţii; elaborarea planului de măsuri privind 
comemorarea lui Gh. Ghimpu 

Indicatori de 
implementare 
 

 Deschiderea muzeului satului 
 Lansarea site-ului satului 
 Numărul de târguri şi expoziţii 
 Plan de măsuri privind sărbătorirea a 400 ani a localităţii 

7.3  Ocrotirea şi Ameliorarea Stării Mediului Ambiant 

# Obiective 
specifice 

Acţiuni 

1.  
Organizarea şi 
susţinerea sistemului 
de salubrizare 

 
Inventarierea tuturor surselor de poluare a mediului; organizarea echipei 
pentru efectuarea raidurilor ecologice în teritoriu; elaborarea 
regulamentului privind organizarea salubrizării localităţii; elaborarea 
planului de măsuri privind amenajarea şi autorizarea gunoiştei; lansarea 
unei afaceri locale privind serviciului de salubrizare 
 

Indicatori de 
implementare 
 

 Numărul membrilor echipei pentru efectuarea raidurilor ecologice 
 Înfiinţarea unei afaceri privind serviciului de salubrizare 
 Regulament local 

2.  
Extinderea zonelor 
verzi 

 
Plantarea şi renovarea fâşiilor de pomi, în special a zonelor supuse 
alunecărilor de teren; plantarea fâşiilor de pomi pe marginea drumurilor 

Indicatori de 
implementare 
 

 Suprafeţe spaţii verzi (ha) 
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# Obiective 
specifice 

Acţiuni 

 
3. 

 
Crearea mecanismului 
de protecţie a apelor 

 
Organizarea campaniilor de informare a populaţiei privind folosirea 
raţională a resurselor de apă şi prevenirea poluării lor; testarea calităţii apei 
potabile, elaborarea proiectelor de curăţire a albiei şi sporire a debitului de 
apă a râuleţului din localitate; curăţirea şi reparaţia fântânilor 

Indicatori de 
implementare 
 

 Proiect privind curăţirea albiei şi sporirea debitului de apă a râuleţului 
din localitate 

 Numărul fântânilor curăţite şi reparate 
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8 Implementarea şi monitorizarea Strategiei 

8.1 Etapele de implementare 

Procesul de implementare a strategiei de dezvoltare se constituie din patru etape: 

 

Elaborarea şi adoptarea strategiei de dezvoltare. Strategia de dezvoltare a satului a fost 

elaborată de către Comitetul Strategic Local, asistaţi de echipa de consultanţi BCI. Prezenta 

strategie de dezvoltare este elaborată pentru perioada anilor 2003-2007, în baza analizei 

diagnostic a situaţiei curente de dezvoltare a comunităţii.  

 

Metoda utilizată în cadrul planificării strategice pentru identificarea potenţialelor oportunităţi 

şi priorităţilor necesare dezvoltării a fost analiza Avantajelor, Dezavantajelor, Oportunităţilor 

şi Pericolelor (analiza SWOT). Avantajele unei zone sunt acei factori care îi dau acesteia un 

avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate. Dezavantajele sunt acei factori sau acele tendinţe 

care creează obstacole în calea dezvoltării economico-sociale. Avantajele şi dezavantajele 

reprezintă factorii interni ai zonei date. Oportunităţile şi pericolele sunt factori externi zonei. 

Oportunităţile sunt acei factori externi care facilitează dezvoltarea avantajelor competitive. 

Pericolele sunt tendinţele nefavorabile, dezvoltări externe zonei date, care conduc la 

diminuarea avantajului competitiv. Modificarea condiţiei externe reprezintă un Pericol sau o 

Oportunitate, în dependenţă de condiţiile locale ale zonei date. 

 

Analiza diagnostic şi strategia de dezvoltare au fost prezentate public la şedinţa activului 

satului Coloniţa, organizată la 30 aprilie 2003. Destinatari ai strategiei de dezvoltare este 

comunitatea, autorităţile publice locale, proiectul BIZPRO Moldova, precum şi persoanele 

interesate în dezvoltarea locală. După adoptarea strategiei comisiile Consiliul Local, Primăria 

vor elabora planurile de activităţi în concordanţă cu planul de acţiuni pentru implementarea 

strategiei satului. 

 

Implementarea strategiei de dezvoltare  se va efectua prin realizarea unor acţiuni, 

elaborarea, şi implementarea proiectelor, adoptarea deciziilor, elaborarea mecanismelor de 

reglementare, etc. Pentru fiecare acţiune sunt determinate perioada de desfăşurare,  

responsabilii care vor realiza acţiunea sau proiectul. Indicatorii de implementare sunt 

determinaţi pentru fiecare obiectiv specific. De asemenea, vor fi identificate şi asigurate sursele 
de finanţare a proiectelor propuse spre implementare. 

  

Monitorizarea strategiei de dezvoltare.  Pe toată perioada de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare responsabilii de realizare a planului de acţiuni vor raporta despre îndeplinirea 

activităţilor, proiectelor şi atingerea obiectivelor specifice. Monitorizarea acţiunilor şi 

obiectivelor se efectuează prin intermediul Indicatorilor de Implementare stabiliţi pentru 

obiectivele specifice. În cazul în care se depistează devieri de la Planul Strategic de Acţiuni se 

iniţiază măsuri de corectare şi ajustare a acestui plan. 

 

Crearea Unităţii de Implementare şi Monitorizare a PSA. Pentru realizarea obiectivelor 

propuse este necesar de a crea o structură capabilă să asigure atât implementarea strategiei 

propuse, cât şi monitorizarea procesului de implementare, evaluarea periodică a rezultatelor. 

Această structură este Unitatea de Implementare şi Monitorizare a PSA, în continuare UIM. 

Pentru  recunoaşterea acestei unităţi de către APL, societatea civilă şi sectorul privat, va fi 
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elaborat un Regulament de Funcţionare a UIM, înaintat spre aprobare Consiliului Local. 

Unitatea de Implementare şi Monitorizare va raporta comunităţii privitor la implementare, la 

rezultatele obţinute şi la dificultăţile apărute în soluţionarea problemelor. 

 

În calitate de Unitate de Implementare şi Monitorizare a PSA se propune organizarea unui 

Consiliu de Coordonare (în continuare Consiliu de Coordonare a Implementării şi 

Monitorizării), care va funcţiona în baza regulamentului adoptat de Consiliului Local. În 

componenţa Consiliu de Coordonare se propun 15-17 persoane, membrii căruia vor fi înaintaţi 

din mahalalele satului (câte un membru din fiecare mahală), reprezentanţi ai ONG-urilor, 

întreprinderilor, gospodăriilor ţărăneşti, consilieri, cetăţeni. Consiliul de Coordonare va alege 

preşedintele şi secretarul consiliului. Membrii consiliului vor forma trei grupuri de lucru pe 

domeniile economic, mediu şi social. Consiliul de Coordonare va convoca trimestrial o şedinţă 

cu toate grupurile de lucru. Anual Consiliul de Coordonare va raporta Consiliului Local şi 

comunităţii la şedinţa publică despre realizările şi problemele apărute în implementarea 

Strategiei de Dezvoltare şi a Planului Strategic de Acţiuni. Comitetul Strategic Local va 

participa la elaborarea regulamentului de funcţionare a Consiliului de Coordonare, la formarea 

componenţei Consiliului. 

 

8.2 Monitorizarea Strategiei 

Procesul de monitorizare constă din (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice şi 

obiectivelor specifice cuantificabile prin intermediul indicatorilor de implementare şi (ii) 

proceduri de raportare privind rezultatele evaluării. 

 

Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de către Consiliul de Coordonare, care va 

funcţiona în baza Regulamentului, adoptat prin decizia Consiliului Local. Responsabilii de 

realizare a Planului Strategic de Acţiuni prezintă rapoarte trimestriale. Consiliul de 

Coordonare va raporta anual Consiliului Local privind  impactul economic şi social a 

implementării strategiei. După aprobarea de către Consiliul Local a raportului anual, Consiliul 

de Coordonare va prezenta raportul la şedinţa publică a comunităţii. 

 
Obiect 

Monitoring 
Elaborator/ 
Destinatar 

Raport Descriere 
 

Obiectivele 
strategice 

Consiliul de 
Coordonare 
/adunarea 
generală a 
satului 

Rapoarte anuale privind 
atingerea obiectivelor 
strategice 

Rapoarte bazate pe analize, sondaje a 
locuitorilor pentru evaluarea impactului 
economic şi social a implementării 
strategiei  

Obiective 
specifice, 
acţiuni 

Responsabili 
de 
implementare/ 
Consiliul de 
Coordonare 

Raport trimestrial 
implementare (project 
management report) 

Rapoartelor prezentate de responsabilii de 
implementare privind îndeplinirea 
obiectivelor specifice şi a acţiunilor 

8.3 Impedimente în implementare 

Riscurile  aferente implementării Strategiei de Dezvoltare sunt divizate în 2 categorii: (i) 

riscuri interne aferente implementării strategiei şi (ii) riscuri externe cu impact asupra 

strategiei. 

 

Riscurile interne aferente implementării strategiei:  
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Domeniul 
 

Descrierea Constrângerilor 

Strategia de dezvoltare  Resurse financiare limitate, starea economiei locale nu permite acumularea 
resurselor financiare suficiente pentru realizarea tuturor proiectelor de 
implementare a strategiei 

 Indiferenţa populaţiei în susţinerea activităţilor de dezvoltare a localităţii poate 
avea ca efect eşecul total sau parţial al implementării strategiei 

 Eventuala lipsă a dialogului dintre autorităţile publice locale care vor fi alese cu 
sectorul de afaceri 

 Opoziţia din partea funcţionarilor administraţiei publice locale 
 Lipsa unei cooperări a sectorului de afaceri  

Sectorul de afaceri  Management general, financiar ineficient şi demodat practicat de către 
majoritatea antreprenorilor 

 Neconştientizarea de către sectorul de afaceri a rolului pe care îl exercită 
întreprinderile private şi de ce este importantă reforma în economia locală 

 Lipsa experienţei de activitate în condiţiile economiei de piaţă, sector agrar 
ineficient 

 Lipsa oportunităţilor de angajare a forţei de muncă 

Consiliul de Coordonare   Lipsa experienţei în domeniul managementului implementării strategiei 
 Opoziţia din partea funcţionarilor autorităţilor publice locale 
 Admiterea erorilor în fundamentarea economică a proiectelor de finanţare 

 

 

 

Riscurile externe cu impact asupra strategiei de dezvoltare:  
Domeniul 
 

Descriere 

Mediul politic  Lipsa conlucrării eficiente dintre Primăria municipală şi locală 
 Existenţa fenomenului corupţiei 
 

Starea economiei  Lipsa credibilităţii din partea donatorilor 
 Micşorarea veniturilor agenţilor economici 
 Puterea redusă de cumpărare a populaţiei 
 Promovarea unor reforme economice nereale şi eronate a condus la 

recesiunea economică şi afectează negativ perspectivele de afaceri 
 Activitatea excesivă a organelor de control 
 Instabilitatea economică 
 Degradarea infrastructurii tehnico-edilitare  

Cadrul legal  Cadrul normativ existent nu asigură implementarea unei autonomii reale la 
nivel local 

 Contradicţiile şi instabilitatea legislaţiei în vigoare din domeniul fiscalităţii poate 
conduce la micşorarea intensităţii activităţii economice legale 

 Imperfecţiunea legislaţiei în domeniul finanţelor publice locale şi a 
administraţiei publice locale 
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9 Planul strategic de acţiuni  

I. Crearea unui mediu atractiv de afaceri pentru dezvoltarea economiei locale 

Obiective specifice Acţiuni 
Perioada de 

implementare 
Responsabil de  
implementare 

Dezvoltarea 
structurilor societăţii 
civile  

Crearea centrului de extensiune (consultanţă în agricultură cu sprijin şi suport acordat 
de Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură) 2003, semestrul II Comisia buget şi finanţe 

Crearea Agenţiei de Dezvoltare Economică Locală (ADEL) 2003, semestrul II Consiliul local, Primăria 

Stabilirea şi susţinerea parteneriatului cu proiectele naţionale şi internaţionale Permanent Primăria, ADEL 

Crearea condiţiilor 
pentru dezvoltarea 
iniţiativei private 

Organizarea cursurilor de instruire pentru antreprenori, potenţialii antreprenori şi 
fermieri în domeniile iniţierii, finanţării, gestionării afacerilor 2003,  mai-iunie ADEL 

Organizarea seminarelor de instruire privind înregistrarea şi valorificarea imobilelor în 
proprietate comună 2003,  mai-iunie ADEL 

Crearea unor facilităţi pentru noile afaceri   Primăria, ADEL 

Crearea Asociaţiei de Economii şi Împrumut 2003, semestrul II Primăria, ADEL 

Stimularea dezvoltării şi creării afacerilor prin acordarea în arendă (vânzarea) a spaţiilor 
neutilizate 2003-2004 

Primăria, Antreprenorii 
locali 

Valorificarea 
oportunităţilor de 
creare a afacerilor 

Studierea oportunităţilor pentru crearea întreprinderilor (inclusiv cooperativelor) de 
achiziţionare, intermediere, depozitare şi comercializare a produselor agricole  2003,  mai-iunie 

BCI cu suport BIZPRO 
Moldova 

Atragerea investiţiilor private prin concursuri publice 2003 Primăria, CL 

Organizarea afacerilor de prelucrare a materiei prime agricole prin crearea uscătoriilor 
de fructe şi legume, mini fabricilor de conservare a legumelor 2003-2004 

BCI cu suport BIZPRO 
Moldova 

Organizarea prelucrării laptelui, producerea brânzeturilor 2003 
GT "V. Morari", 
Antreprenorii local 
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Obiective specifice Acţiuni 
Perioada de 

implementare 
Responsabil de  
implementare 

Deschiderea unei staţii de alimentare cu produse petroliere 2004 
Întreprindere 
specializată 

Valorificarea clădirii cazangeriei „Termocom” SA (a fostei GA) 2003, semestrul II 
Primăria, "Termocom", 
antreprenori 

Crearea a 2 afaceri în sediul clădirii şcolii vechi  2003, semestrul II 
BCI cu suport BIZPRO 
Moldova 

Legalizarea afacerilor  2003-2004 Primăria 

Dezvoltarea 
agriculturii durabile 

Încurajarea constituirii exploataţiilor agricole de dimensiuni medii (10-25 ha) 2004-2007 Primăria 

Crearea structurilor asociative în agricultură (cooperative) 2004-2007 ADEL 

Promovarea înfiinţării livezilor tinere şi plantaţiilor de pomuşoare 2004-2007 Gospodăriile ţărăneşti 

Plantarea unei livezi de nuci 2005 
Primăria, CL, potenţiali 
antreprenori 

Organizarea loturilor demonstrative privind agricultura durabilă şi folosirea sistemelor 
de irigare moderne 2004 

Centru de extensiune, 
ADEL 

Organizarea irigării terenurilor din vecinătatea iazurilor pentru cultivarea legumelor 2004-2005 Gospodăriile ţărăneşti 

Dezvoltarea afacerilor de producere a răsadei, legumelor şi florilor în sere 2003-2007 Potenţiali antreprenori 
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II. Dezvoltarea stabilă şi eficientă a infrastructurii sociale 

Obiective specifice Acţiuni 
Perioada de 

implementare 
Responsabil de  
implementare 

Întreţinerea şi 
valorificarea obiectelor 
infrastructurii sociale 

Elaborarea proiectelor de valorificare a obiectelor infrastructurii sociale (club, baie, sală sportivă, 
centru de sănătate) 2003 Primăria, CL 

Reparaţia acoperişului şcolii şi conectarea la sistemul de canalizare 2003-2004 Primăria, CL 

Elaborarea proiectelor şi realizarea activităţilor de dotare cu mobilier, utilaje şi inventar 
necesar pentru şcoală, centru de sănătate, sport şi cultură 2004-2005 Primăria, CL 

Elaborarea planului de măsuri privind reabilitarea şi folosirea clubului 2003-2004 
Primăria, CL, potenţiali 
antreprenori 

Elaborarea unui program privind utilizarea complexului sportiv al şcolii 2003 
Primăria, CL, Directorul 
şcolii 

Diversificarea 
serviciilor sociale 

Constituirea Centrului pentru tineret şi Centrului pentru organizarea ceremoniilor 2004 Potenţiali antreprenori 

Amenajarea unei zone de odihnă în vecinătatea motodromului 2004-2005 Potenţiali antreprenori 

Deschiderea cabinetului stomatologic 2003 Potenţiali antreprenori 

Deschiderea bibliotecii publice (sală) 2004 Primăria, CL 

Deschiderea unui atelier de reparaţie (uşi, ferestre, mobilă, aparate de uz casnic) 2003 Potenţiali antreprenori 

Educaţia la nivel 
modern a tinerii 
generaţii 

Crearea unui centru de studiere a limbilor moderne şi a computerului 2003 Potenţiali antreprenori 

Deschiderea filialelor şcolilor profesionale (croitorie, mecanizare, electricieni) 2004 
Primăria, CL, Şcoli 
profesionale 

Renovarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii edilitare 

Reparaţia drumurilor şi construcţia unor noi porţiuni de drumuri 2003-2007 CL municipal, Primăria 

Reparaţia trotuarelor 2004 CL municipal, Primăria 

Lansarea unei afaceri locale de prestare a serviciilor de transportare a pasagerilor, 
îmbunătăţirea serviciului prin mărirea numărului de curse  2003, semestrul II Potenţiali antreprenori 

Extinderea infrastructurii edilitare de aprovizionare (apă, canalizare, conducte de gaz, 
reţele de alimentare cu energie electrică) 2003-2007 CL municipal, Primăria 

Promovarea sistemelor 
moderne pentru 

Conştientizarea  necesităţii renovării locuinţelor, elaborarea programului local de 
renovare în conformitate cu concepţia de dezvoltare municipală 2003-2004 

CL municipal, Primăria, 
Locuitorii 
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Obiective specifice Acţiuni 
Perioada de 

implementare 
Responsabil de  
implementare 

asigurarea confortului 
termic 

Modernizarea sistemelor de încălzire existente, izolarea termică a locuinţelor şi 
obiectelor sociale din localitate Permanent Potenţiali antreprenori 

Promovarea imaginii 
satului  

Susţinerea activităţilor pentru deschiderea muzeului satului, colectarea materialelor 2003-2004 CL, Primăria 

Elaborarea şi lansarea site-ului satului 2004, semestrul I CL, Primăria, ADEL 

Participarea antreprenorilor la expoziţii şi târguri Permanent 
Primăria, ADEL, 
antreprenorii locali 

Elaborarea planului de măsuri pentru sărbătorirea a 400 ani a localităţii 2003, iulie-august CL, Primăria 

Elaborarea planului de măsuri privind comemorarea lui Gh. Ghimpu Anual CL, Primăria 
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III. Ocrotirea şi Ameliorarea Stării Mediului Ambiant 

Obiective specifice Acţiuni 
Perioada de 

implementare 
Responsabil de  
implementare 

Organizarea şi 
susţinerea sistemului 
de salubrizare 

Inventarierea tuturor surselor de poluare a mediului 2003, iunie-iulie Primăria 

Organizarea echipei pentru efectuarea raidurilor ecologice în teritoriu 2003, iunie Primăria 

Elaborarea regulamentului privind organizarea salubrizării localităţii 2003, mai-iunie CL, Primăria 

Elaborarea planului de măsuri privind amenajarea şi autorizarea gunoiştei 2003, mai CL municipal, Primăria 

Lansarea unei afaceri locale privind serviciului de salubrizare 2003, semestrul II 
Primăria, CL, potenţiali 
antreprenori 

Extinderea zonelor 
verzi 

Plantarea şi renovarea fâşiilor de pomi, în special a zonelor supuse alunecărilor de 
teren şi motodromului 2003-2006 Primăria 

Plantarea fâşiilor de pomi pe marginea drumurilor 2004 Primăria 

Crearea mecanismului 
de protecţie a apelor 

Organizarea campaniilor de informare a populaţiei privind folosirea raţională a 
resurselor de apă şi prevenirea poluării lor Permanent CL, Primăria 

Testarea calităţii apei potabile, informarea populaţiei    Primăria 

Elaborarea proiectelor de curăţire a albiei şi sporire a debitului de apă a râuleţului din 
localitate 2003, semestrul II CL, Primăria, Locuitorii 

Curăţirea şi reparaţia fântânilor Anual Primăria 
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10 Oportunităţi de afaceri  

Proiect 1.  Serviciul de salubrizare 

Obiective: Stoparea poluării solului şi bazinului acvatic. Îmbunătăţirea aspectului localităţii. 

Descriere: În sat lipseşte serviciu organizat de salubrizare şi nu există o gunoişte autorizată. 

Eforturile autorităţilor în acest domeniu se vor solda cu probleme până la soluţionarea 

completă: autorizarea unei gunoişti, organizarea şi reglementarea serviciului de salubrizare. 

Instituirea unui serviciu specializat privat în acest domeniu în localitate se prevede prin crearea 

unor facilităţi, dotarea parţială cu tehnică din partea APL. 

Potenţiali executanţi: sectorul de afaceri. 

Potenţiali beneficiari: întreaga comunitate 

Surse posibile de finanţare: buget local, surse proprii ale agenţilor economici 

Perioada de lansare: 2003 

 

Proiect 2.  Serviciul de transportare a pasagerilor.  

Obiectiv: Crearea condiţiilor optime de transportare a pasagerilor pe ruta Chişinău-Coloniţa 

Descriere: Actualmente serviciile de transport sunt prestate de Parcul Urban de Autobuse 

Chişinău. În sat este organizată o rută, deservită de două autobuze „Ikarus” cu capacităţi mari 

de transportare. Intervalul de circulaţie pe rută este mare şi constituie 1,5 ore. Transportului de 

pasageri se confruntă cu ruperi de rută, nerespectarea graficului de circulaţie, în perioada de 

iarnă numărul rutelor neîndeplinite se măresc considerabil. Pentru deservirea rutei în localitate 

se propune introducerea a 4 autobuze de capacitate mai mică, micşorarea intervalului de 

circulaţie. Astfel rută ineficientă pentru PUA, în aceleaşi condiţii de achitare, poate fi 

transformată într-o afacere locală stabilă. 

Potenţiali executanţi: sectorul de afaceri. 

Potenţiali beneficiari: întreaga comunitate 

Surse posibile de finanţare: surse proprii ale agenţilor economici, credite 

Perioada de lansare: 2003 

 

Proiect 3. Întreprindere de prelucrarea laptelui, producerea brânzeturilor.  

Obiective: Prelucrarea locală a materiei prime  

Descriere: Ferma de producerea a laptelui în mediu poate realiza zilnic 3-3,5 t lapte. O altă 

posibilitatea este extinderea acesteia prin mărirea productivităţii sau a şeptelului. Astăzi laptele 

este comercializat grădiniţelor de copii şi spitalelor din Chişinău, o parte este realizat la tarabă 

în pieţele oraşului. Surplusul de lapte în perioada verii este realizat întreprinderilor de 

prelucrare din Chişinău. Prelucrarea locală a produsului, producerea brânzeturilor prin 

atragerea investiţiilor este o oportunitate foarte avantajoasă atât pentru producătorul de lapte, 

cât şi pentru viitorul antreprenor şi localitate. Afacerea în prezent este în perioada de lansare.  

Potenţiali executanţi: sectorul de afaceri. 

Potenţiali beneficiari: consumatorii locali şi din Chişinău 

Surse posibile de finanţare: surse proprii ale agenţilor economici, credite 

Perioada de lansare: 2003-2004 
 

Proiect 4. Cabinet stomatologic  

Obiective: Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor medicale 

Descriere: În localitate ulterior în cadrul centrului de sănătate a activat un cabinet 

stomatologic, care în prezent nu mai funcţionează. În prezent sunt toate condiţiile pentru 
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relansarea acestei activităţi: încăpere, solicitarea de servicii, specialist local, o parte din utilaj 

şi sprijinul autorităţilor locale. 

Potenţiali executanţi: sectorul de afaceri. 

Potenţiali beneficiari: întreaga comunitate 

Surse posibile de finanţare: bugetul local, surse proprii ale agenţilor economici, credite 

Perioada de lansare: 2003 
 

Proiect 5. Cooperativa de păstrare, prelucrare şi comercializare a fructelor  

Obiective: Relansarea afacerii de servicii, crearea locurilor de muncă  

Descriere: În localitate există un depozit de păstrare a fructelor cu capacitatea de 250 tone. 

Afacerea propune crearea unei cooperative de păstrare, prelucrare şi comercializare a fructelor 

care va asocia în cadrul ei producătorii de fructe, comercializatorii de fructe şi legume din 

localitate şi din Chişinău, pentru a valorifica şi eficientiza serviciile. Depozitul va fi arendat de 

cooperativă. Proprietarul în baza veniturilor va menţine şi moderniza utilajul frigorific. 

Potenţiali executanţi: sectorul de afaceri. 

Potenţiali beneficiari: membrii cooperativei, consumatorii din Chişinău. 

Surse posibile de finanţare: surse proprii ale agenţilor economici, credite 

Perioada de lansare: 2003-2004 

 

Proiect 6. Atelierele de reparaţie a obiectelor de uz casnic şi încălţămintei 

Obiective: Diversificarea serviciilor neagricole. Raţionalizarea şi eficentizarea cheltuielilor 

potenţialilor beneficiari de aceste servicii. Crearea afacerilor profitabile. 

Descriere: În sat nu există nici un atelier de reparaţie a obiectelor de uz casnic şi încălţăminte, 

locuitorii comunei fiind nevoiţi să se deplaseze la Chişinău pentru a beneficia de aceste 

servicii. Totodată există o cerere înaltă din partea localnicilor privind prestarea unor aşa 

servicii. Deservirea acestora poate fi realizată prin deschiderea a două ateliere de reparaţie a 

obiectelor de uz casnic şi încălţămintei. 

Potenţiali executanţi: sectorul de afaceri. 

Potenţiali beneficiari: întreaga comunitate 

Surse posibile de finanţare: surse proprii ale agenţilor economici, credite 

Perioada de lansare: 2003 

 

Alte proiecte : Deschiderea unui centru pentru tineret, deschiderea unui centru pentru 

ceremonii, fabricarea articolelor din aluminiu şi materialelor de construcţie, producerea 

confecţiilor. 

 

 

 


