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CUVANT INAINTE 
 

Stimaţi cetăţeni, 

 

Recunoaştem nevoia unei viziuni, a unei perspective pe termen lung 

pentru un viitor comun, in care să ne regăsim ca membrii ai comunităţii, 

care să ne motiveze şi să ne ghideze in stabilirea politicilor, priorităţilor de 

dezvoltare şi a acţiunilor care trebuiesc intreprinse, a programelor şi 

proiectelor prioritare pentru comunitatea noastră. 

Inţelegem să valorificăm impreună, respectand principiile dezvoltării 

durabile resursele naturale, financiare, materiale, umane, tradiţiile in scopul 

unei dezvoltări susţinute, constante care să facă din comunitatea noastră una 

dintre cele mai frumoase şi mai confortabile. 

Pentru ca comunitatea noastră să ajungă aşa cum ne dorim in 2024 , 

este necesar ca in decursul acestei perioade, să adoptăm acea strategie care 

poate să tranforme viziunea noastră de dezvoltare in realitate cu cele mai 

mici costuri. 

Planul de dezvoltare al comunităţii 2020-2024 este un proiect iniţiat 

de Consiliul Local in colaborare cu alte instituţii din comunitate (şcoala, 

grădiniţă, oficiul medicilor de familie , biblioteca comunitară , reprezentanţi 

ai agenţilor economici din comunitate, societăţii civile, cetăţeni  din 

comunitate, care are ca scop stimularea dezvoltării integrate şi armonioase 

a satului nostru. 

Specificăm faptul că sursele de finanţare pentru proiectele propuse vor 

fi fondurile regionale, fonduri guvernamentale şi fondurile proprii ale 

beneficiarilor precum şi alte surse de finanţare. 

Suntem conştienţi că numai prin concentrarea acţiunilor noastre pe aceste 

proiecte prioritare viziunea noastră comună şi obiectivele strategice stabilite 

vor putea fi atinse. 

 

Primar, 

Șarcaliuc Roman  
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INTRODUCERE 
 

Strategia de dezvoltare economică şi socială a comunei Pohrebeni pentru anii 
2020-2024 a fost elaborată în scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare a 

comunităţii, de a ghida efortul autorităţilor locale, sectorului asociativ, sectorului 
economic şi al cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunitare prin 

construirea unui parteneriat comunitar eficient. 
 

Strategia economică şi socială este un document complex, care are la bază documentele de 

programare: 

locală – Strategia  de dezvoltare socio-economică a raionului Orhei 2016 – 2020, 

regională - Strategia de dezvoltare regională Centru 2016-2020, 

naţională - Strategia Naţională de Dezvoltare ”Moldova 2020”; Strategia Naţională de 

Descentralizare (2012-2015), 

strategii sectoriale de dezvoltare - Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030,  

Strategia Sectorială de dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2012-2020, Strategia de 

Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural din Moldva 2014-2020; 

europeană - Strategia Europa 2020, Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene revizuită 

(2006). 

Planul strategic de dezvoltare social-economica a comunei Pohrebeni a fost elaborat in mod 

participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social demografice din comunitate. 

Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare social-economică va contribui la 

creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la implicarea păturilor vulnerabile in 

procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comunitaţii pentru deciziile luate şi pentru intreg 

procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de 

dezvoltare a parteneriatului în rezolvarea  problemelor comunitare. 

 

Comitetul de Dezvoltare Locală în număr de 20 persoane a fost constituit pe baza 

propunerilor exprimate de cetăţeni, care au nominalizat lideri locali în care au investit încrederea 

pentru a-i reprezenta şi a le exprima doleanţele, astfel încît să fie acoperite toate domeniile de 

cuprindere a strategiei. Componenta finala a CDL a fost aprobată prin Dispoziţia primarului nr.2 din 

25.02.2020 Cu privire la organizarea şi petrecerea seminarului de instruire şi elaborare a Planului 

Startegic de dezvolatare social econimic a satului pe o perioadă de 5 ani”. 

 

Componenţa CDL: 

 

N/o Numele, Prenumele Funcţia, instituţia 

1 Șarcaliuc Roman Primarul comunei Pohrebeni 

2 Codrean Serghei Secretarul Consiliului local Pohrebeni 

3 Ursu OLga Contabil – şef primăria Pohrebeni 

4 Voicu Ana Specialist în problemele perceperii fiscale 

5 Ciobanu Nicolae Specialist pentru reglamentarea regimului funciar 

6 Mustafin Carolina Asistent social 

7 Saharnean Liuba Locuitoare a satului Pohrebeni 

8 Cucerenco Galina Bibliotecar, Biblioteca comunală Pohrebeni  

9 Codrean Liomid Director artistic, Casa de Cultură Pohrebeni  

10 Codrean Valentina Consilier local 

11 Robu Leonid Consilier local 

12 Luchian Grigore Consilier local 

13 Burduniuc Leonid Director, Casa de Cultură Șercani 

14 Ceban Leonid Director, Casa de cultură Pohrebeni 



- 7 - 

 

15 Fronea Ala Director, grădiniţa de copii Izvoare 

16 Malic Nina Director, grădiniţa de copii Șercani 

17 Doroș Tatiana Director, grădiniţa de copii Pohrebeni 

18 Burduniuc Larisa Bibliotecar, Biblioteca sătească Șercani 

19 Motînga Natalia Directorul Căminului de Cultură Izvoare 

20 Cojocaru Simion Consilier local 

  

Necesitatea strategiei pentru dezvoltarea comunităţii: 

 

▪ Dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul agricol  

▪ Stabilirea politicilor publice de acţiune privind protejarea mediului; 

▪ Gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural;  

▪ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport;  

▪ Stabilirea politicilor publice de acţiune privind siguranţa populaţiei. 

▪ Stabilirea direcţiilor de dezvoltare economică, în conformitate cu posibilităţile şi potenţialul 

local şi în armonie cu dezvoltarea economică a ţării;  

▪ Planificarea proiectelor de investiţii, conform necesităţilor populaţiei din localitate;  

▪ Elaborarea şi aplicarea politicilor publice privind amenajarea eficientă a teritoriului; 

▪ Stabilirea politicilor publice de acţiune privind protejarea mediului;  

▪ Elaborarea şi aplicarea unor politici publice în domeniul social, care să asigure evoluţia 

pozitivă în domeniul demografic, fixarea şi dezvoltarea forţei de muncă locale; 

▪ Elaborarea politicilor publice privind lucrul cu tineretul; 

▪ Planificarea proiectelor de atragere a investitorilor din țară și de peste hotare. 

 

Planificarea strategică participativă a comunei Pohrebeni este inovativă pentru comunitate prin 

două elemente cheie relevante pentru acest proces: implicarea membrilor comunităţii la elaborarea 

strategiei de dezvoltare şi metode noi de facilitare a procesului, care asigură în mare măsură 

participarea cetăţenească. 

 

S-a lucrat după metoda propusă de Simon Koolwijk, consultant al Institutului Afaceri Culturale 

din Olanda şi adaptată de către specialiştii Fondului de Investiţii Sociale din Moldova. Strategia de 

facilitare utilizată se bazează pe instrumente moderne de identificare a opiniei participanţilor: Metoda 

Discuţiei şi Metoda Fundamentală de Seminar. 

 

Metoda Discuţiei a fost utilizată la facilitarea conversaţiei în grup şi a permis participanţilor de a -

şi manifesta creativitatea şi aprofunda clarviziunea fiecăruia, de a împărtăşi experienţa personală şi 

de a extinde viziunea fiecăruia asupra subiectului, în final a permis atingerea consensului grupului şi 

consolidarea acestuia. 

 

Metoda Fundamentală de Seminar a fost utilizată în cadrul seminarului de elaborare a planului 

strategic şi a permis concentrarea maximă a participanţilor pe idee, identificarea unui număr cît mai 

mare de opţiuni şi luarea deciziilor conştientizate şi acceptate de echipă.  

 

Primul pas în procesul de planificare strategică a comunei Pohrebeni a fost stabilirea acordului 

iniţial cu comunitatea care nu este altceva decît o înţelegere cu factorii de decizie interni cu privire la 

efortul general orientat spre elaborarea strategiei. Importanţa implicării de la bun început a 

principalilor factori de decizie s-a manifestat prin sprijinul şi angajarea ulterioară - oferirea de 

informaţii vitale pentru efortul de planificare – cine trebuie implicat, legitimare, evaluare, buget, 

spaţiu de întrunire.  Astfel la prima întrunire s-au identificat persoanele cu autoritate şi competenţe 

diverse din comunitate, s-a convenit asupra momentelor organizatorice, rolul de iniţiator şi lider al 

procesului de planificare strategică şi l-a asumat primăria comunei Pohrebeni. 
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La următoarea etapă s-a evaluat mediul intern al comunităţii, folosindu-se abordarea dezvoltării 

în evoluţie. S-a utilizat metoda focus-grupului pentru a identifica multitudinea de probleme ale 

comunităţii şi actorii sociali competenţi în rezolvarea lor, s-au colectat date statistice despre 

comunitate pentru a evalua posibilităţile acesteia. 

 

Aceste două etape au permis de a pregăti comunitatea pentru procesul de elaborare a proiectului 

planului de activitate pentru o perioadă de 5 ani. Aceasta s-a realizat în cadrul unui atelier de 

planificare strategică cu o durată de 4 zile.  

 

Elaborarea proiectului planului de activitate a fost abordat prin prisma viziunii succesului, aceasta 

asigurînd atitudinea pozitivistă a participanţilor la atelier şi stabilind puncte clare de orientare şi 

tendinţe de dezvoltare.  

 

Desfăşurarea atelierului de planificare a inclus 4 sesiuni de lucru. Prima sesiune a fost dedicată 

discuţiei privind determinarea perspectivelor de dezvoltare ale comunităţii pe o perioadă de 5 ani, 

fiind definite viziunile membrilor comunităţii vizavi de viitorul satului Pohrebeni.  

În sesiunea a doua s-au identificat problemele şi obstacolele ce ar putea împiedica dezvoltarea 

dinamică a satului şi s-a evaluat mediul intern şi extern al comunităţii. Avantajele şi dezavantajele au 

fost evaluate în mod realist, la aprecierea oportunităţilor şi pericolelor s-a pus accent pe interesul şi 

posibilităţile altor comunităţi, agenţi economici, structuri de stat de a contribui la dezvoltarea satului, 

precum şi la momentele negative care vin din afara comunităţii şi asupra cărora comunitatea locală 

nu poate interveni, sau într-o măsură foarte mică poate contribui la diminuarea acestora.   

Sesiunea a treia a inclus identificarea acţiunilor concrete ce ar putea diminua sau înlătura obstacolele 

identificate şi de a fortifica avantajele comunităţii.  

În sesiunea a patra, utilizînd rezultate primelor trei sesiuni, s-a elaborat proiectul planului de activitate 

pentru 5 ani şi planul de acţiuni pentru primul an de activitate. La această etapă s -a ţinut cont de 

necesitatea conexiunii între planul strategic şi alte planuri existente în comunitate – programele 

administraţiei publice, ale instituţiilor sociale – astfel, aceste acţiuni (programe de instruire, educaţie, 

culturale reparaţii curente, alte activităţi devenite tradiţionale) au fost luate în consideraţie, dar n-au 

fost incluse în planul de activitate. 

 

 Şi la etapa iniţială, şi de-a lungul întregului proces de planificare strategică s-au discutat în 

profunzime principiile planificării strategice, acest lucru fiind necesar pentru asigurarea 

compatibilităţii între abordările noi ale procesului de planificare strategică participativă şi 

deprinderile tradiţionale, bazate pe metode administrative, pe principiul „acţiune după indicaţie”.  

În procesul de lucru s-a contat pe participarea substanţială a tuturor cetăţenilor reieşind din interesul 

tuturor membrilor comunităţii pentru comunitate în ansamblu.  

 În planul strategic s-au inclus acţiuni de mobilizare a cetăţenilor, de promovare a schimbărilor 

de atitudine faţă de valorile comunitare. Echipa de elaborare a planului şi-a asumat angajamente de a 

iniţia implementarea activităţilor planificate, constituind nucleul unui consiliu coordonator al 

realizării strategiei. 

 

În acest context prima activitate de sensibilizare a membrilor comunităţii a fost punerea în 

discuţie cu întreaga comunitate a proiectului elaborat şi organizarea audierilor publice. Această formă 

a consultărilor publice  a fost eficientă prin numărul mare de participanţi, oferind publicului 

posibilităţi să comenteze asupra prevederilor planului. 

 

A finalizat procesul de elaborare a planului strategic cu activităţi de legitimare a acestuia: 

punerea în discuţie la şedinţa consiliului local şi adoptarea lui. Astfel prin decizia nr. ___/__ din ___ 

_____ 2020  strategia de dezvoltarea a comunităţii pînă în anul 2024 a fost pusă în aplicare. 

Prezentul plan de dezvoltare reprezintă cadrul legal pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte 

de dezvoltare durabilă a comunităţii, ce vor putea fi duse la indeplinire nu doar de către autorităţile 

locale, ci de către toţi membrii comunităţii, utilizând posibilităţile de finanţare locale şi externe.  
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În acest context Consiliul Local îsi propune următoarele obiective generale pentru dezvoltarea 

economico – socială a comunei în perioada 2020 – 2024: 

 

• Crearea de  oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau 

străini. 

• Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spaţiului rural. 

• Dezvoltarea si diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor.  

• Valorificarea potenţialului turistic local. 

• Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii fizice si a celorlalte utilităţi publice.  

• Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei. 

• Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat si crearea de     

oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini.  

• Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu.  

 

Materializarea activităţilor, planificate în Direcţiile strategice vor duce la realizarea 

următoarelor obiective specifice: 

▪ Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de educaţie. 

▪ Perfectarea servicilor medicale. 

▪ Dezvoltarea mediul de afaceri. 

▪ Protecţie social a persoanelor dezavantajate. 

▪ Diversificarea surselor de finanțare 

▪ Agricultura si dezvoltare rurală. 

▪ Integrare europeană. 

▪ Consolidarea relațiilor cu diaspora 

▪ Fortificarea turismului  rural. 

▪ Infrastructură si gospodărie comunală. 

▪ Protecţia mediului înconjurător. 

▪ Păstrarea valorilor, cultura, culte, tradiţii. 

 

 

                                  PARTEA I.       Profilul comunităţii 

 

Denumirea, poziţia geografică a localităţii 

Denumirea 

localităţii: 

Comuna Pohrebeni, raionul Orhei 

 

 

Poziţia geografică:  

 

Pohrebeni este un sat şi comună din raionul Orhei. Satul are o suprafaţă de 

circa 1.99 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 8.20 km. Populația conform 

recensămîntului din anul 2014 este de 2641 persoane (806 gospodării), bărbați 

– 1331 (50,4 %) și femei  - 1310 (49,6 %). Din componenţa comunei fac parte 

localităţile Şercani, Izvoare și Pohrebeni. Localitatea se află la distanța de 43 

km de orașul Orhei și la 86 km de Chișinău. Satul Pohrebeni a fost menționat 

documentar în anul 1603. 

Biserica din satul Pohrebeni cu hramul „Tuturor Sfinților” a fost ridicată în 

anul 1848 și este monument de arhitectură ocrotit de Stat. 

 

Satul Şercani este o localitate in Raionul Orhei situata la latitudinea 47.5119 

longitudinea 28.9322 si altitudinea de 143 metri fata de nivelul marii. Aceasta 

http://www.moldovenii.md/md/city/details/id/67
https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=6400
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localitate este in administrarea s. Pohrebeni. Distanța directă pîna în or. Orhei 

este de 17 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 49 km. 

Satul Izvoare este o localitate in Raionul Orhei situata la latitudinea 47.5516 

longitudinea 28.9572 si altitudinea de 155 metri fata de nivelul marii. Aceasta 

localitate este in administrarea s. Pohrebeni. Distanța directă pîna în or. Orhei 

este de 22 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 54 km. 

 

Suprafaţa totală: Fondul funciar total constituie 4643 ha, inclusiv: 

Teren proprietate a statului(terenuri sub păduri) – 1314,5 ha 

Teren proprietate privată – 2203,5 ha 

Pădure (fîșii forestiere), proprietate a APL– 81 ha 

 

N/o Criteriu Descriere Unitate 

de 

măsură 

 Suprafaţa agricolă 2203,5 din care :  

- arabil 1344 

- păşuni 317,5 

- livezi 160 

- vii 36 

ha 

 Suprafaţa cultivată  - porumb- 400 

- cartofi -0 

- legume -0 

- grâu/secară 350 

 

ha 

 Producţia agricolă 

vegetală  

- porumb-2000 

- cartofi – 0 

- legume – 0 

- grâu - 1200 

- pomi fructiferi- 0 

- poamă - 70 

 

tone 

 Numărul de animale  - bovine – 506 

- porcine – 640 

- ovine - 10 

- caprine – 78 

- cabaline –  116 

- păsări - 15000 

 

unități 

 

 

Tabloul 

demografic 

general:  

 

 

Conform datelor statistice la 1.01.2020, populaţia comunei Pohrebeni numără 

– 2913 locuitori. Majoritatea absolută a locuitorilor sunt moldoveni. Toţi 

locuitorii sunt de religie ortodoxă.  

 

Vîrsta  

Total 

Populaţie stabilă Plecaţi peste hotare 

Bărbaţi Femei Bărbaţi femei 

0-6 ani 204 69 88 22 25 

7-17 ani 431 202 174 25 30 

18-25 ani 365 152 143 33 37 

26-62 ani 1535 779 719 19 18 

63-80 ani 316 140 176 0 0 

81 şi peste 62 23 39 0 0 

TOTAL 2913 1365 1339 99 110 

https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewlocalitate&id=6458
https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=6400
https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewlocalitate&id=6458
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Infrastructura 

fizică: 

În localitate nu există cale ferată. Distanţa pînă la cea mai apripiată cale 

ferată este de 80 km (St.Chișinău ).  

Lungimea totală a drumurilor este –  12,87 km : din ele asfaltate -  2,0  km  -  

drum de importanţă  raională  traseul Izvoare – Orhei; pietruite , varianta 

albă - 10  km  

 

Primarul comunei ȘARCALIUC ROMAN  – activează în calitate de primar din 1 noiembrie 

2019. Este în exercițiul primaului mandat . Studii superioare, specialitate – 

inginer-mecanic.  

 

Descrierea APL 

Administraţia publică locală Pohrebeni este reprezentată de un personal competent, cu o bogată 

experienţă în domeniu. 

Autorinăţile administraţiei publice locale sunt:  

Consiliul Local ca autoritate deliberativă 

Primăria ca autoritate executivă. 

 

Consiliul Local a fost ales la alegerile locale din 2019 și este compus din 13 consilieri.  

 

Componenţa Consiliului Local: 

 

1. Alexeev  Dumitru – fermier 

2. Bogaciov Vladimir  – neangajat în cîmpul muncii; 

3. Bulai Valeriu – tractorist; 

4. Codrean Valentina – neangajată în cîmpul muncii; 

5. Caraman Valerian– paznic; 

6. Cojocaru Simion-șef de fermă; 

7. Harabari Parascovia  - pensionar;  

8. Godoroja Ion – lucrător tehnic; 

9. Godoroja Veaceslav – pensionar; 

10. Luchian Grigore – pensionar; 

11. Robu Leonid  - pensionar; 

12. Stoian Ecaterina  - profesoare gimnaziu; 

13. Vieru Ghenadie – pădurar. 

 

Funcţionarii primăriei comunei Pohrebeni : 

 

1. Șarcaliuc Roman       -  Primarul comunei Pohrebeni 

2. Codrean Serghei        -  Secretarul  Consiliului local 

3. Ursu Olga                  -  Contabil – şef  primăria  

4. Voicu Ana                -  Specialist în problemele perceperii fiscale 

5. Ciobanu Nicolae        -  Specialist pentru reglementarea regimului funciar 

 

   BUGETUL LOCAL 

   anul 2019  

 2018  2019  

 executat aprobat precizat executat    

            
impozit pe venit 458,8 454,2 454,2 519,1    
impozit funciar 292,2 275,1 275,1 271,2    
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impozit imobiliar 16,6 14,1 14,1 18,9    
taxe locale 27,0 51,1 51,1 40,8    
servicii cu plata 95,7 178,4 111,3 100,5    
transferuri speciale 1 875,7 1 974,0 2 398,7 2 219,5    
transferuri curente p/u 

infrastructura 320,0 320,0 320,0 320,0    
transferuri generale 762,4 944,8 1 425,6 1 425,6    
transferuri nivelul 2 553,3   449,0 248,9    
Total 4 401,7 4 211,7 5 499,1 5 165,0    

         
 

Anul 2020 :  
 

Venituri – 5771,0 mii lei.  

Cheltuieli: - 5771,0  mii lei 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea grupelor Mii lei 

1 Aparatul administrativ 1196.0 

2 Educatie timpurie 2879.2 

3 Caminuri culturale 1049.6 

4 Biblioteci comunale 139.1 

5 Iluminat stradal  85.0 

6 Dezvoltarea comunala  73.3 

8 Fondul rutier 318.8 

9 Fondul de rezervă  30.0 

 TOTAL cheltuieli 5771.0 

 

 

1.3.Evaluarea infrastructurii locale (reţele edilitare, telecomunicaţii, reţele de transport, 

obiecte de menire socială) 

 

Reţele edilitare 

Sunt elaborate proiectele de gazificare a satelor comunei. Gazificate sunt numai localitățile Pohrebeni 

și Șercani. În satul Pohrebeni la rețeaua de gaze naturale sunt conectate următoarele instituţii social-

economice (gimnaziul, grădiniţa de copii, oficiul medicilor de familie) și 88 gospodării individuale. 

În satul Șercani la rețeaua de gaze naturale sunt conectate 58 gospodării individuale. A fost 

implementat proiectul „Alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate din s.Șercani cu 

finanțare din Fondul Ecologic Naţional, bugetul local, bugetul raional și contribuția comunității.  Au 

fost conectate  la sursă de apă 80 gospodării individuale. 

 

Telecomunicaţii: reţeaua telefonică, acoperirea cu telefonie mobilă 

La reţeaua telefonică a S.A. „Moldtelecom” sunt conectate 845 gospodării( 580 – localitatea 

Pohrebeni, 140 – localitatea Șercani și 125-localitatea Izvoare ). O parte a comunității dispun de 

telefonie mobilă. În anii precedenți, a fost modernizată reţeaua de telefonizare cu modernizarea staţiei 

de telefoane. Acest fapt a permis majorarea considerabilă a numărului de abonaţi. Acoperirea cu 

telefonie mobilă este satisfăcătoare. În anul 2018 a fost instalată o antenă de telefonie mobilă a S.A. 

„Moldtelecom” la Unite. De calculatoare dispun 550 gospodării, dintre care 520 au acces la internet. 

Instituţiile social economice ( gimnaziu, grădiniţa de copii Pohrebeni, primăria, bibliotecile publice 

Șercani și Pohrebeni, Oficiile medicilor de familie, oficiul poştal Pohrebeni, SRL „Tehnoif-Agro”) 

sînt conectate la internet. În perioada 2019-2020 în localitatea Pohrebeni a fost instalată fibra optică. 
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Reţele de transport: 

Funcţionează 4 rute auto a  transportului public de pasageri  conform graficului:  

 

✓ Pohrebeni - Chişinău la orele  6.20, 8.00 și 13.20 

✓ Șercani - Chişinău la orele  6.00 și 13.00 

✓ Pohrebeni - Orhei la orele 9.00 ,12.20  și 15.40 

✓ Izvoare - Orhei la orele  6.40 

  

Servicii de asistenţă socială 

În comunitate activează  pe lîngă primărie  un asistent social comunitar. Lucrători sociali nu sînt 

angajați în localitățile Izvoare și Pohrebeni. 6 persoane singuratice în etate din Șercani, care necesită 

sprijin în activităţile cotidiene de zi cu zi sunt la evidența lucrătorului social. Activitatea asistentului 

social comunitar este un adevărat colac de salvare în depăşirea  situaţiilor  de mare dificultate  pentru     

familii ce beneficiază de ajutor material, 20 familii - beneficiari de ajutor social,  120 - familii 

beneficiari de ajutor pentru perioada rece a anului, 4 familii în sitație de risc. La evidență sunt 202 

invalizi de toate categoriile. 

În teritoriul comunei se prestează servicii pentru susținerea persoanelor în etate cu susținerea 

Fundației Agapedia. La evidență sunt 4 persoane în etate, 2 la Izvoare și 2 la Pohrebeni. Serviciul în 

teritoriu este coordonat de către Asistentul comunitar medical și 2 persoane în calitate de îngrijitoare. 

 

Numărul şi tipul obiectelor de menire socială 

 
Satul Pohrebeni a fost menționat documentar în anul 1603. Biserica din satul Pohrebeni cu hramul 

„Tuturor Sfinților” a fost ridicată în anul 1848 și este monument de arhitectură ocrotit de Stat. 

Localitatea a fost fondată în anul 1603 de către proprietarul Garting.  

Localitatea Izvoare a fost menționat documentar în anul 1610, în care la 1870 erau deja 112 

gospodării și 464 locuitori. 

 
În comuna Pohrebeni activează următoarele obiecte de menire social-culturală: 

 

Gimnaziul Pohrebeni . Ca instituție a fost dată în exploatare la 01.09.1969, inițial ca Școală medie 

de cultură generală pentru 1080 locuri. În anul 2011 a fost reorganizată în gimnaziu. Este instituție 

de învățămînt de circumscripție la care vin 31 copiii din satul Izvoare aceeași comună cu transportul 

școlar. În anul școlar 2019-2020 în gimnaziu învață 247 elevi. Activează 2 cadre de conducere, 15 

cadre didactice de bază și un cadru didactic prin cumul din satul Biești raionul Orhei. În anul 2014, 

luna mai, au fost schimbate geamurile instituției cu suportul consiliului raional. În luna decembrie 

2014 au fost schimbate ușile la sălile de clase din bugetul instituției, iar în anul 2015 în lunile iunie -

august a fost reparată capital sala sportivă și 3 blocuri sanitare interne din bugetul instituției și 100 

000 lei cu suportul consiliului raional Orhei. A fost pavat cu teracotă în anul 2016 teritoriul din fața 

instituției din bugetul instituției și 100 000 lei cu suportul consiliului raional Orhei. În luna decembrie 

anul 2017 au fost schimbate ușile de la toate etajele, la scările de urcare și coborâre din bugetul 

instituției. S-au procurat 205 plase gard euro pentru îngrădirea teritoriului instituției, iar în anul 2018 
a fost reparat blocul alimentar și un bloc sanitar intern cu mijloace financiare din bugetul  instituției. 

A fost reparat capital sala de festivități. 

Instituția este conectată la internet. Dispune de 20 cabinete, sală de calculatoare, bibliotecă dotată cu 

mobilier, calculator, imprimantă, sală de lectură. 

 

 

Grădiniţa de copii Pohrebeni. Edificiile instituției au fost construite în anul 1970. Capacitatea 

constituie 75 locuri. Reparația capitală a blocucului principal a fost efectuată în anii 2010-2011. În 

anul 2019 au fost executate lucrări de reparație capitală a bucătăriei. Activează în instituție 5 cadre 

didactice. Instituția este frecventată de 75 copii. 
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Biblioteca comunală Pohrebeni. Anul fondarii 1951.Sediul bibliotecii este in Casa de Cultura, 

avind 86 metri patrati. Este angajata o persoana cu studii medii speciale. 

Profilul colectiei este universal. Biblioteca dispune de 7671 u.m., din care în limba de stat 

5976.   Servicii pentru public: lectura, educație, servicii moderne, internet, Wi-Fi, instruiri, recreere, 

expozitii, împrumut de documente la domiciliu, informare bibliografică. 

În anul 2015 a fost implimentat microproiectul NOVATECA cu suportul cărea instituția a fost 

dotată cu un calculator, care funcționează pentru toți utilizatorii liber si gratuit. Pe parcursul 

ultimilor ani biblioteca a avut o achizitie de carte mai mică, dar care permite prestarea anumitor 

servicii noi. 

Biblioteca este institutie publică care deține resursele necesare fiecărui membru al comunității. 

 

Casa de Cultură Pohrebeni. Casa de Cultură din satul Pohrebeni este o instituție publică care are 

menirea de a promova patromoniul cultural local/raional/național prin diverse acțiuni de agrement și 

valorificare a creației artistice de amatori și a talentelor locale. Ea este situată într -un spațiu care 

permite cu ușurință accesul populației, lîngă alte instituții de menire socială (Gimnaziu, primărie, 

biserică, instituția curativă, stație auto, parc de odihnă). A fost dată în exploatare în anul 1980 și a 

de atunci a activat în regim normal conform Regulamentului de activitate a Casei de Cultură și 

legislației în vigoare. 

Este o instituție spațioasă, care dispune de o sală mare de concert cu 600 locuri, care necesită 

reparție capitală, alte săli medii și birouri pentru repetiții. Biblioteca publică comunitară își are 

sediul în Casa de Cultură. 

În incinta Casei de Cultură au activat două colective artistice cu titlul ”model” pînă în anul 2019 

care au participă la diverse Festivaluri și Consursuri locale/ raionale/republican (Orchestra de 

fanfară și  Teatrul dramatic „Speranța”), dar și alte colective și cercuri (ansamblul folcloric, 

ansamblul de dans popular).  

Casa de Cultură  a beneficiat pe parcursul anilor de suporturi financiare pentru reparații curente, dar 

niciodată pentru reparații capitale, în special pentru sala mare care se află într -o stare deplorabilă. 

Celelalte săli, deasemena necesită reparții capitale. 

 

Oficiul Medicilor de Familie Pohrebeni. Edificiul Oficiului Medicilor de Familie este construit în 

perioada anilor 1964-1968. Este o clădire cu 2 nivele. Starea tehnică este satisfăcătoare. În anul 2003 

a fost renovat acoperișul, iar în 2005 cu susținerea Fondului de investiții în sănătate – sistemul de 

încălzire și canalizare. Au fost instalate 2 cazane de încălzire de model Buderus producție germană 

pe cărbuni și lemne. Tot în 2005 a fost conectată instituția la conducta de apă. Permanent instituția 

dispune de apă caldă. În 2006 cu suportul Fundației Agapedia din Moldova au fost schimbate toate 

geamurile, iar în 2007 au fost efectuate reparații capitale a birourilor. Instituția a fost conectat ă la 

rețeaua de gaze naturale în anul 2011 și instalate încă 2 cazane pe gaz natural.  

În instituție activează Cabinetul Medicului de Familie dotat cu mobilier, salon de proceduri, Laborator 

Clinic dotat cu analizator biochimic donat de Fundația Agapedia, cabinet fizioterapeutic. De serviciile 

medicale beneficiază persoanele înscrise pe lista medicului de familie.  

 

Punct Farmaceutic din cadrul Oficiului Medicilor de Familie Pohrebeni . Punctul Farmaceutic 

dispune de medicamente parțial compensate și de primă necesitate în situații de urgență. 

 

Oficiul poştal Izvoare. Este amplasat în încăpere separată, proprietate privată. Este angajată o singură  

persoană. Starea tehnică a clădirii este satisfăcătoare.  Pensionarilor ce au vârsta mai mare de 80 de 

ani, precum şi invalizilor de gradul I li se aduce pensia acasă. În afară de acordarea pensiilor Oşiciul 

Poştal oferă o gamă largă de sevicii tuturor cetăţenilor: încasarea plăţilor pentru servicii comunale, 

achitarea prestaţiilor sociale, transferuri de bani, scrisori, colete.  

Oficiul poştal Șercani. Este amplasat în incinta Casei de Cultură Șercani. Este angajată o singură  

persoană. Pensionarilor ce au vârsta mai mare de 80 de ani, precum şi invalizilor de gradul I li se  

aduce pensia acasă. În afară de acordarea pensiilor Oşiciul Poştal oferă o gamă largă de sevicii tuturor 
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cetăţenilor: încasarea plăţilor pentru servicii comunale, achitarea prestaţiilor sociale, transferuri de 

bani, scrisori, colete. Biroul unde se prestează serviciile respective nu se încălzește pe timp de iarnă. 

 

Oficiul poştal Pohrebeni. Este amplasat în mijlocul localității. Pentru prestarea serviciilor, pentru 

comoditate și acces liber este montată o gheretă cu condiții speciale pe teren public proprietate a UAT 

comuna Pohrebeni, ce va fi transmis în timpul apropiat prin contract de comodat Î.S.Poșta Moldovei. 

Sunt angajate 2  persoane.  Pensionarilor ce au vârsta mai mare de 80 de ani, precum şi invalizilor de 

gradul I li se aduce pensia acasă. În afară de acordarea pensiilor Oşiciul Poştal oferă o gamă largă de 

sevicii tuturor cetăţenilor: încasarea plăţilor pentru servicii comunale, achitarea prestaţiilor sociale, 

transferuri de bani, scrisori, colete. 

Deserveşte 265 pensionari şi invalizi și totodată şi toţi locuitorii satului. 

 

Biserica ortodoxă. În satele comunei funcţionează bisericile ortodoxe:  “Soborul Sfinţilor Arhangheli 

Mihail şi Gavriil” din satul Izvoare construită în anul 1867 cu hramul Bisericii sărbătorit  pe 21 

noiembrie. În satul Șercani construită în anul 1867 cu hramul Bisericii „Acoperământul Maicii 

Domnului” sărbătorit  pe 14 octombrie. În satul Pohrebeni „Duminica Tuturor Sfinţilor”construită în 

anul 1848 cu hramul Bisericii sărbătorit  duminica la o săptămînă după Duminica Mare. În lăcașurile 

sfinte au posibilitatea de a merge la bisierică toţi creştinii ortodoxşi.  În anul 2012 au fost executate 

lucrări de reparație a lăcașului de cult din Pohrebeni cu suportul financiar al Consiliului Raional 

Orhei, bugetul local și donațiile făcute de persoane particulare. Datorită acestor investiții au fost 

realizate următoarele lucări: amenajată curții bisericii, a fost montat trotuarul, sădiţi copaci, arbuşti, 

flori, montată sistemă autonomă de încălzire.  

 

Grădiniţa de copii Șercani. Edificiile Grădiniței de copii din satul Șercani  au fost construite în anul  

1975, cu o capacitate de 50 locuri (2 grupe) de către colhozul “Glia”. În anul 1996 activitatea 

grădiniței a fost stopată, ca mai apoi să se redeschidă în anul 2002 cu o singură grupă mixtă. Conform 

prevederilor programului National “Pămant” edificiile instituției cu toate bunurile ei au devenit cotă 

valorică a cotașilor din sat. În anul de studii 2019-2020 grupa constituie 25 copii. La moment sunt 

angajați 6 lucrători. Starea tehnică a clădirii lasă de dorit, deoarice pe parcursul anilor nu s-a petrecut 

nici o reparație capitală. Acoperișul, ferestrele, ușile interne sunt vechi. Pardoselele în dormitor sunt 

putrede. Aspectul interior a încăperilor necisită reparații moderne. Blocul alimen tar are nevoie de o 

reparatie mai amplă. Instituția nu este asigurată cu telefonie fixă și nici internet.  

 

Biblioteca sătească Șercani este amplasată în Casa de Cultură Șercani. Fondul de carte constituie 

4923 unități, în ultimii ani a fost completat parțial. Este angajată o persoană. În anul 2014 a fost 

implementat proiectul "Novateca" cu suportul careia instituția a fost dotată  cu două calculatoare, o 

imprimantă multifuncțională (xerox, scaner, printer, fax), a fost conectată la internet, se oferă 

beneficiarilor servicii și internet gratuit. Anual biblioteca este abonată la ziare și reviste conform 

profilului bibliotecar și cerințelor utilizatorilor. Sistematic fondul bibliotecii este completat cu 

colecții de documente noi. Biblioteca oferă o gamă largă de servicii care sunt foarte binevenite 

în comunitate, oferind suport informațional mai multor categorii de utilizatori.  Biblioteca publică a 

devenit un centru comunitar activ care oferă acces la informație utilă indiferent de vîrste sau mediul 

din care provine. 

 

Casa de Cultură Șercani a fost dată în exploatare în anul 1990. Până la moment   s-au făcut reparaţii 

curente numai în interior. În perioada de iarnă instituția nu se încălzeşte. Este necesar  instalarea 

sistemului de încălzire pentru funcţionare eficientă. 

În exterior nu s-a făcut nici o reparaţie, deaceea Casa de Cultură necesită reparaţie capitală. Pe terenul 

aferent s-au plantat arbori decorativi şi se păstrează în stare satisfăcătoare. 

În Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea biblioteca publică sătească, care este dotată cu tehnologii 

informaţionale obţinute în cadrul proiectului Novateca. Casa de Cultură are trei angajaţi: director, 

director artistic şi deridicătoare. În Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea ansamblul folcloric-
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model ,,Ţărăncuţa” şi ansamblul de estradă, care au participat la diverse festivaluri şi concursuri 

locale, zonale şi raionale,cum ar fi: 

 festivalul raional ,,Drag mi-i cântecul şi neamul”; 

 festivalul raional ,,Nistrule, pe malul tău...” 

 festivalul zonal ,,la Putna clopot bate”; 

 festivalul-concurs raional păstoresc ,,Sună tălăncuţele”; 

 festivalul raional ,,Portul naţional”; 

 manifestare naţională ,,De Ziua Vinului”; 

 concursul naţional al meşterilor populari; 

 festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă;  

 diverse manifestări locale. 

În Casa de Cultură se mai desfăşoară serate de odihnă şi competiții sportive la tenisul de masă, însă 

localul duce lipsă de instrumente muzicale, aparataj de sonorizare, mobilier. 

 

Oficiul Medicilor de Familie Șercani . Instituția curativă își are sediul în imobil privat, deținînd ½ 

cotă parte în baza contractului de vînzare-cumpărare de la Asociația Sătească de Consum Chiperceni. 

 

Grădiniţa de copii Izvoare. Grădinița de copii ,,Izvoraș” din satul Izvoare este amplasată într-o anexă 

a fostului gimnaziu din satul Izvoare. Activează instituția în localul nou din anul 2011, cu o capacitate 

totală de 18 locuri, pentru o grupă mixtă de 18 copii. În anul 2011 au fost executate lucrări parțiale 

de reparație capitală. La moment sunt angajați 7 lucrători de bază și 2 lucrători pe perioada rece a 

anului. Grădinița are o sală pentru activități și jocuri, dormitor, sală pentru servirea mesei, vestiar, 

cameră igienică, starea cărora este satisfacătoare, depozit pentru păstrarea produselor alimentare, bloc 

alimentar la care este necesară o reparație capitală, ca să corespundă cerințelor sanitaro -igienice. 

Instituția urmează a fi asigurată cu calculator, imprimantă și alte echipamente. 

 

Căminul cultural din satul Izvoare este o clădire adaptata in anul 1968. În anul 2011 s-au efectuat 

reparații capitale, s-a procurat mobilier. Pe lîngă căminul cultural Izvoare activează ansamblul vocal 

de femei “La Izvoare” și un grup folcloric de copii pentru promovarea obiceiurilor și tradițiilor locale 

vechi naționale. Sunt angajate 2 persoane: director al Căminului cultural (1.0 unități) și îngrijitoare 

de încăperi( 0.25 unități). 

 

Activităţi culturale:  

 

 Hramurile satelor (enumărate la compartimentul „Bisericile din localitate”). Sărbătorile 

încep tradițional cu servicii divine în bisericile satelor,  la care participă populaţia comunei, 

personalităţile notorii ale satelor, primarul,  consilierii locali, după sunt organizate  

programe bogate în numere artistice şi competiţii sportive care se încheie cu hora (jocul) 

satului. 

 Dragobetele-14 februarie 

 Ziua internațională a femeii-8 martie 

 Ziua internațională a teatrului-27 martie 

 Ziua Victoriei-9 mai 

 Ziua Copiilor- 1 iunie 

 Ziua Republicii-27 august 

 Sărbătoarea Limba noastră-31 august 

 Ziua Profesorilor – 5 octombrie    

 Hramul satelor Pohrebeni, Izvoare și Șercani 

 

Componenţa stratului antreprenorial  

În comuna Pohrebeni sectorul  antreprenorial este reprezentat de către 17 agenţi economici: 
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N/o Denumirea înterprinderii Anul 

constituirii 

Domeniul de 

activitate/servicii 

Numărul 

de 

angajaţi 

1.  SRL „ Tehnoif-Agro” 1999 Agricultură  50 

2.  I.I.  „Motînga Ana” 

 

2000 Comerț/Magazin  1 

3.  I.I. „Valerian Malic” 

 

2003 Comerț/Magazin  1 

4.  I.I. „Strișcă Lilia” 

 

2003 Comerț/Magazin  1 

5.  I.I. „Gangura Lilia” 

 

2003 Comerț/Magazin  1 

6.  I.I. „Bogaciova Efimea” 

 

2003 Comerț/Magazin  1 

7.  SRL „ DANFINI” 2015 Comerț/Magazin 1 

8.  Întreprinzător Individual Vieru 

Ghenadie 

2014 Comerț/Magazin 1 

9.  Întreprinzător Individual 

Ceban Serghei 

2014 Comerț/Magazin 1 

10.  Întreprinzător Individual 

Levițchii Nicolae 

2014 Comerț 1 

11.  Î.I. „Alexei Stoleru” 2004 Transport de pasageri 3 

12.  Oficiul Poştal Pohrebeni 1960 Deservirea populaţiei  2 

13.  Oficiul Poştal Izvoare 1960 Deservirea populaţiei  2 

14.  Oficiul Poştal Șercani 1960 Deservirea populaţiei  1 

15.  G.Ț. „Alexeev Dumitru Ion ” 2000 Agricultură 1 

16.  G.Ț. „Cojocaru Simion Vasile 

” 

2000 Agricultură 1 

17.  G.Ț. „Malic Nicolae Gheorghe 

” 

2000 Agricultură 1 

 

 Principalele restrângeri ale agenţilor economici sunt următoarele:  

- Lipseşte piaţa de desfacere bine determinată şi planificată.  

- Producătorii agricoli au posibilități restrînse de a realiza produsele obţinute.  

- Puține proiecte accesibile vin în susținerea micului business. 

- Capacități modeste de scriere și de atragere de proiecte. 

- Acces la informație redus privitor la tehnologiile moderne. 

- Procesul de creditare a producătorilor agricoli este foarte anevoios şi îndelungat.  

- Preţurile la motorină şi piese de schimb sunt exagerate. 

- Susținere mică din partea statului în demararea afacerilor private. 

 

1.6.Organizaţii neguvernamentale 

Sectorul asociativ este la un nivel incipient de dezvoltare, fiind reprezentat numai prin următoarele 

organizații obștești: 

 

Nr. Nr. de 

înregistrare 

Denumirea asociaţiei obşteşti 

1 1 AO „Vox-Ado” 

2 2 AO „Caritate” 

3 1 AO „Uniunea Femeilor din s.Pohrebeni raionul Orhei” 

4 2 AO a Educatorilor şi părinţilor a Grădiniţei „Romaniţa” din s.Pohrebeni  

5 3 AO a Profesorilor şi a părinţilor din Şcoala Medie Pohrebeni  
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6 1 AO a profesorilor şi a părinţilor din Gimnaziul Şercani 

7 2 AO a profesorilor şi a părinţilor din Gimnaziul satului Izvoare 

 

În perioada de activitate au fost realizate următoarele acţiuni cu impact comunitar: implementarea 

microproiectului de reparaţie capitală a grădiniţei de copii Pohrebeni, asigurarea cu gaze naturale a 

localităților Șercani și Pohrebeni. 

 

1.7. Specificul localităţii: relief, ape, clima, resurse naturale. Starea mediului ambiant  

 

1.7.1.Relieful: 

Satul Pohrebeni este o localitate in Raionul Orhei situata la latitudinea 47.5563 longitudinea 28.9091 

si altitudinea de 190 metri fata de nivelul marii.  

Satul Şercani este o localitate in Raionul Orhei situata la latitudinea 47.5119 longitudinea 28.9322 

si altitudinea de 143 metri fata de nivelul marii.  

Satul Izvoare este o localitate in Raionul Orhei situata la latitudinea 47.5516 longitudinea 28.9572 si 

altitudinea de 155 metri fata de nivelul marii.  

Relieful este characteristic prin dealuri înalte și coline ale caror culmi coboara domol, în pante, spre 

sud, sud-est, mai rar, în pante repezi. Altitudinea teritoriului variaza între și 5 si 275 m. Versanții 

cuaternari de denundiție, descoperiți cu prabușiri și cu abrupturi stâncoase, redau un aspect pietros 

locului în care se încadreaza perfect vegetatia forestieră, arbustivă și erbacee. Solurile sunt constituite, 

în mare parte din argile și luturi, malurile sâncoase sunt de calcar sarmațian cu aflorimente. Predomină 

de asemenea ciornoziomul pe terenurile agricole. 

  

1.7.2.Reţeaua hidrografică:   

Apele freatice pe cumpene şi pe versanţi se află la adîncime medie.  

În comună există  190 de fîntîni de mină, calitatea apei în acestea nu corespunde tuturor cerinţelor 

faţă de apa potabilă. Majoritatea populaţiei folosesc apa potabilă din apeducte, sursele de apă ce sunt 

Izvorul din satul Izvoare cu statut de monument hidrologic din care se aprovizionează cu apă 

localităţile Izvoare şi Pohrebeni.  

Localitatea Şercani se alimentează cu apă potabilă din izvorul din intravilanul localităţii. 

 

1.7.3.Clima: 

Teritoriul comunei Pohrebeni se încadrează în sectorul de climă continental-moderată. Temperatura 

medie anuală constituie – 9 grade C; precipitații medii anuale – 445 mm; vânturile predominante sunt 

de N-V. Maximile absolute depășesc ușor limita de 400 C. 

 

1.7.4.Resurse naturale : 

Teritoriul comunei se află în zona de silvostepă, în păduri creşte stejarul, teiul, arţarul, frasinul. 

Pădurile comunei  sunt parte componentă a pădurilor părții centrale a țării. 

 

1.7.5.Comori ale naturii :  

Comunitatea are multe si frumoase comori naturale, numeroase zone cu peisaje sălbatice, colţuri de 
natură adevărată, puţin modificate de om. Natura e mai consecventă si mai darnică aici decat in alte 

părţi, si aceasta datorită nu numai tezaurului naţional, pe care l-am avut, dar si unei gospodăriri mai 

judicioase. 

 

1.7.6.Starea mediului ambiant 

 Există 3 poligoane de deşeuri autorizat însă necesită construcţia unui gard de protecţie pentru 

stoparea împrăștierii deșeurilor de către vînt și furtune frecvente. Starea sanitară a satelor este afectată 

de atitudinea negospodărească a unor locuitori referitor la depozitarea deşeurilor.  Sîntem la început 

de cale în organizarea activității Intreprinderii Municipale „SERVICII COMUNALE POHREBENI” 

care a fost   fondată în anul 2008 prin Decizia consiliului local. Ameliorarea stării mediului ambiant 

https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=6400
https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=6400
https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=6400
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s-ar schimba în rezultatul activităţilor de montare a tomberoanelor, containerelor pentru colectarea 

separată a deşeurilor.  

 

1.8 Bănci comerciale. Asociaţii de Economii şi Împrumut   

Pe teritoriul satului nu activează filiale sau reprezentanţe ale băncilor comerciale.  

 

Mediu de informare 

Informarea locuitorilor are loc prin mijloacele tradiţionale: mass media naţionale – presa, televiziunea 

naţională, radioul naţional, există publicaţia   „Opinia Liberă” – publicaţie regională independentă, 

fondată în anul 2012 care apare o dată în săptămînă, panourile informative ale APL în sediul primăriei 

și instituțiile din cultură din satele Șercani și Izvoare. Conform informaţiei oferite de oficiile poştale 

185 persoane sunt abonate la ziare şi reviste. Activează pagina WEB a APL, dar insuficient.  

 

 Turismul 

Turismul este un factor stimulator al progresului social-economic. Îmbunătățește comunicarea între 

oameni de diverse culturi, încurajează afacerile, sprijină dezvoltarea durabilă şi economia unei 

comunități, îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor. La nord - nord-vest de satul Pohrebeni, în locul 

Suleni, pe ambele pante ale unei văi, puțin mai sus de cele doua iazuri arheologii au descoperit o 

așezare medievală timpurie din secolele X-XII. Aici au fost găsite fragmente de ceramică lucrată la 

roata olarului din secolele X-XII. În prezent suprafața așezării este acoperită cu livadă. 

Comuna Pohrebeni dispune de un potenţial turistic mai mult decat remarcabil, caracterizat de o 

situaţie geografică favorabilă, plină de pitoresc şi diversitate ale peisajului, amplasat pe coline din 

centrul republicii. În comuna noastră putem observa că resursele turistice sunt destul de multe şi 

foarte interesante, dar slab exploatate din următoarele considerente: resruse financiare puține la 

populație și APL, atarctivitatea slabă, inițiere mică în cunoașterea legislației, proiecte investiționale 

puține din țară și de peste hotare în domeniul turismului.  

 

Oiective turistice:  

▪ Biserica parohiala din satul Pohrebeni, monument ocrotit de Stat 

▪ Biserica parohiala din satul Izvoare, monument ocrotit de Stat 

▪ Muzeul de la Casa de Cultură Şercani. 

 

Comuna Pohrebeni  a dat mari personalitaţi ale istoriei naţionale între care amintim:  

 Furculiţa Feodosia Andrei 11.06.1958, (03.04.2002-17.05.2006, viceministru al 

Ministerului Finanţelor), (17.05.2006-03.04.2008, director general al Serviciului Vamal). 

 Savca Nicolae 23 august1932, profesor la Universitatea  Pedagogică de Stat “Ion Creangă ”.   

 Petraş Diomid, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Agrară din Moldova. 

 Caraman Anatolie 13.04.1958 , participant la acţiunile pentru independenţa Republicii 

Moldova. 

 Caraman Mihail 12 septembrie 1941, profesor la Universitatea  de Stat din Moldova.  

 Levițchi Oleg 1956, conferențiar-cercetător, doctor habilitat în istorie, Institutul 

Patrimoniului cultural al Academiei de Științe a Moldovei. 

 

Proiecte implementate în comunitate în ultimii 5 ani: 

 

N/o Denumirea 

proiectului 

Anul 

implem. 
Finanțatorul Costul total 

(lei) 

Inclusiv 

contribuţia 

comunităţii 

(lei)  

Numărul 

de 

beneficiari 

 Alimentarea cu 

apă , evacuarea 

şi epurarea 

2014 -

2016 

Fondul 

Ecologic 

Național 

7 412188,23   80 

gospodării 
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apelor uzate din 

s. Şercani. 

 Total 1 proiecte  7412188,23   

 

Problemele stringente ale localităţii 

   În cadrul etapei de pregătire a elaborării planului strategic s–au organizat discuţii în grupuri ţintă 

după metoda focus-group. Facilitatorii locali au fost instruiţi în utilizarea acestei metode în cadrul 

primei întruniri în comunitate şi au lucrat conform ghidului focus-grupului. S-au organizat 6 

întruniri, moderate de către  Șarcaliuc Roman, primarul - cu aparatul primăriei, Codrean Serghei, 

secretarul Consiliului local - cu consilierii locali, Cojocari Svetlana, directorul gimnaziului - cu 

profesorii, Doroș Tatiana, directorul grădiniţei de copii - cu angajaţii şi  părinţii; Ceban Nicolae, 

specialist funciaar – cu agenții economici din comunitate; Ceban Liomid, directorul Casei de 

Cultură – cu tineretul din sat.  

În cadrul acestor discuţii au fost identificate următoarele probleme ale comunei Pohrebeni:  

 

➢ Drumurile locale şi de acces sunt în stare avariată;  

➢ Bugetul local nu permite rezolvarea problemelor sociale; 

➢ Nivelul de şomaj, în deosebi în rîndurile tinerilor este ridicat,  

➢ Nu sunt locuri de muncă suficiente şi bine remunerate; 

➢ Producătorii agricoli din teritoriu se confruntă cu grave probleme privind desfacerea 

producţiei: preţuri mici, imposibilitatea de a a se lansa pe pieţe externe;  

➢ Tehnică agricolă şi utilajul sunt învechite, cele noi sunt destul de costisitoare; 

➢ Utilizarea tehnologiilor învechite în creşterea și prelucrarea culturilor agricole; 

➢ Preţuri exagerate la materia primă: resurse energetice, combustibil, piese de schimb;  

➢ Rata înaltă a dobînzilor pentru creditele în agricultură; 

➢ Primăria nu este înzestrată cu echipamentul tehnic informaţional  performant; 

➢ Îmbunătăţirea condiţiilor la grădiniţa de copii;   

➢ Îmbunătăţirea condiţiilor la gimnaziu;  

➢ Îmbunăţirea  condiţiilor la Oficiul Medicilor de Familie; 

➢ Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a bibliotecii comunale;  

➢ Deschiderea unei farmacii;  

➢ Îmbunătîţirea condiţiilor de activitate a angajaţilor primăriei  pentru prestarea unor servicii 

de calitate cetăţenilor comunei . 

 

PARTEA II.       Planul Strategic de Dezvoltare a comunei                          

pentru anii 2020 – 2024 
                            

2.1 Viziunile dezvoltării comunei Pohrebeni  pînă ăn anul 2024:  
 

Obiectivul: identificarea realizărilor comunităţii comunei Pohrebeni  pînă in anul 2024 

 

1.Gimnaziu modern amenajat  

Cantină școlară funcțională 

Gimnaziul din Izvoare funcțional 

Cantină dotată cu echipament 

Gimnaziul din Șercani redeschis 

Teren la gimnaziu amenajat 

Echipament IT modern procurat 

Școală modernă amenajată 

Teren mini-fotbal amenajat 

 

2.Iluminarea stradală funcţională 
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Drumuri  secundare reparate 

Trotuare reparate paralel cu drumul central 

Amenajarea străzilor în sat finalizată 

Drumuri  comunitare reparate 

Intrări în sat amenajate 

Iluminarea  străzilor finisată 

Drumuri bune în comună 

Iluminarea  străzilor finisată 

 

3. Sistem de colectare a deșeurilor implementat 

Deșeuri colectate centralizat 

Întreprinderea municipală creată 

Săteni asigurați cu tomberoane 

Sistem de colectare a deșurilor funcțional 

Poligon de deşeuri deplasat şi amenajat  

Servicii de salubrizare funcționale 

 

4.Comunitate prietenoasă vîrstei 

Comunitate prietenoasă persoanelor defavorizate 

Persoane deviante monitorizate 

Cantină publică deschisă 

Azil de bătrîni deschis 

Persoanele în etate îngrijite la domiciliu  

Centru de zi deschis 

Centru comunitar social funcțional 

Rampe de acces montate 

 

5.Satul gazificat  

Agenţi economici noi conectaţi la gaz 

Comună gazificată 

Gazoduct construit 

Gospodării conectate la gaz 

Instituţii sociale conectate la traseul de gaz 

Agenţi economici conectaţi la traseul de gaz 

 

6.Cimitir amenajat și curat 

Cimitir amenajat 

Teritoriul cimitirului extins 

Cimitire reparate 

Morminte amenajate  

Gard reparat periodic 

Cimitir menținut în stare frumoasă  

 

7.Turismul rural dezvoltat 

Legislația despre turism studiată 

Ecoturism promovat 

Zonă turistică amenajată 

Centrul meșterilor populari funcțional 

Traseu tuirstic comunitar constituit 

Agroturism dezvoltat  

Turism rural dezvoltat  

 

8.Primărie confortabilă pentru toți cetățenii 
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Treitorul primăriei amenajat frumos    

   Condiții de acces create la primărie pentru toți cetățenii  

Centru multi-funcțional deschis 

Informație utilă plasată la vedere în primărie 

Sediul primăriei amenajat 

Primăria reparată capital 

Spații verzi amenajate în jurul primăriei 

Primărie dotată cu echipamnet modern 

 

9.Sat amenajat și frumos 

Edificii avariate demolate 

Izvoarele din sat amenajate și îngrijite 

Sat amenajat și curat 

Izvoare curat amenajate 

Locurile sfinte menținute în stare bună 

Mediul acvatic salubrizat 

Fîntîni reparate, amenajate  

 

 

10. Parteneriat stabilit 

Cetățeni activ implicați în viața comunitară 

Parteneriat comunitar stabilit 

Servicii internet calitativ prestate  

3 panouri de informare amplasate în tot satul 

Conferințe on-line organizate cu cetățenii 

Informație plasată pe panouri speciale 

Pagină WEB elaborată  

 

11. Servicii medicale calitativ prestate 

Faramacie funcțională 

Serviciul de salvatori constituit 

Servicii farmaceutice extinse 

Centru de salvatori deschis 

Specialiști calificați angajați la Centrul de sănătate 

Centrul de sănătate amenajat modern 

Centru de sănătate specializat 

Echipament modern procurat 

 

12.Grădiniţa amenajată modern 

Grădiniţe reparate capital 

Blocul alimentar reparat 

Bloc alimentar la grădiniţă amenajat 

Termoizolarea grădinițelor finisată 

Teren de joc la grădiniţe amenajat 

Grădiniţă dotată cu inventar 

 

13.Parc de agrement amenajat 

Trenajoare montate în parcul de odihnă 

Teren de joacă pentru copii montat  

Zone de agrement amenajate 

Sat asigurat cu terenuri de joacă 

Parcuri amenajate 

Parc amenjat modern lîngă primărie 
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Parcuri de odihnă deschise 

 

14.  Mod sănătos de viață promovat 

Secția de fitnes funcțională 

Complex sportiv funcțional 

Sală de forță amenajată 

Teren de fotbal amenajat 

Activiăți sporive calitativ organizate 

Centru distractiv sportiv funcțional 

 

15.Centru cultural comunitar funcțional 

Casa de Cultură Pohărniceni reparată capital 

Casa de Cultură renovată 

Cămine culturale reparate 

Cercuri de creație deschise 

Fondul de cărți la biblioteci reînnoit 

Sală de dans și relaxare creată 

 

16.Servicii de calitate prestate populației 

Spălătorie deschisă în sat 

Oficiul poştal calitativ amenajat 

Antreprenoriat încurajat 

Centrul comercial sătesc reparat capital 

Comună asigurată cu specialiști 

Venituri mari şi salarii decente 

Casă de Ceremonii deschisă 

Servicii prestate populației 

Comlex SPA deschis 

Salon de frumusețe funcțional 

 

17. Apeduct şi canalizare finisate 

Sistem de canalizare construit 

Sistem de aproviizonare cu apă finalizat 

Gospodării individuale conectate la canalizare 

Serviciul de aproviionare cu apă constituit 

Condiții mai bune de viață create 

Izvorul din sat. Izvoare amenajat 

Apeduct reparat capital 

Canalizare centralizată construită 

Comună asigurată cu apă potabilă 

Fînîtni reparate în comună 

Instituțiile sociale conectate la canalizare  

 

18. Mini-economie dezvoltat 

Condiții bune create la piața comunitară 

Mini-brutărie deschisă 

Piață comunitară amenajată 

Terenuri agricole consolidate 

Moara și oloinița finisate 

Locuri de muncă redeschise 

 

19. Biserica satului îngrijită  

Blocul sanitar renovat 
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Straturi de flori plantate în ograda bisericii 

Istoria bisericii reconstituită 

Gradul bisericii reparat 

Edificiul de cult religios reparat 

 

20. Istoria comunității păstrată cu drag 

Memorialul slavei ostășești amenajat 

Monumentul eroilor reparat 

Deschiderea muzeului satului finisată 

Muzeul satului bogat în exponate 

Muzeul satului funcțional 

 

2.2  Contradicţiile care afectează dezvoltarea comunei Pohrebeni 
 

Obiectivul: Identificarea obstacolelor care ar putea împiedica realizarea viziunilor identificate 

 

1. Instabilitate  politică în ţară 

Birocraţia excesivă 

Instabilitatea politică 

Respectarea   slabă a legislaţiei 

Imperfecțiunea unor aspecte ale legislației 

Corupţia, pronunțară 

Reforme interminabile 

Respectarea slabă a legilor 

 

2. Susţinerea slabă a afacerilor private  

Conștientizare slabă a importanței sectorului economic 

Rezervați față de schimbări 

Neîncrezuți în succesul afacerilor private 

Utilizarea slabă a resurselor administrative 

Dorință mică de schimbări 

Invidie față de persoanele ingenioase 

 

3. Salarii mici 

Dorință mică de a lucra 

Locuri puţine de muncă 

Nivel scăzut de trai al populației 

Salarii mici 

Restanțe la salarii 

 

4. Costuri mari la materiale și servicii 

Materiale de calitate joasă 

Costuri mari la materialele de construcţii 

Micșorarea numărului de specialiști calificați 

Costuri mari la proiectare tehnică 

Costuri mari la materiale şi servicii 

Servicii de proiectare tehnică scumpe 

Proiectare tehnică slab elaborată 

 

5. Mentalitate  învechită  

Interes scăzut al populaţiei 

Cultura ecologică joasă 

Invidia pronunțată 
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Responsabilitate mică a populaţiei  

Furturi frecvente de materiale publice 

Indifirenţa  pronunţată a populaţiei 

Mobulizare comunitară mică 

Pasivitatea populaţiei  

Invidia pronunțată la unii săteni 

Atitudine neglijentă față de problemele comunitare 

Valorile morale tardiționale inversate 

Mobilizare mică la activități comunitare 

Nivelul de cultură mic la unii săteni 

Mentalitate învechită la unii săteni 

 

6. Susţinerea slabă a liderilor formali şi nonformali  

Tehnologii depășite de timp 

Cunoaștere slabă a psihologiei colaborării 

Voință mică 

Voluntariat modest manifestat 

Neglijarea liderilor neformali 

Instrumente primitive utilizate 

Rezistență la implementare tradițiilor noi 

 

7. Economie slab dezvoltată 

Rezervați față de cooperare în activitate 

Locuri noi de muncă puțin create 

Infrastructura slab dezvoltată 

Utilaj învechit 

Susținere declarativă din partea statului 

Utilizare slabă a tehnologiilor moderne 

 

8. Lucrul în echipă slab 

Monitorizare și organizare slabă 

Coeziune slabă socială 

Motivație mică a persoanelor active 

Ierarhizarea uneori nereușită a priorităților 

Neînțelegeri între membrii echipei comunitare 

Neîncredere în succesul propriu 

Capacități organizatorice slabe 

Creativitate mică 

Lucrul slab în echipă 

Evaluare ocazională slabă 

Comunicare neadecvată 

Planificare epizodică a activității 

Promovarea slabă a exemplelor pozitive 

 

9. Migraţia masivă 

Migrație mare în creștere 

Natalitate mică 

Migraţie masivă 

Natalitatea scăzută 

Dezamăgirea populației în promisiuni nerealizate 

Condiții puțin atractive pentru tinerii specialiști 

 

10. Parteneriat  slab dezvoltat 
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Monitorizare slabă a lucrărilor comunitare 

Coeziune socială slabă 

Implicarea mică a cetățenilor în diserite concursuri  

Parteneriat public-privat slab  

Divizarea societății frecventă 

Susţinerea slabă a iniţiativei 

Utilizarea slabă a resurselor existente 

 

11. Acces  slab la informaţie 

Acces mic la înformaţie 

Utilizarea mică a resurselor informaționale 

Cunoaștere slabă a legislației 

Transparență modestă a realizărilor comunitare 

Capacități slabe de utilizare a informației 

Organizarea conferințelor oline slab dezvoltate 

Informare slabă 

Transparență mică a vieții comunitare 

 

12. Încredere mică în ziua de mîine 

Utilizarea slabă a legislației 

Specialiști de calificare joasă 

Susţinerea mică a familiilor tinere 

Asigurare cu specialiști epizodică 

Dependență mare de furnizorii străini 

Încredere micî în ziua de mîine 

Abordare negativistă a realității 

 

13. Suport mic financiar 

Resurse autohtone puţine 

Surse financiare limitate 

Puține proiecte implementate în sat 

Surse de finanțare puțin identificate 

Posibilități financiare reduse 

Finanțare slabă 

Utilizarea slabă a spațiilor existente 

Utilizarea slabă a resurselor naturale 

Suport financiar mic 

 

14. Colaborare slabă cu diaspora 

Colaborare slabă cu diaspora 

Colaborare slabă cu persoanele notorii 

Insistență mică (modestă) 

Implicarea modestă a diasporei în diferite proiecte 

Scăderea sentimentului de patriotism 

 

15. Schimb de experiență mic cu alte comunități 

Colaborare cu alte comunități slabă 

Promovarea slabă a exemplelor pozitive 

Schimb de experiență cu alte localități redus 

Studierea insuficientă a istoriilor de succes 

Dorință mică de a învăța din succesul altora 

 

2.3 Direcţiile startegice de dezvoltare a comunei Pohrebeni  
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Obiectivul: Identificarea direcţiilor strategice 

 

1. Colectarea  informaţiilor 

Studirea legii despre voluntariat 

Organizarea paginii WEB 

Colectarea   informaţiei despre servicii şi materiale 

Promovarea imaginei satului în presă 

Desfășurarea activităților bine planificate 

Plasarea informației despre comunitate pe pagina web 

Participarea mai des la traininguri  

 

2. Studiereqa experienței avansate a altor comunități 

Stabilirea relațiilor cu satele vecine 

Amenajarea Panoului de onoare a satului 

Conlucrarea cu satele din UE 

Înfrățirea cu comunități din UE 

Studierea istoriilor de succes din alte sate 

 

3. Organizarea concursurilor comunitare:  

Gospodărie bine păstrată și curată 

Organizarea concursurilor comunitare 

Păstrarea tradițiilor satului 

Promovarea valorilor moral-spirituale 

Conservarea tradițiilor vechi 

Cel mai amenajat sector de stradă 

Organizarea frecventă a concursurilor 

Cea mai frumoasă fîntînă 

 

4. Implicarea mai activă a cetățenilor în viața comunitară 

Identificarea liderilor neformali 

Susţinerea persoanelor active 

Susţinerea iniţiativei populaţiei 

Încurajarea persoanelor active 

Implicarea cetățenilor în monitorizarea proiectelor  

Implicarea cetățenilor prin exemple pozitive 

Implicarea cetățenilor în proiecte noi 

Susținerea persoanelor creative 

Promovarea exemplelor pozitive 

 

5. Întilniri frecvente cu organele superioare 

Întilniri frecvente cu parlamentarii 

Conlucrare eficientă cu ministerele 

Colaborare cu Consiliul Raional 

  

6. Utilizarea resurselor existente 

Încurajarea populației la contribuția în bani 

Colaborare eficientă cu agenții economici 

Atragerea investițiilor străine  

Utilizarea rațională a resurselor 

Identificarea de noi susrse financiare 

Distribuirea reușită a însărcinărilor 

Procurarea materialelor calitative 
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Utilizarea rațională a finanțelor 

 

7. Prestarea  serviciilor populaţiei  

 Crearea întreprinderii municipale 

Procurarea materialelor calitative 

Crearea locurilor noi de muncă 

Deschiderea unui atelier de reparație auto 

Deschiderea unei stații de alimentare cu compustibil  

 

8. Informarea calitativă a populaţiei 

Organizarea frecventă a conferințelor 

Implicare în informare 

Editarea ziarului local 

Informarea cît mai eficientă a populației 

Crearea Centrului de informare și consultanță 

Dezvoltarea parteneriatului 

Întîlniri frecvente cu specialişti 

Informare mai bună a populației online 

Asigurarea transparenței vieții comunitare 

 

9. Susţinerea familiilor tinere  

Acordarea prioritară a loturilor de casă 

Crearea Școlii pentru Familiile Tinere 

Acordarea ajutoarelor familiilor tinere 

Încurajarea persoanelor active 

Pedagigizarea părinților 

Menționarea familiilor tinere cu mulți copii 

Promovarea modului sănătos de viață 

 

10. Susţinerea specialiştilor  

Încurajarea specialiștilor tineri 

Susținerea specialiștilor performanți 

Îmbunătățirea condițiilor pentru tinerii specialiști  

Recalificarea  specialiştilor 

Promovarea specialiștilor tineri 

 

11. Dezvoltarea capacităţilor de negociere 

Mobilizarea prin exemple proprii 

Atragerea furnizorilor străini 

Abilități de a asculta intiligent 

Însușirea artei oratorice 

Dezvoltarea capacităților de convingere 

 

12. Conlucrarea în echipă 

Identificarea soluțiilor neordinare 

Activități bine planificate 

Receptivi la tot ce e nou și interesant 

Realizarea calitativă a promisiunilor asumate 

Învățarea lucrului în echpă 

Comunicare constructivă 

Elaborarea planului strategic de dezvoltare 

Manifestarea mai pronunțată a creativității 

Susținerea reciprocă în echipă 
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Încrederea în forțele proprii 

Încurajarea lucrului în echipă 

Verificarea mai minuțioasă a proiectelor tehnice 

 

13. Respectarea legii de către toţi 

Cunoașterea mai bună a legislației 

Diminuarea  corupţiei 

Reclamarea cazurilor de birocrație 

Implementarea  calitativă a reformelor 

Micşoararea corupţiei, 

Cunoaşterea bună a legilor  

Micşorarea  corupţiei prin cunoaşterea legii  

 

14. Conlucrarea cu diaspora 

Conlucrare mai bună cu persoanele notorii 

Crearea unei asociații a persoanelor notorii 

Organizarea întîlnirilot tradiționale cu cei plecați 

Implicarea diasporei în viața comunitară 

Colaborarea mai eficientă cu diaspora 

Identificarea persoanelor plecate peste hotare 

Implementarea mini-proiectelor comune cu diaspora 

 

15. Instruiri frecvente organizate în comunitate 

Transparență mai mare în viața comunitară 

Seminare frecvente organizate 

Organizarea sondajelor 

Pregătirea formatorilor locali 

Mesajele transmise să fie cît mai clare 

Organizarea calitativă a dunărilor generale 

Implicare în instruiri a formatorilor externi 

Organizarea atelierilor participativ-active 

 

16. Acordarea unor facilităţi întreprinderilor private 

Atragerea investitorilor străini 

Susţinerea activă a afacerilor private 

Deschidera locurilor noi de muncă 

Utilizarea tehnologiilor moderne 

Susţinerea antreprenorilor 

Încurajarea aganților economici 

Dezvoltarea turismului ecologic 

Promovarea agriculturii intensive 

Încurajarea afacerilor private 

 

17. Implementarea de noi proiecte 

Colaborare cu tineretul studios 

Studierea experienței satelor cu multe proiecte 

Dezvoltarea capacitățior de scriere de proiecte 

Încurajarea persoanelor care aduc proiecte în sat 

Implementarea proiectelor noi intercomunitare 

 

 

DIRECŢIILE STRATEGICE ELABORATE: 
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1. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

2. Dezvoltarea sectorului agrar-economic 

3. Amenajarea  comunităţii şi protecţia mediului 

4. Dezvoltarea  parteneriatului  şi informarea  comunităţi  

 

2.4 Evaluarea mediului intern şi extern al comunităţii (analiza SWOT)  

 

 Pentru a avea o imagine clară asupra comunei, pentru a genera o strategie de dezvoltare 

fezabilă, în urma validării informaţiilor culese, s-a realizat o analiză SWOT, metodă de lucru prin 

care s-au identificat punctele tari, punctele slabe, ameninţările şi oportunităţile.  

 Punctele tari reprezintă avantajele competitive ale satului, care pot deveni factori interni ai 

dezvoltării sale. 

 Punctele slabe  sunt factorii care pot deveni obstacole sau ameninţări în calea dezvoltării 

satului ele pot fi de natură economică, socială, legislativă, financiară, de mediu etc.  

 Punctele slabe şi punctele tari se consideră a fi factori interni ai comunei, iar ameninţările şi 

oportunităţile se consideră a fi factori externi. 

 Oportunităţile sunt factori externi care facilitează dezvoltarea avantajelor competitive ale 

comunei Pohrebeni.  

 Ameninţările sunt factori externi nefavorabili dezvoltării, care duc la pierderea avantajelor 

competitive ale acestuia.  

 

Punte tari (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terenuri agricole pretabile pentru culturile cerealiere şi 

legumicultură 

fauna bogată 

grad de poluare a solului şi a aerului scăzut 

potenţial turistic semnificativ 

comuna dispune de arii naturale nepoluate 

existenţa personalului calificat sau policalificat 

integrarea în câmpul muncii a forţei de muncă existente,  

personal didactic calificat la disciplinele de învăţământ  

există grădiniţă 

există gimnaziu  

există bibliotecă 

-     există manifestări culturale consacrate 

cor bisericesc cu tradiţie  

există o tradiţie a sărbătorilor comunitare ce animă viaţa socială 

există reţea de telefonie 

există Internet 

există Centru de Sănăptate  

există în comună activităţi economice în domeniul unor 

activităţi de comerţ 

 

 

Puncte slabe (W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resurse de mediu insuficient folosite 

emigrarea forţei de muncă în străinătate 

lipsa iniţiativei din partea tinerilor 

proces de îmbătrânire demografică 

capacitate scăzută de reînnoire demografică 

densitate redusă a populaţiei 

corelarea deficitară a cererii cu oferta de pe piaţa de muncă 

decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi cerinţele pieţei 

muncii 
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insuficienta implicare din partea consiliilor locale în dezvoltarea 

serviciilor comunitare pentru copil şi familie, la nivelul 

comunităţii 

insuficienta dezvoltare a unui sistem de protecţie socială pentru 

tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie 

socială a copiilor precum şi pentru persoanele victime ale 

violenţei domestice 

parteneriate slab dezvoltat între şcoală şi mediul de afaceri 

insuficienta armonizare a sistemului educaţional post  gimnazial 

cu cerinţele pieţei muncii şi dezvoltării viitoare a societăţii  

migrarea tinerilor spre oraşe mari, pentru continuarea studiilor 

lipsa programelor, proiectelor  de reconversie profesională 

dotarea precară a unităţilor de învăţământ cu echipamente şi 

materiale 

insuficienta racordare la tehnicile moderne 

nevalorificarea potenţialului generat de cadrul geografic 

surse de finanţare modeste a activităţilor de sport şi agrement 

lipsa sau slaba calitate a infrastructurii specifice activităţilor 

turistice acolo unde există un potenţial ridicat de resurse 

naturale. 

Lipsa de organizaţii de promovare a turismului 

infrastructura de acces către obiectivele turistice este slab 

dezvoltată 

lipsa de educaţie a populaţiei din mediul rural privind 

posibilitatea practicării turismului rural şi absenţa pachetelor 

turistice pe acest segment 

slaba reprezentare a turismului de nişă în zonă  

număr redus de agenţi economici, IMM-uri 

lipsa investitorilor 

lipsa canalizare 

lipsa serviciului public de colectare a resturilor menajere din 

gospodării (gunoi menajer) 

drumuri neasfaltate 

lipsa aleilor 

lipsa locurilor de joacă pentru copii 

lipsa refugiilor în staţiile de autobus 

lipsa televiziunii prin cablu  

 

 

Oportunităţi (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peisaj ce permite dezvoltarea turismului 

schimbarea structurii de vârstă a populaţiei din comună, prin 

programe ce încurajează stabilirea tinerilor în mediul rural  

dezvoltarea învăţământului la distanţă 

iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate educativ – culturale cu 

unităţi de învăţământ, prin intermediul programelor de 

cooperare trans-frontalieră 

organizarea de schimburi culturale 

modernizarea unităţilor de învăţământ 

existenţa unor meşteri populari capabili să transmită 

cunoştinţele lor tinerilor 

posibilitatea organizării de festivaluri tematice 

amenajarea unui spaţiu destinat evenimentelor festive (nunţi, 

botezuri, pomeni etc.) 
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promovarea echipei de fotbal 

desfăşurarea unor activităţi de agrement  

valorificarea potenţialului turistic 

valorificarea artizanatului 

organizarea unor campanii de informare şi promovare a 

agroturismului şi a turismului rural 

regimul silvic, reglementat legal, poate avea efecte favorabile 

asupra mediului şi turismului 

perspectiva găzduirii turiştilor conduce la îmbunătăţirea 

dotărilor 

potenţial de dezvoltare a unor parteneriate /asocieri între unităţi 

administrativ – teritoriale cu interese comune pentru dezvoltarea 

turismului 

extinderea intravilanului, a perimetrului construibil 

atragerea investitorilor prin oferirea de terenuri concesionabile, 

disponibile 

înfiinţarea unui mini abator cu magazin de desfacere 

dezvoltarea sectorului agricol pentru fermierii tineri  

menajarea unui spaţiu de desfacere a legumelor 

instalarea unei minifabrici de prelucrare şi ambalare a 

produselor agricole cu mecanizme performante 

 

 

Ameninţări (T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipsa staţiilor de epurare a apelor uzate 

slaba dotare a structurilor care să intervină în situaţia unui 

dezastru ecologic 

dificultăţi economice majore în susţinere costurilor de investiţie 

în domeniul protecţiei mediului pentru agenţii economici şi 

autorităţi 

lipsa programelor de calificare/recalificare profesională 

destinate persoanelor din comună 

mentalitatea că nu se poate face nimic concret fără bani – nu 

există coeziune socială 

nu există persoane care să reprezinte interesele comunităţii în 

mod organizat şi pe o perioadă lungă de timp 

populaţie cu deficit de natalitate (balanţă negativă natalitate – 

mortalitate) 

migrarea forţei de muncă calificate şi mai ales înalt calificate 

către ţările membre ale UE 

reţea de comunicare (Internet) şi transport slab dezvoltată, 

pentru facilitarea învăţământului la distanţă, a logisticii 

implicate de eventuale schimburi culturale 

lipsa de informare a cadrelor specializate, cu privire la 

oportunităţile şi modul de accesare şi gestionare a unor fonduri 

destinate educaţiei şi culturii 

număr mic de actori sociali interesaţi de aspectele educativ-

culturale ale tineretului, fapt ce duce la proasta gestionare sau 

imposibilitatea de a susţine logistic diferite proiecte de resort  

estomparea sau dispariţia unor obiceiuri specifice sărbătorilor 

religioase şi/sau laice 

lipsa fondurilor destinate modernizărilor necesare a fi efectuate 

unităţilor de învăţământ şi a unităţilor culturale (cămine 

culturale, biserici, monumente etc.) 
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slaba promovare a sportului şi a agrementului  

absenţa sau proasta gestionare a infrastructurii necesare 

desfăşurării sportului şi agrementului  

investiţii scăzute în domeniul turismului  

insuficienta folosire a oportunităţilor acordate turismului rural  

lipsa fondurilor necesare iniţierii şi/sau finalizării unor lucrări 

ce vizează infrastructura comunei 

lipsa politicilor specifice de promovare şi vânzare a produselor 

agricole locale 
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2.5 PLANUL DE ACTIVITĂŢI 
PENTRU IMPLIMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A  comunei POHREBENI , raionul ORHEI 

ÎN URMĂTORII 5 ANI (2020 – 2024) 

 

2.5.1 Direcţia strategică:   Dezvoltarea infrastructurii sociale 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea activităţii 

Perioada (anul) 
Costul 

(lei) 

Resursele financiare 

 
Responsabili 

2020 2021 2022 2023 2024  Locale Externe  

1. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 

funcționare eficientă la gimnaziu 

Pohrebeni 

     
3 mln 

150000 
470000 

2 mln 

680000 
 

1.1 Reparaţia acoperişului      +    
1mln 

600000 
160000 

1mln 

440000 

Cojocari Sv.-

directorul 

gimnaziului 

1.2 Izolarea termică a pereților      +     +   752000 150400 601600 

Cojocari Sv.-

directorul 

gimnaziului 

1.3 Reabilitarea rețelei electrice    +  798000 159600 638400 

Cojocari Sv.-

directorul 

gimnaziului 

1.4 
Reparația capitală a trotuarelor la intrarea 

pe teritoriul gimnaziului. 
     +    30000 30000  

Cojocari Sv.-

directorul 

gimnaziului 

1.5. Deschiderea unui bloc sanitar la etajul III.       +  50000 50000  

Cojocari Sv.-

directorul 

gimnaziului 

2. 

Îmbunătăţirea condițiilor de activitate 

la  grădiniţa „Romanița” din satul 

Pohrebeni 

     528000 210000 318000  

2.1 Izolarea termică a pereților   +   100 000 20 000 80 000 Stoles S-meșter 

2.2 
Procurarea tehnicii informaționale 

moderne de instruire (table-interactive ) 
 +    10 000 10 000  

Doroș Tatiana-

director grădiniță 
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2.3 
Schimbarea ușilor de la intrare în instituție +     24 000 10 000 14 000 

Doroș Tatiana-

director grădiniță 

2.4 Dotarea blocului alimentar cu utilaj sanitar 

și echipament corespunzător.  
+     24 000 10 000 14 000 

Buimestru R-

bucătar 

2.5 Amenajarea blocului sanitar pentru 

persoane cu dizabilități 
  +   10 000 10 000  

Pîslari Victor-

electric 

2.6 Construcșia unei pante de acces pentru 

persoane cu dizabilități 
  +   20 000 10 000 10 000 

Pîslari Victor-

electric 

2.7 Dotarea cabinetului medical cu utilaj 

necesar 
     20 000 10 000 10 000 

Godoroja Serghei-

medic 

2.8 Amenajarea terenului de sport dun jurul 

școlii 
   +  30 000 10 000 20 000 

Godoroja V-

consilier local 

2.9 
Procurarea inventarului sportiv    +  30 000 10 000 20 000 

Doroș Tatiana-

director grădiniță 

2.10 
Reparația blocului sanitar extern   +   10 000 10 000  

Chiorescu R-șef 

gopodărie 

2.11 
Schimbarea pardoselelor în toată grădinița  + +   250 000 100 000 150 000 

Zagorodnic Anatol-

electric 

3. 
Îmbunătăţirea condițiilor de activitate 

la  grădiniţa „Izvoraș” din satul Izvoare 
     253000 78000 175000  

3.1 Conectare la conducta de canalizare +     50 000 20 000 30 000 
Pîslari Victor-

electric 

3.2 Izolarea termică a pereților  +    40 000 10 000 30 000 Fronea Ala-director 

3.3 Pavarea trotuarelor din jurul grădiniței  +    40 000 5 000 35 000 Fronea Ala-director 

3.4 Dotarea cu mobilier   +   15 000 5 000 10 000 Fronea Ala-director 

3.5 Reaprația curentă a unei porțiuni de gard    +  100 000 30 000 70 000 Ursu Olga-contabil 

3.6 
Procurarea materialelor (covor) pentru 

copii 
  +   8 000 8 000  Fronea Ala-director 

4. 

Îmbunătăţirea condițiilor de activitate 

la  grădiniţa „Ghiocel” din satul 

Șercani 

     322000 57000 265000  

4.1 
Finisarea schimbului ușilor și geamurilor 

din termopan 
+     95 000 10 000 85 000 

Malic Nina-

director 

4.2 Reparaţia capitală a acoperișului  +    120 000 20 000 100 000 Ursu Olga-contabil 
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4.3 Schimbarea pardoselelor în dormitor +     5 000 5 000  
Malic Nina-

director 

4.4 
Reaprația curentă a unei porțiuni de gard 

(200 m) 
  +   100 000 20 000 80 000 Ursu Olga-contabil 

4.5 
Pavarea trotuarelor din jurul grădiniței (60 

m) 
   +  2 000 2 000  

Malic Nina-

director 

5. 
Îmbunătăţirea condițiilor de activitate 

la  Primăria comunei Pohrebeni 
     

1mln 

985000 
315000 

1 mln 

670000 
 

5.1 Montarea acoperișului șarpant +     700 000 100 000 600 000 
Șarcaliuc Roman-

primar 

5.2 Reparaţia capitală a încăperilor + +    800 000 100 000 700 000 
Șarcaliuc Roman-

primar 

5.3 Amenajarea blocului sanitar intern +     100 00 20 000 80 000 
Macari Ion-

specialist tehnic 

5.4 
Schimbarea ușilor și geamurilor din 

termopan 
+     100 00 10 000 90 000 

Macari Ion-

specialist tehnic 

5.5 Renovarea sistemului de încălzire  + +   120 00 20 000 100 000 
Codrean Serghei-

secretar 

5.6 Conectare la conducta de apă  +    15 000 15 000  
Codrean Serghei-

secretar 

5.7 Dotarea cu mobilier  +  +  150 000 50 000 100 000 
Procopciuc 

Veronica-contabil 

6. 

Îmbunătăţirea calității serviciilor 

medicale prestate de   Oficiul Medicilor 

de Familie Pohrebeni 

     
1 mln 

20000 
252000 768000  

6.1 
Procurarea echipamentului medical 

performant 
     +    700000 140000 560000 

Godoroja Serghei-

șeful OMF 

6.2 
Dotarea cu mobilier a punctului 

farmaceutic. 
     +   85000 29750 55250 

Godoroja Serghei-

șeful OMF 

6.3 
Procurarea unității de transport pentru 

medicul de familie. 
       +  200000 70000 130000 

Godoroja Serghei-

șeful OMF 

6.4 Reaprația curentă a birourilor la etajul II.   +   35000 12250 22750 
Godoroja Serghei-

șeful OMF 
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7. 

Îmbunătățirea condițiilor la Complexul 

Cultural comunitar Pohrebeni (Casa de 

Cultură) 

     
3 mln 

290000 
670000 

2 mln 

620000 
 

7.1 

Reparaţia parțială a acoperișului 

+ +    350 000 100 000 250 000 

Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

7.2 

Reparaţia curentă a încăperilor 

+     200 000 50 000 150 000 

Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

7.3 
Amenajarea blocului sanitar intern 

 +    300 000 100 000 200 000 
Pîslari Victor-

electric 

7.4 
Conectare la conducta de apă 

 +    300 000 100 000 200 000 
Pîslari Victor-

electric 

7.5 

Finisarea schimbului ușilor și geamurilor 

din termopan +     150 000 50 000 100 000 

Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

7.6 

Dotarea cu mobilier 

   +  700 000  700 000 

Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

7.7 
Procurarea materialelor necesare pentru 

amenajarea scenei 
   +  250 000  250 000 

Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

7.8 Procurarea echipamentului sonor    + + 400 000 100 000 300 000 
Codreanu Leonid-

conducător artistic 

7.9 
Desfășurarea în continuare a activității 

ansamblului de dans „Codrenii” 
 + + + + 50 000 50 000  

Codreanu Leonid-

conducător artistic 

7.10 Crearea ansamblului folcloric  + + + + 70 000 70 000  

Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

7.11 

Amenajarea sălii de festivități pentru 

organizarea seratelor de odihnă și 

distracție pentru tineret 

 + + + + 120 000 50 000 70 000 

Vlasiuc Lidia-

conducător artistic 

 

7.12 Montarea sistemuuli de încălzire  +    400 000  400 000 
Zagorodnic Anatol-

electric 



- 38 - 

 

8. 
Îmbunătățirea condițiilor la Complexul 

Cultural din satul Șercani 
     420 000 90 000 330 000  

8.1 Reparaţia capitală a acoperișului +     150 000 50 000 100 000 
Burduniuc L-

director 

8.2 Reabilitarea rețelei electrice +     120 000 20 000 100 000 
Zagorodnic Anatol-

electric 

8.3 Montarea sistemuuli de încălzire  + +   150 000 20 000 130 000 
Pîslari Victor-

electric 

9. 
Îmbunătățirea condițiilor la Complexul 

Cultural din satul Izvoare 
     50 000 42 000 8 000  

9.1 Reparaţia scărilor de la intrare +     3 000 3 000  
Motîngă Natalia-

director 

9.2 Conectarea la internet a instituției +     1 000 1 000  
Motîngă Natalia-

director 

9.3 Procurarea și montarea unui calculator +     6 000 3 000 3 000 Ursu Olga-contabil 

9.4 Montarea sistemuuli de încălzire cu sobe  +    10 000 5 000 5 000 
Motîngă Natalia-

director 

9.5 
Procurarea echipamentului sonor pentru 

ansamblul vocal pentru femei 
 + +   30 000 30 000  

Motîngă Natalia-

director 

10. 
Condiții mai bune la biblioteca publică 

comunală Pohrebeni 
     170000 70000 100000  

10.1 Reparația capitală a edificiului   + +  25 000 10 000 15 000 
Cucerenco G-

bibliotecar 

10.2 Dotarea cu mobilier corespunzător    +  60 000 30 000 30 000 
Ursu Olga-

contabil-șef 

10.3 
Procurarea materialelor moi (draperii, 

covoare) 
  +   30 000 10 000 20 000 

Cucerenco G-

bibliotecar 

10.4 
Procurarea echipamentului IT modern 

(calculator, imprimantă) 
 + +   40 000 15 000 25 000 

Godoroja I-

consilier 

10.5 
Renovarea fodndului de cărți cu noi 

exemplare 
 + + +  15 000 5 000 10 000 

Cucerenco G-

bibliotecar 

11. Asigurarea satului cu specialiști      38000 23000 15000  

11.1 
Crearea grupului de inițiativă +     200 200  

Șarcaliuc Roman-

primar 
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11.2 Studiul și elaborarea necesităţilor de cadre 

în perioada de 5-7 ani 
+ +    300 300  

Codrean Serghei, 

secretar 

11.3 Orientarea profesională a absolvenţilor 

către specialităţile necesare satului 
+ + + + + 2500 2500  

Cojocari Svetlana-

profesor 

11.4 Recalificarea unor specialiști pentru 

necesarul de cadre comunitar 
+ + + + + 10000 5000 5000 

Codrean Serghei, 

secretar 

11.5 
Perfecționarea continuă a măestriei 

specialiștilor din comunitate 
+ + + + + 20000 10000 10000 

Burduniuc 

Svetlana-dir. 

adjunct la gimnaziu 

11.6 Aprecierea și susținerea specialiștilor 

performanți din comunitate 
+ + + + + 5000 5000  

Șarcaliuc Roman-

primar 

12. Deschiderea unui Centru de zi pentru 

persoane defevorizate 

     641 200 158 700 482 500  

12.1 
Crearea grupului de iniţiativă +     200 200 - 

Șarcaliuc Roman- 

primar 

12.2 Analiza situaţiei existente în baza unui 

studiu-sondaj +     1 000  1 000  - 

Mustafin Carolina -

asistent social 

comunitar 

12.3 Identificarea și reparația capitală 

 a unei încăperi 
+ +    175 000 25 000 150 000 

Codrean Liomid-

construcotr 

12.4 Dotarea Centrului cu echipament și utilaj 

necesar 
 + +   100 000 25 000 75 000 

Pîslari Victor-

inginer electric 

12.5 

Angajarea și instruirea personalului + + +   100 000 50 000 50 000 

Mustafin Carolina -

asistent social 

comunitar 

12.6 Deschiderea unei cantine sociale  + +   50 000 7 500 42 500 Șarcaliuc Roman 

12.7 
Prestarea serviciilor de menaj persoanelor 

în vîrstă singuratice  
 + + + + 100 000 15 000 85 000 

Mustafin Carolina- 

asistent social 

comunitar 

12.8 Servicii de reabilitare medical-psihologice 

prestate persoanelor din Centru 
 + + + + 50 000  50 000 

Bacescu Gheorghe-

medic de familie 

12.9 Deschiderea cercurilor pe interese pentru 

persoanele din Centru  
 + + + + 5 000 5 000 - 

Ceban Leonid-

director 



- 40 - 

 

12.10 Organizarea sărbătorilor tradiționale, a 

seratelor de odihnă pentru persoanele din 

Centru 

 + + + + 60 000 30 000 30 000 
Codrean Liomid-

director artistic 

 
TOTAL 

     11 mln 

867200 

2 mln 

435700 

9 mln 

431500 

 

 

 

Au elaborat: 1. Saharnean Liuba                       4. Procopciuc Veronica 

                     2. Doroș Tatiana                           5. Codrean Valentina 

                     3. Fronea Ala  

 

 

2.5.2 Direcţia strategică:   Dezvoltarea sectorului agrar-economic 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea activităţii 

Perioada (anul) 
Costul 

(lei) 

Resursele financiare 

 
Responsabili 

2020 2021 2022 2023 2024  Locale Externe  

1. 
Dezvoltarea turismului rural în comuna 

Pohrebeni 
     

65200 51700 13500 
 

1.1 Constituirea grupului de iniţiativă +     200 200  
Șarcaliuc 

Roman -primar 

1.2 Studierea legislației RM despre turism +     500 500  

Codrean 

Serghei -

secretar 

1.3 
Promovarea informației despre turism în 

localitate 
+ + +   1 000 1 000  

Ceban Nicoale 

–inginer 

cadstral 

1.4 Constituirea traseului turistic comunitar:          

1.4.1 Apicultorii din comunitate  + +  + 2 000 2 000  
Valsiuc V -

apicultor 

1.4.2 Meșterii populari  + +  + 2 000 2 000  

Ceban Liomid-

director Casa 

de Cultură 
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1.4.3 Biblioteca comunitară  + + + + 2 000 2 000  

Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

1.4.4 Școala  + + + + 2 500  2 500 
Macari L-

profesor 

1.4.5 Grădinița  + + + + 2 500 2 500  
Camincean N-

educator 

1.4.6 Gospodării individuale amenajate  +  +  3 000 3 000  
Camincean N-

educator 

1.4.7 Ferma contemporană de vite și porci   + +  5 000 5 000  
Cojocari S-

director 

1.4.8 Parcul din s. Pohrebeni +  +  + 3 500 3 500  
Cojocari S-

director 

1.4.9 Biserica baptistă din s. Pohrebeni + +    3 000 3 000  
Scutelnic L-

profesor 

1.4.10 Tabăra de odihnă din s. Pohrebeni      3 000 3 000  
Plotnic G-

bucătar  

1.4.11 Pădurea din s. Pohrebeni  + + + + 4 000  4 000 
Strișca V-

silvicultor 

1.4.12 Izvoarele din s. Izvoare  + + + + 5 000 5 000  

Motînga N-

conducător 

artistic 

1.5 

Identificarea gospodăriilor individuale, 

care vor presta servicii de cazare și 

alimentare 

 + + + + 10 000 10 000  
Macari Ion-

șofer 

1.6 
Promovarea turismului comunitar prin 

intermediul diasporei 
 + + + + 12 000 5 000 7 000 

Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

1.7 
Promovarea turismului comunitar prin 

intermediul paginii web a satului 
 + + + + 4 000 4 000  

Ceban Leonid-

director 

2. 
Prestarea serviciilor de transport de 

pasageri în satul Pohrebeni 
     61 200 36 200 25 000  

2.1 Constituirea grupului de iniţiativă +     200 200  
Șarcaliuc 

Roman -primar 
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2.2 
Înterținerea în satre bună a serviciilor de 

de transport de pasageri în satul Pohrebeni 
 + + + + 1 000 1 000  

Stoler Alexei-

șofer 

2.3 Reparația curentă a stațiilor de pasageri  + + + + 10 000 10 000  

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

2.4 
Construcția în satul Pohrebeni, lîngă 

oficiul poștal, a unei stații noi de pasageri 
 +    50 000 25 000 25 000 

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

3. 
Prestarea serviciilor de transport de 

pasageri în satul Șercani 
     26 200 16 200 10 000  

3.1 Constituirea grupului de iniţiativă +     200 200  

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

3.2 
Înterținerea în satre bună a serviciilor de 

de transport de pasageri în satul Șercani 
 + + + + 1 000 1 000  

Stoler Alexei-

șofer 

3.3 
Deschidera unei rute noi de pasageri pe 

traseul Izvoare – Orhei 
 + + + + 5 000 5 000  

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

3.4 
Reparația curentă a stațiilor de pasageri 

din localitate 
 +  +  20 000 10 000 10 000 

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

4. 
Amenajarea unui local pentru Casa de 

Ceremonii în satul Pohrebeni 
     

8 mln 

954000 

3 mln 

254200 

5 mln 

700000 
 

4.1 Constituirea grupului de iniţiativă +     200 200  

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

4.2 
Identificarea unei persoane, care va dori 

să gestioneze afacerea 
+     1 000 1 000  

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

4.3 
Ideintificarea sau procurarea unui local 

(fosta grădiniță) 
+ +    3 000 3 000  

Codrean 

Serghei-

secretar 
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4.4 
Reabilitarea interioară și externă a 

localului 
 + +   8 mln 3 mln 5 mln 

Codrean 

Leonid –

construsctor 

4.5 Conectarea la traseul de apă  + +   20 000 20 000  
Pîslari Victor-

electric 

4.6 Conectarea la energia electrică  + +   50 000 20 000 30 000 

Pîslari 

Gheorghe-

lăcătuș 

4.7 Montarea sistemului de aerisire  + +   40 000 20 000 20 000 
Pîslari Victor-

electric 

4.8 
Procurarea și montarea echipamentului 

modern corespunzător 
 + + +  400 000 100 000 300 000 

Ursu Olga-

contabil 

4.9 Amenajarea terenului aferent  + + + + 100 000 50 000 50 000 

Ceban 

Nicolae-

inginer 

cadastral 

4.10 Procurarea mobilierului necesar  + +  + 300 000  300 000 
Procopciuc V-

contabil 

4.11 
Angajarea personalului și prestarea 

serviciilor 
  + + + 40 000 40 000  

Codrean L-

director artistic 

5. 
Dezvoltarea agriculturii în comuna 

Pohrebeni 
     

8059000 3897000 4162000 
 

5.1 Colaborare cu AXA + + + + + 4 000 2 000 2 000 
Doroș S-

agronom 

5.2 
Promovarea seminarelor cu conținut 

teoretico-practic 
+ + + + + 10 000 5 000 5 000 

Doroș S-

agronom 

5.3 
Informarea populației despre proiectele 

noi din agricultură 
+ + + + + 5 000 5 000  

Ceban Nicolae 

-inginer 

cadastral 

5.4 Consolidarea terenurilor agricole + + + + + 100 000 20 000 80 000 

Ceban Nicolae 

-inginer 

cadastral 
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5.5 

Stimularea agenților economici, 

gospodăriilor țărănești prin implicarea la 

organizarea sărbătorilor traduționale 

+ + + + + 50 000 25 000 25 000 

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

5.6 
Procurarea tehnicii performante pentru 

necesitățile comunității: 
         

5.6.1 Tractor – 5 buc. + + + +  800 000 100 000 700 000 

Soltan-director 

SRL 

Tehnoif/Agro 

5.6.2 Camion  – 10 buc. + + + +  
1  mln  

500 000 
500 000 1 mln 

Levițchi V-

șeful 

autoparcului 

5.6.3 Remorcă – 10 buc. + + + +  400 000 150 000 250 000 
Rozmeriță S-

brigadir 

5.6.4 Combină – 3 buc. + + + +  
1 mln  

500 000 
500 000 1 mln 

Soltan-director 

SRL 

,,Tehnoif/Agro 

5.6.5 Plug – 10 buc. + + + +  60 000 10 000 50 000 
Rozmeriță S-

brigadir 

5.6.6 Semănătoare – 10 buc. + + + +  100 000 50 000 50 000 
Ceban I-

brigadir 

5.6.7 Cultivator – 10 buc. + + + + + 950 000 150 000 800 000 
Rozmeriță S- 

brigadir 

5.6.8 Stropitoare – 4 buc + + + + + 280 000 80 000 200 000 
Rozmeriță S-

brigadir 

5.7 
Cultivarea în continuare a terenurilor cu 

culturi tradiționale: 
         

5.7.1 
Floarea soarelui –390 ha + + + + + 1 mln 

300000 

1 mln 

300000 

 Alexeev D-

fermier 

5.7.2 Porumb – 250 ha + + + + + 
1 mln 1 mln  Cojocari S-

fermier 

6. 
Construcţia unei staţii de alimentare cu 

combustibil și gaz 
     

2 mln 

486200 
76200 

2 mln 

410000 
 

6.1 
Crearea grupului de lucru 

+     200 200  
Șarcaliuc 

Roman -
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primarul 

comunei 

6.2 

Identificrea întreprinderii care va gestiona 

afacerea +     1 000 1 000  

Șarcaliuc R. -

primarul 

comunei 

6.3 
Selectarea şi legiferarea terenului pentru 

staţia de alimentare cu combustibil şi gaz 
+     5 000 5 000  

Codrean S.–

secretar 

6.4 

Elaborarea unui proiect tehnic de 

construcţie 
+ +    100 000 15 0000 85 000 

Ceban 

Nicolae-

inginer 

cadastral 

6.5 
Elaborarea devizului de cheltuieli  

 +    50 000  50 000 
Ursu Olga - 

contabil  

6.6 
Construcţia staţiei 

 + +   
2 mln 

 
 

2 mln 

 

Levițchi 

Valeriu-șofer 

6.7 
Amenajarea unei staţii de reparaţie a 

automobilelor şi vulcanizare 
  + + + 300 000 45 000 255 000 

Levițchi 

Valeriu-șofer 

6.8 

Prestarea serviciilor 

  + + + 30 000 10 000 20 000 

Pîslari 

Gheorghe-

electric 

7. 
Deschiderea unei piețe agricole 

comunitară modernă 
     651200 191200 460000  

7.1 

Crearea grupului de inițiativă 

+     200 200  

Șarcaliuc 

Roman -

primarul 

comunei 

7.2 

Studierea legislației RM 

+     1 000 1 000  

Codrean 

serghei –

secretar 

7.3 

Amenajarea parcării 

+     50 000 20 000 30 000 

Ceban 

Nicolae-

inginer 

cadastral 
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7.4 
Montarea unor noi tarabe și gherete 

specifice produselor comercializate 
+ +    200 000 40 000 160 000 

Levițchi L-

pensionar 

7.5 

Amenajarea grupului sanitar 

 +    50 000 20 000 30 000 

Godoroja S-

asistent 

medical 

7.6 

Amenajarea sectoarelor pentru realizarea 

produselor pe categorii  + + +  120 000 40 000 80 000 

Godoroja S-

asistent 

medical 

7.7 
Montarea pavajului 

 + +   180 000 50 000  130 000 
Ciapa I-

constructor 

7.8 
Instalarea gardului 

+ +    50 000 20 000 30 000 
Robu Leonid-

consilier 

8. 
Servicii calitative prestate la oloinița 

existentă 
     971200 396200 575000  

8.1 
Crearea grupului de inițiativă 

+     200 200  
Șarcaliuc 

Roman-primar 

8.2 
Identificarea unei persoane private care va 

gestiona piața 
+     1 000 1 000  

Șarcaliuc 

Roman-primar 

8.3 
Ideintificarea unui local și reparația lui 

capitală 
+ +    350 000 100 000 250 000 

Codrean 

Vasile-morar 

8.4 
Conectarea la traseul de apă 

 +    30 000 30 000  
Pîslari Victor-

electrician 

8.5 
Conectarea la traseul de canalizare 

 +    30 000 30 000  
Pîslari Victor-

electrician 

8.6 

Conectarea la traseul de gaz 

 +    40 000 40 000  

Pîslari 

Gheorghe-

lăcătuș 

8.7 
Reparația rețelei electrice 

 +    20 000 20 000  
Pîslari Victor-

electrician 

8.8 
Montarea unui sistem performant de 

aerisire 
 +    30 000 10 000 20 000 

Pîslari Victor-

electrician 

8.9 
Procurarea și montarea echipamentului 

performant  
 + + +  400 000 100 000 300 000 

Codrean 

Vasile-morar 
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8.10 
Angajarea personalului și prestarea 

serviciilor 
  + + + 50 000 50 000  

Șarcaliuc 

Roman-primar 

8.11 Amenajarea teritoriului  + + + + 20 000 15 000 5 000 
Șarcaliuc 

Roman-primar 

9. 
Deschiderea unui atelier de reparație a 

încălțămintei 
     90 200 50 200 40 000  

9.1 
Identificarea unui specialist 

+     200 200  
Șarcaliuc 

Roman -primar 

9.2 

Identificarea și reparația unei încăperi 

+     50 000 10 000 40 000 

Burduniuc 

Leonid-

director Casa 

de Cultură 

9.3 

Procurarea echipamentului și materialelor 

necesare 
+  +  + 30 000 30 000  

Burduniuc 

Leonid-

director Casa 

de Cultură 

9.4 Prestarea srviciilor + + + + + 10 000 10 000  

Burduniuc 

Larisa-

bibliotecar 

 TOTAL      
21 mln 

364600 

7 mln 

969100 

12 mln 

395500 
 

 

Au elaborat: 1.Mustafin Carolina                                    3. Burduniuc Leonid                 5. Ceban Nicolae 

                     2.Burduniuc Larisa                                     4. Codrean Liomid                     6. Robu Leonid 

 

 

 

 

2.5.3 Direcţia strategică:   Amenajarea comunității și protecția mediului ambiant  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea activităţii 

Perioada (anul) 
Costul 

(lei) 

Resursele financiare 

 
Responsabili 

2020 2021 2022 2023 2024  Locale Externe  
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1. 
Renovarea sistemelor de aprovizionare 

cu apă potabilă a comunei. 
     

1197200 747200 450000 
 

1.1 Constituirea grupului de iniţiativă +     200 200  
Șarcaliuc 

Roman -primar 

1.2 
Evaluarea stării actuale a sistemelor de 

aproviizonare cu apă 
+ +    1 000 1 000  

Pîslari V-

antreprenor 

1.3 Elaborarea devizului de cheltuieli + + + + + 1 000 1 000  
Ursu Olga-

contabil 

1.4 

Executarea lucrărilor de renovare a 

sistemelor de aproviizonare cu apă după 

cum urmează: 

         

1.4.1 
Porțiunea de la sursa de apă pînă la 

hotarul satului Pohrebeni 
 + +   700 000 500 000 200 000 

Pîslari Victor-

antreprenor 

1.4.2 
Porțiunea de la hotarul satului Pohrebeni 

pînă la Solovei V 
 + +   400 000 200 000 200 000 

Pîslari Victor-

antreprenor 

1.5 
Întreținerea în stare funcțională a 

sistemului de apă din satul Șercani 
 + + + + 50 000 25 000 25 000 

Șarcaliuc 

Roman-primar 

1.6 
Întreținerea în stare funcțională a 

sistemului de apă din satul Izvoare 
 + + + + 45 000 20 000 25 000 

Ceban A-

antreprenor 

2. 
Construcția sistemului de canalizare și 

a stației de epurare  
     

12mln 

161200 

1mln 

274200 

10mln 

887000 
 

2.1 Constituirea grupului de iniţiativă +     200 200  
Șarcaliuc 

Roman-primar 

2.2 Elaborarea proiectului tehnic +     250000 50000 200000 
Șarcaliuc 

Roman-primar 

2.3 Elaborarea devizului de cheltuieli +     2000 2000  
Ursu Olga-

contabil-șef 

2.4 Identificarea surselor de finanțare + +    1 500 1 500  
Ursu Olga-

contabi șef 

2.5 

Construcției traseului central de canalizare 

cu conectarea la traseul de canalizare a 

instituțiilor sociale: 

     
2mln 

800000 
280000 

2mln 

520000 
 

2.5.1 Primăria  +    6000 6000  
Șarcaliuc 

Roman-primar 
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2.5.2 Casa de Cultură   +   10000 10000  
Ceban L.-

director 

2.5.3 Conectarea bisericii     +  24000 4000 20000 
Preotul 

bisericii 

2.4 

Conectarea gospodăriilor individuale și a 

agenților economici la sistemul de 

canalizare 

+ + + + + 5mln 500000 
4mln 

500000 

Agentul 

economc 

2.5 Montarea stațiilor de epurare moderne   +    4mln 400000 
3mln 

600000 

Agentul 

economic 

3. 
Reparația drumurilor existente din 

satul Pohrebeni 
     

5mln 

802700 

1mln 

902700 

3mln 

900000 
 

3.1 Constituirea grupului de iniţiativă +     200 200  
Șarcaliuc 

Roman-primar 

3.2 Evaluarea stării actuale a drumurilor +     1000 1000  
Șarcaliuc 

Roman-primar 

3.3 Elaborarea devizului de cheltuieli +     1000 1000  
Ursu Olga-

contab.-șef 

3.4 Identificarea surselor de finanțare +     1 500 1 500  
Ursu Olga-

contab.-șef 

3.5 Reparația sectoarelor de drum:          

3.5.1 
De la drumul central pînă la gosp. cetăț-lui 

Macari Leonid (700m - varianta albă) 
 +    200 mii 200 mii  

Șarcaliuc 

Roman-primar 

3.5.2 
De la drumul central pînă la gosp. cetăț-lui 

Codrean Mihail (300m - varianta albă) 
 +    100 mii 100 mii  

Șarcaliuc 

Roman-primar 

4. 
Exinderea traseului de iluminare 

stradală în comunitate 
     

4 mln 

400200 

975200 3 mln 

425000 
 

4.1 Constituirea grupului de iniţiativă  +    200 200  

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

4.2 
Elaborarea proiectului tehnic (în 

sectoarele noi) pentru satul Pohrebeni 
 +    250 000 125 000 125 000 

Șarcaliuc 

Roman –

primar 
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4.3 
Elaborarea proiectului tehnic (în 

sectoarele noi) pentru satul Izvoare 
 +    50 000 50 000  

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

4.4 
Elaborarea proiectului tehnic (în 

sectoarele noi) pentru satul Șercani 
 +    100 000 50 000 50 000 

Șarcaliuc 

Roman –

primar 

4.5 

Executarea lucrărilor de extindere a 

traseului de iluminare stradală în satul 

Izvoare 

 +    250 000 100 000 150 000 

Caraman 

Valeriu-

consilier 

4.6 

Executarea lucrărilor de extindere a 

traseului de iluminare stradală în satul 

Șercani 

   +  250 000 150 000 100 000 

Harabari 

Parascovia-

consilier 

4.7 

Executarea lucrărilor de extindere a 

traseului de iluminare stradală în satul 

Pohrebeni 

    + 
3 mln  

500 000 
500 000 3 mln 

Luchian 

Grigore-

consilier 

5. 
Amenajarea cimitirului din satul 

Pohrebeni 
     

210000 100000 110000 
 

5.1 Procurarea și montarea unei porți noi +     20 000 10 000 10 000 
parohul biserii 

din sat 

5.2 Reparația blocului sanitar +     15 000 5 000 10 000 Racu A-dascăl 

5.3 Construcția capitală a gardului +     70 000 20 000 50 000 Racu A-dascăl 

5.4 
Montarea meselor și a scaunelor pentru 

comemorări 
 +    30 000 10 000 20 000 

Vlasiuc V-

angajat la 

Ocolul silvic 

5.5 Montarea băncilor și a urnelor  +    25 000 25 000  

Vlasiuc V-

angajat la 

Ocolul silvic 

5.6 
Construcția gardului nou (60 m) la 

cimitirul din satul Izvoare 
 + +   50 000 30 000 20 000 

Caraman 

Valeriu-

consilier 

6. Colectarea și transportarea deșeurilor      92700 47700 45000  

6.1 Constituirea grupului de iniţiativă      200 200  
Șarcaliuc R-

primar 
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6.2 
Elaborarea unui Regulament de colectare, 

transportare și depozitare a deșeurilor 
+     500 500  

Codrean 

Serghei-

secretar 

6.3 
Informarea populației contra semnătură 

despre prevederile Regulamentului 
+ + +   2000 2000  

Codrean 

Serghei-

secretar 

6.4 
Arendarea unei unități de transport de 

către Primărie pentru evacuarea deșeurilor 
+ + + + + 75 000 15 000 60 000 

directorul ÎM 

SC Pohrebeni 

6.5 
Amenajarea drumului de acces la 

Poligonul de deșeuri 
 +   + 80000 40000 40000 

Șarcaliuc R-

primar 

6.6 
Plantare unui gard verde de protecție în 

jurul Poligonului 
+ + +   10000 5000 5000 

Codrean 

Victor-

silvicultor 

6.7 
Montarea tomberoanelor pentru colectarea 

deșeurilor în locurile mai aglomerate 
+  +  + 75 000 25 000 50 000 

directorul ÎM 

SC Pohrebeni 

7. Amenajarea parcului (zonei de odihnă)       208200 83200 125000  

7.1 Constituirea grupului de iniţiativă +     200 200  
Șarcaliuc 

Roman -primar 

7.2 
Elaborarea unei schițe tehnice de 

amenajare 
+     3 000 3 000  

Ceban Nicolae 

-inginer 

7.3 Plantarea arborilor și arbuștilor + + + +  50 000 25 000 25 000 

Ceban Liomid 

-director la 

Casa de 

Cultură 

7.4 Montarea băncilor și a urnelor în parc  +  +  25 000 15 000 10 000 

Codrean L-

conducător 

artisitc 

7.5 Montarea terenului de joacă pentru copii  + +   55 000 15 000 40 000 
Bulai S-lider 

tineret 

7.6 
Montarea echipamentului pentru terenul 

de forță 
 + +   75 000 25 000 50 000 

Bulai S-lider 

tineret 

8. 
Extinderea traseului de gaz prin satul 

Șercani 
     

635000 260000 375000 
 

8.1 Finisarea conectării obiectelor sociale:          
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8.1.1 Biserica      20 000 10 000 10 000 
parohul 

bisericii din sat 

8.1.2 Grădinița    + + 40 000 20 000 20 000 

Malic N –

director 

grădiniță 

8.1.3 Casa de Cultură    + + 75 000 30 000 45 000 

Burduniuc L-

director Casa 

de Cultură 

8.2 
Conectarea gospodăriilor individuale și a 

agenților economici la traseul de gaz 

   
+ + 500 000 200 000 300 000 

Șarcaliuc 

Roman -primar 

9. 
Construcția traseului de gaz prin satul 

Izvoare 

     153200 48200 105000 
 

9.1 Constituirea grupului de iniţiativă + 
    

200 200  
Șarcaliuc 

Roman -primar 

9.2 Elaborarea proiectului tehnic + 
    

50 000 20 000 30 000 
Șarcaliuc 

Roman -primar 

9.3 Elaborarea devizului de cheltuieli   + 
    

7 000 7 000  
Ursu Olga-

cintabil 

9.4 Identificarea surselor  de finanţare  

 

+ 

   

1 000 1 000  

Fornea A-

director 

grădiniță 

9.5 Conectarea obiectelor sociale:          

9.5.1. Grădinița copii Izvoare 

   

+ 

 

10 000  10 000 

Fornea A-

director 

grădiniță 

9.5.2. Casa de Cultură Izvoare 

   

+ 

 

40 000 20 000 20 000 

Motînga N- 

director Casa 

de Cultură 

9.5.3. Oficiul poștal Izvoare 
    

+ 10 000  10 000 
Ivanuța V-

director oficiu 

9.5.4. Oficiul medicilor de familie Izvoare 
    

+ 25 000  25 000 
Stoler Elena- 

director oficiu 

9.5.5. 
Oficiul medicilor de familie din satul 

Șercani 

    
+ 10 000  10 000 

Codrean Lilia- 

director oficiu 
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10. 
Întreținerea în satre funcțională a  

întreprinderii municipale  
     

1 mln 

251950 
201950 

1 mln 

50000 
 

10.1 Constituirea grupului de iniţiativă  +    200 200  
Șarcaliuc 

Roman-primar 

10.2 Studierea legislației RM  +    250 250  

Codrean 

Serghei-

secretar 

10.3 
Pregătirea documentelor și înregistrarea 

noilor servicii 
 +    1500 1500  

Codrean 

Serghei-

secretar 

10.4 Angajarea personalului +  +  + 50000 50000  
Șarcaliuc 

Roman-primar 

10.5 Procurarea unei unități auto antiincendiare  + +   
1 mln  

200 000 
150 000 

1 mln  

050 000 

Șarcaliuc 

Roman -primar 

11. 
Plantarea unui sector de pădure 

(Hîrtop) 
     87 700 37 700 50 000  

11.1 Constituirea grupului de iniţiativă +     200 200  
Șarcaliuc 

Roman -primar 

11.2 
Atribuirea terenului pentru plantare 

conform deciziei Consiliului Local 
+     2 500 2 500  

Luchian G-

consilier 

11.3 
Elaborarea unei schițe tehnice a sectorului 

de pădure 
 +    5 000 5 000  

Ceban 

Nicolae-

inginer 

cadastral 

11.4 
Plantarea pueților de diferite specii 

(conform schiței tehnice) 
 + + + + 50 000 10 000 40 000 

Codrean 

Victor -

pădurar 

11.5 
Îngrijirea și supravegherea terenului 

plantat. 
 + + + + 30 000 20 000 10 000 

Ceban Leonid 

-director 

12. 
Întreţinerea în stare bună a bisericii 

ortodoxe din satul Pohrebeni 
     

40 200 20 200 20 000 
 

12.1 Crearea grupului de iniţiativă  +    200 200  
Șarcaliuc 

Roman -primar 
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12.2 
Procurarea și montarea unui clopot nou la 

biserică  
 +    20 000 10 000 10 000 Racu A-dascăl 

12.3 Procurarea și montarea unei porți noi  +    20 000 10 000 10 000 
parohul 

bisericii din sat 

13. 
Întreţinerea în stare bună a bisericii 

ortodoxe din satul Izvoare 
     65 000 35 000 30 000  

13.1 
Lucrări de reparații curente la biserica din 

satul Izvoare 
 + +   15 000 15 000  

Vascan 

Mihail-dascăl 

13.2 
Montarea meselor și a scaunelor pentru 

comemorări la biserica din satul Izvoare 
 + +   50 000 20 000 30 000 

Vascan M-

dascăl 

 TOTAL      
26 mln 

305250 

5 mln 

733250 

20 mln 

572000 
 

 

Au elaborat: 1.Codrean Serghei               4.Luchian Grigorii 

                     2.Ceban Leonid                   5.Harabari Parascovia 

                     3.Cucerenco Galina  

 

 

 

2.5.4 Direcţia strategică: Dezvoltarea parteneriatului, informarea comunităţii, promovarea imaginei 
 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea activităţii 

Perioada (anul) 
Costul 

(lei) 

Resursele financiare 

 
Responsabili 

2020 2021 2022 2023 2024  Locale Externe  

1. Crearea paginii web a comunității      11650 11650   

1.1 Constituirea unui grup de iniţiativă +     150 150  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

1.2 
Angajarea unei persoane, care va elabora 

proiectul paginii WEB 
 +    3 000 3 000  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 
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1.3 
Colectarea informaţiei și plasarea pe 

pagina web 
 +    3 500 3 500  

Codrean 

Serghei -

secretar 

1.4 Înregistrarea și lansarea paginei web  +    4 000 4 000  

Codrean 

Serghei -

secretar 

1.5 
Reînnoirea periodică a conţinutului 

paginii 
 + + + + 1 000 1 000  

Scutelnic L– 

profesoară de 

limb. română 

2. 
Stabilirea relațiilor de colaborare cu 

comunităţi din ţară şi de peste hotare 
     

523100 273100 250000 
 

2.1 Constituirea unui grup de iniţiativă +     200 200  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

2.2 
Colectarea informaţiei despre satele cu 

realizări în dezvoltarea comunitară 
+     500 500  

Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

2.3 
Semnarea unui acord de realizare a 

schimbului de sxperienţă 
 +    1 000 1 000  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

2.4 
Elaborarea planului grafic de realizare a 

schimbului de sxperienţă. 
 + + + + 400 400  

Codrean 

Serghei - 

secretar 

2.5 Relaizarea activităților comune:          

2.5.1 Vizite de studiu  +  + + 5 000 5 000  

Ceban 

Nicolae-

inginer 

cadastral  

2.5.1 Activități cultural-sportive  + +  + 6 000 6 000  

Ceban Liomid 

-directorul 

Casei de 

Cultură 



- 56 - 

 

2.5.1 Implementarea proiectelor comune  + + +  500 000 250 000 250 000 

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

2.5.1 Schimb de delegații de elevi și profesori  + + + + 8 000 8 000  

Cojocari 

Svetlana -

director 

gimnaziu 

2.5.1 Seminare de instruire comune  +  + + 2 000 2 000  

Doroș Tatiana 

-director 

grădiniță 

3. 
Informarea cetățenilor prin intermediul 

adunărilor generale 
     

7950 7950 
  

3.1 Constituirea unui grup de iniţiativă +     200 200  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

3.2 

Organizarea unui studiu pentru 

identificarea problemelor comunitare, 

necesare de discutat la adunările generale 

+ + + + + 500 500  

Mustafin 

Carolina -

asistent social 

3.3 
Elaborarea planului-grafic al adunărilor 

generale 
+ + + + + 250 250  

Codrean 

Serghei - 

secretar 

3.4 
Colectarea informației pentru întrebările 

de la adunarea generală 
+ + + + + 2 500 2 500  

Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

3.5 
Informarea și mobilizarea populației la 

adunările generale 
+ + + + + 1 000 1 000  

Ceban Liomid 

–director Casa 

de Cultură 

3.6 
Organizarea și desfășurarea adunărilor 

generale 
+ + + + + 3 500 3 500  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

4. 
Organizarea și desfășurarea sondajelor, 

studiilor 
     

6450 6450  
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4.1 Constituirea unui grup de iniţiativă +     200 200  

Codrean 

Serghei - 

secretar 

4.2 
Elaborarea tematicilor și a formularelor 

pentru sondaje 
+ + + + + 500 500  

Scutelnic 

Ludmila -

profesoară 

limb. română  

4.3 
Determinarea eșantionului pentru sondaje 

și a perioadelor 
+ + + + + 250 250  

Mustafin 

Carolina –

asistent social 

4.4 Desfășurarea songdajelor + + + + + 3 500 3 500  

Mustafin 

Carolina –

asistent social 

4.5 Prelucrarea datelor și analiza rezultatelor   + + + + + 2 000 2 000  

Cojocari 

Svetlana -

director 

gimnaziu 

5. 
Implicarea cetățenilor în concursurile 

comunitare 
     

15950 15950  
 

5.1 Constituirea unui grup de iniţiativă +     200 200  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

5.2 
Elaborarea planului-garfic de realizare a 

concursurilor 
+ + + + + 250 250  

Codrean 

Serghei - 

secretar 

5.3 Elaborarea regulamentelor concursurilor +     500 500  

Codrean 

Liomid– 

director artistic 

5.4 
Informarea populației și lansarea 

concursurilor 
 + + + + 1 500 1 500  

Ceban Liomid-

director Casa 

de Cultură 

5.5 Desfășurarea concursurilor comunitare:          

5.5.1 Fîntîna cea mai amenajată  + + + + 2 000 2 000  
Godoroja 

Serghei -medic 
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5.5.2 Cel mai curat sector de stardă  + + + + 3 500 3 500  

Ceban Nicolae 

-inginer 

cadastral 

5.5.3 Gospodării frumos amenajate  + + + + 2500 2500  

Mustafin 

Carolina –

asistent social 

5.6 
Totalurile concursurilor și premierea 

învingătorilor 
 + + + + 5 500 5 500  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

6. 
Editarea unei broșuri despre 

comunitate 
     

110150 40150 70000 
 

6.1 Crearea grupului de inițiativă 

+     150 150  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

6.2  Colectarea informației și a materialelor 

+ +    1 500 1 500  

Burduniuc 

Larisa-

bibliotecar 

6.3 Identificarea resurselor financiare 
+ +    500 500  

Ursu Olga- 

contabil șef 

6.4 Angajarea unui specialist responsabil de 

elaborarea și redactarea conținutului 

broșurei 

 +    5 000 5 000  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

6.5 Identificarea tipografiei și editarea 

broșurii 
 +    100 000 30 000 70 000 

Ursu Olga-

contabil 

6.6 Lansarea broșurii și expedierea în 

bibliotecile din republică  + +   3 000 3 000  

Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

7.  
Crearea ununi Centru comunitar de 

informare și consultanță 
     

76450 56450 20000 
 

7.1 Crearea grupului de inițiativă 

+     150 150  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 
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7.2  Colectarea informației despre comunitățile 

care au astfel de centre  +    300 300  

Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

7.3 
Identificarea și angajarea persoanelor 

competente în IT 
 +    1 000 1 000  

Codrean 

Serghei-

secretar 

7.4 

Amenajarea încăperii  +    10 000 10 000  

Zagorodniuc 

Anatolie 

-constructor 

7.5 

Dotarea cu echipament performant  +    55 000 35 000 20 000 

Clapaniuc 

Silvia-Profesor 

de informatică  

7.6 

Prestare serviciilor  + + + + 10 000 10 000  

Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

8. 
Organizarea seminarelor de instruire 

pentru cetățenii comunei 
     

21600 14100 7500 
 

8.1 Crearea grupului de inițiativă 

+     200 200  

Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

8.2 Organizarea unui studiu pentru 

identificarea temelor de instruire la 

seminare 
 + + + + 2 000 2 000  

Cojocari 

Svetlana-

director 

gimnaziu 

8.3 Alcătuirea planului-grafic de desfășurarea 

a seminarelor 
 + + + + 200 200  

Cojocari 

Svetlana-

director 

gimnaziu 

8.4 Identificarea moderatorilor locali și 

externi  + + + + 200 200  

Codrean 

Serghei-

secretar 

8.5 Organizare și desfășurarea seminarelor în 

următoarele domenii: 
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8.5.1 Agricultură 

 + +  + 3 000  3 000 

Ceban 

Nicolae-

inginer 

cadastral 

8.5.2 Educație 

 +  +  3 000 3 000  

Doroș Tatiana 

-director 

grădiniță 

8.5.3 Micul business 

 + +  + 4 500 4 500  

Levițchi 

Nicolae-

întreprinzător 

8.5.4 Viață și sănătate 
 + +  + 4 500  4 500 

Godoroja 

Serghei -medic 

8.5.5 Drepturile cetățenilor 

 + + + + 4 000 4 000  

Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

9. Editarea ziarului comunitar      6950 6950   

9.2 Crearea colegiului de redacție  +    200 200  

Cojocari 

Svetlana-

director 

gimnaziu 

9.3 Elaborarea planului-grafic de editarea a 

ziarului 
 + + + + 250 250  

Cojocari 

Svetlana-

director 

gimnaziu 

9.4 Identificarea surselor financiare  
 +    500 500  

Ursu Olga-

contabil 

9.5 Colectarea informaţiei  

 + + + + 5 000 5000  

Scutelnic 

Ludmila -

profesor limbă 

maternă 

9.6 Editarea și difuzarea ziarului local 

 + + + + 1 000 1000  

Scutelnic 

Ludmila -

profesor limbă 

maternă 
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10. Transparență decizională      4350 4350   

10.1 Informarea populației despre cheltuielile 

primăriei, proiectele implementate, 

problemele rezolvate: 

         

10.1.1 Pe pagina web a comunității 

 + + + + 1 000 1 000  

Codrean 

Serghei - 

secretar 

10.1.2 În ziarul local 

 + + + + 1 200 1 200  

Scutelnic 

Ludmila -

profesor limbă 

maternă 

10.1.3 Pe panouri informative 

 + + + + 400 400  

Malic N-

direcor 

grădiniță 

10.1.4 În cadrul focus-grupurilor 
+ + + + + 250 250  

Godoroja S-

medic 

10.1.5 La adunările generale 

+ + + + + 1 500 1 500  

Codrean 

Serghei - 

secretar 

11. 
Implicarea focus-grupurilor în viața 

comnitară 
     

10000 10000  
 

11.1 Implicarea focus grupurilor la  realizarea 

planului strategic 

+ + + + +  2 000  2 000  Codrean 

Valentina –

consil. 

11.2 Discutarea prealabilă a unor decizii ale 

consiliului local 

+ + + + + 1 500 1 500  Codrean 

Serghei- 

secretar  

11.3 Analiza unor întrebări pentru adunări 

generale  a satului  

+ + + + + 1 500 1 500  Codrean 

Serghei- 

secretar  

11.4 Implicarea focus grupurilor la 

implementarea  unor proiecte şi colectarea 

contribuţiei  

+ + + + + 5 000 5 000  Ursu Olga-

contabil  
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12. Implicarea Diasporei în viața 

comunitară 

     109700 59700 50000 
 

12.1 Crearea grupului de inițiativă +     200 200 - Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

12.2 Identificarea și precizarea listei cetățenilor 

plecați peste hotare 

+ + + + + 1 500 1 500 - Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

12.3 Contactarea persoanelor plecate peste 

hotare 

 + + + + 3 000 3 000 - Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

12.4 Implicarea Diasporei în proiecte concrete 

din comunitate 

 + + + + 100 000 50 000 50 000 Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

12.5 Informarea periodică a cetățenilor despre 

succesele colaborării cu Diaspora 

comunitară 

 + + + + 3 000 3 000 -- Voicu Ana – 

perceptor 

fiscal 

12.6 Finalizarea înregistrării AO,,Băștinașii” 

din comunitate 

 +    2 000 2 000  Codrean 

Serghei - 

secretar 

13. Colaborarea cu persoanele notorii din 

comunitate. 

     48950 48950   

13.1 Crearea grupului de inițiativă +     200 200  Șarcaliuc 

Roman - 

primar 

13.2 Identificarea și precizarea listei 

persoanelor notorii din comunitate 

+ + + + + 1 500 1 500  Cojocari 

Svetlana -

director 

gimnaziu 

13.3 Contactarea persoanelor notorii și 

organizarea unei recepții la Primărie 

 + + + + 3 500 3 500  Voicu Ana – 

perceptor 

fiscal 

13.4 Elaborarea unui plan-grafic de activitate  + + + + 250 250  Cojocari 

Svetlana -
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director 

gimnaziu 

13.5 Înregistrarea unui ONG a persoanelor 

notorii din comunitate. 

     3 500 3 500  Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

13.6 Implementarea proiectelor commune 

APL. Persoanele notorii și diaspora. 

 + + + + 40 000 40 000  Cucerenco 

Galina-

bibliotecar 

 Total      953250 555750 397500  

 

Au elaborat:  1. Malic Nina                                         3. Vlasiuc Ludmila 

                      2. Ursu Olga                                           4. Motănga Natalia 

 

 

 

2.6 PLANUL DE ACTIVITĂŢI PENTRU PRIMUL AN (2020) 
 

2.6.1 Direcţia strategică: Dezvoltarea infrastructurii sociale 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea activităţii 

Trimestrul Costul pe 

un an 

(lei) 

Resursele financiare 

 
Responsabili 

I 

01,02,03 

II 

04,05,06 

III 

07,08,09 

IV 

10,11,12 
Locale Externe 

1. 

Îmbunătăţirea condițiilor de activitate 

la  grădiniţa „Romanița” din satul 

Pohrebeni 

    48 000 20 000 28 000  

1.2 
Schimbarea ușilor de la intrare în 

instituție 
 + +  24 000 10 000 14 000 

Doroș Tatiana-

director 

grădiniță 

1.3 
Dotarea blocului alimentar cu utilaj 

sanitar și echipament corespunzător.  
 + +  24 000 10 000 14 000 

Buimestru R-

bucătar 

2.  

Îmbunătăţirea condițiilor de activitate 

la  grădiniţa „Izvoraș” din satul 

Izvoare 

    50 000 20 000 30 000 
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2.1 Conectare la conducta de canalizare  + +  50 000 20 000 30 000 
Pîslari Victor-

electric 

3. 

Îmbunătăţirea condițiilor de activitate 

la  grădiniţa „Ghiocel” din satul 

Șercani 

    
1 mln 

400 000 
195 000 

1 mln  

205 000 
 

3.1 
Finisarea schimbului ușilor și geamurilor 

din termopan 
+ +   95 000 10 000 85 000 

Molic Nina-

director 

3.2 Schimbarea pardoselelor în dormitor  + +  5 000 5 000  
Molic Nina-

director 

4. 
Îmbunătăţirea condițiilor de activitate 

la  Primăria comunei Pohrebeni 
    

1 mln 

300 000 
180 000 

1 mln  

120 000 
 

4.1 Montarea acoperișului șarpant  + +  700 000 100 000 600 000 
Șarcaliuc 

Roman-primar 

4.2 Reparaţia capitală a încăperilor  + + + 400 000 50 000 350 000 
Șarcaliuc 

Roman-primar 

4.3 Amenajarea blocului sanitar intern   +  100 000 20 000 80 000 

Macari Ion-

specialist 

tehnic 

4.4 
Schimbarea ușilor și geamurilor din 

termopan 
 + +  100 000 10 000 90 000 

Macari Ion-

specialist 

tehnic 

5. 

Îmbunătățirea condițiilor la 

Complexul Cultural comunitar 

Pohrebeni (Casa de Cultură) 

    525 000 150 000 375 000  

5.1 

Reparaţia parțială a acoperișului 

 + +  175 000 50 000 125 000 

Ceban Leonid-

director Casa 

de Cultură 

5.2 

Reparaţia curentă a încăperilor 

 + + + 200 000 50 000 150 000 

Ceban Leonid-

director Casa 

de Cultură 

5.3 

Finisarea schimbului ușilor și geamurilor 

din termopan 

 

 + +  150 000 50 000 100 000 

Ceban Leonid-

director Casa 

de Cultură 
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6. Îmbunătățirea condițiilor la 

Complexul Cultural din satul Șercani 
    270 000 70 000 200 000  

6.1 
Reparaţia capitală a acoperișului  + +  150 000 50 000 100 000 

Burduniuc L-

director 

6.2 
Reabilitarea rețelei electrice  + +  120 000 20 000 100 000 

Zagorodnic 

Anatol-electric 

7. Îmbunătățirea condițiilor la 

Complexul Cultural din satul Izvoare 
    10 000 7 000 3 000  

7.1 

Reparaţia scărilor de la intrare  +   3 000 3 000  

Motîngă 

Natalia-

director 

7.2 

Conectarea la internet a instituției  +   1 000 1 000  

Motîngă 

Natalia-

director 

7.3 
Procurarea și montarea unui calculator   +  6 000 3 000 3 000 

Ursu Olga-

contabil 

8. Asigurarea comunei cu specialiști     7 760 5 760 2 000  

8.1 
Crearea grupului de inițiativă +    200 200  

Șarcaliuc 

Roman-primar 

8.2 
Studiul și elaborarea necesităţilor de 

cadre în perioada de 5-7 ani 
 + +  60 600  

Codrean 

Serghei, 

secretar 

8.3 
Orientarea profesională a absolvenţilor 

către specialităţile necesare satului 
+ + + + 500 500  

Cojocari 

Svetlana-

profesor 

8.4 
Recalificarea unor specialiști pentru 

necesarul de cadre comunitar 
+ + + + 2 000 2000  

Codrean 

Serghei, 

secretar 

8.5 

Perfecționarea continuă a măestriei 

specialiștilor din comunitate 
+ + + + 4 000 2 000 2 000 

Burduniuc 

Svetlana-dir. 

adjunct la 

gimnaziu 
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8.6 Aprecierea și susținerea specialiștilor 

performanți din comunitate 
+ + + + 1 000 1 000  

Șarcaliuc 

Roman-primar 

9. Deschiderea unui Centru de zi pentru 

persoane defavorizate 
    116 200 28 200 88 000 

 

9.1 
Crearea grupului de iniţiativă +    200 200 - 

Șarcaliuc 

Roman- primar 

9.2 Analiza situaţiei existente în baza unui 

studiu-sondaj 
+ +   1 000  1 000  - 

Mustafin 

Carolina -

asistent social 

comunitar 

9.3 
Identificarea și reparația capitală 

 a unei încăperi 
+ + + + 85 000 12 000 73 000 

Codrean 

Liomid-

construcotr 

9.4 

Angajarea și instruirea personalului    + 30 000 15 000 15 000 

Mustafin 

Carolina -

asistent social 

comunitar 

 TOTAL     
3 mln 

726960 
675960 

3 mln 

51000 
 

 

Au elaborat: 1. Saharnean Liuba                       4. Procopciuc Veronica 

                     2. Doroș Tatiana                           5. Codrean Valentina 

                     3. Fronea Ala  

 

 

 

2.6.2 Direcţia strategică: Dezvoltarea sectorului agrar-economic  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea activităţii 

Trimestrul 
Costul pe 

un an 

(lei) 

 

Resursele financiare 

 
Responsabili 

I 

01,02,03 
II 

04,05,06 
III 

07,08,09 
IV 

10,11,12 Locale Externe 

1. 
Dezvoltarea turismului rural în 

comuna Pohrebeni 
    3700 3700   



- 67 - 

 

1.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman 

-primar 

1.2 Studierea legislației RM despre turism + +   500 500  
Codrean Serghei -

secretar 

1.3 
Promovarea informației despre turism în 

localitate 
+ + + + 300 300  

Ceban Nicoale –

inginer cadstral 

1.4 Constituirea traseului turistic comunitar:         

1.4.1 Parcul din s. Pohrebeni  + + + 1 200 1 200  
Cojocari S-

director 

1.4.2 Biserica baptistă din s. Pohrebeni  + + + 1 500 1 500  
Scutelnic L-

profesor 

2. 
Prestarea serviciilor de transport de 

pasageri în satul Pohrebeni 
    200 200   

2.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman 

-primar 

3. 
Prestarea serviciilor de transport de 

pasageri în satul Șercani 
    200 200   

3.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman 

-primar 

4. 
Amenajarea unui local pentru Casa de 

Ceremonii în satul Pohrebeni 
    2700 2700   

4.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman 

-primar 

4.2 
Identificarea unei persoane, care va dori 

să gestioneze afacerea 
+    1 000 1 000  

Șarcaliuc Roman 

-primar 

4.3 
Ideintificarea sau procurarea unui local 

(fosta grădiniță) 
 + + + 1 500 1 500  

Codrean Serghei-

secretar 

5. 
Dezvoltarea agriculturii în comuna 

Pohrebeni 
    

3 mln 

933800 

3 mln 

98800 
835000  

5.1 Colaborare cu AXA + + + + 800 800  Doroș S-agronom 

5.2 
Promovarea seminarelor cu conținut 

teoretico-practic 
+ + + + 2 000 2 000  Doroș S-agronom 

5.3 
Informarea populației despre proiectele 

noi din agricultură 
+ + + + 1  000 1  000  

Ceban Nicolae -

inginer cadastral 
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5.4 Consolidarea terenurilor agricole + + + + 20 000 20 000  
Ceban Nicolae -

inginer cadastral 

5.5 

Stimularea agenților economici, 

gospodăriilor țărănești prin implicarea la 

organizarea sărbătorilor traduționale 

+ + + + 10 000 10 000  
Șarcaliuc Roman 

-primar 

5.6 
Procurarea tehnicii performante pentru 

necesitățile comunității: 
        

5.6.1 Tractor – 5 buc.  + + + 200 000 100 000 100 000 

Soltan-director 

SRL 

Tehnoif/Agro 

5.6.2 Camion  – 10 buc.  + + + 500 000 250 000 250 000 
Levițchi V-șeful 

autoparcului 

5.6.3 Remorcă – 10 buc.  + + + 100 000 50 000 50 000 
Rozmeriță S-

brigadir 

5.6.4 Combină – 3 buc.  + + + 500 000 200 000 300 000 

Soltan-director 

SRL 

,,Tehnoif/Agro 

5.6.5 Plug – 10 buc.  + + + 15000 10 000 5 000 
Rozmeriță S-

brigadir 

5.6.6 Semănătoare – 10 buc.  + + + 35 000 35 000  Ceban I-brigadir 

5.6.7 Cultivator – 10 buc.  + + + 200 000 100 000 100 000 
Rozmeriță S- 

brigadir 

5.6.8 Stropitoare – 4 buc  + + + 50 000 20 000 30 000 
Rozmeriță S-

brigadir 

5.7 
Cultivarea în continuare a terenurilor cu 

culturi tradiționale: 
        

5.7.1 
Floarea soarelui –390 ha 

 +   
1 mln 

300000 

1 mln 

300000 

 Alexeev D-

fermier 

5.7.2 Porumb – 250 ha  +   
1 mln 1 mln  Cojocari S-

fermier 

6. 
Construcţia unei staţii de alimentare 

cu combustibil și gaz 
    56200 21200 35000  
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6.1 

Crearea grupului de lucru 

+    200 200  

Șarcaliuc Roman 

-primarul 

comunei 

6.2 

Identificrea întreprinderii care va 

gestiona afacerea + +   1 000 1 000  

Șarcaliuc Roman 

-primarul 

comunei 

6.3 
Selectarea şi legiferarea terenului pentru 

staţia de alimentare cu combustibil şi gaz 
+ + +  5 000 5 000  

Codrean serghei -

secretar 

6.4 
Elaborarea unui proiect tehnic de 

construcţie 
 + +  50 000 15 0000 35 000 

Ceban Nicolae-

inginer cadastral 

7. 
Deschiderea unei piețe agricole 

comunitară modernă 
    176200 51200 125000  

7.1 

Crearea grupului de inițiativă 

+    200 200  

Șarcaliuc Roman 

-primarul 

comunei 

7.2 
Studierea legislației RM 

+    1 000 1 000  
Codrean serghei -

secretar 

7.3 
Amenajarea parcării 

 + + + 50 000 20 000 30 000 
Ceban Nicolae-

inginer cadastral 

7.4 
Montarea unor noi tarabe și gherete 

specifice produselor comercializate 
 + + + 100 000 20 000 80 000 

Levițchi L-

pensionar 

7.5 
Instalarea gardului 

 + +  25 000 10 000 15 000 
Robu Leonid-

consilier 

8. 
Servicii calitative prestate la oloinița 

existentă 
    171200 51200 120000  

8.1 
Crearea grupului de inițiativă 

+    200 200  
Șarcaliuc Roman-

primar 

8.2 
Identificarea unei persoane private care 

va gestiona piața 
+    1 000 1 000  

Șarcaliuc Roman-

primar 

8.3 
Ideintificarea unui local și reparația lui 

capitală 
+ + + + 170 000 50 000 120 000 

Codrean Vasile-

morar 

9. 
Deschiderea unui atelier de reparație a 

încălțămintei 
    80200 70200 10000  
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9.1 
Identificarea unui specialist 

+    200 200  
Șarcaliuc Roman 

-primar 

9.2 

Identificarea și reparația unei încăperi 

+ + +  50 000 40 000 10 000 

Burduniuc 

Leonid-director 

Casa de Cultură 

9.3 

Procurarea echipamentului și materialelor 

necesare  + + + 10 000 10 000  

Burduniuc 

Leonid-director 

Casa de Cultură 

9.4 Prestarea srviciilor   + + 20 000 20 000  
Burduniuc Larisa-

bibliotecar 

 TOTAL     
4 mln 

424400 

3 mln 

299400 

1 mln 

125000 
 

 

Au elaborat: 1.Mustafin Carolina                                    3. Burduniuc Leonid                 5. Ceban Nicolae 

                     2.Burduniuc Larisa                                     4. Codrean Liomid                     6. Robu Leonid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Direcţia strategică: Amenajarea comunităţii si protectia mediului ambiant 
 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea activităţii Trimestrul 

Costul pe 

un an 

(lei) 

 

Resursele financiare Responsabili 
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I 

01,02,03 
II 

04,05,06 
III 

07,08,09 
IV 

10,11,12 
 Locale Externe 

1. 
Renovarea sistemelor de aprovizionare 

cu apă potabilă a comunei. 
    900 900   

1.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman 

-primar 

1.2 
Evaluarea stării actuale a sistemelor de 

aproviizonare cu apă 
+ + + + 500 500  

Pîslari V-

antreprenor 

1.3 Elaborarea devizului de cheltuieli  + + + 200 200  
Ursu Olga-

contabil 

2. 
Construcția sistemului de canalizare și 

a stației de epurare  
    

1 mln  

253 200 
553 200 700 000  

2.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman-

primar 

2.2 Elaborarea proiectului tehnic + + +  250 000 50 000 200 000 
Șarcaliuc Roman-

primar 

2.3 Elaborarea devizului de cheltuieli   + + 2000 2000  
Ursu Olga-

contabil-șef 

2.4 Identificarea surselor de finanțare   + + 1 000 1 000  
Ursu Olga-

contabi șef 

2.5 

Conectarea gospodăriilor individuale și a 

agenților economici la sistemul de 

canalizare 

   + 1 mln 500 000 500 000 

Agentul economc 

3. 
Reparația drumurilor existente din 

satul Pohrebeni 
    3 700 3 700   

3.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman-

primar 

3.2 Evaluarea stării actuale a drumurilor + +   1000 1000  
Șarcaliuc Roman-

primar 

3.3 Elaborarea devizului de cheltuieli  + +  1000 1000  
Ursu Olga-

contab.-șef 

3.4 Identificarea surselor de finanțare  + + + 1 500 1 500  
Ursu Olga-

contab.-șef 



- 72 - 

 

4. 
Amenajarea cimitirului din satul 

Pohrebeni 
    105 000 35 000 70 000  

4.1 Procurarea și montarea unei porți noi +    20 000 10 000 10 000 
parohul biserii din 

sat 

4.2 Reparația blocului sanitar + +   15 000 5 000 10 000 Racu A-dascăl 

4.3 Construcția capitală a gardului  + + + 70 000 20 000 50 000 Racu A-dascăl 

5. Colectarea și transportarea deșeurilor     34 200 14 200 20 000  

5.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc R-

primar 

5.2 
Elaborarea unui Regulament de colectare, 

transportare și depozitare a deșeurilor 
+ + +  500 500  

Codrean Serghei-

secretar 

5.3 
Informarea populației contra semnătură 

despre prevederile Regulamentului 
 + + + 500 500  

Codrean Serghei-

secretar 

5.4 

Arendarea unei unități de transport de 

către Primărie pentru evacuarea 

deșeurilor 

 + + + 15 000 3000 12 000 
directorul ÎM SC 

Pohrebeni 

5.5 
Plantare unui gard verde de protecție în 

jurul Poligonului 
 + +  3  000 3 000  

Codrean Victor-

silvicultor 

5.6 

Montarea tomberoanelor pentru 

colectarea deșeurilor în locurile mai 

aglomerate 

 + + + 15 000 7 000 8 000 
directorul ÎM SC 

Pohrebeni 

6. Amenajarea parcului (zonei de odihnă)      15 200 9 200 6 000  

6.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman 

-primar 

6.2 
Elaborarea unei schițe tehnice de 

amenajare 
+ +   3 000 3 000  

Ceban Nicolae -

inginer 

6.3 Plantarea arborilor și arbuștilor + +   12 000 6 000 6 000 

Ceban Liomid -

director la Casa 

de Cultură 

7. 
Construcția traseului de gaz prin satul 

Izvoare 
    57 200 27 200 30 000 

 

7.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman 

-primar 
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7.2 Elaborarea proiectului tehnic + + +  50 000 20 000 30 000 
Șarcaliuc Roman 

-primar 

7.3 Elaborarea devizului de cheltuieli     + + 7 000 7 000  
Ursu Olga-

cintabil 

8. 
Plantarea unui sector de pădure 

(Hîrtop) 
    2 700 2 700   

8.1 Constituirea grupului de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman 

-primar 

8.2 
Atribuirea terenului pentru plantare 

conform deciziei Consiliului Local 
+ +   2 500 2 500  

Luchian G-

consilier 

 TOTAL     
1 mln 

472100 
646100 826000  

 

Au elaborat: 1.Codrean Serghei               4.Luchian Grigorii 

                     2.Ceban Leonid                   5.Harabari Parascovia 

                     3.Cucerenco Galina  

 

 

 

2.6.4 Direcţia strategică: Dezvoltarea parteneriatului şi informarea comunităţii 
 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea activităţii 

Trimestrul 

Costul pe 

un an 

(lei) 

Resursele financiare 

 
Responsabili 

I 

01,02,03 

II 

04,05,06 

III 

07,08,09 

IV 

10,11,12 
 Locale Externe  

1. Crearea paginii web a comunității     150 150   

1.1 Constituirea unui grup de iniţiativă 
+    

150 150  
Șarcaliuc Roman 

- primar 

2. 
Stabilirea relațiilor de colaborare cu 

comunităţi din ţară şi de peste hotare 

    700 700 
  

2.1 Constituirea unui grup de iniţiativă 
+    

200 200  
Șarcaliuc Roman 

- primar 
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2.2 
Colectarea informaţiei despre satele cu 

realizări în dezvoltarea comunitară 

 + +  
500 500  

Cucerenco 

Galina-bibliotecar 

3. 
Informarea cetățenilor prin 

intermediul adunărilor generale 

    1 750 1 750 
  

3.1 Constituirea unui grup de iniţiativă 
+    

200 200  
Șarcaliuc Roman 

- primar 

3.2 

Organizarea unui studiu pentru 

identificarea problemelor comunitare, 

necesare de discutat la adunările generale 

+ + 

  100 100  
Mustafin Carolina 

-asistent social 

3.3 
Elaborarea planului-grafic al adunărilor 

generale 
+   + 50 50  

Codrean Serghei - 

secretar 

3.4 
Colectarea informației pentru întrebările 

de la adunarea generală 
+ + + + 500  500  

Cucerenco 

Galina-bibliotecar 

3.5 
Informarea și mobilizarea populației la 

adunările generale 
+ + + + 200 200  

Ceban Liomid –

director Casa de 

Cultură 

3.6 
Organizarea și desfășurarea adunărilor 

generale 
 +  + 700 700  

Șarcaliuc Roman 

- primar 

4. 
Organizarea și desfășurarea 

sondajelor, studiilor 
    1 550 1 550   

4.1 Constituirea unui grup de iniţiativă +    200 200  
Codrean Serghei - 

secretar 

4.2 
Elaborarea tematicilor și a formularelor 

pentru sondaje 
+ + + + 100 100  

Scutelnic Ludmila 

-profesoară imb. 

română  

4.3 
Determinarea eșantionului pentru sondaje 

și a perioadelor 
+ + + + 150 150  

Mustafin Carolina 

–asistent social 

4.4 Desfășurarea songdajelor + + + + 700 700  
Mustafin Carolina 

–asistent social 

4.5 Prelucrarea datelor și analiza reuztatelor   + + + + 400 400  

Cojocari Svetlana 

-director 

gimnaziu 
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5. 
Implicarea cetățenilor în concursurile 

comunitare 
    

750 750 
  

5.1 Constituirea unui grup de iniţiativă +    200 200  
Șarcaliuc Roman 

- primar 

5.2 
Elaborarea planului-garfic de realizare a 

concursurilor 
+   + 50 50  

Codrean Serghei - 

secretar 

5.3 Elaborarea regulamentelor concursurilor  + +  500 500  
Codrean Liomid– 

director artistic 

6. 
Editarea unei broșuri despre 

comunitate 
    1 150 1 150   

6.1 Crearea grupului de inițiativă 
+    150 150  

Șarcaliuc Roman 

- primar 

6.2  Colectarea informației și a materialelor + + + + 
700 700  

Burduniuc Larisa-

bibliotecar 

6.3 Identificarea resurselor financiare + + + + 
300 300  

Ursu Olga- 

contabil șef 

7.  
Crearea ununi Centru comunitar de 

informare și consultanță 

    150 150 
  

7.1 Crearea grupului de inițiativă +    
150 150  

Șarcaliuc Roman 

- primar 

8. 
Organizarea seminarelor de instruire 

pentru cetățenii comunei 

    
200 200   

8.1 Crearea grupului de inițiativă +    
200 200  

Șarcaliuc Roman 

- primar 

9. Transparență decizională     350 350   

9.1 În cadrul focus-grupurilor + + + + 50 50  Godoroja S-medic 

9.2 
La adunările generale  +  + 

300 300  
Codrean Serghei - 

secretar 

10. 
Implicarea focus-grupurilor în viața 

comnitară 
    2 000 2 000   

10.1 Implicarea focus grupurilor la  realizarea 

planului strategic 
+  

+ 
 

 400  400  Codrean 

Valentina –consil. 

10.2 Discutarea prealabilă a unor decizii ale 

consiliului local 

+ + + + 300 300  Codrean Serghei- 

secretar  
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10.3 Analiza unor întrebări pentru adunări 

generale  a satului  

+ + + + 300 300  Codrean Serghei- 

secretar  

10.4 Implicarea focus grupurilor la 

implementarea  unor proiecte şi 

colectarea contribuţiei  

+ + + + 1 000 1 000  Ursu Olga-

contabil  

11. Implicarea Diasporei în viața 

comunitară 

    
500 500   

11.1 Crearea grupului de inițiativă +    200 200 - Șarcaliuc Roman 

- primar 

11.2 Identificarea și precizarea listei 

cetățenilor plecați peste hotare 

+ + + + 300 300 - Cucerenco 

Galina-bibliotecar 

12. Colaborarea cu persoanele notorii din 

comunitate. 
    500 500   

12.1 Crearea grupului de inițiativă 
+    

200 200  Șarcaliuc Roman 

- primar 

12.2 Identificarea și precizarea listei 

persoanelor notorii din comunitate + 

+ + + 300 300  Cojocari Svetlana 

-director 

gimnaziu 

 Total      9750 9750   

 

   Au elaborat:  1. Malic Nina                                         3. Vlasiuc Ludmila 

                         2. Ursu Olga                                           4. Motănga Natalia 
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Analiza riscurilor 

                                                                                                             

 Realizarea Strategiei poate fi distorsionată de anumite riscuri. Pentru aplanarea situaţiilor 

de risc pe parcursul implementării Strategiei şi ţinînd cont atat de probabilitatea apariţiei 

acestora, cât si a impactului acestora vor fi realizate următoarele acţiuni: 

 

 

Riscuri Acţiuni de preîntîmpinare 

Insuficienţa resurselor 

financiare 

Participare la concursuri de proiecte 

Crearea conditiilor de dezvoltare a societaţii civile  

Dezvoltare de  parteneriate din ţară şi de peste hotare 

Contribuţia populaţiei 

Cooptarea donatorilor 

Crearea condițiilor atractive pentru investitori locali și externi 

Indiferenţa populaţiei Organizarea audierilor publice 

Organizarea adunărilor generale a populaţiei 

Organizarea meselor rotunde şi a şedinţelor tematice 

Desfăşurarea concursurilor comunitare 

Promovarea exemplelor de succes 

Organizarea conferințelor on-line cu populația satului 

Migrația populaţiei Crearea noilor locuri de muncă 

Sporirea calităţii serviciilor 

Îmbunătăţirea infrastructurii 

Susţinea şi încurajarea afacerilor private 

Colaborarea cu diaspora locală 

Informarea redusă a 

populaţiei 

Editarea ziarului local 

Plasarea avizelor informaţionale  

Publicarea buletinelor informaţionale 

Montarea panourilor de informare 

Crearea paginei web a omunității 

Implicarea focus-grupurilor în dezvoltarea parteneriatului 

comunitar 

Asigurare slabă cu  

specialişti 

Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt 

Motivarea specialiştilor performanți 

Dezvoltarea instruirii interne 

Captare de experţi din interior şi exterior 

Planificarea necesităţilor de cadre 

Recalificare unor specialiști 

Conlucrare timidă  cu 

autorităţile administraţiei 

publice centrale şi 

raionale  

Negocieri prealabile cu autorităţile publice 

Consolidarea relaţiilor între autorităţi 

Colaborarea cu autorităţile publice centrale 

Implicarea experţilor  naţionali şi internaţionali  

Invitarea în teritoriu a reprezentanților Parlamentului și a 

Guvernului 
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Monitorizare, evaluare şi audit: 
 

4.1  Etapele de monitorizare 

 Strategia de Dezvolate Socio-Economică a comunităţii Pohrebeni trebuie să ia în consideraţie 

necesitatea unui proces de evaluare coerent a proiectelor şi rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie 

să se bazeze pe elemente structurale serioase şi să fie realizată de grupuri specializate pe domenii 

de interes. Efortul de evaluare trebuie să ţină seama de caracteristicile comunităţii şi să aibă un 

caracter permanent (care să includă şi monitorizare nu doar evaluari finale).  

Pentru programele cu o desfăşurare mai indelungată de timp se impune efectuarea unei 

analize intermediare, care să ne spună în ce măsură operaţiunile programului merg bine şi la timp, 

precum şi în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele Planului starategic. În baza acestei evaluări se 

pot impune modificări ale Strategiei şi implementarea acestor modificări.  

La încheierea Planului Strategic sau a unui ciclu se va efectua o evaluare sumativă (orientată spre 

performanţa Strategiei, valoarea ei pentru societate), care să ne spună în ce măsură poate sau 

trebuie să fie continuată. 

 Forma de evaluare recomandată este aceea participativă, în care sunt implicate toate părţile 

implicate în Startegie (beneficiarii, Comitetul Local care a implementat Startegia, partenerii şi 

finanţatorii Planului Strategic).  

Avantajele acestei abordări sunt:  

➢ accent pe participanţi;  

➢ gamă largă de beneficiari care participă;  

➢ scopul este învăţarea;  

➢ metode de apreciere rapidă;  

➢ participanţii din exterior vin în calitate de facilitatori.  

 

3.2  Indicatori ai programelor  

 Indicatorii unui program pot fi definiţi drept orice valori care pot fi calculate sau măsurate 

şi care ne pot da informaţii despre gradul de succes al îndeplinirii obiectivelor unui program.  

Obiectivele sunt aşteptări exprimate în termeni cantitativi (de exemplu, se aşteaptă o creştere 

economică anuală de 5%) iar indicatorii sunt măsurători reale, sunt fapte (indicatorul creştere 

economică se măsoară la trecerea unui an de la anunţarea obiectivului; dacă este mai mare sau 

egal cu 5%, obiectivul a fost îndeplinit). 
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Anexa nr. 1 

 

 

                                                  DISPOZIŢIE nr. ___ 

                                                     din __________ 20 __ 

 

„Cu privire la organizarea şi 

 desfășurarea focus grupurilor  

de identificare a problemelor  

prioritare pentru a fi incluse  

în Planul Strategic de 

Dezvoltare Social- Economică a  

satului pe o perioadă de 5 ani” 

 

 

             Întru necesitatea organizării şi petrecerii Atelierului de instruire şi elaborare a Planului 

strategic de dezvoltare social – economic a comunei Pohrebeni pe o perioadă de 5 ani, în baza 

Art. 29 (1), Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, emit 

următoarea  

 

 

                                                      D I S P O Z I Ţ I E : 

 

1. Se consituie următoarele focus-grupuri după cum urmează: 

Focus-grupul APL (angajații Primăriei și consilierii locali); 

Focus-grupul profesorilor și părinților de la școală; 

Focus-grupul educatorilor și părinților de la grădiniță; 

Focus-grupul deținătorilor de terenuri agricole și agenții economici;  

Focus-grupul tineretului din comunitate; 

Focus-grupul reprezentanților societății civile (ONG, biserica);  

Focus-grupul persoanelor în etate din comunitate; 

(Lista membrilor focus-grupurilor se anexează) 

 

2. Ședințele focus-grupurilor vor fi convocate conform graficului anexat. 

 

3. La ședința fiecărui focus-grup va fi ales un reprezentant în Comitetul de Dezvoltare 

Locală, care va prezenta Primarului procesul verbal al ședinței focus-grupului. 

 

4. Executarea prezentei dipoziţii se atribuie dnei Vanov Elena – secretarul Consiliului local 

Pohrebeni. 

 

5. Control pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii se atribuie d-lui Șarcaliuc Roman – 

primarul comunei Pohrebeni. 

 

         Primarul                                                     / Șarcaliuc Roman / 
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Anexa nr. 2 

 

                                                  DISPOZIŢIE nr. ___ 

                                                     din ________________ 20 __ 

 

„Cu privire la organizarea şi 

 petrecerea Atelierului de instruire  

şi elaborare a Planului strategic de 

dezvoltare social- economic a  

satului pe o perioadă de 5 ani” 

 

 

             Întru necesitatea organizării şi petrecerii Atelierului de instruire şi elaborare a Planului 

strategic de dezvoltare social – economic a comunei Pohrebeni pe o perioadă de 5 ani, în baza 

Art. 29 (1), Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, emit 

următoarea  

 

 

                                                      D I S P O Z I Ţ I E : 

 

1. Pe data de 26,27,28,29-06-2020 ora 900 – 1600 în incinta Primări se va petrece Atelierul de 

instruire şi elaborare a Planului strategic de dezvoltare social -economic a comunei 

Pohrebeni o perioadă de 5 ani cu participarea a 27 persoane. (Lista Comitetului de 

Dezvoltare Locală se anexează) 

 

2. Atelierul se va finaliza cu elaborarea Planului Strategic de dezvoltare social-economic a 

satului pe perioada de 5 ani. 

 

3. Executarea prezentei dipoziţii se atribuie dnei Vanov Elena – secretarul Consiliului local al 

comunei Pohrebeni. 

 

4. Control pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii se atribuie d-nei Șarcaliuc Roman– 

primarul comunei Pohrebeni. 

 

         Primarul                                                     / Șarcaliuc Roman / 
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Anexa nr. 3 

                                                                                                                           la dispoziţia nr. ___ 

                                                                                                                            din_____ 20 __ 

                                                                                                                          comuna Pohrebeni 

 

LISTA 

persoanelor, care vor participa la Atelierul de instruire 

şi de elaborare a Planului strategic de dezvoltare social–economic 

a satului pe o perioadă de cinci ani (Comitetul de Dezvoltare Locală)  

 

Nr.d/o Numele, Prenumele Funcţia, instituţia 

1 Șarcaliuc Roman Primarul comunei Pohrebeni 

2 Codrean Serghei Secretarul Consiliului local Pohrebeni 

3 Ursu OLga Contabil – şef primăria Pohrebeni 

4 Voicu Ana Specialist în problemele perceperii fiscale 

5 Ciobanu Nicolae Specialist pentru reglamentarea regimului funciar 

6 Mustafin Carolina Asistent social 

7 Saharnean Liuba Locuitoare a satului Pohrebeni 

8 Cucerenco Galina Bibliotecar, Biblioteca comunală Pohrebeni  

9 Codrean Liomid Director artistic, Casa de Cultură Pohrebeni  

10 Codrean Valentina Consilier local 

11 Robu Leonid Consilier local 

12 Luchian Grigore Consilier local 

13 Burduniuc Leonid Director, Casa de Cultură Șercani 

14 Ceban Leonid Director, Casa de cultură Pohrebeni 

15 Fronea Ala Director, grădiniţa de copii Izvoare 

16 Malic Nina Director, grădiniţa de copii Șercani 

17 Doroș Tatiana Director, grădiniţa de copii Pohrebeni 

18 Burduniuc Larisa Bibliotecar, Biblioteca sătească Șercani 

19 Motînga Natalia Directorul Căminului de Cultură Izvoare 

20 Cojocaru Simion Consilier local 

 

 

 

         Primarul                                                     / Șarcaliuc Roman / 
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Anexa nr. 4 

 

 

Decizie nr. ______ 

din ______________20___ 

al şedinţei Consiliului sătesc al comunei Pohrebeni 

 

 

 

„Cu privire la elaborarea 

şi adoptarea programului 

de dezvoltare social-economică 

a satului” 

 

În temeiul art.14 al Legii privind Administraţia publică locală, în scopul renovării infrastructurii 

săteşti, Consiliul sătesc al comunei Pohrebeni decide: 

 

1. Se aprobă programul dezvoltării social-economice al comunei Pohrebeni pentru anii 2020 – 

2024. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei   ________________________  /                   / 

 

Secretarul Consiliului  _______________________   /Vanov Elena/
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