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CUVANT INAINTE 

 

Stimați cetățeni, 

 

Recunoaștem nevoia unei viziuni, a unei perspective pe termen lung pentru un viitor comun, 

in care să ne regăsim ca membrii ai comunității, care să ne motiveze și să ne ghideze in 

stabilirea politicilor, priorităților de dezvoltare și a acțiunilor care trebuie întreprinse, a 

programelor și proiectelor prioritare pentru comunitatea noastră. 

Înțelegem să valorificăm împreună, respectând principiile dezvoltării durabile resursele 

naturale, financiare, materiale, umane, tradițiile in scopul unei dezvoltări susținute, 

constante care să facă din comunitatea noastră una dintre cele mai frumoase și mai 

confortabile. 

Pentru ca comunitatea noastră să ajungă așa cum ne dorim in 2024 , este necesar ca in 

decursul acestei perioade, să adoptăm acea strategie care poate să transforme viziunea 

noastră de dezvoltare in realitate cu cele mai mici costuri. 

Planul de dezvoltare al comunității 2020-2024 este un proiect inițiat de Consiliul Local in 

colaborare cu alte instituții din comunitate (școala, grădiniță, oficiul medicilor de familie , 

biblioteca comunitară , reprezentanți ai agenților economici din comunitate, societății civile, 

cetățeni din comunitate, care are ca scop stimularea dezvoltării integrate și armonioase a 

satului nostru. 

Specificăm faptul că sursele de finanțare pentru proiectele propuse vor fi fondurile 

regionale, fonduri guvernamentale și fondurile proprii ale beneficiarilor precum și alte surse 

de finanțare. 

Suntem conștienți că numai prin concentrarea acțiunilor noastre pe aceste proiecte prioritare 

viziunea noastră comună și obiectivele strategice stabilite vor putea fi atinse. 

 

 

Primar, 

Șarcaliuc Roman  
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1. Introducere și rezumat executiv 
 

1.1. Fișa de rezumat PSM 

Profilul dezvoltării socio-economice a comunei Pohrebeni reprezintă un document complex, elaborat cu 

suportul USAID în cadrul Programului „Comunitatea mea”. Proiectul are ca scop consolidarea 

capacităților actorilor nonguvernamentali și autorităților publice locale în domeniul dezvoltării durabile a 

orașului. 

Prin conținutul său, Profilul dezvoltării socio-economice evidențiază situația curentă de dezvoltare a 

orașului și se referă la diagnosticarea stării actuale a potențialului socio-uman, dezvoltării economice 

locale, a resurselor naturale, serviciilor publice, instituțiilor infrastructurii sociale și de afaceri precum și a 

capacității autorităților publice locale, a structurilor societății civile și rolul acestora în procesul de 

dezvoltare locală. Scopul documentului este evaluarea situației curente din comună și elaborarea 

Strategiei de dezvoltare socio-economice pentru perioada 2020-2025.  

Elaborarea Planului strategic de dezvoltare socio-economică a fost realizată în mod participativ, prin 

reprezentanța tuturor membrilor comunității (femei, bărbați, tineri, persoane cu dizabilități, antreprenori, 

persoane în etate) care au fost incluși în Grupul de Lucru de Planificarea Strategică, prin dispoziția 

primarului nr. 2 din 31.01.2020. 

În cadrul elaborării Profilului dezvoltării socio-economice au fost realizate următoarele activități:  

• colectarea datelor statistice privind dezvoltarea economică; 

• colectarea datelor statistice privind demografia și situația socială; 

• colectarea datelor statistice privind dezvoltarea teritorială și funciară; 

• managementul administrativ și buna guvernare; 

• starea mediului ambiant și analiza lor; 

• desfășurarea mesei de lucru cu membrii GLPS, elaborarea recomandărilor și definirea profilului 

comunități, la fel și realizarea analizei SWOT bazat pe profilul comunității aprobat. 

Profilul dezvoltării socio-economice este structurat în 6 compartimente: 

• Caracteristici geografice; 

• Demografie; 

• Servicii sociale; 

• Economie; 

• Infrastructură; 

• Buna Guvernare și Managementul. 

Analiza situației existente se finalizează cu Analiza SWOT (puncte tari, puncta slabe, oportunități și 

amenințări), realizate în cadrul mesei rotunde de participanți bazat pe documentul de profil comunitar. 

 

1.2. Contextul național și regional 

Strategia de Dezvoltare Comunitară este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care are 

la bază documentele de programare locală (Programul de dezvoltare integrată a raionului Orhei (2016-

2020)), regională (Strategia de dezvoltare regională Centru (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și 

națională (Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, strategii sectoriale de dezvoltare), și 

internațională (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030). 
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1.3. Comisia și echipele PSM 

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (SDC) a localității Pohrebeni pentru 

anii 2020-2025, elaborată într-un mod participativ, conform Manualului de utilizarea a APSL elaborat de 

programul USAID / Comunitatea Mea (CM) Moldova. 

Strategia de Dezvoltare Comunitară reprezintă un document de politică publică, care va ghida acțiunile 

Administrației Publice Locale, în următorii 5 ani, în vederea asigurării unui proces continuu și coerent de 

dezvoltare a localităților localității. 

Pentru elaborarea strategiei a fost creat un grupul de lucru, componența căruia a fost aprobată prin 

Dispoziția primarului nr.2 din 31.01.2020, după cum urmează: 

Tabelul 1. Componența grupului pentru planificare strategică 

# Numele, prenumele Funcția 

1.  Sarcaliuc Roman Primarul Comunei 

2.  Codrean Serghei Secretarul Consiliului 

3.  Ursu Olga Contabil Sef 

4.  Voicu Ana Specialist primărie 

5.  Ciobanu Nicolae Specialist primărie 

6.  Procopciuc Veronica Contabil 

7.  Cucerenco Galina Bibliotecar BP Pohrebeni 

8.  Burduniuc Larisa  Bibliotecar BP Sercani 

9.  Burduniuc Leonid Direct. Casa de Cultură Sercani 

10.  Ceban Leonid Direct. Casa de Cultură Pohrebeni 

11.  Motinga Natalia Direct. Casa de Cultură Izvoare 

12.  Fronea Ala  Direct. Gradiniței Izvoras 

13.  Doros Tatiana Direct. Gradiniței Romanita 

14.  Malic Nina Direct. Gradiniței Ghiocel 

15.  Alexeev Dumitru Consilier Cons.Local 

16.  Bogaciov Vladimir Consilier Cons.Local 

17.  Bulai Valeri Consilier Cons.Local 

18.  Caramann Valerian Consilier Cons.Local 

19.  Codrean Valentina Consilier Cons.Local 

20.  Cojocari Simion Consilier Cons.Local 

21.  Godoroja Ion Consilier Cons.Local 

22.  Godoroja Veaceslav Consilier Cons.Local 

23.  Harabari Parascovia Consilier Cons.Local 

24.  Luchian Grigore Consilier Cons.Local 

25.  Robu Leonid Consilier Cons.Local 

26.  Stoian Ecaterina Consilier Cons.Local 

27.  Vieru Ghenadie Consilier Cons.Local 

 

1.4. Aprobarea consiliului local 

 

Strategia a fost aprobată prin Decizia Consiliului local nr. 4/6 din 18 septembrie 2020.  
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2. Introducere în planificarea strategică 
 

2.1. Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategic 
 

Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-economică a 

localității, de a stabili niște repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunității 

direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. 

 

Metodologia de lucru a respectat logica elaborării unei strategii: 

1) Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente și realizat cu implicarea parților interesate 

(administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă) și a responsabililor pe domenii. Această 

analiză, ce conține o dimensiune tematică, dar și una integrată, a servit drept material de lucru în 

cadrul grupurilor de lucru. 

2) Analiza SWOT - instrument de analiză a potențialului de dezvoltare a satului, evidențiază punctele 

tari și slabe, oportunitățile și amenințările rezultate din diagnosticul teritoriului pe baza unui proces 

participativ al părților interesate (grupuri de lucru sectoriale, interviuri, workshop-uri, focus grup-

uri, dezbateri cetățenești. 

3) Strategia conține viziunea, obiectivele generale și specifice de dezvoltare și principalele direcții 

strategice de dezvoltare ale satului. Acestea sunt măsurabile în termeni de timp, relevanță și rezultate 

concrete. 

4) Planul de acțiuni 2020 – 2025 conține acțiunile concrete de întreprins pe termen scurt și mediu 

pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în Strategie. 

 

În același context, metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ și transparent al acestui 

document prin organizarea de interviuri, chestionare, workshop-uri, focus grup-uri, training-uri, grupuri de 

lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele esențiale de elaborare, pentru exprimarea nevoilor și 

aspirațiilor tuturor categoriilor sociale. Au fost respectate principiile egalității și echității de gen, incluziunii 

și reprezentativității tuturor grupurilor din cadrul comunității (criterii de vârstă, sex, etnie, apartenență 

religioasă, categorii vulnerabile, etc.). 

 

Pe baza planului de acțiuni, vor fi elaborate planuri anuale de activități la nivelul consiliului local Pohrebeni. 

 

2.2. Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară 
 

Strategia de Dezvoltare Comunitară a localității Pohrebeni pentru anii 2020 – 2025 reprezintă un document 

de planificare strategica integrată la nivel local, un mijloc esențial pentru factorii de decizie, pentru părțile 

interesate și, nu în ultimul rând, pentru cetățeni, unde sunt identificate cele mai bune soluții pentru creșterea 

calității vieții prin asigurarea unui mediu sănătos pentru o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung în 

comunitate. 

 

Aceasta a fost elaborată cu suportul de Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică (în continuare 

GLPS) constituit prin Dispoziția primarului s. Pohrebeni nr.2 din 31.01.2020, cu asistența tehnică și 

metodologică din partea consultanților Business Consulting Institute, în cadrul Programului Comunitatea 

Mea implementat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 

Conținutul acestui material ține de responsabilitatea GLPS și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID 

sau a Guvernului Statelor Unite. 

 

2.3. Informații generale despre comunitate 
 

La 01.01.2020, în s. Pohrebeni sunt înregistrați valorile următorilor indicatori socio-economici: 
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Tabelul 2. Indicatori socio-economici s. Pohrebeni, 2020 

 Indicatori socio-economici 2020 

1 Total populație, inclusiv 2905 

1.1. - Copii de vârstă preșcolară (0-6) 112 

1.2 - Copii de vârstă școlară (7-18) 431 

1.3 - Populație activă 1793 

1.4 - Persoane în etate (pensionari) 501 

1.5 - Populație plecată (migranți) 209 

2. Număr de agenți economici 17 

3 Număr de salariați, inclusiv 190 

3.1 - În sfera bugetară 120 

3.2 - În economia reală 70 

4 Salariul mediu (estimativ) 4600 

5 Bugetul total executat (venituri)  anul 2019 5164631,52 

5.1 - Venituri proprii, anul 2019 100275 

6 Număr total de gospodării 930 

6.1 % din gospodării conectate la apeduct 70% 

6.2 % din gospodării conectate la canalizare 0% 

6.3 % din gospodării contract de evacuare centralizată a deșeurilor 0% 

6.4 % de gospodării comentate la rețeaua de gaz 15% 

7 Lungimea drumurilor locale (total) 12,87 

7.1 % din drumuri locale cu acoperire rigidă (asfalt și ”variantă albă”) 30% 

7.2 % din străzi cu iluminat nocturn 85% 
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3. Profilul și analiza comunității 

 

3.1. Caracteristici geografice și de mediu 
 

3.1.1. Caracteristici fizico-geografice 

Poziționarea geografică |  

Pohrebeni este un sat și comună din raionul Orhei. Satul are o suprafață de circa 1.99 kilometri pătrați, cu 

un perimetru de 8.20 km. Populația conform recensământului din anul 2014 este de 2641 persoane (806 

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

localitățile Șercani, 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 Șercani este o localitate in Raionul Orhei situata la latitudinea 47.5119 longitudinea 28.9322 si 

altitudinea de 143 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea s. Pohrebeni. Distanța 

directă pîna în or. Orhei este de 17 km. Distanța directă pîna în or. Chișinău 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. Chișinău este de 54 km.  

Clima în comuna Pohrebeni este temperat-continentală. Verile sunt lungi și călduroase cu temperaturi medii 

de peste 30 °C, iernile sunt sărace în precipitații iar în ianuarie temperatura medie este în jur de - 4 °C 

Suprafața totală a localității constituie 4643 ha, pe care locuiesc 2913 de oameni, 1365 de bărbați și 1339 

de femei.  

 

Istoric | 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. 

La nord - nord-vest de satul Pohrebeni, în locul Suleni, pe ambele pante ale unei văi, puțin mai sus de cele 
două 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. 

 

 

3.1.2. Planificare spațială 

Comuna nu dispune de un Plan Urbanistic General și este formată din trei localități: Pohrebeni, Șercani și 

Izvoare.   

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

traseul Izvoare – Orhei; pietruite, varianta albă - 10  km 

3.1.3. 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 Șercani 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.  

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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Relieful este caracteristic prin dealuri înalte și coline ale căror culmi coboară domol, în pante, spre sud, 

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

denundiție, descoperiți cu prăbușiri și cu abrupturi stâncoase, redau un aspect pietros locului în care se 

încadrează perfect vegetația forestieră, arbustivă și erbacee. Solurile sunt constituite, în mare parte din 

argile și luturi, malurile stâncoase sunt de calcar sarmațian cu aflorimente. Predomină de asemenea 

cernoziomul pe terenurile agricole. 

3.1.4. Rețeaua hidrografică: 

Apele freatice pe cumpene și pe versanți se află la adâncime medie.  

În comună există  190 de fântâni de mină, calitatea apei în acestea nu corespunde tuturor cerințelor față de 

apa potabilă. Majoritatea populației 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 localitățile Izvoare și 

Pohrebeni.  

Localitatea Șercani se alimentează cu apă potabilă din izvorul din intravilanul localității. 

3.1.5. 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. 

Maximele absolute depășesc ușor limita de 400 C. 

3.1.6. Resurse naturale: 

Teritoriul comunei se află în zona de silvostepă, în păduri crește stejarul, teiul, arțarul, frasinul. Pădurile 

comunei  sunt parte componentă a pădurilor părții centrale a țării. 

3.1.7. Comori ale naturii:  

Comunitatea are multe si frumoase comori naturale, numeroase zone cu peisaje sălbatice, colțuri de natură 

adevărată, puțin modificate de om. Natura e mai consecventă si mai darnică aici decat in alte părți, si aceasta 

datorită nu numai tezaurului național, pe care l-am avut, dar si unei gospodăriri mai judicioase. 

3.1.8. Starea mediului ambiant 

Există 3 poligoane de deșeuri autorizate însă necesită construcția unui gard de protecție 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 deșeurilor. 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 s-ar schimba în rezultatul 

activităților de montare a tomberoanelor, containerelor pentru colectarea separată a deșeurilor.  

3.2. Demografie 

3.2.1. Potențialul uman 

Populație | Conform datelor statistice la 1.01.2020, populația comunei Pohrebeni numără – 2913 locuitori. 

Majoritatea absolută a locuitorilor sunt moldoveni. Toți locuitorii sunt de religie ortodoxă. 

Vîrsta Total 
Populație stabilă Plecați peste hotare 

Bărbați Femei Bărbați 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 
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Vîrsta Total 
Populație stabilă Plecați peste hotare 

Bărbați Femei Bărbați femei 

26-62 ani 1535 779 719 19 18 

63-80 ani 316 140 176 0 0 

81 și peste 62 23 39 0 0 

TOTAL 2913 1365 1339 99 110 

 

3.3. Servicii Sociale 

3.3.1. Servicii Sociale 

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 

învățământ 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. 

Grădinița 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. 

Biblioteca comunală Pohrebeni. Anul fondarii 1951.Sediul bibliotecii este in Casa de Cultura, având 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, 



12 

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, de asemena 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 conectată 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 poștal 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 și invalizilor de gradul I li se aduce pensia acasă. În afară de acordarea pensiilor Oșiciul Poștal 

oferă o gamă largă de sevicii tuturor cetățenilor: încasarea plăților pentru servicii comunale, achitarea 

prestațiilor sociale, transferuri de bani, scrisori, colete.  

Oficiul poștal 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 și invalizilor de gradul I li se aduce pensia acasă. 

În afară de acordarea pensiilor Oșiciul Poștal oferă o gamă largă de sevicii tuturor cetățenilor: încasarea 

plăților pentru servicii comunale, achitarea prestațiilor sociale, transferuri de bani, scrisori, colete. Biroul 

unde se prestează serviciile respective nu se încălzește pe timp de iarnă. 

Oficiul poștal 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 și invalizilor de gradul I li 

se aduce pensia acasă. În afară de acordarea pensiilor Oșiciul Poștal oferă o gamă largă de sevicii tuturor 

cetățenilor: încasarea plăților pentru servicii comunale, achitarea prestațiilor sociale, transferuri de bani, 

scrisori, colete. 

Deservește 265 pensionari și invalizi și totodată și toți locuitorii satului. 
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Biserica ortodoxă. În satele comunei funcționează bisericile ortodoxe:  “Soborul Sfinților Arhangheli 

Mihail și 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 Sfinților”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 toți creștinii ortodoxși.  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, sădiți copaci, arbuști, flori, montată sistemă autonomă de încălzire.  

Grădinița 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 alimentar 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 reparații curente 

numai în interior. În perioada de iarnă instituția nu se încălzește. Este necesar instalarea sistemului de 

încălzire pentru funcționare eficientă. 

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

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

În Casa de Cultură își desfășoară activitatea biblioteca publică sătească, care este dotată cu tehnologii 

informaționale obținute în cadrul proiectului Novateca. Casa de Cultură are trei angajați: director, director 

artistic și deridecătoare. În Casa de Cultură își desfășoară activitatea ansamblul folcloric-model 

,,Țărăncuța” și ansamblul de estradă, care au participat la diverse festivaluri și concursuri locale, zonale și 

raionale, cum ar fi: 

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

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

 festivalul zonal ,,la Putna clopot bate”; 

 festivalul-concurs raional păstoresc ,,Sună tălăncuțele”; 

 festivalul raional ,,Portul național”; 

 manifestare națională ,,De Ziua Vinului”; 

 concursul național al meșterilor populari; 

 festivalul raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă; 
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 diverse manifestări locale. 

În Casa de Cultură se mai desfășoară serate de odihnă și 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. 

Grădinița 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). 

Activități culturale:  

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

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

personalitățile notorii ale satelor, primarul,  consilierii locali, după sunt organizate  programe 

bogate în numere artistice și competiții 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 

 

Servicii de asistență 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 

activitățile cotidiene de zi cu zi sunt la evidența lucrătorului social. Activitatea asistentului social comunitar 

este un adevărat colac de salvare în depășirea  situațiilor  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. 
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3.4. Economia 

3.4.1. Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri 

În comuna Pohrebeni sectorul  antreprenorial este reprezentat de către 17 agenți economici: 

N/o Denumirea înterprinderii Anul 

constituirii 

Domeniul de 

activitate/servicii 

Numărul 

de 

angajați 

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 Poștal Pohrebeni 1960 Deservirea populației  2 

13.  Oficiul Poștal Izvoare 1960 Deservirea populației  2 

14.  Oficiul Poștal Șercani 1960 Deservirea populației  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 

Sursa: Primăria localității 

Turismul 

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

de diverse culturi, încurajează afacerile, sprijină dezvoltarea durabilă și 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 potențial turistic mai mult decât remarcabil, caracterizat de o situație 

geografică favorabilă, plină de pitoresc și diversitate ale peisajului, amplasat pe coline din centrul republicii. 

În comuna noastră putem observa că resursele turistice sunt destul de multe și foarte interesante, dar slab 

exploatate din următoarele considerente: resurse 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.  
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Obiective 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 Șercani. 

 

Fondul funciar total constituie 4643 ha, inclusiv: 

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

- Teren proprietate privată – 2203,5 ha 

- Pădure (fâșii forestiere), proprietate a APL– 81 ha 

N/o Criteriu Descriere Unitate 

de 

măsură 

 Suprafața agricolă 2203,5 din care :  

- arabil 1344 

- pășuni 317,5 

- livezi 160 

- vii 36 

ha 

 Suprafața cultivată  - porumb- 400 

- cartofi -0 

- legume -0 

- grâu/secară 350 

ha 

 Producția 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 

Sursa: Primăria localității 

3.5. Infrastructura 

3.5.1. Rețele 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 instituții social-

economice (gimnaziul, grădinița 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 și epurarea apelor uzate din s.Șercani cu finanțare din Fondul Ecologic 

Național, bugetul local, bugetul raional și contribuția comunității.  Au fost conectate  la sursă de apă 80 

gospodării individuale. 
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3.5.2. Telecomunicații: rețeaua telefonică, acoperirea cu telefonie mobilă 

La rețeaua 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 rețeaua de telefonizare cu modernizarea stației de telefoane. Acest fapt 

a permis majorarea considerabilă a numărului de abonați. 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. Instituțiile social economice ( 

gimnaziu, grădinița de copii Pohrebeni, primăria, bibliotecile publice Șercani și Pohrebeni, Oficiile 

medicilor de familie, oficiul poștal Pohrebeni, SRL „Tehnoif-Agro”) sînt conectate la internet. În perioada 

2019-2020 în localitatea Pohrebeni a fost instalată fibra optică. 

3.5.3. Rețele de transport: 

Funcționează 4 rute auto a  transportului public de pasageri  conform grafilelor:  

✓ Pohrebeni - Chișinău la orele  6.20, 8.00 și 13.20 

✓ Șercani - Chișinău la orele  6.00 și 13.00 

✓ Pohrebeni - Orhei la orele 9.00 și 15.40 

✓ Izvoare - Orhei la orele  6.40 

Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară în ultimii 5 ani |  

N/o Denumirea proiectului Anul 

implem. 

Finanțatorul Costul total 

(lei) 

Inclusiv 

contribuția 

comunității 

(lei)  

Numărul 

de 

beneficiari 

 Alimentarea cu apă , 

evacuarea și epurarea 

apelor uzate din s. 

Șercani. 

2014 -

2016 

Fondul 

Ecologic 

Național 

7 412188,23   80 

gospodării 

 Total 1 proiect  7412188,23   

Sursa: Primăria localității 

 

3.6. Buna guvernare și management 

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

experiență în domeniu. Autorinățile administrației 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.  

Componența 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; 
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10. Luchian Grigore – pensionar; 

11. Robu Leonid  - pensionar; 

12. Stoian Ecaterina  - profesoare gimnaziu; 

13. Vieru Ghenadie – pădurar. 

 

Funcționarii primăriei comunei Pohrebeni : 

1. Șarcaliuc Roman       -  Primarul comunei Pohrebeni 

2. Codrean Serghei        -  Secretarul  Consiliului local 

3. Ursu Olga                  -  Contabil – șef  primăria  

4. Voicu Ana                -  Specialist în problemele perceperii fiscale 

5. Ciobanu Nicolae        -  Specialist pentru reglementarea regimului funciar 

 

3.6.1. Bugetul local 

   anul 2019  

 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 

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 mii lei.  

Cheltuieli: - 5771  mii lei 

Nr. 

d/o 

Denumirea grupelor Mii lei 

1 Aparatul administrativ 1194,4  

2 Grădinițele de copii 2879,2 

3 Dezvoltarea comunală  73,3 

4 Biblioteci comunale 139,1 

5 Casele de cultura  1049,6 

6 Iluminat stradal  85 

7 Fondul de rezervă  30 

8 Reabilitarea drumurilor  319,8  

 TOTAL cheltuieli 5771 

Sursa: Primăria localității 
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3.6.2. Societatea civilă 

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

organizații obștești: 

Nr. Denumirea asociației obștești 

1 AO „Vox-Ado” 

2 AO „Caritate” 

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

4 AO a Educatorilor și părinților a Grădiniței „Romanița” din s.Pohrebeni 

5 AO a Profesorilor și a părinților din Școala Medie Pohrebeni 

6 AO a profesorilor și a părinților din Gimnaziul Șercani 

7 AO a profesorilor și a părinților din Gimnaziul satului Izvoare 

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

microproiectului de reparație capitală a grădiniței de copii Pohrebeni, asigurarea cu gaze naturale a 

localităților Șercani și Pohrebeni. 

Mediu de informare 

Informarea locuitorilor are loc prin mijloacele tradiționale: mass media naționale – presa, televiziunea 

națională, radioul național, există publicația   „Opinia Liberă” – publicație regională independentă, fondată 

în anul 2012 care apare o dată în săptămână, panourile informative ale APL în sediul primăriei și instituțiile 

din cultură din satele Șercani și Izvoare. Conform informației oferite de oficiile poștale 185 persoane sunt 

abonate la ziare și reviste. Activează pagina WEB a APL, dar insuficient. 
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3.7. Analiza SWOT 
 

Analiza SWOT reprezintă instrumentul principal, aplicat în evaluarea calitativă a situației din diferite 

domenii ale vieții comunitare a localității care face o analiză internă pentru a vedea care sunt punctele tari 

și punctele slabe ale comunității, urmate de o analiză externă concentrată pe oportunitățile și riscurile cele 

mai importante. Analiza SWOT fost realizată în procesul de planificare strategică, de membrii grupului de 

lucru, inclusiv grupurile sectoriale și principalele părți interesate. 

 

Tabelul 3. Analiza SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

▪ terenuri agricole pretabile pentru culturile cerealiere 

și legumicultură 

▪ fauna bogată 

▪ grad de poluare a solului și a aerului scăzut 

▪ potențial turistic semnificativ 

▪ comuna dispune de arii naturale nepoluate 

▪ existența personalului calificat sau policalificat 

▪ integrarea în câmpul muncii a forței de muncă 

existente,  

▪ personal didactic calificat la disciplinele de 

învățământ 

▪ există grădiniță 

▪ există gimnaziu  

▪ există bibliotecă 

▪ există manifestări culturale consacrate 

▪ cor bisericesc cu tradiție  

▪ există o tradiție a sărbătorilor comunitare ce animă 

viața socială 

▪ există rețea de telefonie 

▪ există Internet 

▪ există Centru de Sănăptate  

▪ există în comună activități economice în domeniul 

unor activități de comerț 

▪ resurse de mediu insuficient folosite 

▪ emigrarea forței de muncă în străinătate 

▪ lipsa inițiativei din partea tinerilor 

▪ proces de îmbătrânire demografică 

▪ capacitate scăzută de reînnoire demografică 

▪ densitate redusă a populației 

▪ corelarea deficitară a cererii cu oferta de pe piața de 

muncă 

▪ decalaj între pregătirea oferită de școală și cerințele 

pieței muncii 

▪ insuficienta implicare din partea consiliilor locale în 

dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil și 

familie, la nivelul comunității 

▪ insuficienta dezvoltare a unui sistem de protecție 

socială pentru tineri cu vârsta peste 18 ani care 

părăsesc sistemul de protecție socială a copiilor 

precum și pentru persoanele victime ale violenței 

domestice 

▪ parteneriate slab dezvoltat între școală și mediul de 

afaceri 

▪ insuficienta armonizare a sistemului educațional 

post gimnazial cu cerințele pieței muncii și 

dezvoltării viitoare a societății 

▪ migrarea tinerilor spre orașe mari, pentru 

continuarea studiilor 

▪ lipsa programelor, proiectelor  de reconversie 

profesională 

▪ dotarea precară a unităților de învățământ cu 

echipamente și materiale 

▪ insuficienta racordare la tehnicile moderne 

▪ nevalorificarea potențialului generat de cadrul 

geografic 

▪ surse de finanțare modeste a activităților de sport și 

agrement 

▪ lipsa sau slaba calitate a infrastructurii specifice 

activităților turistice acolo unde există un potențial 

ridicat de resurse naturale. 

▪ Lipsa de organizații de promovare a turismului 

▪ infrastructura de acces către obiectivele turistice 

este slab dezvoltată 

▪ lipsa de educație a populației din mediul rural 

privind posibilitatea practicării turismului rural și 
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absența pachetelor turistice pe acest segment 

▪ slaba reprezentare a turismului de nișă în zonă  

▪ număr redus de agenți 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 stațiile de autobus 

▪ lipsa televiziunii prin cablu 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Peisaj ce permite dezvoltarea turismului 

Reabilitarea infrastructurii locale 

▪ Dezvoltarea managementului atracțiilor 

(destinației) turistice, a infrastructurii turistice 

▪ Dezvoltarea businessului mic 

▪ Valorificarea artizanatului  

▪ Atragerea investițiilor 

▪ Participarea la proiectele inițiate în vederea 

consolidării măsurilor de încredere între maluri 

▪ Extinderea intravilanului, a perimetrului construibil 

▪  

▪ Aflarea în zona de securitate  

▪ Degradarea terenurilor agricole în urma 

precipitaților abundente 

▪ Migrația populației 

▪ Calamitățile naturale (secetă; inundații, grindină), 

care afectează businessul agricol  

▪ Sporirea riscurilor de infectare a populației din 

cauza epidemiilor tot mai frecvente la nivel 

mondial, inclusiv din partea transnistreană 

▪ Instabilitatea politică, economică, legislativă 
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4. Strategia de dezvoltare socio-economică 
 

4.1. Viziunea comunității 
 

Analiza diagnostic privind situația socio-economică a evidențiat necesitățile și tendințele de dezvoltare ale 

localităților, în baza cărora a fost conturată următoarea viziune strategică de dezvoltare a comunei 

Pohrebeni pentru perioada 2020-2025: 

Pohrebeni – O comună amenajată și curată, cu servicii publice de calitate, cu o infrastructură bine 

dezvoltată, o economie diversificată, cu tradiții păstrate și promovate, reprezentând o zonă renumită de 

turism rural, cu un mediu ambiant protejat,  cu grija față de persoanele defavorizate, cu condiții decente 

de muncă și odihnă, cu o viață culturală bogată, cu o APL modernă și transparentă, axată pe nevoile 

comunității și într-un parteneriat permanent cu cetățenii.. 

Misiunea 

Pentru realizarea Viziunii strategice misiunea comunității și a autorităților publice locale este: 

De a transforma comuna Pohrebeni într-o comunitate model prin menținerea și dezvoltarea realizărilor, 

implementînd noi modalități de creștere calitativă și cantitativă a vieții, înlăturînd indiferența populației 

prin conștientizarea rolului ei, investind în potențialul uman și valorificându-l permanent. 

Valorile comunității  

Realizarea viziunii și misiunii va fi asigurată de acceptarea de către fiecare cetățean al comunității a unui 
sistem de valori care vor deveni norme de conduită și atitudine general acceptate în următorii cinci ani. 
Acest sistem este compus din următoarele valori: 

 

Cooperare. Strategia de dezvoltare va fi implementată doar lucrând împreună și în interes reciproc 
încercând să diminuăm divergențele la maximum. 

Consultare. Orice acțiune cu impact asupra unei mari părți a comunității va fi discutată cu întreaga 

comunitate și implementată cu acordul majorității. 

Activism. Această valoare este cheia succesului misiunii noastre și trebuie să se manifeste prin simțul 
răspunderii în îndeplinirea obligațiilor asumate și prin perseverența la toate etapele realizării Strategiei. 

 

Competență. Este absolut necesară în soluționarea problemelor, un grad mai înalt de competență va avea 
drept rezultat obținerea unor performanțe mai înalte, catalizând realizarea scopurilor și îndeplinirea 
misiunii. 

 

Profesionalism. Această valoare se va manifesta prin competență și rapiditate în soluționarea problemelor 
și va avea drept rezultat obținerea unor performanțe mai înalte, facilitând realizarea scopurilor și îndeplinirii 
misiunii. 

 

Responsabilitate. Valoare obligatorie tuturor actorilor locali: APL, agenți economici, instituțiilor social - 
culturale și fiecărui membru a comunității în parte în activitatea cotidiană. 

 

Transparență. O colaborare vizibilă, sinceră între actorii interni și externi .Fără transparență în acțiuni nu 
se poate obține o imagine reală a realizărilor comunei. 

 

Respect reciproc. Atitudine de stimă reciprocă atât în relațiile de serviciu, oficiale, cît și cele cotidiene. 

 

Toleranță. Capacitatea de a te abține în situații critice, în interesul cauzei, a majorității. 
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Meritocrație. Această valoare se va manifesta prin promovarea factorilor de decizie în dependență de 
competență și profesionalism având drept rezultat obținerea unor performanțe, facilitând realizarea tuturor 
scopurilor. 

 

Interes reciproc. Numai prin interes reciproc este posibil realizarea unor lucruri frumoase, vom fi capabili 
să realizăm niște scopuri benefice, pentru comunitatea noastră. 

 

Hărnicie. Valoarea care predomină în comunitatea noastră și se manifestă prin menținerea și ridicarea 
nivelului de trai a consătenilor. 

Onestitate. Toate părțile implicate în procesul implementării Strategiei vor da dovadă de onestitate pentru 

a realiza o conlucrare sinceră întru realizarea succesului Strategiei. 

 

4.2. Cadrul și direcțiile strategice 

Pentru realizarea Viziunii strategice activitățile tuturor factorilor implicați în procesul de dezvoltare locală 

vor fi orientate spre atingerea a patru direcții strategice: 

I DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE 

II DEZVOLTAREA SECTORULUI ECONOMIC 

III AMENAJAREA COMUNITĂȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI AMBIANT 

IV. DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI, INFORMAREA COMUNITĂȚII, 

PROMOVAREA IMAGINEI 

În cadrul discuțiilor desfășurate la Atelierele de planificare strategică au fost discutate mai multe aspecte 

critice ale dezvoltării socio-economice ale localității. După analiza efectuată a necesităților și priorităților 
de dezvoltare a localității, având drept punct de reper Viziunea Strategică de Dezvoltare și Misiunea 

autorităților publice locale și a partenerilor locali de dezvoltare, au fost formulate Obiective Strategice de 

dezvoltare a localității pentru perioada următorilor 5 ani. 

Pentru fiecare din Obiectivele strategice au fost identificate măsuri și proiecte /acțiuni necesare de 

realizat. 

Directia strategică 1: Dezvoltarea infrastructurii sociale. 

Obiectiv specific Acțiuni/ proiecte 

1. Îmbunătățirea condițiilor 

de funcționare eficientă la 

gimnaziu Pohrebeni 

• Reparația acoperișului 

• Izolarea termică a pereților 

• Reabilitarea rețelei electrice  

• Reparația capitală a trotuarelor la intrarea pe teritoriul gimnaziului. 

• Deschiderea unui bloc sanitar la etajul III. 

2. Îmbunătățirea condițiilor 

de activitate la  grădinița 

„Romanița” din satul 

Pohrebeni 

• Izolarea termică a pereților 

• Procurarea tehnicii informaționale moderne de instruire (table-interactive) 

• Schimbarea ușilor de la intrare în instituție 

• Dotarea blocului alimentar cu utilaj sanitar și echipament corespunzător.  

• Amenajarea blocului sanitar pentru persoane cu dizabilități 

• Dotarea cabinetului medical cu utilaj necesar 

• Amenajarea terenului de sport  

• Procurarea inventarului sportiv 

• Reparația blocului sanitar extern 

• Schimbarea pardoselilor în toată grădinița 

3. Îmbunătățirea condițiilor 

de activitate la  grădinița 
• Conectare la conducta de canalizare 

• Izolarea termică a pereților 
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Obiectiv specific Acțiuni/ proiecte 

„Izvoraș” din satul 

Izvoare 
• Pavarea trotuarelor din jurul grădiniței 

• Dotarea cu mobilier 

• Reaprația curentă a unei porțiuni de gard 

• Procurarea covoarelor în grupe și pe coridoare 

4. Îmbunătățirea condițiilor 

de activitate la  grădinița 

„Ghiocel” din satul 

Șercani 

• Finisarea schimbului ușilor și geamurilor  

• Reparația capitală a acoperișului 

• Schimbarea pardoselelor în dormitor 

• Reaprația curentă a unei porțiuni de gard (200 m) 

• Pavarea trotuarelor din jurul grădiniței (60 m) 

5. Îmbunătățirea condițiilor 

de activitate la  Primăria 

comunei Pohrebeni 

• Montarea acoperișului șarpant 

• Reparația capitală a încăperilor 

• Amenajarea blocului sanitar intern 

• Schimbarea ușilor și geamurilor din termopan 

• Renovarea sistemului de încălzire 

• Conectare la conducta de apă 

• Dotarea cu mobilier 

• Amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. 

6. Îmbunătățirea calității 

serviciilor medicale 

prestate de   Oficiul 

Medicilor de Familie 

Pohrebeni 

• Procurarea echipamentului medical performant  

• Dotarea cu mobilier a punctului farmaceutic. 

• Procurarea unității de transport pentru medicul de familie. 

• Reparația curentă a birourilor la etajul II. 

7. Îmbunătățirea condițiilor 

la Casa de Cultură  

Pohrebeni 

• Reparația parțială a acoperișului 

• Reparația curentă a încăperilor 

• Amenajarea blocului sanitar intern 

• Conectare la conducta de apă 

• Finisarea schimbului ușilor și geamurilor din termopan 

• Dotarea cu mobilier  

• Procurarea materialelor necesare și amenajarea scenei 

• Procurarea echipamentului de sonorizare  

• Procurarea instrumentelor muzicale  

• Procurarea (completarea) costumației pentru ansamblul de dans ”Codrenii” 

• Crearea ansamblului folcloric 

• Amenajarea sălii de festivități pentru organizarea seratelor de odihnă și 

distracție pentru tineret 

• Montarea sistemului de încălzire 

8. Îmbunătățirea condițiilor 

la Casa de Cultură 

Șercani 

• Reparația capitală a acoperișului 

• Reabilitarea rețelei electrice 

• Montarea sistemului de încălzire 

9. Îmbunătățirea condițiilor 

la Căminul cultural  

Izvoare 

• Reparația scărilor de la intrare 

• Conectarea la internet a instituției 

• Procurarea unui calculator 

• Montarea sistemuuli de încălzire cu sobe 

• Procurarea echipamentului sonor pentru ansamblul vocal pentru femei 

10. Îmbunătățirea condițiilor 

la biblioteca Pohrebeni 
• Reparația capitală a încăperii bibliotecii  

• Dotarea cu mobilier corespunzător 

• Procurarea materialelor moi (draperii, covoare) 

• Procurarea echipamentului IT modern (calculator, imprimantă) 

• Renovarea fondului de cărți cu noi exemplare 

11. Asigurarea cu tineri 

specialiști a instituțiilor 

de servicii publice din 

comună 

• Studiul și elaborarea necesităților de cadre în perioada de 5-7 ani 

• Orientarea profesională a absolvenților către specialitățile necesare satului 

• Recalificarea unor specialiști pentru necesarul de cadre comunitar 

• Perfecționarea continuă a măiestriei specialiștilor din comunitate 

• Aprecierea și susținerea specialiștilor performanți din comunitate 
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Obiectiv specific Acțiuni/ proiecte 

12. Amenajarea și punerea în 

funcțiune a unui centru 

comunitar de plasament 

social 

• Analiza situației existente în baza unui studiu-sondaj 

• Identificarea și reparația capitală  a unei încăperi 

• Dotarea Centrului cu echipament și utilaj necesar 

• Angajarea și instruirea personalului 

• Deschiderea unei cantine sociale 

• Prestarea serviciilor de menaj persoanelor în vîrstă singuratice  

• Servicii de reabilitare medical-psihologice prestate persoanelor din Centru 

• Deschiderea cercurilor pe interese pentru persoanele din Centru  

• Organizarea sărbătorilor tradiționale, a seratelor de odihnă pentru 

persoanele din Centru 

 

Directia strategică 2: Dezvoltarea sectorului economic 

Obiectiv specific Acțiuni/proiecte 

1. Dezvoltarea turismului 

rural în comuna 

Pohrebeni 

• Studierea legislației RM despre turism 

• Identificarea atracțiilor turistice din localitate  

• Amenajarea unei zone de odihnă și turistice în jurul iazului din 

Pohrebeni  

• Amenajarea traseului turistic comunitar în zona rezervației peisagistice 

Pohrebeni 

• Organizarea unor seminare de informare privind deschiderea 

pensiunilor și agro-pensiunilor 

• Promovarea turismului comunitar prin intermediul diasporei  

• Construcția unui drum de conexiune între comunele Jora de Mijloc – 
Pohrebeni-Pohrebeni  

• Promovarea turismului comunitar prin intermediul paginii web a 

satului 

2. Prestarea serviciilor de 

transport de pasageri în 

satul Pohrebeni 

• Asigurarea serviciilor de transport de pasageri în satul Pohrebeni 

• Reparația curentă a stațiilor de pasageri 

• Construcția în satul Pohrebeni, lângă oficiul poștal, a unei stații noi de 

pasageri 

3. Prestarea serviciilor de 

transport de pasageri în 

satul Șercani 

• Întreținerea în stare bună a serviciilor de transport de pasageri în satul 

Șercani 

• Deschiderea unei rute noi de pasageri pe traseul Izvoare - Orhei 

• Reparația curentă a stațiilor de pasageri din localitate 

4. Amenajarea unui local 

pentru Casa de Ceremonii 

în satul Pohrebeni 

• Prospectarea oportunității inițierii unei afaceri de prestări de servicii 

corespunzătoare; 

• Oferirea unui local pentru inițierea afacerii și a unor facilități fiscale 

din partea APL 

5. Dezvoltarea agriculturii 

în comuna Pohrebeni 
• Colaborare cu AXA 

• Promovarea seminarelor cu conținut teoretico -practic 

• Informarea populației despre proiectele noi din agricultură 

• Informarea privind beneficiile consolidării terenurilor agricole 

• Procurarea tehnicii  (performante pentru necesitățile comunității: (de 

transferat la capitolul infrastructura) 

6. Deschiderea unei piețe 

agricole comunitară 

modernă 

• Studierea legislației RM 

• Amenajarea parcării 

• Montarea unor noi tarabe și gherete specifice produselor 

comercializate 

• Amenajarea grupului sanitar 

• Amenajarea sectoarelor pentru realizarea produselor pe categorii 

• Montarea pavajului 

• Instalarea gardului 

7. Inițierea unor afaceri de 

prestări servicii pentru 
• Identificarea și reparația unei încăperi 

• Procurarea echipamentului și materialelor necesare 
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Obiectiv specific Acțiuni/proiecte 

populație (reparația 

încălțămintei; croitorie; 

frizerie etc.) 

• Prestarea serviciilor 

 

Directia strategică 3: Amenajarea comunității și protecția mediului ambiant 

Obiectiv specific Acțiuni / proiecte 

1. Renovarea sistemelor de 

aprovizionare cu apă 

potabilă a comunei 

• Evaluarea stării actuale a sistemelor de aprovizionare cu apă 

• Executarea lucrărilor de renovare a sistemelor de aprovizionare cu apă 

după cum urmează: 

• Porțiunea de la sursa de apă pînă la hotarul satului Pohrebeni 

• Porțiunea de la hotarul satului Pohrebeni pînă la Solovei V 

• Întreținerea în stare funcțională a sistemului de apă din satul Șercani 

• Întreținerea în stare funcțională a sistemului de apă din satul Izvoare 

2. Construcția sistemului de 

canalizare 
• Elaborarea proiectului tehnic 

• Construcției traseului central de canalizare cu conectarea la traseul de 

canalizare a instituțiilor sociale: 

• Conectarea gospodăriilor individuale și a agenților economici la 

sistemul de canalizare 

• Montarea stațiilor de epurare moderne 

3. Renovarea infrastructurii 

rutiere 
• Evaluarea stării actuale a drumurilor 

• Reparația sectoarelor de drum identificate 

4. Extinderea traseului de 

iluminare stradală în 

comunitate 

• Elaborarea proiectului tehnic (în sectoarele noi) pentru satul Pohrebeni 

• Elaborarea proiectului tehnic (în sectoarele noi) pentru satul Izvoare 

• Elaborarea proiectului tehnic (în sectoarele noi) pentru satul Șercani 

• Executarea lucrărilor de extindere a traseului de iluminare stradală în 

satul Izvoare 

• Executarea lucrărilor de extindere a traseului de iluminare stradală în 

satul Șercani 

• Executarea lucrărilor de extindere a traseului de iluminare stradală în 

satul Pohrebeni 

5. Amenajarea cimitirului 

din satul Pohrebeni 
• Procurarea și montarea unei porți noi 

• Reparația blocului sanitar 

• Construcția capitală a gardului 

• Montarea meselor și a scaunelor pentru comemorări 

• Montarea băncilor și a urnelor 

• Construcția gardului nou (60 m) la cimitirul din satul Izvoare 

6. Colectarea și 

transportarea deșeurilor 
• Elaborarea unui Regulament de colectare, transportare și depozitare a 

deșeurilor 

• Informarea populației contra semnătură despre prevederile 

Regulamentului 

• Arendarea unei unități de transport de către Primărie pentru evacuarea 

deșeurilor 

• Amenajarea drumului de acces la Poligonul de deșeuri 

• Plantare unui gard verde de protecție în jurul Poligonului 

• Montarea tomberoanelor pentru colectarea deșeurilor în locurile mai 

aglomerate 

7. Amenajarea parcului 

(zonei de odihnă) 
• Elaborarea unei schițe tehnice de amenajare 

• Plantarea arborilor și arbuștilor 

• Montarea băncilor și a urnelor în parc 

• Amenajarea terenului de joacă pentru copii 

• Montarea echipamentului pentru terenul de forță 
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Obiectiv specific Acțiuni / proiecte 

8. Extinderea traseului de 

gaz prin satul Șercani 
• Conectarea obiectelor sociale (Biserica, Grădinița, Casa de Cultură) 

• Conectarea gospodăriilor individuale și a agenților economici la 

traseul de gaz 

9. Construcția traseului de 

gaz prin satul Izvoare 
• Elaborarea proiectului tehnic și identificarea surselor de finanțare 

• Conectarea Grădiniței copii Izvoare 

• Conectarea Casei de Cultură Izvoare 

• Conectarea Oficiului poștal Izvoare 

• Conectarea Oficiului medicilor de familie Izvoare 

• Conectarea Oficiului medicilor de familie din satul Șercani 

• Conectarea gospodăriilor casnice 

10. Întreținerea în stare 

funcțională a 

întreprinderii municipale 

• Pregătirea documentelor și înregistrarea noilor servicii 

• Angajarea personalului 

• Procurarea unei unități auto anti incendiare 

11. Plantarea unui sector de 

pădure (Hîrtop) 
• Atribuirea terenului pentru plantare conform deciziei Consiliului Local 

• Elaborarea unei schițe tehnice a sectorului de pădure 

• Plantarea puieților de diferite specii (conform schiței tehnice) 

• Îngrijirea și supravegherea terenului plantat. 

12. Întreținerea în stare bună 

a bisericii ortodoxe din 

satul Pohrebeni 

• Procurarea și montarea unui clopot nou la biserică  

• Procurarea și montarea unei porți noi 

13. Întreținerea în stare bună 

a bisericii ortodoxe din 

satul Izvoare 

• Lucrări de reparații curente la biserica din satul Izvoare 

• Montarea meselor și a scaunelor pentru comemorări la biserica din 

satul Izvoare 

 

Directia strategică 4: Dezvoltarea parteneriatului, informarea comunității, promovarea imaginei 

Obiectiv specific Acțiuni /proiecte 

1. Dezvoltarea paginii web 

a comunității 
• Măsura 4.1.1  

• Angajarea unei persoane, care va elabora proiectul paginii WEB 

• Colectarea informației și plasarea pe pagina web 

• Înregistrarea și lansarea paginii web 

• Reînnoirea periodică a conținutului paginii 

• Editarea unei broșuri despre comunitate 

2. Parteneriatul 

intercomunitar 
• Colectarea informației despre satele cu realizări în dezvoltarea 

comunitară 

• Semnarea unui acord de realizare a schimbului de experiență 

• Elaborarea planului grafic de realizare a schimbului de experiență. 

• Realizarea activităților comune 

3. Informarea cetățenilor 

prin intermediul 

adunărilor generale 

• Organizarea unui studiu pentru identificarea problemelor comunitare, 

necesare de discutat la adunările generale 

• Elaborarea planului-grafic al adunărilor generale 

• Colectarea informației pentru întrebările de la adunarea generală 

• Informarea și mobilizarea populației la adunările generale 

• Organizarea și desfășurarea adunărilor generale 

4. Organizarea și 

desfășurarea sondajelor, 

studiilor 

• Elaborarea tematicilor și a formularelor pentru sondaje 

• Determinarea eșantionului pentru sondaje și a perioadelor 

• Desfășurarea sondajelor 

• Prelucrarea datelor și analiza rezutatelor   

5. Implicarea cetățenilor în 

concursurile comunitare 
• Elaborarea planului-grafic de realizare a concursurilor 

• Elaborarea regulamentelor concursurilor 

• Informarea populației și lansarea concursurilor 

• Desfășurarea concursurilor comunitare 
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6. Organizarea seminarelor 

de instruire pentru 

cetățenii comunei 

• Organizarea unui studiu pentru identificarea temelor de instruire la 

seminare 

• Alcătuirea planului-grafic de desfășurarea a seminarelor 

• Identificarea moderatorilor locali și externi 

• Organizare și desfășurarea seminarelor identificate domenii: 

7. Transparență decizională • Informarea populației despre cheltuielile primăriei, proiectele 

implementate, problemele rezolvate; deciziile Consiliului Local 

8. Implicarea focus-

grupurilor în viața 

comunitară 

• Implicarea grupurilor de lucru pentru  monitorizarea și actualizarea 

planului strategic 

• Discutarea prealabilă a unor decizii ale consiliului local 

• Analiza unor întrebări pentru adunări generale  a satului  

• Implicarea focus grupurilor la implementarea  unor proiecte și 

colectarea contribuțiilor populației 

9. Colaborarea cu 

persoanele notorii din 

comunitate 

• Identificarea și precizarea listei persoanelor notorii din comunitate 

• Implicarea Diasporei în viața comunitară (băștinașii plecați din 

localitate) 

• Implementarea proiectelor comune APL. Persoanele notorii și 

diaspora. 
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4.3. Planul de Acțiuni 

Directia strategică 1: Dezvoltarea infrastructurii sociale.  

 
Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

OS 1.1. Îmbunătățirea 

condițiilor de funcționare 

eficientă la gimnaziu 

Pohrebeni 

Măsura 1.1.1  

Reparația acoperișului 

2021 Directorul 

gimnaziului 

Acoperiș reparat 1.600.000 Buget local 

Surse externe 

Măsura 1.1.2  

Izolarea termică a pereților 

2021-2022 Directorul 

gimnaziului 

Clădire reparată 752.000 Buget local 

Surse externe 

Măsura 1.1.3  

Reabilitarea rețelei electrice  

2023 Directorul 

gimnaziului 

Rețea reabilitată  798.000 Buget local 

Surse externe 

Măsura 1.1.4  

Reparația capitală a 

trotuarelor la intrarea pe 

teritoriul gimnaziului. 

2021 Directorul 

gimnaziului 

Trotuare reparate 180 000 Buget local 

Surse externe 

Măsura 1.1.5  

Deschiderea unui bloc 

sanitar la etajul III. 

2023 Directorul 

gimnaziului 

Bloc sanitar deschis 40 000 Buget local 

Surse externe 

OS 1.2. Îmbunătățirea 

condițiilor de activitate la  

grădinița „Romanița” din 

satul Pohrebeni 

Izolarea termică a pereților 
2022 Stoles S-meșter Pereți izolați 100 000 Buget local 

Surse externe 

Procurarea tehnicii 

informaționale moderne de 

instruire (table-interactive) 

2021 Doroș Tatiana-

director grădiniță 

Tehnică 

informațională 

procurată 

10 000 Buget local 

Surse externe 

Schimbarea ușilor de la 

intrare în instituție 

2020 Doroș Tatiana-

director grădiniță 

Uși schimbate 24 000 Buget local 

Surse externe 

Dotarea blocului alimentar 

cu utilaj sanitar și 

echipament corespunzător.  

2020 Buimestru R-

bucătar 

Bloc sanitar dotat 

cu utilaj 

corespunzător 

24 000 Buget local 

Surse externe 

Amenajarea blocului sanitar 

pentru persoane cu 

dizabilități 

2020 Pîslari Victor-

electric 

Bloc sanitar 

amenajat 

10 000 Buget local 

Surse externe 

Dotarea cabinetului medical 

cu utilaj necesar 

2023 Godoroja Serghei-

medic 

Cabinet medical 

dotat cu utilaj 

necesar 

20 000 Buget local 

Surse externe 

Amenajarea terenului de 

sport  

2023 Godoroja V-

consilier local 

Teren de sport 

amenajat 

30 000 Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

Procurarea inventarului 

sportiv 

2023 Doroș Tatiana-

director grădiniță 

Inventar procurat 30 000 Buget local 

Surse externe 

Reparația blocului sanitar 

extern 

2022 Chiorescu R-șef 

gopodărie 

Bloc sanitar reparat 10 000 Buget local 

Surse externe 

Schimbarea pardoselilor în 

toată grădinița 

2021-2022 Zagorodnic 

Anatol-electric 

Pardoseli schimbate 250 000 Buget local 

Surse externe 

OS 1.3. Îmbunătățirea 

condițiilor de activitate la  

grădinița „Izvoraș” din satul 

Izvoare  

Conectare la conducta de 

canalizare 

2020 Pîslari Victor-

electric 

Clădire conectată la 

conducta de gaz 

50 000 Buget local 

Surse externe 

Izolarea termică a pereților 
2021 Fronea Ala-

director 

Pereți izolați termic 40 000 Buget local 

Surse externe 

Pavarea trotuarelor din 

jurul grădiniței 

2021 Fronea Ala-

director 

Trotuare pavate 40 000 Buget local 

Surse externe 

Dotarea cu mobilier 
2022 Fronea Ala-

director 

Mobilier procurat 15 000 Buget local 

Surse externe 

Reaprația curentă a unei 

porțiuni de gard 

2023 Ursu Olga-contabil Porțiune de gard 

reparată 

100 000 Buget local 

Surse externe 

Procurarea covoarelor în 

grupe și pe coridoare 

2022 Fronea Ala-

director 

Covoare procurate 50 000 Buget local 

Surse externe 

OS 1.4. Îmbunătățirea 

condițiilor de activitate la  

grădinița „Ghiocel” din 

satul Șercani 

 

Finisarea schimbului ușilor 

și geamurilor  

2020 Molic Nina-

director 

Uși și geamuri noi 

instalate 

95 000 Buget local 

Surse externe 

Reparația capitală a 

acoperișului 

2021 Ursu Olga-contabil Acoperiș reparat 120 000 Buget local 

Surse externe 

Schimbarea pardoselelor în 

dormitor 

2020 Molic Nina-

director 

Pardoseli schimbate 5 000 Buget local 

Surse externe 

Reaprația curentă a unei 

porțiuni de gard (200 m) 

2022 Ursu Olga-contabil Gard reparat 100 000 Buget local 

Surse externe 

Pavarea trotuarelor din 

jurul grădiniței (60 m) 

2023 Molic Nina-

director 

Trotuare pavate 2 000 Buget local 

Surse externe 

OS 1.5. Îmbunătățirea 

condițiilor de activitate la  

Primăria comunei 

Pohrebeni  

Montarea acoperișului 

șarpant 

2020 Șarcaliuc Roman-

primar 

Acoperiș montat 700 000 Buget local 

Surse externe 

Reparația capitală a 

încăperilor 

2020-2021 Șarcaliuc Roman-

primar 

Încăperi reparate 800 000 Buget local 

Surse externe 

Amenajarea blocului sanitar 

intern 

2020 Macari Ion-

specialist tehnic 

Bloc sanitar 

amenajat 

100 00 Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

Schimbarea ușilor și 

geamurilor din termopan 

2020 Macari Ion-

specialist tehnic 

Uși și geamuri noi 

instalate 

100 00 Buget local 

Surse externe 

Renovarea sistemului de 

încălzire 

2021-2022 Codrean Serghei-

secretar 

Sistem de încălzire 

renovat 

120 00 Buget local 

Surse externe 

Conectare la conducta de 

apă 

2021 Codrean Serghei-

secretar 

Clădire conectată la 

apeduct 

15 000 Buget local 

Surse externe 

Dotarea cu mobilier 
2021 Procopciuc 

Veronica-contabil 

Mobilier procurat 150 000 Buget local 

Surse externe 

Amenajarea unei rampe de 

acces pentru persoanele cu 

dizabilități. 

2021 Macari Ion-

specialist tehnic 

Rampă amenajată 10 000 Buget local 

Surse externe 

OS 1.6. Îmbunătățirea 

calității serviciilor medicale 

prestate de   Oficiul 

Medicilor de Familie 

Pohrebeni 

Procurarea echipamentului 

medical performant  

2021 Godoroja Serghei-

șeful OMF 

Echipament 

procurat 
700000 Buget central 

Surse externe 

Dotarea cu mobilier a 

punctului farmaceutic. 

2022 Godoroja Serghei-

șeful OMF 

Mobilier procurat 85000 Buget central 

Surse externe 

Procurarea unității de 

transport pentru medicul de 

familie. 

2023 Godoroja Serghei-

șeful OMF 

Unitate de transport 

în dotare 
200000 Buget central 

Surse externe 

Reparația curentă a 

birourilor la etajul II. 

2022 Godoroja Serghei-

șeful OMF 

Birou reparat 35000 Buget central 

Surse externe 

OS 1.7. Îmbunătățirea 

condițiilor la Casa de 

Cultură  Pohrebeni  

Reparația parțială a 

acoperișului 

2020-2021 Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

Acoperiș reparat 350 000 Buget local 

Surse externe 

Reparația curentă a 

încăperilor 

2020 Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

Încăperi reparate 200 000 Buget local 

Surse externe 

Amenajarea blocului sanitar 

intern 

2021 Pîslari Victor-

electric 

Bloc sanitar 

amenajat 

300 000 Buget local 

Surse externe 

Conectare la conducta de 

apă 

2021 Pîslari Victor-

electric 

Clădire conectată la 

apeduct 

300 000 Buget local 

Surse externe 

Finisarea schimbului ușilor 

și geamurilor din termopan 

2020 Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

Uși și geamuri noi 

instalate 

150 000 Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

Dotarea cu mobilier  2023 Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

Mobilier procurat 700 000 Surse externe 

Procurarea materialelor 

necesare și amenajarea 

scenei 

2023 Ceban Leonid-

director Casa de 

Cultură 

Materiale 

achiziționate 

250 000 Surse externe 

Procurarea echipamentului 

de sonorizare  

2023-2024 Codreanu Leonid -

conducător artistic 

Echipament 

procurat 

400 000 Buget local 

Surse externe 

Procurarea instrumentelor 

muzicale  

2023-2025 Directorul casei de 

Cultură;    

Instrumente 

procurate 

500 000 Surse externe; 

buget local 

Procurarea (completarea) 

costumației pentru 

ansamblul de dans 

„Codrenii” 

2021-2025 Codreanu Leonid-

conducător artistic 

Costume 

achiziționate 

50 000 Buget local 

Crearea ansamblului 

folcloric 

2021-2025 Directorul Casei de 

Cultură 

Ansamblu folcloric 

creat 

70 000 Buget local 

Amenajarea sălii de 

festivități pentru 

organizarea seratelor de 

odihnă și distracție pentru 

tineret 

2021-2025 Vlasiuc Lidia-

conducător artistic 

Sală de festivități 

amenajată 

120 000 Buget local 

Surse externe 

Montarea sistemului de 

încălzire 

2021 Zagorodnic 

Anatol-electric 

Sistem de încălzire 

montat 

400 000 Surse externe 

OS 1.8. Îmbunătățirea 

condițiilor la Casa de 

Cultură Șercani. 

Reparația capitală a 

acoperișului 

2020 Burduniuc L-

director 

Acoperiș montat  150 000 Buget local 

Surse externe 

Reabilitarea rețelei electrice 
2020 Zagorodnic 

Anatol-electric 

Rețea reabilitată 120 000 Buget local 

Surse externe 

Montarea sistemului de 

încălzire 

2021-2022 Pîslari Victor-

electric 

Sistem de încălzire 

funcțional 
150 000 Buget local 

Surse externe 

OS 1.9. Îmbunătățirea 

condițiilor la Căminul 

cultural  Izvoare  

Reparația scărilor de la 

intrare 

2020 Motîngă Natalia-

director 

Scări reparate 3 000 Buget local 

Conectarea la internet a 

instituției 

2020 Motîngă Natalia-

director 

Instituție conectată 

la internet 
1 000 Buget local 

Procurarea unui calculator 
2020 Ursu Olga-contabil Calculator în dotare 6 000 Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

Montarea sistemuuli de 

încălzire cu sobe 

2021 Motîngă Natalia-

director 

Sistem de încălzire 

funcțional 
10 000 Buget local 

Surse externe 

Procurarea echipamentului 

sonor pentru ansamblul 

vocal pentru femei 

2021-2022 Motîngă Natalia-

director 

Echipament sonor 

procurat 
30 000 Buget local 

Surse externe 

OS 1.10. Îmbunătățirea 

condițiilor la biblioteca 

Pohrebeni) 

Reparația capitală a 

încăperii bibliotecii  

2022 Cucerenco G-

bibliotecar 

Bibliotecă reparată 25 000 Buget local 

Surse externe 

Dotarea cu mobilier 

corespunzător 

2023 Ursu Olga-

contabil-șef 

Mobilier în dotare 60 000 Buget local 

Surse externe 

Procurarea materialelor moi 

(draperii, covoare) 

2023 Cucerenco G-

bibliotecar 

Materiale procurate 30 000 Buget local 

Surse externe 

Procurarea echipamentului 

IT modern (calculator, 

imprimantă) 

2022 Godoroja I-

consilier 

Echipament IT în 

dotare 
40 000 Buget local 

Surse externe 

Renovarea fondului de cărți 

cu noi exemplare 

2021-2023 Cucerenco G-

bibliotecar 

Fond de cărți 

renovat 
15 000 Buget local 

Surse externe 

OS 1.11. Asigurarea cu 

tineri specialiști a 

instituțiilor de servicii 

publice din comună  

Studiul și elaborarea 

necesităților de cadre  

2020-2021 Codrean Serghei, 

secretar 

Studiu elaborat 300 Buget local 

Orientarea profesională a 

absolvenților către 

specialitățile necesare 

satului 

2020-2025 Cojocari Svetlana-

profesor 

Măsuri efectuate 2500 Buget local 

Recalificarea unor 

specialiști pentru necesarul 

de cadre comunitar 

2020-2025 Codrean Serghei, 

secretar 

Specialiști 

recalificați 
10000 Buget local 

Surse externe 

Perfecționarea continuă a 

măiestriei specialiștilor din 

comunitate 

2020-2025 Burduniuc Svetlana-

dir. adjunct la 

gimnaziu 

Cursuri de 

perfecționare 

parcurse 

20000 Buget local 

Surse externe 

Aprecierea și susținerea 

specialiștilor performanți 

din comunitate 

2020-2025 Șarcaliuc Roman-

primar 

Specialiști premiați 

și menționași 
5000 Buget local 

Surse externe 

OS 1.12. Amenajarea și 

punerea în funcțiune a unui 
Analiza situației existente 

în baza unui studiu-sondaj 

2020 Mustafin Carolina -

asistent social 

comunitar 

Studiu efectuat 1 000 Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

centru comunitar de 

plasament social  
Identificarea și reparația 

capitală  a unei încăperi 

2020-2021 Codrean Liomid-

construcotr 

Încăpere reparată  175 000 Buget local 

Surse externe 

Dotarea Centrului cu 

echipament și utilaj necesar 

2021-2022 Pîslari Victor-inginer 

electric 

Centru dotat 100 000 Buget local 

Surse externe 

Angajarea și instruirea 

personalului 

2020-2022 Mustafin Carolina -

asistent social 

comunitar 

Personal instruit 100 000 Buget local 

Surse externe 

Deschiderea unei cantine 

sociale 

2021-2022 Șarcaliuc Roman Cantină deschisă 50 000 Buget local 

Surse externe 

Prestarea serviciilor de 

menaj persoanelor în vîrstă 

singuratice  

2021-2025 Mustafin Carolina- 

asistent social 

comunitar 

Serviciu funcțional 100 000 Buget local 

Surse externe 

Servicii de reabilitare 

medical-psihologice 

prestate persoanelor din 

Centru 

2021-2025 Bacescu Gheorghe-

medic 

Servicii funcționale 50 000 Surse externe 

Deschiderea cercurilor pe 

interese pentru persoanele 

din Centru  

2021-2025 Ceban Leonid-

director 

Cercuri de interese 

inițiate 
5 000 Buget local 

Organizarea sărbătorilor 

tradiționale, a seratelor de 

odihnă pentru persoanele 

din Centru 

2021-2025 Codrean Liomid-

director artistic 

Măsuri organizate 

anual 
60 000 Buget local 

Surse externe 
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Directia strategică 2: Dezvoltarea sectorului economic.  

 
Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

OS 2.1. Dezvoltarea 

turismului rural în comuna 

Pohrebeni 

 

Măsura 2.1.1  

Studierea legislației RM 

despre turism 

2020 
Codrean Serghei -

secretar 

Legislație studiată  

500 

Buget local 

Identificarea atracțiilor 

turistice din localitate  

2020-2022 
inginer cadastral 

Atracții turistice 

identificate 
1000 

Buget local 

Amenajarea unei zone de 

odihnă și turistice în jurul 

iazului din Pohrebeni  

2022 

APL I 

Zonă amenajată 

1000000 

Buget local  

(PPP)  

Amenajarea traseului 

turistic comunitar în zona 

rezervației peisagistice 

Pohrebeni 

2021-2025 

 

Traseu turistic 

amenajat 
37500 

Buget local 

Surse externe 

Organizarea unor seminare 

de informare privind 

deschiderea pensiunilor și 

agro-pensiunilor 

Sistematic, în 

fiecare an Bibliotecarul 

Pohrebeni 

Seminare 

organizate și 

desfășurate 10 000 

Buget local 

Promovarea turismului 

comunitar prin intermediul 

diasporei  

2021-2025 
Cucerenco Galina-

bibliotecar 

Atracții turistice 

promovate 12 000 

Buget local 

Surse externe 

Construcția unui drum de 

conexiune între comunele 

Jora de Mijloc – Pohrebeni-

Pohrebeni  

2021-2022 

APL I 

Drum de conexiune 

construit 
80000000 

Buget raional; 

local; național; 

finanțare externă; 

agenți economici 

Promovarea turismului 

comunitar prin intermediul 

paginii web a satului 

2021-2025 

Secretarul CL 

Informații despre 

atracțiile turistice 

locale plasate pe 

pagina web 

4 000 

Buget local 

OS 2.2. Prestarea serviciilor 

de transport de pasageri în 

satul Pohrebeni 

 

Asigurarea serviciilor de 

transport de pasageri în 

satul Pohrebeni 

2021-2025 

 

Servicii de 

transport asigurate 1000 

Buget local 

Reparația curentă a stațiilor 

de pasageri 

2021-2025 
Primăria 

Stații de pasageri 

reparate 
10000 

Buget local 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

Construcția în satul 

Pohrebeni, lângă oficiul 

poștal, a unei stații noi de 

pasageri 

2021 

Șarcaliuc Roman -

primar 

Stație construită 

50000 

Buget local 

Surse externe 

OS 2.3. Prestarea serviciilor 

de transport de pasageri în 

satul Șercani 

 

Întreținerea în stare bună a 

serviciilor de transport de 

pasageri în satul Șercani 

2021-2025 

Stoler Alexei-șofer 

Serviciu funcțional 

1 000 

Buget local 

Deschiderea unei rute noi de 

pasageri pe traseul Izvoare - 

Orhei 

2021-2025 
Șarcaliuc Roman -

primar 

Rută de pasageri 

descjisă 5 000 

Buget local 

Reparația curentă a stațiilor de 

pasageri din localitate 

2021-2023 Șarcaliuc Roman -

primar 

Stații de pasageri 

reparate 
20 000 

Buget local 

Surse externe 

OS 2.4. Amenajarea unui 

local pentru Casa de 

Ceremonii în satul 

Pohrebeni 

 

Prospectarea oportunității 

inițierii unei afaceri de 

prestări de servicii 

corespunzătoare; 

2020 

Șarcaliuc Roman -

primar 

Studiu efectuat 

1 000 

Buget local 

Oferirea unui local pentru 

inițierea afacerii și a unor 

facilități fiscale din partea 

APL 

2021 

Șarcaliuc Roman -

primar 

Local identificat 

1 000 

Buget local 

Surse externe 

OS 2.5. Dezvoltarea 

agriculturii în comuna 

Pohrebeni 

Colaborare cu AXA 
2020-2025 

Doroș S-agronom 
Colaborare 

asigurată 
4 000 

Buget local 

Surse externe 

Promovarea seminarelor cu 

conținut teoretico -practic 

2020-2025 
Doroș S-agronom 

Seminare 

desfășurate 
10 000 

Buget local 

Surse externe 

Informarea populației despre 

proiectele noi din agricultură 

2020-2025 Ceban Nicolae -

inginer cadastral 

Populație informată 
5 000 

Buget local 

Informarea fermierilor privind 

beneficiile consolidării 

terenurilor agricole 

2020-2025 
Ceban Nicolae -

inginer cadastral 

Seminare 

organizate anual 100 000 

Buget local 

Surse externe 

      

OS 2.6. Deschiderea unei 

piețe agricole comunitară 

modernă 

Studierea legislației RM 2020 Codrean Serghei -

secretar 

Legislație studiată 
1 000 

Buget local 

Amenajarea parcării 2020 Ceban Nicolae-

inginer cadastral 

Parcare amenajată 
50 000 

Buget local 

Surse externe 

Montarea unor noi tarabe și 

gherete specifice produselor 

comercializate 

2020-2021 

Levițchi L-pensionar 

Tarabe și gherete 

montate 200 000 

Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

Amenajarea grupului sanitar 2021 Godoroja S-asistent 

medical 

Grup sanitar 

funcțional 
50 000 

Buget local 

Surse externe 

Amenajarea sectoarelor pentru 

realizarea produselor pe 

categorii 

2021-2023 
Godoroja S-asistent 

medical 

Sectoare amenajate 

120 000 

Buget local 

Surse externe 

Montarea pavajului 2021-2022 
Ciapa I-constructor 

Pavaj montat 
180 000 

Buget local 

Surse externe 

Instalarea gardului 2020-2021 Robu Leonid-

consilier 

Gard instalat 
50 000 

Buget local 

Surse externe 

OS 2.7. Inițierea unor 

afaceri de prestări servicii 

pentru populație (reparația 

încălțămintei; croitorie; 

frizerie etc.)    

Identificarea și reparația unei 

încăperi 

2020 Burduniuc Leonid-

director Casa de 

Cultură 

Încăpere 

identificată 50 000 

Buget local 

Surse externe 

Procurarea echipamentului și 

materialelor necesare 

2020-2023 Burduniuc Leonid-

director Casa de 

Cultură 

Echipament și 

materiale necesare 

procurate 

30 000 

Buget local 

Prestarea serviciilor 
2020-2025 Burduniuc Larisa-

bibliotecar 

Servicii prestate  
10 000 

Buget local 
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Directia strategică 3: Amenajarea comunității și protecția mediului ambiant.  

 
Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

OS 3.1. Renovarea 

sistemelor de aprovizionare 

cu apă potabilă a comunei 

Măsura 3.1.1  

Evaluarea stării actuale a 

sistemelor de aprovizionare 

cu apă 

2020-2021 

Pîslari V-antreprenor 

Studiu elaborat 

1 000 

Buget local 

Executarea lucrărilor de 

renovare a sistemelor de 

aprovizionare cu apă după 

cum urmează: 

2021-2023 

 

 

 

Buget local 

Surse externe 

Porțiunea de la sursa de apă 

pînă la hotarul satului 

Pohrebeni 

2021-2022 
Pîslari Victor-

antreprenor 

Porțiune renovată 

700 000 

Buget local 

Surse externe 

Porțiunea de la hotarul 

satului Pohrebeni pînă la 

Solovei V 

2021-2022 
Pîslari Victor-

antreprenor 

Porțiune renovată 

400 000 

Buget local 

Surse externe 

Întreținerea în stare 

funcțională a sistemului de 

apă din satul Șercani 

2021-2024 
Șarcaliuc Roman-

primar 

Sistem întreținut în 

stare bună 50 000 

Buget local 

Surse externe 

Întreținerea în stare 

funcțională a sistemului de 

apă din satul Izvoare 

2021-2024 

Ceban A-antreprenor 

Sistem întreținut în 

stare bună 45 000 

Buget local 

Surse externe 

OS 3.2. Construcția 

sistemului de canalizare 
Elaborarea proiectului tehnic 

2020 Șarcaliuc Roman-

primar 

Proiect tehnic 

eleborat 
250000 

Buget local 

Surse externe 

Construcției traseului central 

de canalizare cu conectarea la 

traseul de canalizare a 

instituțiilor sociale: 

2021-2023 Șarcaliuc Roman-

primar 

Ceban L.-director 

Preotul bisericii 

Traseu construit și 

conectat 
2mln 800000 

Buget local 

Surse externe 

Conectarea gospodăriilor 

individuale și a agenților 

economici la sistemul de 

canalizare 

2020-2025 Agentul economc Gospodării 

individuale 

conectate 
5mln 

Buget local 

Surse externe 

Montarea stațiilor de epurare 

moderne  

2021 Agentul economic Stații de epurare 

montate 
4mln 

Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

OS 3.3. Renovarea 

infrastructurii rutiere 

Evaluarea stării actuale a 

drumurilor 

2020 Șarcaliuc Roman-

primar 

Studiu efectuat 
1000 

Buget local 

Reparația sectoarelor de drum 

identificate 

2021 Șarcaliuc Roman-

primar 

Sectoare de drum 

reparate 
300 mii 

Buget local 

OS 3.4. Extinderea traseului 

de iluminare stradală în 

comunitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

(în sectoarele noi) pentru satul 

Pohrebeni 

2021 
Șarcaliuc Roman -

primar 

Studiu elaborat 

250 000 

Buget local 

Surse externe 

Elaborarea proiectului tehnic 

(în sectoarele noi) pentru satul 

Izvoare 

2021 
Șarcaliuc Roman -

primar 

Proiect elaborat 

50 000 

Buget local 

Surse externe 

Elaborarea proiectului tehnic 

(în sectoarele noi) pentru satul 

Șercani 

2021 
Șarcaliuc Roman -

primar 

Proiect elaborat 

100 000 

Buget local 

Surse externe 

Executarea lucrărilor de 

extindere a traseului de 

iluminare stradală în satul 

Izvoare 

2021 

Caraman Valeriu-

consilier 

Sistem de iluminare 

extins 
250 000 

Buget local 

Surse externe 

Executarea lucrărilor de 

extindere a traseului de 

iluminare stradală în satul 

Șercani 

2023 

Harabari Parascovia-

consilier 

Sistem de iluminare 

extins 

 
250 000 

Buget local 

Surse externe 

Executarea lucrărilor de 

extindere a traseului de 

iluminare stradală în satul 

Pohrebeni 

2024 

Luchian Grigore-

consilier 

Sistem de iluminare 

extins 3 mln  

500 000 

Buget local 

Surse externe 

OS 3.5. Amenajarea 

cimitirului din satul 

Pohrebeni 

Procurarea și montarea unei 

porți noi 

2020 parohul bisericii din 

sat 

Poartă procurată și 

montată  
20 000 

Buget local 

Surse externe 

Reparația blocului sanitar 
2020 

Racu A-dascăl 
Bloc sanitar reparat 

15 000 
Buget local 

Surse externe 

Construcția capitală a gardului 
2020 

Racu A-dascăl 
Gard construit 

70 000 
Buget local 

Surse externe 

Montarea meselor și a 

scaunelor pentru comemorări 

2021 Vlasiuc V-angajat la 

Ocolul silvic 

Mese și scaune 

montate 
30 000 

Buget local 

Surse externe 

Montarea băncilor și a urnelor 
2021 Vlasiuc V-angajat la 

Ocolul silvic 

Bănci și urne 

montate 
25 000 

Buget local 

Construcția gardului nou (60 

m) la cimitirul din satul 

Izvoare 

2021-2022 
Caraman Valeriu-

consilier 

Gard construit 

50 000 

Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

OS 3.6. Colectarea și 

transportarea deșeurilor 

Elaborarea unui Regulament 

de colectare, transportare și 

depozitare a deșeurilor 

2020 
Codrean Serghei-

secretar 

Regulament 

elaborat 500 

Buget local 

Informarea populației contra 

semnătură despre prevederile 

Regulamentului 

2020-2022 
Codrean Serghei-

secretar 

Populație informată 

2000 

Buget local 

Arendarea unei unități de 

transport de către Primărie 

pentru evacuarea deșeurilor 

2020-2025 
directorul ÎM SC 

Pohrebeni 

Unitate de transport 

arendată  75 000 

Buget local 

Surse externe 

Amenajarea drumului de 

acces la Poligonul de deșeuri 

2021-2024 
Șarcaliuc R-primar 

Drum amenajat  
80000 

Buget local 

Surse externe 

Plantare unui gard verde de 

protecție în jurul Poligonului 

2020-2022 Codrean Victor-

silvicultor 

Gard verde plantat 
10000 

Buget local 

Surse externe 

Montarea tomberoanelor 

pentru colectarea deșeurilor în 

locurile mai aglomerate 

2020-2025 
directorul ÎM SC 

Pohrebeni 

Tomberoane 

montate 75 000 

Buget local 

Surse externe 

OS 3.7. Amenajarea 

parcului (zonei de odihnă) 

Elaborarea unei schițe tehnice 

de amenajare 

2020 Ceban Nicolae -

inginer 

Schiță elaborată  
3 000 

Buget local 

Plantarea arborilor și 

arbuștilor 

2020-2023 Ceban Liomid -

director la Casa de 

Cultură 

Arbori și arbuști 

plantați  50 000 

Buget local 

Surse externe 

Montarea băncilor și a urnelor 

în parc 

2021-2023 Codrean L-

conducător artisitc 

Bănci și urne 

montate 
25 000 

Buget local 

Surse externe 

Amenajarea terenului de joacă 

pentru copii 

2021-2022 
Bulai S-lider tineret 

Teren de joacă 

amenajat 
55 000 

Buget local 

Surse externe 

Montarea echipamentului 

pentru terenul de forță 

2021-2022 

Bulai S-lider tineret 

Echipament pentru 

terenul de forță 

montat 

75 000 

Buget local 

Surse externe 

OS 3.8. Extinderea traseului 

de gaz prin satul Șercani 
Conectarea obiectelor 

sociale (Biserica, Grădinița, 

Casa de Cultură) 

2023-2025 

Directori instituții 

Traseu extins 

135.000 

Buget local 

Surse externe 

Conectarea gospodăriilor 

individuale și a agenților 

economici la traseul de gaz 

2023-2025 
Șarcaliuc Roman -

primar 

Gospodării și 

agenți economici 

conectați 

500.000 

Buget local 

Surse externe 

OS 3.9. Construcția 

traseului de gaz prin satul 

Izvoare 

Elaborarea proiectului tehnic 

și identificarea surselor de 

finanțare 

2020 
Șarcaliuc Roman -

primar 

Proiect tehnic 

elaborat, surse 50 000 

Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

financiare 

identificate 

Conectarea Grădiniței copii 

Izvoare 

2023 Fornea A-director 

grădiniță 

Grădiniță conectată 

la rețea 
10 000 

Surse externe 

Conectarea Casei de Cultură 

Izvoare 

2023 Motînga N- director 

Casa de Cultură 

Casă de cultură 

conectată la rețea 
40 000 

Buget local 

Surse externe 

Conectarea Oficiului poștal 

Izvoare 

2024 Ivanuța V-director 

oficiu 

Oficiu poștal 

conectat la rețea 
10 000 

Surse externe 

Conectarea Oficiului 

medicilor de familie Izvoare 

2024 Stoler Elena- 

director oficiu 

Ofisiu al MF 

conectat la rețea 
25 000 

Surse externe 

Conectarea Oficiului 

medicilor de familie din satul 

Șercani 

2024 
Codrean Lilia- 

director oficiu 

Oficiu conectat la 

rețea 10 000 

Surse externe 

Conectarea gospodăriilor 

casnice  

2021-2024 
 

Gospodării casnice 

conectate la rețea 
 

Gospodăriile 

casnice 

OS 3.10. Întreținerea în stare 

funcțională a întreprinderii 

municipale 

Pregătirea documentelor și 

înregistrarea noilor servicii 

2021 Codrean Serghei-

secretar 

Documente 

pregătite  
1500 

Buget local 

Angajarea personalului 
2020-2023 Șarcaliuc Roman-

primar 

Personal angajat  
50000 

Buget local 

Procurarea tehnicii  

performante pentru 

necesitățile comunității 

2020-2025 

Primar 
Tehnică procurată 

5.500.000 

Buget local 

Surse externe 

Procurarea unei unități auto 

anti incendiare 

2021-2022 Șarcaliuc Roman -

primar 

Unitate auto 

procurată 
1.200.000 

Buget local 

Surse externe 

OS 3.11. Plantarea unui 

sector de pădure (Hîrtop) 

 

Atribuirea terenului pentru 

plantare conform deciziei 

Consiliului Local 

2020 

Luchian G-consilier 

Teren atribuit  

2 500 

Buget local 

Elaborarea unei schițe tehnice 

a sectorului de pădure 

2021 Ceban Nicolae-

inginer cadastral 

Schiță elaborată 
5 000 

Buget local 

Plantarea puieților de diferite 

specii (conform schiței 

tehnice) 

2021-2025 
Codrean Victor -

pădurar 

Arbori plantați 

50 000 

Buget local 

Surse externe 

Îngrijirea și supravegherea 

terenului plantat. 

2021-2025 Ceban Leonid -

director 

Teren îngrijit 
30 000 

Buget local 

Surse externe 

OS 3.12. Întreținerea în stare 

bună a bisericii ortodoxe din 

satul Pohrebeni 

Procurarea și montarea unui 

clopot nou la biserică  

2021 
Racu A-dascăl 

Clopot procurat și 

montat 
20 000 

Buget local 

Surse externe 

Procurarea și montarea unei 

porți noi 

2021 parohul bisericii din 

sat 

Poartă nouă 

montată 
20 000 

Buget local 

Surse externe 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

OS 3.13. Întreținerea în stare 

bună a bisericii ortodoxe din 

satul Izvoare 

Lucrări de reparații curente la 

biserica din satul Izvoare 

2021-2022 Vascan Mihail-

dascăl 

Biserică reparată 
15 000 

Buget local 

Montarea meselor și a 

scaunelor pentru comemorări 

la biserica din satul Izvoare 

2021-2022 

Vascan M-dascăl 

Scaune și mese 

montate 50 000 

Buget local 

Surse externe 
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Directia strategică 4: Dezvoltarea parteneriatului, informarea comunității, promovarea imaginei.  

 
Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

OS 4.1. Dezvoltarea paginii web 

a comunității  

Măsura 4.1.1  

Angajarea unei 

persoane, care va 

elabora proiectul paginii 

WEB 

2021 

Șarcaliuc Roman - 

primar 

Persoană angajată 

3 000 

Buget local 

Colectarea informației și 

plasarea pe pagina web 

2021 Codrean Serghei -

secretar 

Informație colectată 

și plasată 
3 500 

Buget local 

Înregistrarea și lansarea 

paginii web 

2021 
Codrean Serghei -

secretar 

Pagină web 

înregistrată și 

lansată 

4 000 

Buget local 

Reînnoirea periodică a 

conținutului paginii 

2021-2025 Scutelnic L– 

profesoară de limb. 

română 

Conținut proaspăt 

asigurat 1 000 

Buget local 

Editarea unei broșuri 

despre comunitate 

2020-2022 Șarcaliuc Roman - 

primar 

Ursu Olga-contabil 

Cucerenco Galina-

bibliotecar 

Broșură editată 

110 000 

Buget local 

Surse externe 

OS 4.2. Parteneriatul 

intercomunitar 

Colectarea informației 

despre satele cu realizări în 

dezvoltarea comunitară 

2020 
Cucerenco Galina-

bibliotecar 

Informație colectată 

și prezentată 500 

Buget local 

Semnarea unui acord de 

realizare a schimbului de 

experiență 

2021 
Șarcaliuc Roman - 

primar 

Acord semnat 

1 000 

Buget local 

Elaborarea planului grafic 

de realizare a schimbului 

de experiență. 

2021-2025 
Codrean Serghei - 

secretar 

Plan elaborat 

400 

Buget local 

Realizarea activităților 

comune 

2021-20225 Șarcaliuc Roman - 

primar 

Activități comune 

realizate 
521.000 

Buget local 

Surse externe 

OS 4.3. Informarea cetățenilor 

prin intermediul adunărilor 

generale 

 

Organizarea unui studiu 

pentru identificarea 

problemelor comunitare, 

necesare de discutat la 

adunările generale 

2020-2025 

Mustafin Carolina -

asistent social 

Studiu organizat 

500 

Buget local 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

Elaborarea planului-grafic 

al adunărilor generale 

2020-2025 Codrean Serghei - 

secretar 

Plan-grafic elaborat 
250 

Buget local 

Colectarea informației 

pentru întrebările de la 

adunarea generală 

2020-2025 
Cucerenco Galina-

bibliotecar 

Informație colectată 

2 500 

Buget local 

Informarea și mobilizarea 

populației la adunările 

generale 

2020-2025 Ceban Liomid –

director Casa de 

Cultură 

Informare realizată 

1 000 

Buget local 

Organizarea și 

desfășurarea adunărilor 

generale 

2020-2025 
Șarcaliuc Roman - 

primar 

Adunări generale 

desfășurate 3 500 

Buget local 

OS 4.4. Implicarea cetățenilor 

în concursurile comunitare 

 

Elaborarea planului-grafic 

de realizare a concursurilor 

2020-2025 Codrean Serghei - 

secretar 

Plan grafic elaborat 
250 

Buget local 

Elaborarea regulamentelor 

concursurilor 

2020 Codrean Liomid– 

director artistic 

Regulamente 

elaborate 
500 

Buget local 

Informarea populației și 

lansarea concursurilor 

2021-2025 Ceban Liomid-

director Casa de 

Cultură 

Populație 

informată; 

concursuri lansate 

1 500 

Buget local 

Desfășurarea concursurilor 

comunitare 

2021-2025 Șarcaliuc Roman - 

primar 

Concursuri 

desfășurate 
15.000 

Buget local 

OS 4.6. Organizarea 

seminarelor de instruire pentru 

cetățenii comunei 

Organizarea unui studiu 

pentru identificarea 

temelor de instruire la 

seminare 

2021-2025 

Cojocari Svetlana-

director gimnaziu 

Studiu organizat 

2 000 

Buget local 

Alcătuirea planului-grafic 

de desfășurarea a 

seminarelor 

2021-2025 
Cojocari Svetlana-

director gimnaziu 

Plan grafic alcătuit 

200 

Buget local 

Identificarea moderatorilor 

locali și externi 

2021-2025 Codrean Serghei-

secretar 

Moderatori 

identificați 
200 

Buget local 

Organizare și desfășurarea 

seminarelor identificate 

domenii: 

2021-2025 

 

Seminare 

desfășurate 20.000 

Buget local 

Surse externe 

OS 4.7. Transparență 

decizională 

Informarea populației 

despre cheltuielile 

primăriei, proiectele 

implementate, problemele 

rezolvate; deciziile 

Consiliului Local  

2020-2025 

Codrean Serghei - 

secretar 

Populație informată 

5000 

Buget local 
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Obiective Specifice Măsuri Termen de 

realizare 

Responsabil Rezultat așteptat Cost estimativ Sursa de 

Finanțare 

OS 4.8. Implicarea focus-

grupurilor în viața comunitară 

 

Implicarea grupurilor de 

lucru pentru  monitorizarea 

și actualizarea planului 

strategic 

2020-2025 

Codrean Valentina –

consil. 

Grupuri de lucru 

implicate 

 2 000 Buget local 

Discutarea prealabilă a 

unor decizii ale consiliului 

local 

2020-2025 
Codrean Serghei- 

secretar  

Decizii discutate 1 500 Buget local 

Implicarea focus 

grupurilor la 

implementarea  unor 

proiecte și colectarea 

contribuțiilor populației  

2020-2025 Ursu Olga-contabil  Focus grupuri 

implicate 

5 000 Buget local 

OS 4.9. Colaborarea cu 

persoanele notorii din 

comunitate. 

 

Identificarea și precizarea 

listei persoanelor notorii 

din comunitate 

2020-2025 Cucerenco Galina-

bibliotecar 

Listă întocmită 1 500 Buget local 

Implicarea Diasporei în 

viața comunitară 

(băștinașii plecați din 

localitate) 

2020-2025 Cucerenco Galina-

bibliotecar 

Organizarea unui 

grup de inițiativă al 

băștinașilor 

-  

Implementarea proiectelor 

comune APL, persoanele 

notorii și diaspora. 

2021-2025 Cucerenco Galina-

bibliotecar 

Proiecte inițiate 40 000 Buget local 
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4.4 Verificare și revizuire 
 

Etape de implementare 

 

Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Comunitară a comunei Pohrebeni depinde, în mare măsură, de 

participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare și monitorizare a acesteia, de prezența unei coaliții 

închegate în societate. În procesul realizării Strategiei vor fi implicați mai mulți actori, fiecare urmând un scop 

personal, îndeplinind rolul de implementator al acțiunilor planificate. Aceștia sunt : 

 

1. Administrația publică locală (Consiliul Local , Primarul, Primăria) 

2. Locuitorii comunei 

3. Societatea civilă 

4. Agenții economici 

5. Structuri externe (Consiliul raional, Guvernul, Organizațiile internaționale). 

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a c. Pohrebeni poate fi divizată convențional în 3 

etape: 

 

1. Adoptarea SDC. În cadrul acestei etape Strategia de dezvoltare va fi supusă dezbaterilor în cadrul 

Audierilor publice organizate de către primărie. După dezbatere și ajustarea propunerilor și 

recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului Local spre aprobare. După aprobarea 

strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind 

realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acțiuni.  

 

2. Implementarea SDC se va efectua prin realizarea acțiunilor, activităților, măsurilor și proiectelor 

concrete de implementare. Pentru fiecare acțiune, proiect vor fi stabilite obiective, planul 

activităților necesare, perioada de desfășurare (durata), responsabilii și partenerii care vor realiza 

proiectul. De asemenea, vor fi identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse 

spre implementare. 

 

3. Monitorizarea SDC. În perioada de implementare responsabilii de realizarea planului de acțiuni 

vor raporta îndeplinirea activităților, proiectelor și atingerea obiectivelor specifice. Monitorizarea 

proiectelor, acțiunilor și strategiilor se va efectua prin intermediul Indicatorilor de implementare 

stabiliți. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul Strategic de acțiuni se vor iniția măsuri 

de corectare sau ajustare a acestui plan. 

 

 

Monitorizarea strategiei 

 

Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice și obiectivelor 

specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare și (ii) raportarea rezultatelor 

evaluării. 

Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de Comisia pentru Implementarea Strategiei (în 

continuare CIS). CIS va fi creată prin Decizia Consiliului Local cu statut de Comisie obștească pe lângă 

Consiliul local și Primărie în componența căreia va fi asigurată reprezentarea tuturor factorilor implicați în 

dezvoltare: 

• Consiliul local (președinții comisiilor consultative de specialitate sau consilieri locali) 

• Reprezentanți Primărie (Primarul și 2 – 3 specialiști din cadrul APL) 

• Comunitatea oamenilor de afaceri 
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• Instituții educaționale (directori instituții de învățământ) 

• Organizații non-guvernamentale (reprezentanți ai ONG-lor ce activează în domeniul protecției 

mediului, social, apărarea drepturilor omului și de tineret, etc.). 

• Cetățeni (grupul va fi reprezentativ și va include tineri, persoane dezavantajate, număr proporțional de 

femei și bărbați, reprezentanți ai diverse grupuri sociale sau etnice). 

Structura cadrului instituțional de monitorizare și implementare a Strategiei de SDC a c. 

Pohrebeni 

 

În implementarea strategiei responsabilitățile de bază ale CIS vor fi:  

• Planificarea implementării acțiunilor  

• Elaborarea și promovarea adoptării deciziilor privind acțiunile de implementare 

• Coordonarea activităților de implementare a acțiunilor și proiectelor de dezvoltare 

• Coordonarea activităților de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării problemelor 

identificate 

• Monitorizarea implementării planului de acțiuni 

• Elaborarea rapoartelor și prezentarea lor către Consiliul Local 

• Acordarea asistenței tehnice și consultative în toate domeniile  

• Elaborarea și dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare 

• Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunității 

• Elaborarea și inițierea modificărilor în strategie 

• Elaborarea studiilor și proiectelor de dezvoltare, etc. 

CIS își va desfășura activitatea în ședințe care se vor desfășura cel puțin o dată în 6 luni. 

Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa nemijlocit de 

monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a Planului de acțiuni. Competențele Consiliului Local 

se vor axa pe: 

• Coordonarea activităților de antrenare a populației în acțiunile de realizare a proiectelor 

• Promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenței în activitatea APL 

• Încurajarea Voluntarilor în diverse activități publice 

• Stimularea și coordonarea conlucrării actorilor comunității în realizarea obiectivelor comune ale 

Strategiei  

• Parteneriatul cu APL, ONG, agenții economici în cea ce privește implementarea, monitorizarea și 

evaluarea Planului de acțiuni a Strategiei. 

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către responsabilii de 

implementare a rapoartelor către CIS privind realizarea Planului de acțiuni și a obiectivelor specifice. Anual 

CIS va prezenta Consiliul Local raportul de evaluare a implementării Strategiei.  

Consiliul 
local  

Reprezentanți 
Primărie 

Comunitatea 
oamenilor de 

afaceri  

Instituții 
educaționale 

ONG  Cetățeni  

Comisia pentru implementarea 
Strategiei (CIS) 
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Obiect 

Monitoring 

Elaborator/ 

Destinatar 
Raport Descriere 

Realizarea 

obiectivelor  

CIS și Consiliul 

Local 

Rapoarte semestriale/ 

anual 

Raport bazat pe analize, sondaje a 

locuitorilor pentru evaluarea impactului 

implementării strategiei  

Realizarea 

acțiunilor, 

proiectelor 

Responsabili de 

implementare 

Raport semestrial sau 

după finisarea 

activității 

Rapoarte prezentate de responsabilii de 

implementare privind îndeplinirea 

acțiunilor, proiectelor 

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de dezvoltare. Pentru fiecare acțiune 

planificată sunt stabiliți anumiți indicatori de implementare. În baza informațiilor furnizate de la responsabilii 

de implementare, beneficiari sau instituții specializate se vor stabili nivelul și gradul de implementare a 

acțiunilor și atingere a obiectivelor fixate. 

 

Riscuri și Impedimente de Implementare 

 

Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezența anumitor 

riscuri și impedimente de implementare. Riscurile și impedimentele aferente implementării strategiei de 

dezvoltare pot fi divizate în două categorii: (i) interne și (ii) externe. 

Domeniu Descriere 

Riscuri și impedimente interne 

Managementul 

implementării 

strategiei 

• Confruntări de interese privind implementarea strategiei 

• Prevalarea intereselor personale 

• Resurse financiare limitate  

• Lipsa capacităților de atragere a investițiilor 

Parteneriat • Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri și comunitatea 

• Indiferența și neimplicarea populației în susținerea activităților  

• Lipsa de experiență a structurilor societății civile și neimplicarea lor  

• Neimplicarea partenerilor internaționali  

Dezvoltarea 

economică 
• Lipsa interesului din partea comunității de afaceri în dezvoltarea bazei economice 

locale 

Social • Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale 

• Pauperizarea continuă a populației 

• Emigrarea forței de muncă 

Mediu • Populație neconștientizată privind efectele poluarea mediului 

Riscuri și impedimente externe 

Cadrul politico-

juridic 
• Instabilitatea cursului politic  

• Contradicția și instabilitatea legislației în vigoare  

Relații parteneri 

externi 
• Lipsa conlucrării cu autoritățile publice raionale și centrale  

• Neimplicarea partenerilor internaționali 

Starea economiei • Potențial investițional redus 

• Inaccesibilitatea piețelor de desfacere de peste hotare 

• Infrastructură de afaceri nedezvoltată 

• Risc de țară. 
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Anexe 
 

Anexa 1. Portofoliu de proiecte 

Fișa de proiect 1 

 

Denumire proiectului: Gradinita s. Izvoare: “Modernizarea, igienizarea, eficientizarea izolarii termice și 

îmbunătățirea infrastructurii grădiniței” 

Locul implementării: Raionul Orhei, com. Pohrebeni, s. Izvoare 

Aplicant Primaria com. Pohrebeni 

Partenerii IREX 

Obiectivul general al 

proiectului: 

Modernizarea, igienizarea, eficientizarea izolarii termice și îmbunătățirea 

infrastructurii grădiniței din s. Izvoare, com. Pohrebeni pentru a asigura un proces 

educațional de înaltă calitate. Asigurarea unui mediu de viață buna pentru copiii si 

personalul grădiniței. 

Descrierea scurta a 

proiectului:  

Satul Izvoare, este situat în regiunea Orhei și este componenta a com. Pohrebeni. 

Aceasta este o unitate administrativ-teritorială cu o infrastructură relativ dezvoltată, 

cu servicii de calitate, destinate nevoilor populației. 

  Una dintre principalele probleme a s. Izvoare este de a asigura accesul la educația 

preșcolară și un proces educațional de calitate. În prezent, 18 de copii participă la 

grădiniță. Toți 18 de copii sunt de vârste diferite (de la 3 la 6 ani). Pe măsură ce rata 

natalității din satul Izvoare crește, a devenit necesară reconstrucția și extinderea 

grădiniței, astfel încât toți copiii preșcolari să poată participa la instituțiile preșcolare 

și să primească un program educațional adecvat. Este necesar să se efectueze lucrări 

de reparații, conectarea la canalizare, izolare termica, pavare trotuare, alte renovari la 

unitatea de pregatire hranei, sistemul de alimentare cu apă și o baie, precum și 

achiziționarea echipamentului necesar, reconstruirea teritoriul.  

 Cu toate acestea, pentru a efectua aceste lucrări de construcție și a repara instituția și 

a aduce în conformitate cu standardele aplicabile, bugetul local nu dispune de surse 

financiare pentru investiții suplimentare care sunt necesare 

Activități necesare:  -Organizarea unei licitații pentru lucrările de reconstrucţie si reparație 

-APL și consultanții IREX va organiza întâlniri cu populația locală pentru a informa 

și discuta despre proiectul în curs de implementare. Și, de asemenea, pentru a-i chema 

pe cei care doresc să contribuie la dezvoltarea proiectului, acestea sunt diverse 

activități pregătitoare și investiții financiare. 

-Asigurare munca specialiștilor cu o supraveghere tehnică constantă în timpul 

lucrărilor de construcție. 

Izolare termică a pereților-550 m2 

Construcția sistemului de canalizare -115 m 

Toate lucrările sunt vitale pentru îmbunătățirea mediului de viață a copiilor și 

sunt,  o parte importantă pentru susținerea proiectului privind sistemul de 

încălzire. In sezonul de iarnă, întreaga clădire a grădiniței va fi asigurata de 

căldură, ceea ce îi va permite să economisească semnificativ bani pe 

combustibil. 

Instalarea unui nou gard – 380 m 

Pavarea trotuarelor - 200 m2 

Instalarea și modernizarea unui loc de joacă. 
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Rezultate așteptate:  La sfârșitul tuturor lucrărilor de construcţe şi reparație de mai sus, până în 2021, 

aproximativ XX de copii din sat. Izvoare va participa la o grădiniță complet renovata 

și modernizată. 

 Acest lucru le va facilita foarte mult viața, vor putea obține un process educational 

mai bun. 

Copiii vor primi o rutină zilnică normală, o comunicare caldă și de înaltă calitate cu 

adulții și colegii. 

 Gradinita va avea economii financiare considerabile pentru caldura ce va permite 

copii să fie împărțiți după criterii de vârstă și va îmbunătăți procesul educațional 

pentru preșcolari. 

Va oferă un mediu sigur pentru copii și personal. 

Locuri de muncă confortabile pentru personalul gradinitei. 

Instituția copiilor va câștiga statutul de instituție de învățământ cu drepturi depline, 

ceea ce o va apropia vizual de standardul european 

Starea actuală a 

proiectului: (de exemplu, 

există un studiu de 

fezabilitate, spații alocate 

etc.) 

Astăzi, grădinița funcționează. Lucrările efectuate s-au ridicat la aproximativ 1 350 

000 de lei, inclusiv 350 000 de lei - fonduri bugetare proprii. Sunt toate proiectele 

tehnice necesare.??? Cu resurse financiare proprii, Primaria nu poate efectua aceste 

lucrari necesare. 

Durata estimată a 

proiectului: (luni) 

Lucrările vor fi finalizate în termen de 12 luni. 

Costuri estimate:  1 350 000 lei 

Contribuția partenerilor: 

(solicitant / parteneri) 

60 000 dol. SUA- IREX, 350 000 lei – APL 
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Fișa de proiect 2 

Denumire proiectului: Primaria Pohrebeni. Gazificare, modernizare si inbunatatire conditiile sanitare la 

Primaria com. Pohrebeni. 

 

Locul implementării: Raionul Orhei, com. Pohrebeni, s. Pohrebeni 

Aplicant Primaria com. Pohrebeni 

Partenerii IREX 

Obiectivul general al 

proiectului: 

Modernizarea, igienizarea, îmbunătățirea infrastructurii Primariei com. Pohrebeni 

pentru a asigura conditii bune de  lucru a functionarilor publici. Asigurarea unui 

mediu de prestarea a servicii de  inalta calitatea pentru cetateni com. Pohrebeni . 

Descrierea scurta a 

proiectului:  

Pohrebeni este o comună din raionul Orhei, Moldova. Este formata din trei sate: 

Izvoare, Pohrebeni și Șercani. Aceasta este o unitate administrativ-teritorială cu o 

infrastructură relativ dezvoltată, cu servicii de calitate, destinate nevoilor populației. 

  Una dintre principalele probleme a Primariei Pohrebeni este  conectarea la conducta 

de gaze, lipsa unui bloc sanitar in incinta Prtimariei si lipsa canalizare sau groapa 

septica. În prezent, nu poate fi  asigurat acses la un grup sanitar pentru 5 functionari 

publici din cadrul Primariei Pohrebeni, 13 consilieri  locali, precum si pentru cetateni 

com. Pohrebeni care vin la primaria cu diferite scopuri de  interes personal sau 

comunitar. Lipsa unui bloc sanitar si groapa septic creiaza incomoditati si discomfort 

pentru toți 18 functionari publici, consilieri  si cetateni com. Pohrebeni. Pe măsură de 

lipsa de  finante  proprii in bugetul comunei, acest proiect CM este bine venit si pe 

masura pentru ca a devenit necesară construcția unui bloc sanitar si o groapa  septica 

și asigurarea acsesul la un bloc sanitar cu conditii bune, astfel încât toți cetatieni să 

primească un program de aflare  in  incinta Primariei Phrebeni civilizat si adecvat. 

Este necesar să se efectueze lucrări de reparații, conectarea la canalizare, sistemul de 

alimentare cu apă și o baie, precum și achiziționarea echipamentului necesar, 

reconstruirea teritoriul.  

 Cu toate acestea, pentru a efectua aceste lucrări de construcție și a repara instituția și 

a aduce în conformitate cu standardele aplicabile, bugetul local nu dispune de surse 

financiare pentru investiții suplimentare care sunt necesare 

Activități necesare:  -Organizarea unei licitații pentru lucrările de reconstrucţie si reparație 

-APL și consultanții IREX va organiza întâlniri cu populația locală pentru a informa 

și discuta despre proiectul în curs de implementare. Și, de asemenea, pentru a-i chema 

pe cei care doresc să contribuie la dezvoltarea proiectului, acestea sunt diverse 

activități pregătitoare și investiții financiare. 

-Asigurare munca specialiștilor cu o supraveghere tehnică constantă în timpul 

lucrărilor de construcție. 

Constructia unui bloc sanitary  in  incinta Primeriei com. Pohrebeni 

Construcția sistemului de canalizare -80 m 

Constructia si aranjament unei fose septic 

Conectarea la conducta si  sistemul de aprovizionare cu Gaze naturale 

Amenajarea teritoriului 

Toate lucrările sunt importante si vitale pentru îmbunătățirea mediului de 

lucru a functionarilor publici din cadrul Primariei com. Pohrebeni si pentru 

cetateni comunei.  

Rezultate așteptate:  La sfârșitul tuturor lucrărilor de construcţe şi reparație de mai sus, până în 2021, 

aproximativ 18 functionari publici din cadrul Primariei com. Pohrebeni si 2913 

locuitori, cetateni comunei va avea conditii sanitare adecvate si bune, complet 

renovate și modernizate. Acest lucru le va facilita foarte mult viața.  Va oferă un 

mediu confortabil  pentru functionarilor publici din cadrul Primariei com. Pohrebeni 

si pentru cetateni comunei. 

Locuri de muncă confortabile pentru functionarilor publici din cadrul Primariei com. 

Pohrebeni si pentru cetateni comunei. 

Instituția va câștiga statutul de instituție de APL cu standardul european 
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Starea actuală a 

proiectului: (de exemplu, 

există un studiu de 

fezabilitate, spații alocate 

etc.) 

Astăzi, Primaria com. Pohrebeni funcționează. Lucrările care va fi efectuate sunt 

aproximativ 1 350 000 de lei, inclusiv 350 000 de lei - fonduri bugetare proprii. Sunt 

toate proiectele tehnice necesare.??? Cu resurse financiare proprii, Primaria nu poate 

efectua aceste lucrari necesare. 

Durata estimată a 

proiectului: (luni) 

Lucrările vor fi finalizate în termen de 12 luni. 

Costuri estimate:  1 350 000 lei 

Contribuția partenerilor: 

(solicitant / parteneri) 

60 000 dol. SUA- IREX, 350 000 lei – APL 

 

  



53 

Fișa de proiect 3 

Denumire proiectului:   Biblioteca Pohrebeni. Modernizare si inbunatatire conditiile de pastrare a fondului 

bibliotecar si a cartilor. Îmbunătățirea conditiile si mediului a copiilor și persoanelor 

care frecventeaza biblioteca. 

Locul implementării: Raionul Orhei, com. Pohrebeni, s. Pohrebeni 

Aplicant Primaria com. Pohrebeni 

Partenerii IREX 

Obiectivul general al 

proiectului: 

 Reparatie capitala, asigrarea cu mobilier, echipament IT si digitalizarea a biblioteci. 

Modernizare, igienizare si inbunatatire conditiile de pastrare a fondului bibliotecar si 

a cartilor.  Asigurarea unui mediu de frecventare si a servicii de  inalta calitatea 

pentru cetateni com. Pohrebeni. 

Descrierea scurta a 

proiectului: 

Pohrebeni este o comună din raionul Orhei, Moldova. Este formata din trei sate: 

Izvoare, Pohrebeni și Șercani. Aceasta este o unitate administrativ-teritorială cu o 

infrastructură relativ dezvoltată, cu servicii de calitate, destinate nevoilor populației. 

  Una dintre principalele probleme a Primariei Pohrebeni este starea nesatisfacatoare 

a cladiri bibliotecii comunei. Cladirea in care se afla biblioteca nu a fost reparata de 

multi ani si la  momentul de fata este un risc inalt de a pierde fondul bibliotecar si a 

cartilor pastrate la biblioteca din cauza degradanta a cladiri in ansamblu. Acoperișul 

scurge apă sub ploaie,  

mucegaiul poate fi văzut în unele locuri de pe pereți. Nu există mese și scaune 

confortabile pentru exercitarea, citirea și organizarea de evenimente. Ceea ce este 

disponibil din mobilier, rafturile de carte sunt vechi și nu pot fi folosite. Din aceste  

motive  si pricini in biblioteca  nu pot fi organizate diferite activitatii si evenimente 

de  interes comunitar si  doritori de a citi si de a frecventa biblioteca sunt din ce in 

ce mai  putin. In ultimele ani riscul de a  pierde fondul bibliotecar si a cartilor e mult 

mai mare. Cladire biblioteci  are  nevoie de o reparatie capitala, asigurarea cu 

mobilier, IT si digitalizarea fondului biblioteci. În prezent, nu  poate fi  asigurat 

acces confortabil la biblioteca pentru mai multe persoane precum si pentru cetateni 

cu dizabilitatii din com. Pohrebeni care vin. Pe măsură de lipsa de  finante  proprii 

in bugetul comunei, acest proiect CM este bine venit si pe masura pentru ca a 

devenit necesară reparatie capitala a bibliotecii, astfel încât toți cetatieni să 

primească un program de aflare  in  incinta biblioteci Pohrebeni comod, civilizat si 

adecvat. Este necesar să se efectueze lucrări de reparații, conectarea la canalizare, 

sistemul de alimentare cu apă și o baie, precum și achiziționarea echipamentului 

necesar, reconstruirea teritoriul.  

 Cu toate acestea, pentru a efectua aceste lucrări de construcție și a repara instituția și 

a aduce în conformitate cu standardele aplicabile, bugetul local nu dispune de surse 

financiare pentru investiții suplimentare care sunt necesare 

Activități necesare:  

 

-Organizarea unei licitații pentru lucrările de reconstrucţie si reparație 

-APL și consultanții IREX va organiza întâlniri cu populația locală pentru a informa 

și discuta despre proiectul în curs de implementare. Și, de asemenea, pentru a-i chema 

pe cei care doresc să contribuie la dezvoltarea proiectului, acestea sunt diverse 

activități pregătitoare și investiții financiare. 

-Asigurare munca specialiștilor cu o supraveghere tehnică constantă în timpul 

lucrărilor de construcție. 

Lucrări de construcție și reparații capitale necesare ale clădirii: 

Inlocuirea acoperisului cu o suprafata totala de 820 m2. 

Înlocuirea ferestrelor - 12 buc și uși - 8 buc 

Izolare termică a pereților-340 m2 

Instalarea panouri solare 

Amenajarea unui bloc sanitar  in  incinta biblioteci com. Pohrebeni 

Amenajarea teritoriului 

Toate lucrările sunt vitale pentru îmbunătățirea conditiile si mediului a 

copiilor și persoanelor care frecventeaza biblioteca.  
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Rezultate așteptate: 

 

La sfârșitul tuturor lucrărilor de construcţe şi reparație, până în 2021, fondul 

bibliotecar si  fondul cartilor va fi pastrate in conditii adecvate si conform normelor 

de pastrare.  Aproximativ 2913 de cetateni com. Pohrebeni va avea conditii adecvate 

si bune de frecventare bibliotecii s posibilitatii de a fi organizate diferite activitatii si 

evenimenta cultural in  incinta biblioteci complet renovata și modernizata. Acest lucru 

le va facilita foarte mult viața.  Va oferă un mediu confortabil  pentru com. Pohrebeni 

si pentru cetateni comunei. 

Instituția va câștiga statutul de instituție cu standardul european 

Starea actuală a 

proiectului: (de exemplu, 

există un studiu de 

fezabilitate, spații alocate 

etc.) 

Astăzi, bibilioteca Primaria com. Pohrebeni funcționează. Lucrările care va fi 

efectuate sunt aproximativ 1 800 000 de lei, inclusiv 800 000 de lei - fonduri bugetare 

proprii. Sunt toate proiectele tehnice necesare.??? Cu resurse financiare proprii, 

Primaria nu poate efectua aceste lucrari necesare. 

Durata estimată a 

proiectului: (luni) 

Lucrările vor fi finalizate în termen de 12 luni. 

Costuri estimate:  1 800 000 lei 

Contribuția partenerilor: 

(solicitant / parteneri) 

60 000 dol. SUA- IREX, 800 000 lei – APL 

 

  



55 

Fișa de proiect 4 

Denumire proiectului: Casa de cultura Pohrebeni. Reparație capitala. Modernizare si inbunatatire conditiile 

de petrecerea evenimentelor culturale si de interes comunitar.  

Locul implementării: Raionul Orhei, com. Pohrebeni, s. Pohrebeni 

Aplicant Primaria com. Pohrebeni 

Partenerii IREX 

Obiectivul general al 

proiectului: 

Reparatie capitala, asigrarea cu mobilier, echipament IT si digitalizarea a Casei  de 

Cultură. Modernizare, igienizare si inbunatatire conditiile de petrecerea 

evenimentelor culturale si de interes comunitar. Îmbunătățirea conditiile a copiilor, 

elevilor și persoanelor care frecventeaza Casa de Cultură.  Asigurarea unui mediu de 

frecventare si a servicii de  inalta calitatea pentru cetateni com. Pohrebeni. 

Descrierea scurta a 

proiectului:  

Pohrebeni este o comună din raionul Orhei, Moldova. Este formata din trei sate: 

Izvoare, Pohrebeni și Șercani. Aceasta este o unitate administrativ-teritorială cu o 

infrastructură relativ dezvoltată, cu servicii de calitate, destinate nevoilor populației. 

  Una dintre principalele probleme a Primariei Pohrebeni este starea nesatisfacatoare 

a cladiri Casei de Cultura a comunei. Cladirea in care se afla Casa de Cultura nu a 

fost reparata de multi ani si la  momentul de fata este un risc inalt de a pierde Casa 

de Cultura din cauza degradanta a cladiri in ansamblu. Acoperișul scurge apă sub 

ploaie, mucegaiul poate fi văzut în unele locuri de pe pereți. Nu există mese și 

scaune confortabile pentru exercitarea, și organizarea de evenimente. Ceea ce este 

disponibil din mobilier, sunt vechi și nu pot fi folosite. Din aceste  motive  si pricini 

in Casa de Cultura  nu pot fi organizate diferite activitatii si evenimente de  interes 

comunitar si doritori de a frecventa Casa de Cultura sunt din ce in ce mai  putin. In 

ultimele ani riscul de a pierde e mult mai mare.                                                                                      

Cladire Casei de Cultura are  nevoie de o reparatie capitala, asigurarea cu mobilier, 

IT, utilaje, material si necesarul pentru desfasurarea a diferite evenimente,  

iluminare, microfoane, boxe, difuzori si altele. În prezent, nu  poate fi  asigurat 

acces confortabil la Casa de Cultura pentru mai multe persoane precum si pentru 

cetateni cu dizabilitatii din com. Pohrebeni care vin. Pe măsură de lipsa de  finante  

proprii in bugetul comunei, acest proiect CM este bine venit si  pentru ca a devenit 

necesară reparatie capitala a Casei de Cultura, astfel încât toți cetatieni să primească 

un program de aflare in incinta Casei de Cultura Pohrebeni comod, civilizat si 

adecvat. Este necesar să se efectueze lucrări de reparație capitala, conectarea la 

canalizare, sistemul de alimentare cu apă și o baie, achiziționarea mobilierul si 

echipamentului necesar, reconstrucția teritoriul.  

 Cu toate acestea, pentru a efectua lucrărilor de construcție și a repara instituția și a 

aduce în conformitate cu standardele aplicabile, bugetul local nu dispune de surse 

financiare pentru investiții suplimentare care sunt necesare 

Activități necesare: -Organizarea unei licitații pentru lucrările de reconstrucţie si reparație 

-APL și consultanții IREX va organiza întâlniri cu populația locală pentru a informa 

și discuta despre proiectul în curs de implementare. Și, de asemenea, pentru a-i chema 

pe cei care doresc să contribuie la dezvoltarea proiectului, acestea sunt diverse 

activități pregătitoare și investiții financiare. 

-Asigurare munca specialiștilor cu o supraveghere tehnică constantă în timpul 

lucrărilor de construcție. 

Lucrări de construcție și reparații capitale necesare ale clădirii: 

Inlocuirea acoperisului cu o suprafata totala de 960 m2. 

Înlocuirea ferestrelor - 10 buc și uși - 12 buc 

Izolare termică a pereților exteior-1150 m2 

Reparatie pereților interior – 2760 m2 

Reparație tavanelor – 480 m2 

Reparatie  podelei – 480 m2 

Instalarea panouri solare 

Amenajarea unui bloc sanitar  in  incinta Casei de Cultura com. Pohrebeni 
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Amenajarea teritoriului 

Toate lucrările sunt vitale pentru îmbunătățirea conditiile si mediului a 

copiilor și persoanelor care frecventeaza biblioteca.  

Rezultate așteptate:  La sfârșitul tuturor lucrărilor de construcţe şi reparație, până în 2021, Casa de Cultura 

Pohrebeni va deveni un loc cultural atracliv pentru, conform normelor și standartelor. 

Aproximativ 2913de cetateni com. Pohrebeni va avea conditii adecvate si bune de 

frecventare Casei de Cultura si posibilitatii de a fi organizate diferite activitatii si 

evenimente culturale in  incinta Casei de Cultura complet renovata și modernizata. 

Acest lucru le va facilita foarte mult viața.  Va oferă un mediu confortabil  pentru 

com. Pohrebeni si pentru cetateni comunei. 

Instituția va câștiga statutul de instituție cu standardul european 

Starea actuală a 

proiectului: (de exemplu, 

există un studiu de 

fezabilitate, spații alocate 

etc.) 

Astăzi, Casa de Cultura Primaria com. Pohrebeni funcționează. Lucrările care va fi 

efectuate sunt aproximativ 1 900 000 de lei, inclusiv 900 000 de lei - fonduri bugetare 

proprii. Nu sunt toate proiectele tehnice necesare.??? Cu resurse financiare proprii, 

Primaria nu poate efectua aceste lucrari necesare. 

Durata estimată a 

proiectului: (luni) 

Lucrările vor fi finalizate în termen de 12 luni. 

Costuri estimate:  1 900 000 lei 

Contribuția partenerilor: 

(solicitant / parteneri) 

60 000 dol. SUA- IREX, 900 000 lei – APL 
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Fișa de proiect 5 

Titlul proiectului: Constructia si dezvoltarea Casei de Sortare si Ambalare al Fructelor si Legumelor si 

Formarea Asociatiei de Producatori, Procesatori si Comercianţi in comuna Pohrebeni. 

Obiectivul strategic Dezvoltarea sectorului economic. Constructia si crearea serviciului – Casa de Sortare 

si Ambalare al Fructelor si Legumelor. Formarea Asociatiei de Producatori, Procesatori 

si Comercianţi in raionul Orhei 

Localizare: Satul Pohrebeni, raionul Orhei 

Obiectivul general al 

proiectului: 

Imbunatatirea si promovarea produselor de fructe si legume autohtone din raionul 

Orhei. 

Succintă descriere 

proiect:  

Pohrebeni este o comună din raionul Orhei, Moldova. Este formata din trei sate: 

Izvoare, Pohrebeni și Șercani. Aceasta este o unitate administrativ-teritorială cu o 

infrastructură relativ dezvoltată, cu servicii de calitate, destinate nevoilor 

populației.  Una dintre principalele probleme a Comunei Pohrebeni este prelucrarea, 

sortarea, ambalarea si comercializarea a produselor agricule, fructe si legume crescute 

de agricultori si populatia din comuna Pohrebeni si comunele si satele apropiate de 

regiunea comenei.  Statutul de centru comunitar, amplasarea geografică favorabilă, 

intre dou centre raionale Rezina si Orhei, in apropiere de drumul national Orhei-Rezina, 

distanța relativ apropiată de cea mai mare piaţă din Moldova - municipiul Chişinău, 

precum si de aeroport, gara feroviară,  sunt avantaje incontestabile ale com. Pohrebeni. 

Aceste avantaje permit menținerea legăturilor de transport cu localitățile din regiunea, 

utilizarea oportunităților pieței de desfacere a produselor agricole, precum şi acces 

relativ direct la alte facilități oferite de mun. Chişinău. Activitatea economică locală 

este condiționată de prezența gospodariilor taranesti si I.M.M. în unitățile economice 

active și este bazată preponderent pe prelucrarea terenurilor agricole și comerț.  

Fondul funciar total al comunei este de 4643 ha. Suprafaţa totală a terenurilor agricole 

este de 2203.5 ha, dintre care 1344 ha sunt teren arabil, 36 ha – vii, 160 ha – livezi şi 

317.5 ha – păşuni. Bonitatea medie a solului este de 66 grad/ha.  

Activităţile economice se desfăşoară în 17 întreprinderi dintre care 5 sunt conduse de 

femei. De asemenea, în comună sunt înregistrate circa 66 agenti economici si 

gospodării ţărăneşti. 

Faptul ca, comuna Pohrerbeni este centru comunitar, reprezinta un potenţial mare 

pentru dezvoltare. La moment in satul Pohrebeni, raionul Orhei crescatorii si 

producatorii de legume si fructe se confrunta cu probleme majore pentru realizarea 

roadei strinse la un preţ convenabil. In consecinţa veniturile sunt mult mai mici si nu 

acopera in totalmente cheltuelile, nemaivorbind de beneficiu. Respectiv impozitele 

colectate in bugetul local sunt mai mici, fapt care duce la stagnare in dezvoltarea 

micului bisness si respectiv al comunitatii. O data cu formarea Asociatiei de 

Producatori, Procesatori si Comercianţi in raionul Orhei si constructia Casei de sortare 

si ambalare va contribui la: stimularea activitatii micilor producatori diversificarea 

economiei locale, mentinerea fortei de munca si impactul micsorarii migratiei 

cetatenilor, majorare veniturile in bugetul comunei Pohrebeni. 

Este necesar să se efectueze lucrări de constructie, conectarea la canalizare, sistemul 

de alimentare cu apă, achiziționarea echipamentelor si utilajelor necesar, reconstruirea 

teritoriul.  

 Cu toate acestea, pentru a efectua aceste lucrări de construcție și a repara instituția și 

a aduce în conformitate cu standardele aplicabile, bugetul local nu dispune de surse 

financiare pentru investiții suplimentare care sunt necesare 

Activități necesare: 1. Crearea Asociatiei de Producatorilor, Procesatori si Comercianţi. 

2. Elaborarea unui studiu de fezabilitate. 

3. Elaborarea proiectului de executare a Casei de sortare si ambalare a fructelor si 

legumelor. 

4. Initierea procedurii de achizitii publice, pentru consctructia Casei de sortare si 

ambalare a fructelor si legumelor. 
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5. Constructia si darea in exploatare a obiectivului. 

6. Elaborarea Planului de asigurare a durabilitattii Proectului. 

7. Identificarea si angajare personal calificat. 

Rezultate așteptate: 1. Asociatia de Producatori, Procesatori si Comercianţi creata. 

2. Studiul de fezabilitate elaborat. 

3. Proiectul de executare al Casei de sortare si ambalare efectuat 

4. Casa de sortare si ambalare construita, utilata si data in exploatare. 

5. 30 – 50 locuri de munca noi create. 

6. Incasarile catre bugetul local  marite cu minim  20 % 

Statutul proiectului: (ex: 

există studiu de fezabilitate, 

spații alocate, etc.) 

Exista teren alocat pentru constructia capitala a Casei de sortare si ambalare fructe si 

legume. 

Responsabil și potențiali 

parteneri de 

implementare: 

APL 1, APL 2, Asociatia de Producatori, Procesatori si Comercianţi formata. 

Durată estimativă: (luni) 24 luni 

Costuri estimative: 4.000.000 lei . 

Potențiale surse de co-

finanțare (publice și 

private): 

APL 1, APL 2, Asociatia de Producatori, Procesatori si Comercianţi, granturi, donatori. 
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Anexa 2. Sesiunea de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării din partea programului 

Comunitatea Mea 
 

În data de 9 iulie, cea de-a treia zi a atelierului de planificare strategică organizat în comuna Pohrebeni, 

facilitatorul CM, Igor Mironiuc, a organizat o sesiune de prioritizare a proiectelor eligibile pentru finanțare. 

Pentru a obține o finanțare în valoare de 60.000 de dolari în cadrul programului Comunitatea Mea, localitățile 

participante trebuie să asigure o contribuție proprie în mărime de cel puțin 35% din costul total al proiectului. 

Inițial, din planurile de acțiuni ale fiecărei direcții strategice elaborate în cadrul atelierului de planificare 

strategică, ce au avut loc cu o zi în urmă, au fost selectate proiectele cu o valoare potrivită pentru a fi finanțate 

în cadrul programului.  

Ulterior, grupul de planificare strategică urma să analizeze în ce măsură proiectele respective sunt compatibile 

cu criteriile de finanțare din partea programului CM. 

După ce consultantul CM a prezentat criteriile de eligibilitatea propriu zise, grup de lucru a stabilit dacă ideile 

de proiect selectate, sunt potrivite pentru a primi finanțarea din partea programului CM.  

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

- corespunde profilului programului Comunitatea Mea; 

- reflectă o prioritate pentru comunitate; 

- poate fi implementat cu o finanțare de cel mult 60 mii de dolari din partea programului CM;  

- comunitatea va putea contribui la el cel puțin 35% din costul total; 

- poate fi finalizat în termen de 12 luni. 

După ce au analizat din aceste puncte de vedere proiectele selectate, acelea care au corespuns tuturor criteriilor, 

au fost înaintate pentru votare, după cum urmează: 

1) Gimnaziul Pohrebeni. Renovarea acoperișului, termoizolarea pereților, reabilitarea rețelei electrice, 

renovarea capitala a trotuarelor la intrare, deschiderea blocului sanitar la etajul 3. 

2) Grădinița Pohrebeni: Termoizolare și alte renovări (schimbare pardoseli și uși, bloc alimentar și sanitar, 

panta acces, teren, etc) 

3) Grădinița Izvoare: conectarea la canalizare, izolare termica, pavare trotuare și alte renovări 

4) Grădinița Șercani: Renovarea acoperișului, pavaj, gard, schimbarea ușilor și ferestrelor 

5) Primaria Pohrebeni. Gazificare, amenajarea unui bloc sanitar și a unei gropi septice 

6) Punctul OMF Pohrebeni. Renovare și dotare cu echipament și mobilier 

7) Casa de Cultura Șercani. Renovarea acoperișului, sistemului de încălzire și a scărilor din instituție 

8) Biblioteca Pohrebeni. Reparație capitală și dotarea cu mobilier și echipament IT 

9) Deschiderea unei piețe agricole comunitară moderne 

10) Renovarea apeductului in Pohrebeni 

11) Renovarea drumului Biești-Izvoare 

12) Renovare porțiunilor de drum în interiorul comunei 

13) Iluminatul stradal  

14) Amenajarea parcului (zona pentru copii, teren volei, trotuar) 

După prezentarea proiectelor, acestea au fost anunțate și fiecare participant urma să voteze, având câte trei 

voturi. Acestea puteau fi oferite după cum considera de cuviință votantul. El putea să ofere toate trei voturi 

unui singur proiect sau să repartizeze câte 1-2 voturi diferitor proiecte. 
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În urma votării, proiectul ce prevede Gazificarea, amenajarea unui bloc sanitar și a unei gropi septice în incinta 

primăriei Pohrebeni a obținut cele mai multe voturi. 

De asemenea consultantul CM a prezentat participanților condițiile și termenele limită de scriere și depunere a 

proiectului pentru ca acesta să poată fi finanțat de către program. 


