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1. LISTA AUTORILOR 

 

Nr. Nume Functie 
Experienta 

(ani) 
Titluri academice relevante 

1 Bajureanu, Rodion Specialist în 

probleme de mediu / 

avocat 

12 

Licenţiat în Drept 

Absolvent Facultatea de Biologie şi 

Pedologie 

2 Balloffet, Armando Conducătorul echipei 

SIM 

40 

Doctorat, Inginerie Civilă (Analiza 

sistemelor de resurse de apă), 

Universitatea din Colorado, Fort Collins, 

1992 

Master în Inginerie, inginer de mediu, 

Universitatea din Colorado, 1976 

Licenţiat în ştiinţe de inginerie civilă, 

Şcoala de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate, 

Universitatea Columbia, New York, 1969 

Licenţiat în  Ştiinţe şi Matematici, 

Colegiul  Columbia, New York, 1969 

3 Covaliova, Olga Specialist în ştiinţe 

sociale 
25 

Prof.dr., Chimie 

Master în Chimie 

4 Egamberdi, Nilufar     Specialist în ştiinţe 

sociale / Specialist în 

probleme de gen 

20 

Doctorat în Antropologie (candidat) 

Master în Antropologie 

Licenţiat în Istorie şi Antropologie 

5 Goonetilleke, Sunil      Specialist în 

probleme de mediu 
19 

Master în Ştiinţa Mediului 

10 Karayan, Igor Intervievator   

11 Lozan, Angela Intervievator   

12 Mîndru, Valeriu Intervievator   

6 Pecenik, Piotr Inginer consultant în 

căi ferate/pavaje 33 

Master, Inginerie Civilă, 1974, 

Planificator, Curs post-universitar, 

Transport & Urbanism, 1979 

7 Pritts, Gary Specialist consultant 

în ştiinţa mediului 

15 

Master în Biologie/Ecologie 

Universitatea Middle Tennessee State, 

Murfreesboro, Tennessee, 1995 

Licenţiat în Biologie 

Universitatea Middle Tennessee State, 

Murfreesboro, Tennessee, 1992 

8 Tyson-Taylor, Michael    Specialist consultant 

în ştiinţe sociale/ 

Specialist în 

strămutări 

20 

Doctorat în Antropologie (candidat) 

Licenţiat în Istorie şi Antropologie 

9 Wyatt, Richard    Economist în 

transporturi 
30 

Master în Economia transportului 

Licenţiat în Istorie 
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2. ANALIZA DE MEDIU 

Această anexă conţine un formular de studiu de cercetare ce acoperă întregul drum din proiect (Formular 

1), împreună cu o Listă de verificare a analizei de mediu (Formular 2). De asemenea, sînt incluse o serie 

de imagini ale zonelor umede şi fîntînilor, identificate în timpul cercetării.  

 

Formularele de studiu de cercetare indică ce aspecte majore din punct de vedere social şi al mediului 

înconjurator au fost observate de-a lungul culoarului de proiect M-2. Pe baza acestor informaţii, în Lista 

de verificare este realizată o estimare preliminară a potenţialului impact . 

 

Aceste informatii au fost folosite, împreună cu informaţiile de definire a scopului, pentru a concentra şi 

îndruma executarea SIM şi a PMM.  
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Formular 1:  Cercetare de mediu 

Drum: culoarul  M-2   Nota: Marcaţi  fiecare coloană de mai jos cu un “X” daca situaţia a fost observată, altfel lăsaţi spaţiu liber.  

Sărăteni_Soroca_Unguri   In coloanele “Arbori”, “Case”, “Magazine/ Spaţii comerciale” treceţi numărul observat pe o rază de 30 m. 

                            Includeţi sub “Observaţii” orice informaţii adiţionale ce nu sînt acoperite în formular.  

 
 

(1) 

 

Marcaje a 

secţiunilor 

culoarului 

 

(2) 

 

Locaţia / Utilizarea terenului 

Ameninţare/ Impact posibil direct asupra proiectului  

(16) 

 

Observatii  

(identificsuprafaţă tipului de 

resursa culturala, extinderea 

zonei agricole, caracteristici 

neobisnuite, etc.) 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Z
o

n
ă

 p
ro

te
ja

tă
 

(X
) 

F
er

m
e 

d
e 

p
eş

te
/ 

cu
rs

 d
e 

a
p

ă
 (

X
) 

Z
o

n
ă

 a
g

ri
co

lă
  

(X
) 

R
es

u
rs

e 

cu
lt

u
ra

le
 (

X
) 

Z
o

n
ă

 u
m

ed
ă

 (
X

) 

Ş
co

a
lă

 (
X

) 

U
n

it
a

te
 s

a
n

it
a

r
ă
 

(X
) 

F
în

tî
n

ă
 (

X
) 

C
o

m
u

n
it

a
te

 

să
ra

că
 (

X
) 

A
lt

el
e 

(X
) 

A
rb

o
ri

  

(n
u

m
ă

r 
)*

 

C
a

se
 (

n
u

m
ă

r)
*

*
 

M
a

g
a

zi
n

e/
 S

p
a

ţi
i 

co
m

er
ci

a
le

 

(n
u

m
ă

r)
 

                

0 - 1 0 km - 1 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 0,13 km PD             1 Cladire 

1 - 2 1,10 km - 1.70 km Sat PD/PS            30 3 Satul Codrul Nou 

2 - 3 2 km - 3 km Teren arabil PD/PS   X        200   Arbori de-a lungul traseului 

 2,62 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă (PD) 

3 - 4 3 km - 4 km Sat PD/PS            60  Satul Ţînţăreni 

 3,36 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă ( PS) 

 3,55 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă ( PS) 

4 - 5 4 km - 5 km Sat PD/PS            50  Satul Ţînţăreni 

 4. km PS    X          Cimitir ( PS) 

5 - 6 4 km – 4,25 km Sat PD; teren arabil PS   X         20  Satul Ţînţăreni 

 4,25 km - 6 km Teren arabil PD/PS   X        8   Arbori de-a lungul traseului 

 5,44 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă ( PS) 

 5,51 km   X            Trecere curs de apa 

6 - 7 6 km - 7 km Teren arabil PD/PS   X        300   Arbori de-a lungul traseului 

 6,0 km PD/PS  X            Trecere curs de apa 

7 - 8 7 km - 8 km Teren arabil PD/PS   X        200   Arbori de-a lungul traseului 

8 - 9 8 km - 9 km Teren arabil PD; Sat PS   X        48 29 5 Satul Negureni 

 8 ,70 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

9 - 10 9 km - 10 km Teren arabil PD; Sat PS   X        56 23  Arbori de-a lungul traseului, 

satul Negureni 

 9,17 km – 9,67 km PS        X      4 fîntîni cu apă potabilă 

10 - 11 10 km - 11 km Teren arabil PD/PS   X        10   Arbori de-a lungul traseului 

11 - 12 11 km - 12 km Teren arabil PD/PS   X        400    

12 - 13 12 km - 13 km Teren arabil PD/PS   X        400    

 12,08 km PS    X          Monument comemorativ (PS) 

 12,58 km – 12,69 km PD/PS        X     3 Benzinărie, etc., fîntînă cu apă 

potabilă (PS) 
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13 - 14 13 km - 14 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

14 - 15 14 km - 15 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

15 - 16 15 km - 15.77 km Teren arabil PD/PS   X        300   Arbori de-a lungul traseului 

 15,77 km - 16 km PD/PS            5   

 15,80 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă (PD) 

 15,95 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă (PD) 

16 - 17 16 km - 17 km Teren arabil PD/PS   X        200   Arbori de-a lungul traseului 

 16,29 km PS    X          Cimitir ( PS) satul Brinzenii 

Noi 

 16,57 km Zonă comercială PS             1 Benzinării, etc., satul Brînzenii 

Noi 

17 - 18 17 km - 18 km Teren arabil PD/PS   X        70   Arbori de-a lungul traseului 

18 - 19 18 km - 19 km Terenuri agricole PD; sat PS   X        66 6  Arbori de-a lungul traseului, 

satul Ordăşei 

 18,43 km PD/PS  X   X         Trecere curs de apă 

 18,96km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă ( PS) 

19 - 20 19 km - 20 km Terenuri agricole PD; sat PS   X         4  Arbori de-a lungul traseului, 

satul Ordăşei 

 19,15 km PD/PS  X            Trecere curs de apa 

 19,29 KM PS        X      Fîntînă cu apă potabilă ( PS) 

20 -21 20 km - 21 km Teren arabil PD/PS   X        30   Arbori de-a lungul traseului, 

satul Ordăşei 

21 - 22 21 km - 22 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 21,17 km PD/PS  X            Trecere curs de apa 

22 - 23 22 km - 23 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

23 - 24 23 km - 24 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 23,19 km PD/PS  X   X         Trecere curs de apă /zonă 

umeda 

 23,21 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă 

24 - 25 24 km - 25 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 24,95 km PD            4 1 Benzinărie 

25 - 26 25 km - 26 km Sat PD/PS              Satul Prodăneşti 

 25,27 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă 

 25,76 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

26 - 27 26 km - 27 km Sat PD/PS            56 2 Satul Prodăneşti 

 26,01 km   X            Trecere curs de apă 



 

5 

 

(1) 

 

Marcaje a 

secţiunilor 

culoarului 

 

(2) 

 

Locaţia / Utilizarea terenului 

Ameninţare/ Impact posibil direct asupra proiectului  

(16) 

 

Observatii  

(identificsuprafaţă tipului de 

resursa culturala, extinderea 

zonei agricole, caracteristici 

neobisnuite, etc.) 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Z
o

n
ă

 p
ro

te
ja

tă
 

(X
) 

F
er

m
e 

d
e 

p
eş

te
/ 

cu
rs

 d
e 

a
p

ă
 (

X
) 

Z
o

n
ă

 a
g

ri
co

lă
  

(X
) 

R
es

u
rs

e 

cu
lt

u
ra

le
 (

X
) 

Z
o

n
ă

 u
m

ed
ă

 (
X

) 

Ş
co

a
lă

 (
X

) 

U
n

it
a

te
 s

a
n

it
a

ră
 

(X
) 

F
în

tî
n

ă
 (

X
) 

C
o

m
u

n
it

a
te

 

să
ra

că
 (

X
) 

A
lt

el
e 

(X
) 

A
rb

o
ri

  

(n
u

m
ă

r 
)*

 

C
a

se
 (

n
u

m
ă

r)
*

*
 

M
a

g
a

zi
n

e/
 S

p
a

ţi
i 

co
m

er
ci

a
le

 

(n
u

m
ă

r)
 

 26,67 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă 

27 - 28 27 km - 28 km Sat PD/PS           200 51 3 Satul Căpreşti 

28 - 29 28 km - 29 km Sat PD/PS           200 52  Satul Căpreşti 

29 - 30 29 km - 30 km teren arabil PD/PS   X        150   Arbori de-a lungul traseului 

 29 km PD             1 Benzinărie 

30 - 31 30 km - 31 km teren arabil PD/PS   X        350   Arbori de-a lungul traseului 

 30,17 km  X            Trecere curs de apă 

 30,47 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

31 - 32 31 km - 32 km teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 31,49 PS        X      Fîntînă cu apa potabilă 

32 - 33 32 km – 33 km teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 32,78 km PS        X     1 Fîntînă cu apă potabilă 

33 - 34 33 km – 34 km teren arabil PD/PS   X        200   Arbori de-a lungul traseului 

 33,32 km   X            Trecere curs de apa 

34 - 35 34 km – 35 km teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 34,63 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă 

35 - 36 35 km – 36 km teren arabil PD/PS   X        200   Arbori de-a lungul traseului 

36 - 37 36 km – 37 km teren arabil PD/PS   X        250   Arbori de-a lungul traseului 

37 - 38 37 km – 38 km teren arabil PD/PS   X        250   Arbori de-a lungul traseului 

38 - 39 38 km – 39 km teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 38,96 km PD             1 Benzinărie 

39 - 40 39 km – 40 km teren arabil PD/PS   X        57   Arbori de-a lungul traseului 

 39,06 km PD/PS  X            Trecere curs de apa 

40 - 41 40 km – 41 km teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

41 - 42 41 km - 42 km teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 41,52 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

42 - 43 42 km – 43 km teren arabil PD/PS   X        250   Arbori de-a lungul traseului 

 42,38 km – 42,50 km PS            5   

 42,58 km   X            Trecere curs de apa 

43 - 44 43 km – 43,30 km Teren arabil PD/PS   X        25   Arbori de-a lungul traseului 

 43,30 km – 44 km Teren arabil PD; sat PS   X        35 2  Arbori de-a lungul traseului, 

satul Ghindeşti 

 43,33 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă 

 43,68 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

44 - 45 44 km – 45 km Teren arabil PD; sat PS   X        60 6 1 Arbori de-a lungul traseului, 

satul Ghindeşti 
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45 - 46 45 km – 46 km Teren arabil PD; zonă 

industrială PS 

  X        300   Arbori de-a lungul traseului 

 45,69 km PD/PS  X            Trecere curs de apa 

46 - 47 46 km – 46,52 km Teren arabil PD; zonă 

industrială PS 

  X        110  1 Arbori de-a lungul traseului; 

cladire 

 46,52 km – 47 Teren arabil PD/PS   X        60   Arbori de-a lungul traseului 

47 - 48 47 km – 48 km Sat PD/PS           200  2 Arbori de-a lungul traseului; 

benzinărie, satul Gura 

Cămencii 

48 - 49 48 km – 49 km Teren arabil PD/PS   X        100   Arbori de-a lungul traseului 

 48,38 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

49 - 50 49 km – 50 km Teren arabil PD/PS   X        300   Arbori de-a lungul traseului 

 49,48 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă 

50 - 51 50 km – 51 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

51 - 52 51 km - 52 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

52 - 53 52 km – 53 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

53 - 54 53 km – 54 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

54 - 55 54 km – 55 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

55 - 56 55 km – 56 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

56 - 57 56 km – 57 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

57 - 58 57 km – 57,26 km Teren arabil PD/PS   X        60   Arbori de-a lungul traseului 

 57,26 km – 57,65 km Teren arabil PD; sat PS   X        97   Arbori de-a lungul traseului; 

satul Ciripcău 

 57,65 km – 58 km sat PD/PS            13 2 Satul Ciripcău 

 57,47 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

 57,51 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

 57,56 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

58 - 59 58 km – 58,11 km Sat PD/PS            3   

 58,11 – 59 km Terenuri arabile PD; sat PS   X        250 11 2 Arbori de-a lungul traseului 

 58,07 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă 

 58,27 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

 58,82 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

 58,89 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

59 - 60 59 km – 59,46 km Teren arabil PD; sat PS   X        200 4  Arbori de-a lungul traseului; 

satul Ciripcău 
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 59.46 km – 60 km Teren arabil PD/PS   X        200   Arbori de-a lungul traseului 

 59,11 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

 59,45 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

60 - 61 60 km – 61 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

61 - 62 61 km – 62 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

62 - 63 62 km – 63 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

63 - 64 63 km – 64 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

64 - 65 64 km – 65 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 64,36 km PS        X     1 Fîntînă cu apă potabilă; 

Benzinărie 

65 - 66 65 km – 66 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

66 - 67 66 km – 67 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

67 - 68 67 km – 68 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 67,28 km PD/PS  X   X         Trecere curs de apa 

68 - 69 68 km – 69 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 68,08 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă 

69 - 70 69 km – 70 km Teren arabil PD/PS   X        230   Arbori de-a lungul traseului 

 69,95 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă 

70 - 71 70 km – 71 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

71 - 72 71 km – 71,51 km Teren arabil PD; zonă 

forestieră PS 

  X        200   Arbori de-a lungul traseului 

 71.51 km – 72 km Teren arabil PD/PS   X        50   Arbori de-a lungul traseului 

 71,82 km PD/PS  X            Trecere curs de apa 

72 - 73 72 km – 73 km Teren arabil PS; sat PD   X        100   Arbori de-a lungul traseului 

satul Alexandru cel Bun 

 72.52 km - 72.86 km PD        X      7 fîntîni cu apă potabilă PD 

73 - 74 73 km - 74 km Teren arabil PD; sat PS           100 4 4 Arbori de-a lungul traseului; 

benzinarii, etc., satul Voloviţa 

 73.44 km - 73.79 km PS        X      2 Fîntîni cu apă potabilă PS 

74 - 75 74 km - 74.78 km zonă forestieră PD; sat PS           200 4  Arbori de-a lungul traseului 

 74.78 km - 75 km Teren arabil PD/PS   X        20  1 Arbori de-a lungul traseului; 

benzinărie 

75 - 76 75km – 76 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

76 - 77 76 km – 76,78 km Teren arabil PD/PS   X        350   Arbori de-a lungul traseului 
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 76,78 km – 77 km Teren arabil PD; zonă 

forestieră PS 

  X        50   Arbori de-a lungul traseului 

77 - 78 77 km – 78km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

78 - 79 78 km – 79 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

79 - 80 79 km – 80 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

80 - 81 80 km - 81 km Teren arabil PD/PS   X  X      200   Arbori de-a lungul traseului 

81 - 82 81 km – 82 km Teren arabil PS; zonă 

industrială PD 

  X        200 1 4 Arbori de-a lungul traseului 

 81,45 km PS        X      Fîntînă cu apă potabilă PS 

82 - 83 82 km – 82,33 km Teren arabil PS; zonă 

industrială RT 

  X        65  4 Clădiri 

 82,33 km – 83 km Teren arabil PD/PS   X        30   Arbori de-a lungul traseului 

83 - 84 83 km – 84 km Teren arabil PD/PS   X        340  3 Arbori de-a lungul traseului; 

benzinărie 

 83,53 km PD        X      Fîntînă cu apă potabilă 

84 - 85 84 km – 85 km Teren arabil PS; zonă 

industrială/ zonă forestieră PD 

  X        400   Arbori de-a lungul traseului 

85 - 86 85 km – 85,17 Lm zonă forestieră PD; Teren 

arabil PS 

  X        60   Arbori de-a lungul traseului 

 85,17 km – 85,40 km Teren arabil PD/PS   X     X   80   Arbori de-a lungul traseului; 

fîntînă cu apă potabilă PS 

 85,40 km – 86 km Teren arabil PS; sat PD   X        120   Arbori de-a lungul traseului, 

satul Rubleniţa 

86 - 87 86 km – 86,53 km Teren arabil PS; sat PD   X        20   Arbori de-a lungul traseului 

 86,53 km – 87 km sat PS/RT            20   

87 - 88 87 km – 88 km sat PS/RT            26 5 Benzinărie etc. 

88 - 89 88 km – 88,48 km sat PD/PS            14 5  

 88,48 km – 89 km Zonă forestieră PD; teren 

arabil PS 

  X        25   Arbori de-a lungul traseului 

89 - 90 89 km – 90 km Zonă forestieră PD; teren 

arabil PS 

  X        400   Arbori de-a lungul traseului 

90 - 91 90 km – 90,20 km zonă forestieră PD; teren 

arabil PS 

  X        40   Arbori de-a lungul traseului 

 90,20 km – 91 km Teren arabil PD/PS   X        350   Arbori de-a lungul traseului 

91 - 92 91 km – 92 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 
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92 - 93 92 km – 93 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 92,70 km PS             1 Benzinărie 

93 - 94 93 km – 94 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

94 - 95 94 km – 95 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 94,43 km PD/PS  X   X         Trecere curs de apa 

95 - 96 95 km – 96 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

96 - 99 96 km – 96,72 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

 96,72 km – 99 km Sat PD/PS        X X   40  34 fîntîni cu apă potabilă de-a 

lungul traseului; Satul 

Grigorauca 

99 - 100  99 km – 100 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

100 - 101  99 km – 100 km Teren arabil PD/PS   X        400   Arbori de-a lungul traseului 

101 - 102 101 km – 102 km Sat PD/PS        X    44 5 15 fîntîni cu apă potabilă de-a 

lungul traseului; satul Sobari 

102 - 103 102 km – 103 km Teren arabil PD/PS   X        10   Arbori de-a lungul traseului 

103 - 106 103 km – 106 km Teren arabil PD/PS   X        1600   Arbori de-a lungul traseului 

106 -107 106 km – 107 km Teren arabil PS; zonă 

forestieră PD 

  X        400   Arbori de-a lungul traseului 

107 - 108  107 km – 108 km Zonă forestieră PD/PS           400   Arbori de-a lungul traseului 

108 - 111 108 km – 111 km Teren arabil PD/PS   X        1200   Arbori de-a lungul traseului 

111 - 113 111 km – 113 km Teren arabil PD/PS   X        1200   Arbori de-a lungul traseului 

113 - 115 113 km – 113,50 km Teren arabil PD/PS   X        25   Arbori de-a lungul traseului 

 113,50 km – 114 km Sat PD; Teren arabil PS   X         14  Satul Niorani 

 114,14 km – 114,41 km Sat PD/PS            13  Satul Niorani 

 113,52 km – 114,40 km         X      13 fîntîni cu apă potabilă de-a 

lungul traseului 

 114,40 km – 115 km Teren arabil PD/PS   X        10   Arbori de-a lungul traseului 

115 - 120 115 km – 120 km Teren arabil PD/PS   X        800   Arbori de-a lungul traseului 

 115,25 km PS    X         1 Cimitir PS; cladire PD 

120 - 122 120 km – 120,26 km Teren arabil PD/PS   X        25  1 Benzinărie 

 120,26 km – 121,64 km Sat PD/PS        X    93  22 fîntîni cu apă potabilă de-a 

lungul traseului; satul Pocrovca 

 121,64 km – 122 km Teren arabil PD/PS   X        140   Arbori de-a lungul traseului 

122 -124 122 km – 124 km Teren arabil PD/PS   X            
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124 - 129 124 km – 129 km Teren arabil PD/PS X  X           Secţiune nouă a drumul a fi 

adaugată în jurul satului 

Arioneşti; parte a zonei Ramsar  

 125 km PD/PS  X            Trecere curs de apă 

129 - 132 129 km – 130,46 km Zonă forestieră PD/PS X             Parte a zonei Ramsar 

 130,46 km – 132 km Sat PD/PS X         X  44  Luncă joasă a rîului Nistru ; 7 

fîntîni cu apă potabilă; satul 

Unguri 

 130,49 km PD/PS  X            Trecere curs de apă 

                

Nume/Titlul inspectorului:  Gary Pritts – Specialist sconsultant în Ştiinţe Data: 9 martie 2009 

 

Nota:  

    * = arbori estimaţi - 200 arbori (la o distanţă de 5 m) de-a lungul unei părţi a drumului de 1 km lungime 

    ** = Numărul de case este estimat din imagini aeriene  

    PD = partea dreaptă a drumului 

    PS = partea stîngă a drumului 
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Formular 2:  Lista de verificare a analizei de mediu 

Numele proiectului/Locaţia: Culoarul M2, Sărăteni-Soroca-Unguri Data:  23 martie 2009 

Pentru fiecare situaţie de mediu/ efect plasaţi 

un (X) în una din coloane 

Impact 

pozitiv 

N
ic
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u
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m
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il

 

Impact 

negativ 
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c
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Comentarii 
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p

o
b

a
b

il
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 p
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a
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a
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Situaţie/ Efect A B C D E F  

E
co

lo
g
ic

 

1.1  Zona protejată     X  
Pierderea habitatului în zona Ramsar ca urmare a construcţiei 

rutiere 

1.2  Ferme de peşte, ecologie acvatică    X   

14 treceri de curs de apă de-a lungul acestui culoar de proiect. 

Impact reversibil minor pe termen scurt, aşteptat de la 
eroziunea solului deranjat în timpul fazei de construcţie a 

proiectului. 

1.3  Zona umedă    X   
Impact asupra zonelor umede adiacente cu posibilă înlocuire 

prin pod sau podeţ. 

1.4  Păduri   X     

1.5  Specii rare, pe cale de dispariţie     X  
Pierderea habitatului în zona Ramsar ca urmare a construcţiei 

rutiere 

1.6  Migrare animală    X   
Creşterea fatalităţii animale datorată creşterii traficului de 

vehicule în zona Ramsar. 

1.7  Industrie naturală    X    

F
iz

ic
 

2.1  Eroziune şi/sau înnămolire    X   

Impact reversibil minor pe termen scurt, aşteptat de la 

eroziunea solului deranjat în timpul fazei de construcţie a 

proiectului. 

2.2  Inundaţii locale   X     

2.3  Regim de modificare a cursului de apă   X     

2.4  Alunecari de teren      X 
Depinde de alternativa aleasă. A fi luat în considerare la 

proiectarea finală. 

2.5  Praf/ Poluare    X    

2.6  Zgomot    X    

S
o

c
io

-e
c
o

n
o

m
ic

 

3.1  Modificări ale populaţiei   X    
 

3.2  Venituri & Facilităţi X      
Proiectul poate aduce beneficii economice considerabile zonei 

M2 şi Moldovei. 

3.3  Utilizarea terenurilor/ pomi/ culturi    X   
Posibile achiziţii minore de teren  necesare. 

3.4  Strămutare sau relocare    X   
Reinstalări minore pot fi necesare în funcţie de alternative. 
Unele fîntîni ale comunităţii pot fi relocate. 

3.5  Gen  X     

Un impact general pozitiv prin furnizarea de transport 

îmbunătăţit pentru femei, tineri, bătrîni şi copii (mai rapid, 
transport sigur pentru muncă, educaţie şi acces mai sigur la 

sănătate, facilităţi de învăţămînt, lăcaşuri de cult şi 

aşezămintele culturale) 

3.6  Grupuri vulnerabile X      
Oportunităţi generatorare de venit pentru localnicii săraci, 
şomeri, femei cu copii, bătrîni singuri 

3.7  Efecte regionale X      

Este posibil ca proiectul să aducă beneficii economice 

semnificative pentru zona M2 şi Moldova incluzînd 

conectivitate, oportunităţi economice, comerţ regional, schimb 
educaţional şi cultural cu ţările vecine Ucraina şi Rusia. 

3.8  Resurse culturale  
X 

    
Acces potenţial mai bun la aşezămintele locale de importanţă 

culturală. 

3.9  Probleme de urbanizare  
X 

    
Legătură îmbunătăţită cu Chişinau, Ucraina, Rusia poate duce 
la migrarea din zonele rurale 

3.10 Sănătate  X  X   

Pozitiv: acces îmbunătăţit la facilităţile medicale. Negativ: 

potenţial pentru creşterea incidentelor de boli transmisibile 

incluzînd BTS şi HIV/SIDA 

3.11 Agrement  X     
Acces sporit către facilităţile de recreere şi turism 

 
Efecte cumulative 

 
Numărul de X-uri: 3 5 4 10 2 1 
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Imaginile următoare prezintă o vedere de ansamblu asupra rutei M2 propusă pentru proiectul (începînd 

din sud şi mergînd spre capătul nordic). Traseul este împărţit în 9 secţiuni şi poziţia secţiunii vizualizate 

poate fi identificată în schema poziţiilor secţiuniunilor, din cartuş. 

 
Figure 1 



 

13 

 

 
Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 
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Figure 5 
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Figure 6 
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Figure 7 
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Figure 8 
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Figure 9 



 

 

Anexa 3 

SUMARUL IMPACTULUI SOCIAL şi DE MEDIU 
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3. SUMARUL IMPACTULUI SOCIAL ŞI DE MEDIU 
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Tabel 1: Sumarul impactului social şi de mediu 

Resurse Activitatea proiectului Impact potenţial Importanţa impactului Măsuri de atenuare sugerate 

Mediu     

Ecologic 

Zone protejate  Refacere 

 Astuparea crăpăturilor 

 Controlul vegetaţiei 

 Reparare/ înlocuire 

parapet  

 Tratament de 

suprafaţă 

 Corecţia formei 

 Refacerea şi 

consolidarea 

suprafeţei  prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidare prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

sistemului de drenaj 

 Construirea unui nou 

drum 

 

Impact negativ: 

 Nu este aşteptat nici un impact asupra mediu 

 

 

Construcţie rutiere nouă în zona Ramsar 

 Pierdere de habitat 

 

 

Mai puţin decît 

semnificativ/Local 

 

 

Semnificativ/Local 

 

 Evitare sau minimizare a distrugerii de habitat 

 

 

 

Pescarii, Ecologie 

acvatica 
 Peticire 

 Astuparea crăpăturilor 

 Controlul vegetaţiei 

 Reparare/ înlocuire 

parapet 

Impact negativ: 

 Poluarea apei de suprafaţă din surse de pe suprafaţa 

drumului în timpul ploilor datorată eliberării de compuşi din 

combustibil prin eşapamentele vehiculelor, a hidrocarburilor 

petroliere eliberate din asfalt, a fluidelor precum ulei, 

benzină, motorină ce se scurg sau se preling din vehicule.  

 

Mai puţin decît 

semnificativ/Local 
 Vehiculele folosite în timpul construcţiei/ 

întreţinerii ar trebui să fie bine intreţinute 

pentru a reduce emisiile, să fie protejate 

împotriva scurgerii de fluide şi să fie acoperite 

pentru a reduce/ preveni prelingerile. 

 Evitare indepărtării excesive a vegetaţiei 

 Cureţarea zonei după terminarea lucrului, 

îndepărtarea materialului nefolosit sau 

învechitt.  

 

  Tratament de 

suprafaţă 

 Corectarea formei 

 Refacerea şi 

consolidarea 

suprafeţei prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidare prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

 Poluare apei de suprafaţa datorită creşterii gradului de 

înnămolire ca urmare a activităţilor de răscolire a solului. 

 Habitat acvatic de adîncime redus datorită creşterii 

volumului de sedimente ca urmare a activităţilor de 

răscolire a solului 

 

Impact pozitiv: 

 Risc redus de poluare de suprafaţa a apei din cauza eroziunii 

de-a lungul drumului, rezultat din reabilitarea sistemului de 

canalizare/ scurgere în comparaţie cu starea actuală.  

 

Mai puţin decît 

semnificativ/Local  

 

 

 

 

Semnificativ/Local 

 

 Folosirea gardurilor în jurul zonelor de 

depozitare a aluviunilor şi a baloturilor de fîn 

pentru a asigura o barieră de protecţie între 

zona de construcţie şi resursele de apă, pentru 

a reduce înnămolirea. 

 Regazonarea zonelor răscolite cu iarbă 

adecvată, cu potenţial de creştere rapidă 

pentru stabilizarea zonei. 

 Curăţarea zonei după terminarea lucrului, 

îndepărtarea materialului nefolosit sau 

învechit.  
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Resurse Activitatea proiectului Impact potenţial Importanţa impactului Măsuri de atenuare sugerate 

sistemului de drenaj 

 

Zone umede  Peticire 

 Astuparea crăpăturilor 

 Controlul vegetaţiei 

 Repararea/ înlocuirea 

parapetului 

 Tratament de 

suprafaţa 

 Corectarea formei 

 Refacerea suprafeţei şi 

consolidare prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidarea prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

sistemului de drenaj 

 Înlocuirea podurilor 

sau podeţelor 

Impact negativ: 

 Nici un impact de mediu asupra zonele umede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact negativ: 
Înlocuirea podurilor sau a podeţelor 

 Distrugereavegetaţiei, răscolirea solului, formare viroagelor 

mari de eroziune datorită utilajelor grele ce lucrează în 

lunci/ zonele umede. 

Mai puţin decît 

semnificativ /Local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificativ/Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Folosirea gardurilor în jurul zonelor de 

depozitare a aluviunilor şi a baloturilor de fîn 

pentru a asigura o barieră de protecţie între 

zona de construcţie şi resursele de apă, pentru 

a reduce înnămolirea. 

 Folosirea unor saltele de cauciuc pentru 

utilajele grele la traversarea luncilor/ zonelor 

umede pentru a reduce daunele asupra 

vegetaţiei şi răscolirea solului 

 

Paduri  Peticire 

 Astuparea crăpăturilor  

 Controlul vegetaţiei 

 Repararea/ înlocuirea 

parapetului 

 Tratament de 

suprafara 

 Corectarea formei 

 Refacerea suprafeţei şi 

consolidarea prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidarea prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

sistemului de drenaj 

 

Impact negativ: 

 Activităţile de reabilitare pentru un minim de mentenanta 

(refacere, acoperirea spărturilor, controlul vegetaţiei, 

repararea şi înlocuirea parapetului), precum şi tratamentul 

de suprafaţa, corectarea formei, refacerea şi consolidarea 

prin acoperire cu strat nou, consolidarea prin reconstrucţie 

şi îmbunătăţirile la sistemul de drenaj vor avea consecinţe 

doar asupra zonele de suprafaţa ale drumului şi a 

acostamentului, în interiorul zonei drumului (ZD). Nu este 

de aşteptat nici un impact asupra zonelor forestiere sau a 

suprafeţelor protejate adiacente traseului. 

 

Impact pozitiv: 

Îmbunătăţirile rutiere pot ajuta la diminuarea impacturilor 

negative asupra zonelor forestiere şi fîşiilor de protecţie cauzate 

de defrişările ilegale, permiţînd ofiţerilor de ordine ce 

monitorizează aceste zone sa călătorească distanţe mai mari în 

timp redus în timpul patrulărilor.  

 

Mai puţin decît 

semnificativ /Local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificativ /Local 

 

 Trebuie luate măsuri de precauţie atunci cînd 

se lucrează în apropierea zonelor forestiere 

sau a fîşiilor de protecţie pentru a reduce 

producerea de impacturi neintenţionate asupra 

acestor resurse. 
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Resurse Activitatea proiectului Impact potenţial Importanţa impactului Măsuri de atenuare sugerate 

Specii rare, pe cale 

de dispariţie 
 Peticire 

 Astuparea crăpăturilor  

 Controlul vegetaţiei 

 Repararea/ înlocuirea 

parapetului 

 Tratament de 

suprafaţa 

 Corectarea formei 

 Refacerea şi 

consolidarea 

suprafeţei prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidarea prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

sistemului de drenaj 

 Construcţia unui drum 

nou 

 

Impact negativ: 

 Nu este aşteptat nici un impact de mediu 

 

Construcţia unui drum nou în zona Ramsar 

 Pierderea habitatului. 

 Creşterea fatalităţii mamifere datorită creşterii traficului de 

vehicule. 

 

 

Mai puţin decît 

semnificativ /Local  

 

Semnificativ /Local 

 

 

 Executarea de studii de specii detaliate pe ZD 

din zona Ramsar pentru a determina dacă 

există specii în zona de proiect. La terminarea 

studiului se va stabili daca există posibilitatea 

relocării unor specii către un habitat alternativ 

potrivit sau daca este necesară restabilirea 

rutei culoarului M-2. 

Migrare animală  Peticire 

 Astuparea crăpăturilor  

 Controlul vegetaţiei 

 Repararea/ înlocuirea 

parapetului 

 Tratament de 

suprafaţa 

 Corectarea formei 

 Refacerea şi 

consolidarea 

suprafeţei prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidarea prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

sistemului de drenaj 

 

Negative Impact: 

  Coliziunea cu mamiferele care traversează drumul M-2 

Mai puţin decît 

semnificativ /Local 
 Instalarea semnelor de avertizare rutieră 

pentru zonele cu animale traversînd 

Industrie naturală Faza de construcţie/ faza de 

scoatere din funcţiune 
Impact negativ: 

 Reducerea fluxului normal de trafic 

 Apariţia zonelor congestionate 

 Creşterea consumului de combustibil 

 Creşterea timpului de livrare a produsului pe piaţă 

 Reducerea numarului de nuci în ZD 

Semnificativ /Local 

 
 Planificare şi programare potrivită a 

activităţilor de construcţie şi oprire a 

lucrului. 

 Evitarea sau reducerea numărului de 

arbori ce trebuie înlăturaţi. 

Fizic     
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Resurse Activitatea proiectului Impact potenţial Importanţa impactului Măsuri de atenuare sugerate 

Eroziunea şi colmatarea solului    

Inundaţii  Peticire 

 Astuparea crăpăturilor  

 Refacere 

 Astuparea spărturilor 

 Controlul vegetaţiei 

 Repararea/ înlocuirea 

parapetului 

 Tratament de 

suprafaţa 

 Corectarea formei 

 Refacerea şi 

consolidarea 

suprafeţei prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidarea prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

sistemului de drenaj 

 Înlocuirea podurilor 

sau a podeţelor 

Impact negativ: 

 Nici un impact negativ asupra luncilor 

 

 

 

 

 

 

Impact negativ: 

Înlocuirea podurilor şi a podeţelor 

 Distrugerea vegetaţiei, răscolirea solului, formare viroagelor 

mari de eroziune datorită utilajelor grele ce lucrează în 

lunci/ zonele umede. 

Impact pozitiv: 

 Reducerea potenţialului de inundaţii în zonele locale prin 

înlocuirea podeţelor avariate sau subdimensionate şi a 

structurilor podurilor. 

Mai puţin decît 

semnificativ/Local  

 

 

 

 

 

 

 

Semnificativ /Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Folosirea gardurilor în jurul zonelor de 

depozitare a aluviunilor şi a baloturilor de fîn 

pentru a asigura o barieră de protecţie între 

zona de construcţie şi resursele de apă, pentru 

a reduce înnămolirea. 

 Folosirea unor saltele de cauciuc pentru 

utilajele grele la traversarea luncilor/ zonelor 

umede pentru a reduce daunele asupra 

vegetaţiei şi răscolirea solului 

 

Scimbări în 

regimul canalelor  

pîraielor 

 Peticire 

 Astuparea crăpăturilor  

 Controlul vegetaţiei 

 Repararea/ înlocuirea 

parapetului 

Impact negativ: 

 Nici un impact asupra cursului de apă 

Mai puţin decît 

semnificativ /Local 

 

  Tratament de 

suprafaţă 

 Corectarea formei 

 Refacerea şi 

consolidarea 

suprafeţei prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidarea prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

sistemului de drenaj 

 Înlocuirea podurilor 

sau a podeţelor 

Impact negativ: 

Înlocuirea podurilor şi a podeţelor 

 Acumularea de sediment în canal ca urmare a creşterii 

înnămolirii din cauza activităţilor de răscolire a solului. 

 Distrugerea vegetaţiei, distrugerea stabilităţii malurilor 

pîraielor, alterarea traseului cursului de apă, formare 

viroagelor mari de eroziune datorită utilajelor grele ce 

lucrează în lunci şi în canalul rîului.  

 

Impact pozitiv: 

 Înlocuirea podţelor subdimensionate creşte debitul de apă şi 

reduce riscul de inundaţii. De asemenea, creşte trasportul 

sedimentelor în aval.   

Mai puţin decît 

semnificativ /Local 

 

 

Semnificativ /Local 

 

 

 

Semnificativ/Local 

 Folosirea gardurilor în jurul zonelor de 

depozitare a aluviunilor şi a baloturilor de fîn 

pentru a asigura o barieră de protecţie între 

zona de construcţie şi resursele de apă, pentru 

a reduce înnămolirea. 

 Folosirea unor saltele de cauciuc pentru 

utilajele grele la traversarea luncilor/ zonelor 

umede pentru a reduce daunele asupra 

vegetaţiei şi răscolirea solului 

 Regazonarea zonelor răscolite cu iarbă 

adecvată, cu potenţial de creştere rapidă 

pentru stabilizarea zonei. 

 Curăţarea zonei după terminarea lucrului, 

îndepărtarea materialului nefolosit sau 

învechitt. 

Alunecări de teren  Repararea/ înlocuirea 

parapetului 

Impact negativ: 

 Activităţile generale de construcţie pot fi un declanşator 

Semnificativ /Local 

 
 Folosirea unui proiect şi a unei instalări 

corecte pentru structurile de drenaj şi de 
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Resurse Activitatea proiectului Impact potenţial Importanţa impactului Măsuri de atenuare sugerate 

 Tratament de 

suprafaţă 

 Corectarea formei 

 Refacerea şi 

consolidarea 

suprafeţei prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidarea prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

sistemului de drenaj 

pentru alunecări de teren datorate vibraţiilor provenind de la 

echipamentul greu, răscolirea solului ca urmare a lucrărilor 

de nivelare, compactare, excavare sau consolidare a 

taluzului.  

 

Impact pozitiv: 

 Diminuarea riscului de alunecări de teren prin stabilizarea 

solului în zonele cu risc şi implicit reducerea riscurilor de 

sănătate şi protecţia muncii pentru şoferi. 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificativ /Local 

sprijinire pentru a reduce eroziunea şi 

alunecările de teren pe pantele coborîtoare 

adiacente drumului. 

 Evitarea lucrărilor de reabilitare în timpul 

ploilor torenţiale.  

 Desfăşurarea activităţilor de prevenire a 

alunecărilor de teren pentru stabilizarea 

taluzurilor ascendente ale drumului.  

 Regazonarea zonelor răscolite cu iarbă 

adecvată, cu potenţial de creştere rapidă 

pentru stabilizarea zonei. 

 Curăţarea zonei după terminarea lucrului, 

îndepărtarea materialului nefolosit sau 

învechitt. 

Poluarea aerului  Aglomerare în trafic 

datorită construcţiei 

rutiere 

 Utilaje grele destinate 

construcţiei 

 Activităţile 

instalaţiilor de asfalt, a 

carierelor şi a gropilor 

de împrumut 

 

Impact negativ: 

 Creşterea volumului de emisii cauzate de aglomerarea de 

trafic datorată închiderii parţiale sau totale a drumului în 

timpul activităţilor de construcţie. 

 Emisii crescute şi praf datorită utilajelor grele folosite în 

timpul activităţilor de construcţie. 

 Creşterea emisiilor şi a prafului datorită activităţilor 

instalaţiilor de asfalt, a carierelor şi a gropilor de împrumut. 

Mai puţin decît 

semnificativ /Local 
 Vehiculele folosite în timpul construcţiei/ 

supravegherii trebuie sa fie bine intreţinute 

pentru a reduce emisiile.  

 Asigurarea unui trafic adecvat în zonele de 

construcţie. 

 Alegerea locaţiilor adecvate pentru gropile de 

împrumut, cariere şi instalaţiile de asfalt 

departe de sate sau de regiuni sensibile.  

 Asigurarea unui control al prafului în zonele 

de lucru. 

Zgomot  Trafic 

 Folosirea 

echipamentelor şi 

utilajelor de 

construcţie 

Impact negativ: 

 Creşterea nivelului de zgomot datorită folosirii 

echipamentelor şi utilajelor de construcţie. 

 Creşterea nivelului de zgomot datorită creşterii traficului. 

Semnificativ /Local 

 
 Aplicarea limitatoarelor de viteză în zonele 

locuite. 

 Luarea în vedere a asigurării zonelor sensibile 

(spitale şi şcoli) cu bariere de zgomot.  

 Echipamentele şi utilajele de construcţie 

trebuie sa fie bine intreţinute şi să fie 

înzestrate cu componente pentru reducerea 

zgomotului  (filtre, tobe de eşapament) 

Calitatea apei de 

suprafaţă şi de 

subteran 

 Peticire 

 Astuparea crăpăturilor  

 Controlul vegetaţiei 

 Repararea/ înlocuirea 

parapetului 

Impact negativ: 

 Poluarea apei de suprafaţă din surse de pe suprafaţa 

drumului în timpul ploilor datorată eliberării de compuşilor 

din combustibil prin eşapamentele vehiculelor, a 

hidrocarburilor petroliere eliberate din asfalt, a fluidelor 

precum ulei, benzină, motorină ce se scurg sau se preling 

din vehicule. 

Mai puţin decît 

semnificativ /Local 
 Vehiculele folosite în timpul construcţiei/ 

întreţinerii ar trebui să fie bine intreţinute 

pentru a reduce emisiile, să fie protejate 

împotriva scurgerii de fluide şi să fie acoperite 

pentru a reduce/ preveni prelingerile. 

 Evitare indepărtării excesive a vegetaţiei 

 Curăţarea zonei după terminarea lucrului, 

îndepărtarea materialului nefolosit sau 

învechitt.  

 

  Tratament de Impact negativ: Semnificativ/Local  Alegerea locurilor adecvate pentru activităţile 
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Resurse Activitatea proiectului Impact potenţial Importanţa impactului Măsuri de atenuare sugerate 

suprafaţa 

 Corectarea formei 

 Refacerea şi 

consolidarea 

suprafeţei prin 

acoperire cu strat nou 

 Consolidarea prin 

reconstrucţie 

 Reabilitarea 

sistemului de drenaj 

 Activităţile 

instalaţiilor de asfalt 

 Spaţii de cazare/ 

colonii 

 Cariere sau gropi de 

imprumut 

 Depozitarea haldelor 

de materiale de 

construcţii 

 Poluarea apei de suprafaţă şi de subteran de către 

hidrocarburile petroliere şi alte substanţe periculoase 

folosite în activităţiile instalaţiilor de asfalt. 

 Poluarea apei de suprafaţă şi de subteran prin depozitarea 

incorectă a materialelor şi a deşeurilor de construcţie.  

 Perturbarea pînzei freatice datorită operaţiunilor cu utilaje 

grele, carierelor /gropilor de împrumut. 

 Poluarea apei de suprafaţă şi de subteran datorită sistemelor 

necorespunzatoare de canalizare în spaţii de cazare/colonii.  

 Poluarea apei de suprafaţă şi de subteran prin folosirea de 

materiale din cariere / gropi de împrumut ce ar putea fi 

contaminat ca material de umplutură 

 

Impact pozitiv: 

 Reabilitarea rutieră ar îmbunătăţi calitatea apei de suprafaţă 

prin reducerea cantităţii de material de drum / sol răscolit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificativ/Local 

instalaţiilor de asphalt, departe de pîraie şi 

rîuri.  

 Depozitarea corespunzătoare a substanţelor 

nocive, folosirea metodelor de prevenire a 

scurgerilor şi deversărilor.  

 Depozitarea corespunzătoare şi acoperirea 

haldelor de materiale de construcţii 

 Regazonarea zonelor răscolite cu iarbă 

adecvată, cu potenţial de creştere rapidă 

pentru stabilizarea zonei. 

 Replantarea în zonele cu sol deranjat a culturii 

potrivite de iarba cu potenţial de creştere 

rapidă pentru stabilizarea zonei respective. 

 Testarea materialelor extrase din cariere / 

gropi de împrumut pentru a se asigura că nu 

sînt contaminate.  

 Furnizarea facilităţilor sanitare în spaţii de 

cazare / colonii. 

 Curăţarea zonei dupa terminarea lucrului, 

îndepărtarea oricărui material nefolosit sau 

vechi şi depozitarea adecvată a acestuia. 

     

 



 

 

Anexa 4 

CLAUZE CONTRACTUALE SPECIALE SPECIFICE PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI A 

MEDIULUI ÎN TIMPUL CONSTRUCŢIEI 
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4. CLAUZE CONTRACTUALE  SPECIALE SPECIFICE PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI A 
MEDIULUI ÎN TIMPUL CONSTRUCŢIEI 

4.1 Cerinţe generale pentru managementul mediului 

Contractantul se va supune cerinţelor Planului de Management al Mediului (PMM) al Beneficiarului care 

este ataşat şi parte a contractului. Contractantul va întocmi un Plan de Management al Mediului al 

Contractantului (PMMC) precum este descris mai jos, la Clauza 3.0, şi îl va inainta spre aprobare 

Inginerului înaintea începerii lucrărilor de construcţie.  

Graficul pentru posibila predare a amplasamentului proiectului către Contractant a luat în considerare 

Planul de Strămutare (PS) al Beneficiarului, Planul de Management al Mediului (PMM) şi cererile de 

autorizaţii.  

Contractantul este înştiinţat că toate zonele în care îşi va stabili organizarea de şantier şi alte instalaţii vor 

fi supuse evaluării impactului social şi de mediu, vor trebui să fie acoperite de un Plan de Management al 

Mediului al Contractantului (PMMC) acceptabil, să fie în concordanţă cu toate cerinţele în vigoare 

aplicabile şi să poate fi subiect al unui Planului de Strămutare (PS). 

 

4.2 Managementul Mediului 

4.2.1 Dispoziţii generale 

Contractantul va lua toate măsurile şi precauţiile necesare să se asigure că executarea lucrărilor şi toate 

activităţile asociate acestora pe şantier sau în afara acestuia se desfăşoară în conformitate cu cerinţele de 

mediu statutare şi regulatorii ale Guvernului Moldovei şi ale Specificaţiilor Standard, aplicat fiind cel mai 

strict. Contractantul va lua toate măsurile şi precauţiile pentru a evita orice inconvenient sau tulburare ce 

poate apărea în urma activităţilor de execuţie a proiectului. Acest lucru, ori de cite ori va fi posibil, va fi 

realizat prin suprimarea inconvenientului de la sursă decît prin atenuarea acestuia odată generat.  

 

4.2.2 Protejarea resurselor naturale existente şi a locurilor de valoare culturală 

4.2.2.1 Epuizarea resurselor de apă 

Pentru probleme legate de utilizare a apei, Contractantul va intra în legatură cu Inginerul şi va obţine toate 

autorizaţiile relevante referitoare la folosirea apei. Se consideră că preţul obţinerii autorizaţiilor a fost 

inclus în ratele şi preţurile Contractantului.  

4.2.2.2 Protecţia copacilor 

Îndepărtarea copacilor şi a altor tipuri de vegetaţie va fi pastrată la un nivel minim necesar care să permită 

execuţia lucrărilor permanente indicate în desenele de proiectare. Contractantul va coordona acest aspect 

împreună cu Inspectoratele de Mediu şi va fi responsabil să se asigure că toate suprafeţele expuse sînt 

recultivate pe măsură ce progresează construcţia, în concordanţă cu instrucţiunile Inginerului.  

4.2.2.3 Protecţia împotriva incendiilor 

Contractantul se va asigura că nu vor fi incendii pe şantier sau în zonele adiacente ca rezultat al execuţiei 

lucrărilor.  
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Arderea oricărui fel de deşeuri cauzatoare de emisii toxice, precum cauciucuri de vehicule dar fără a se  

limita la acestea, este interzisă.  

Contractantul va avea la dispoziţie în orice moment, personal instruit corespunzător, echipat cu 

echipament adecvat împotriva incendiilor. Contractantul va pune la dispoziţie echipamente de protecţie şi 

de combatere a incendiilor în orice zonă a lucrărilor unde există în mod special un astfel de pericol.  

4.2.2.4 Protejarea zonelor sensibile de mediu 

Contractantul va lua toate măsurile corespunzătoare în toate zonele aflate sub controlul său pentru a 

preveni prelingerea sau scurgerea de  materiale care ar putea fie să cauzeze poluare sau să interfereze cu 

sursele de apă.  

În zonele unde Contractantul execută unele activităţi care pot cauza înnămolire, inundaţii şi eroziune a 

albiei sau malurilor apelor, acesta va lua toate măsurile corespunyătoare pentru a preveni asemenea 

evenimente şi va fi răspunzător de consecinţele oricăror pagube şi reamenajări. 

Astfel de măsuri includ, dar nu se limitează la, asigurarea cu protecţii sau berme în jurul combustibilului, 

dispozitivele de stocare a uleiului şi bitumului şi capcane de ulei şi unsoare din sistemul de drenaj 

asociate cu zonele de spălare a vehiculelor şi utilajelor, zonele de servicii şi de alimentare cu carburanţi.  

Contractantul va asigura, întreţine şi înlătura la finalizarea lucrărilor, lagunele de decantare şi alte 

facilităţi pentru reducea poluării datorate activităţiilor sale incluzînd, dar fără a se limita la cariere, 

spălarea agregatelor, mixarea betonului şi injecţii.  

4.2.3 Numirea Specialistului pentru Protecţia Muncii şi Mediu (SPM) 

Contractantul va trimite spre aprobare numele şi detaliile (CV-ul complet) ale persoanei propuse ca SPM 

către Inginer în decursul a paisprezece (14) zile de la data de începere a lucrărilor. SPM va fi responsabil 

cu problemele zilnice legate de managementul mediului. Contractantul va obţine aprobarea numirii unei 

astfel de persoane, care va fi în poziţia de a-şi executa îndatoririle înainte de începerea lucrărilor pe 

şantier, cu excepţia situaţiilor excepţionale agreate în scris cu Inginerul.  

4.2.4 Asigurarea protecţiei muncii 

Contractantul, cît timp este în posesia amplasamentului, va fi responsabil pentru măsurile de protecţie a 

muncii luate în concordanţă cu Specificaţiile, pentru a proteja forţa de muncă şi personalul administrativ 

propriu, precum şi personalul de supraveghere al Inginerului şi va efectua în acest sens Cursuri de 

asigurare a protecţiei muncii cu tot personalul implicat în lucrări şi care supraveghează activitatea, înainte 

de a lua parte la lucrări.  

4.3 Planul de Management al Mediului al Contractantului (PMMC) 

Contractantul va pregăti şi va trimite spre aprobarea Inginerului un Plan de Management al Mediului 

(PMMC) în decursul de treizeci (30) de zile de la data de intrare în vigoare a Contractului. PMMC va fi 

formulat astfel încat să corespundă cerinţelor specificate mai jos: 

1. Însuşirea programului de către management 

2. Organizare & personal 

3. Comunicare şi raportare 

4. Măsuri de control al mediului  

5. Măsuri de sănătate şi protecţie a muncii 

Inginerul poate cere rezumate periodice, inclusiv actualizarea PMMC în timpul lucrărilor. 
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4.3.1 Însuşirea Programului de Către Management 

(i) Certificare şi angajamente 

PMMC transmis de către Contractant va conţine o declaraţie semnată de către directorul (directorii) 

executiv(i) ai Contractantului care să ateste angajamentul acestuia că toate aspectele Contractului privind 

protecţia mediului, protecţia muncii şi sănătatea industrială vor avea prioritate maximă în timpul 

executării obligaţiile contractuale şi de asemenea, să garanteze angajamentului faţă de clauzele stipulate 

în PMMC, aşa cum a fost aprobat de către Inginer.  

(ii) Înţelegere statutară şi conformitate 

(a) Planul va furniza o declaraţie care să ateste întelegerea firmei precum şi mijloacele 

acesteia de a fi în concordanţă cu reglementările statutare ale Guvernului Moldovei legate 

de lucrările de construcţie, în special pentru a fi în concordanţă cu: 

(b) Toată legislaţia referitoare la protecţia muncii şi şi sănătatea industrială, inclusiv, dar fără 

să se limiteze la, Regulile şi Regulamentele Guvernului Moldovei şi ale autorităţilor cu 

jurisdicţie. 

(c) Toate legile şi reglementările în vigoare privind mediul, inclusiv reglementările naţionale 

şi cele locale, referitoare dar nu limitate la: 

 Zgomot; 

 Vibraţii; 

 Poluarea aerului; 

 Contaminarea apei; 

 Eliminarea deşeurilor solide; 

 Eliminarea deşeurilor lichide; 

 Condiţii sanitare (alimentare cu apă, canalizare, etc.); 

 Folosirea materialelor explozive; şi 

 Protejarea traficului public etc. 

(iii) Disponibilitatea documentelor 

Planul va indica unde vor fi disponibile pe şantierul de construcţii copiile reglementărilor şi 

documentelor referitoare la protecţia muncii şi sănătatea industrială şi va verifica faptul că toate 

reglementările şi documentele au fost sau vor fi disponibile.   

(iv) Managementul subcontractorilor 

Cerinţele acestui capitol precum şi ale altor capitole şi îndatoririle asociate acestora vor acoperi şi 

executarea lucrărilor de către subcontractorii aprobaţi, în timp ce Contractantul va asigura:  

(a) Punerea la dispoziţia subcontractanţilor de copii ale PMMC, incorporînd asemenea 

clauze în toate subcontractele şi asigurînd respectarea unui astfel de plan prin clauzele 

Contractului. 

(b) Solicitarea tuturor subcontractorilor să numească un reprezentant pentru protecţia muncii 

care să fie disponibil pe şantier pe întreaga perioadă operaţională a respectivului 

subcontract şi care să se asigure, pe cît este practic posibil, că personalul administrativ şi 

muncitorii subcontractantului sînt familiarizaţi cu părţile din PMMC care se referă la ei şi 

cu reglementările statutare.  
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4.3.2 Organizare şi personal 

(i) Organigrama 

Planul va include o organigramă prin care se va identifica (prin poziţie şi nume) personalul 

angrenat în protecţia mediului, protecţia muncii şi controlul traficului. Organigrama şi textul 

justificativ vor identifica participanţii şi ariile lor de responsabilitate.  

(ii) Identificarea responsabilităţilor 

Planul va furniza o descriere a responsabilităţilor personalului de mediu/protecţia muncii ce apare 

în organigramă.  

(iii) Numirea specialistului propus pentru protecţia muncii şi mediu (SPM)  

Planul va indica numele SPM-ului propus. SPM va fi responsabil pentru managementul zilnic de 

mediu pe şantier.  

(iv) Certificările referitoare la specialistul pentru protecţia muncii şi mediu (SPM) 

Planul va certifica următoarele:  

 SPM-ului i se vor stabili şi repartiza îndatoriri legate de activităţile de mediu, protecţia 

mediului şi controlul traficului pe şantier pe întreaga perioadă a Contractului.  

 SPM propus este calificat în mod corespunzator şi pregătit să supravegheze şi să monitorizeze 

respectarea PMMC şi va revizui, în special dar fără să se limiteze la, auditarea punerii în 

aplicare a PMMC potrivit unui program permanent ce va fi trimis, din cînd în cînd, 

Inginerului pentru a-şi da consimţămîntul. 

 SPM nu va părăsi şantierul fără permisiunea scrisă expresă a Inginerului. Cu pînă la 

paisprezece (14) zile înainte de o astfel de plecare sau de o notificare de plecare, va fi 

nominalizat un înlocuitor al SPM, supus aprobării Inginerului.  

 SPM-ului i se va oferi personal ajutător corespunzător cu nivelurile de personal stabilite în 

Plan. Personalul suport va include cel puţin un (1) SPM adjunct a cărui numire va fi de 

asemenea subiect al aprobării Inginerului. SPM adjunct va fi capabil să-şi asume îndatoririle 

şi funcţiile SPM oricînd este nevoie.  

 SPM-ului va fi împuternicit să dispună angajaţilor Contractantului şi Subcontractanţilor să 

oprească lucrările şi va acţiona corespunzător nevoilor şi în limitele delegării sale 

informîndu-i pe alţii în cazul în care este necesară prevenirea practicilor de lucru care nu 

asigură protecţia muncii sau a altor incălcări ale Planului sau ale reglementărilor statutare.  

 SPM va păstra un registru zilnic de şantier înregistrînd complet toate situaţiile relevante ce ţin 

de managementul de mediu, protecţia muncii şi controlul traficului în şantier, inspecţii şi 

verificări, incidente şi alte situaţii relevante. Registrul va fi disponibil in permanenţă pentru 

controlul Inginerului şi personalului său. 

(v) Informaţii de contact 

Informaţiile de contact pentru întregul personal de mediu/protecţia muncii vor fi furnizate în Plan.  

(vi) Calificările personalului propus 

Curriculum vitae (CV-uri) şi alte informaţii relevante ce prezintă calificările personalului propus 

şi demonstrează abilităţile acestora de a executa îndatoririle atribuite, vor fi furnizate odată cu 

Planul.  
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4.3.3 Procedurile de raportare 

(i) Proceduri de comunicare şi raportare a rutinei 

Planul va explica interacţiunile propuse şi procedurile de comunicare între personalul de execuţie 

şi personalul de protecţie a mediului, protecţia muncii şi controlul traficului, incluzînd: 

 Căi de comunicare 

 Comunicare curentă şi sisteme de raportare 

(ii) Rapoarte de mediu şi protecţia muncii 

Următoarele rapoarte de mediu şi protecţia muncii vor fi transmise:  

 Raport iniţial de mediu. Contractantul va realiza o evaluare iniţială a condiţiilor de bază de 

mediu ca parte a Planului de Management al Mediului al Contractantului, descrisă mai jos în 

secţiunea 3.4 (iii). Evaluarea de bază a PMMC va conţine o estimare a condiţiilor de sănătate 

şi protecţia muncii la locurile de muncă. Acest raport iniţial va fi transmis în treizeci (30) de 

zile de la data de intrare în vigoare a contractului.  

 Rapoarte periodice de mediu şi protecţia muncii Contractantul va întreprinde inspecţiile de 

protecţia muncii şi de mediu şi va raporta saptămînal. În fiecare lună, pe durata contractului, 

va pune la dispoziţia Inginerului copiile acestor rapoarte.  

 Incorporarea rezumatelor în rapoarte lunare de proiect. Rezumatele acestor rapoarte vor fi 

incluse în rapoartele lunare de progres ale proiectului. 

(iii) Înştiinţare asupra accidentelor 

Planul va verifica daca s-au luat măsurile necesare pentru a se asigura că, Contractantul va anunţa 

Inginerul şi Clientul în patruzeci şi opt (48) de ore sau cît mai repede este rezonabil posibil după 

producerea oricărui accident care a dus la daune sau pierderi de proprietate, dizabilităţi sau 

pierderi de vieţi omeneşti sau care a fost sau ar putea fi intepretat în avans ca avînd impact 

material asupra mediului şi că va trimite Inginerului sau Clientului în termen de cel mult douăzeci 

şi opt (28) de zile de la eveniment, un raport sumarizator despre acesta.  

(iv) Comunicarea cu subcontractanţii 

Planul de Management al Mediului al Contractantului va specifica: 

 Mijloacele prin care cerinţele şi problemele de management al mediului, sănătate şi protecţia 

muncii, controlul traficului şi sănătate industrială vor fi comunicate Subcontractanţilor la 

toate nivelele şi conformarea lor cu PMMC şi cu toate reglementările statutare.  

Subcontractanţilor li se vor furniza copii ale PMMC, care vor fi considerate parte a 

subcontractului şi care ar putea include participarea la programele de pregătire, circularea de 

buletine informative şi alte mijloace stipulate în Plan.  

 Procedurile de analiză şi monitorizare a conformităţii cu PMMC şi cu reglementările 

statutare. Aceastea pot conţine, de exemplu, includerea performanţei faţă de criterii de mediu 

şi de protecţia muncii, ca parte a inspecţiilor zilnice şi/sau lunare pe şantier. 

4.3.4 Clauze pentru Controlul Mediului 

PMMC va conţine:  

 Un plan pentru fiecare şantier de construcţii indicînd cerinţele majore de mediu conform 

secţiunii (i) de mai jos; 

 Programe de lucru iniţiale referitoare la mediu;  
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 Programe de monitorizare; 

 Verificarea asigurării cu echipamentul necesar; şi 

 Alte Dispoziţii de Mediu menţionate mai jos. 

Cerinţele detaliate sînt precum urmează: 

(i) Planurile de şantier 

PMMC va include planuri de şantier pentru fiecare şantier de construcţii şi platformă tehnologică, 

indicînd locaţiile şi organizarea zonelor de depozitare şi zonelor de lucru, unde vor avea loc 

activităţi ce pot avea ca rezultat un impact asupra mediului. Planurile de şantier trebuie sa indice 

cel puţin următoarele: 

 Organizarea de bază a şantierului. Organizarea de bază a şantierului va fi furnizată printr-un 

plan al şantierul la o scara de 1:1.000. 

 Zonele cu suprafeţe dure. Zonele din şantier unde există o mişcare constantă a vehiculelor vor 

avea o suprafaţă dură acceptabilă şi vor fi păstrate libere de materiale depozitate fiind indicate 

corespunzător pe planul de şantier solicitat.  

 Eliminarea deşeurilor şi sistemele de drenaj ale şantierului. Se vor avea în vedere următoarele 

condiţii: 

 Eliminarea deşeurilor. Toată apa şi toate deşeurile din şantier vor fi colectate şi înlăturate 

din şantier printr-un sistem de canalizare temporar adecvat şi proiectat corespunzător şi 

vor fi eliminate într-o locaţie şi în aşa fel încît să nu producă poluare sau neplăceri, cu 

acceptul Inginerului şi Inspectoratului National de Mediu (INM) precum şi autorităţilor 

locale. Planul şantierului va indica sistemul propus şi locaţiile facilităţilor asociate 

acestuia pe şantier, incluzînd latrine, suprafeţele de depozitare etc. Nu vor fi deversări de 

apă menajeră sau de spălat în apa de suprafaţă. Aruncarea materialelor, precum dar fără a 

se limita la ulei lubrifiant direct pe suprafaţa solului sau în corpurile de apa va fi interzisă. 

Zonele închise de depozitare a materialelor lichide nu vor drena direct în apa de 

suprafaţă. Zonele închise de depozitare a materialelor lichide, echipate cu sisteme de 

drenaj vor fi prevăzute cu vane, iar aceste vane vor fi încuiate pe poziţia “închis”, cu 

control supervizat asupra cheii. Scurgerile uleiurilor lubrifiante şi motorinei vor fi 

curăţate imediat iar materialele de curăţare vor fi depozitate şi păstrate în zona de 

depozitare.  

 Drenajul. Planul şantierului va fi creat astfel încît să permită ca materialul excavat din 

diferite părţi ale lucrărilor să nu fie depozitate direct într-un curs de apă sau canal şi va 

indica sistemul propus, inclusiv locaţiile iazurilor de decantare sau ale altor facilităţi. Nu 

vor exista deversări de apă sanitară, menajeră, chimicale, deşeuri, ulei uzat sau deşeuri 

solide generate de lucrări în apele de suprafaţa.   

 Locaţiile staţiilor de monitorizare a calităţii apei. Vor fi indicate locaţiile staţiilor de 

monitorizare a calităţii apei de suprafaţa conform (ii) de mai jos.  

 Locaţiile activităţilor de alimentare cu combustibil. Activităţile de alimentare se vor desfăşura 

doar în cadrul zonelor de protecţie. 

 Instalaţiile temporare de construcţie faţă de cursurile de apă. Planurile şantierului vor fi astfel 

proiectate încît să asigure, pe cît posibil, ca toate instalaţiile temporare de construcţie să fie 

localizate la cel puţin 50 de metri faţă de pîraiele, rîurile sau canalele existente.  
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 Alte instalaţii raportate la apă. Planurile şantierului trebuie sa indice măsurile de prevedere 

adecvate care să asigure că nici un fel de steril sau reziduu nu este împins, spălat, căzut sau 

depozitat pe sol sau în corpuri de apă adiacente şantierului.  

 Locaţia centralelor de dozare. Instalaţiile de amestecare uscată se vor amplasa într-o zonă 

împrejmuită în totalitate, închisă, cu evacuare prin filtre corespunzătoare din ţesătură. Locaţia 

acestor instalaţii trebuie să fie ilustrată clar pe planurile şantierului. 

 Locaţia instalaţiilor de spalare a roţilor. Contractantul va pune la dispoziţie o groapă de 

spălare sau o instalaţie pentru spălarea roţilor şi/ sau a vehiculelor la ieşirile din zonele de 

excavare. Contractantul va asigura că toate vehiculele sînt curăţate corespunzător (şasiu şi roţi 

fără nisip şi noroi) înainte de a părăsi şantierul de construcţie, la intrarea în zonele publice. 

De asemenea, va asigura ca apa sau sterille provenite din aceste activităţi de spălare să fie 

asigurate in spaţii separate de mediu ambient şi nu depozitate în canalizările din apropiere şi 

în cursurile de apă. Locaţia acestor instalaţii va fi clar ilustrată pe planurile şantierului.  

 Locaţia depozitelor de nisip şi agregat. Contractantul va implementa măsuri de suprimare a 

prafului care vor include, fără a se limita la, următoarele: 

 Haldele de nisip şi agregat mai mari de 20 metri pătraţi utilizate pentru fabricarea 

betonului for fi închise pe 3 laturi, cu pereţi ce se extind deasupra haldei şi la o distanţă 

de 2 metri în faţa acesteia. 

 Cimentul şi alte astfel de materiale cu granulaţie fină livrate vrac vor fi depozitate în 

silozuri prevăzute cu limitatoare de nivel cu alarmă. Aceste limitatoare vor fi integrate cu 

linia de umplere astfel încît în situaţia în care materialul dn pîlnia de alimentare se propie 

de nivelul de supraplin, să fie acţionată o alarmă acustică, iar linia pneumatică a 

recipientului de umplere să se inchidă. 

 Sisteme de transport pe bandă rulantă. În punctele fixe de transfer unde materialele prăfoase 

sînt descarcate dintr-un sistem de transport pe bandă în vehicule, trebuie sa existe o 

împrejmuire pe 3 laturi, cu acoperiş şi cu o cortină flexibilă la intrare. În aceasta împrejmuire 

trebuie prevăzute, de asemenea, ventilatoare de evacuare cu sisteme adecvate de filtre din 

ţesătură.  Locaţiile şi detaliile principale pentru aceste instalaţii vor fi indicate pe planurile 

şantierului conform necesităţii.  

 Alte sisteme pentru calitatea aerului. Se vor asigura ziduri din construcţie în toate zonele unde 

vîntul puternic ar putea produce ridicări de praf sau de steril. Planul va indica unde sînt 

propuse astfel de facilităţi.  

 Conformitate cu Protocolul Montréal. Toţi agenţii de răcire şi substanţele de stingere a 

focului vor fi în concordanţă cu Protocolul Montréal, care specifică materialele acceptate în 

aceste scopuri.  

 Locaţii ale staţiilor propuse pentru monitorizarea calităţii aerului. În fiecare locaţie sînt 

necesare staţii adăpostite de monitorizare a calităţii aerului pentru verificarea iniţială a 

acesteia. Contractantul va asigura acces corespunzător, gard rezistent din sîrmă galvanizată şi 

poartă pentru fiecare staţie de monitorizare. Locaţia exactă şi orientarea echipamentului de 

monitorizare pentru fiecare staţie vor fi stabilite împreună cu Inginerul. Locaţiile propuse 

trebuie sa fie ilustrate clar pe planurile şantierului.  

 Locaţiile zonelor de depozitare a materialelor lichide şi toxice. Planurile şantierului trebuie să 

specifice locaţiile pentru depozitarea materialelor lichide şi a celor toxice incluzînd 

următoarele condiţii pentru a evita efectele adverse datorate depozitării necorespunzătoare a 

combustibilului şi a chimicalelor: 
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 Depozitele de combustibil şi chimicale (dacă există) vor fi aşezate pe o platforma 

impermeabilă, inconjurate cu ziduri de protecţie şi securizate prin gard. Zona de 

depozitare va fi localizată departe de orice curs de apă sau zonă umedă. Platforma şi 

yidurile de protecţie vor fi impermeabile şi de o capacitate suficientă pentru a conţine 110 

% din volumul rezervoarelor.  

 Stocarea şi alimentările vor fi strict controlate şi vor fi supuse unor proceduri formale şi 

vor avea loc în zone înconjurate de protecţii capabile să oprească in interior deversările/ 

scurgerile de lichide potenţial contaminate.  

 Vanele şi pistoalele staţiilor de alimentare cu carburanţi vor fi rezistente la interferenţe 

neautorizate şi la vandalism şi vor fi puse pe poziţia „închis‟ şi securizate cît timp nu sînt 

folosite.  

 Conţinutul oricărui rezervor sau butoi va fi marcat clar. Vor fi luate măsuri pentru a se 

asigura că nicio deversare contaminată nu va ajunge în canalizare sau în cursuri de apă.  

 Aruncarea uleiului lubrifiant sau a altor lichide cu pontenţial pericol pe sol sau în 

corpurile de apă va fi interzisă. 

 În situaţia în care se vor avea loc scurgeri accidentale, se va proceda imediat la curăţirea 

locului, iar tot materialelul curăţat va fi depozitat într-o zonă asigurată pentru a fi dus 

într-o locaţie autorizată pentru aruncarea deşeurilor periculoase.  

 Explicaţii ale sistemelor propuse de canalizare. Pentru locaţiile ce ar putea fi supuse 

impacturilor asupra calităţii apei sau unde sînt prevăzute deversări semnificative (organizări 

de şantier, platforme tehnologice etc.) se vor prezenta descrieri ale sistemului de drenaj 

propus, fiind indicat pe planul şantierului.  

 Staţii de Monitorizarea a zgomotului. Contractantul va desfăşura monitorizarea zgomotului în 

punctele relevante din şantier sau din afara acestuia, la momente stabilite de către Inginer.  

(ii) Standarde şi echipamente necesare 

Contractantul se va supune standardelor şi reglementărilor în vigoare ale Guvernului Moldovei. 

În situaţii în care cerinţele Specificaţiilor şi cele ale Guvernului Moldovei (daca există) diferă, se 

vor aplica cele mai stricte. Monitorizarea instrumentată considerată ca necesară, va necesita 

serviciile unui subcontractant cu urmatoarele observaţii: 

 Calitatea aerului. Monitorizarea calităţii aerului va necesita: 

 Un tester de aer de volum mare şi echipamentele asociate acestuia, precum şi adăposturi 

în conformitate cu procedurile acceptate internaţional.  

 Un instrument de măsură pentru citirea directă a nivelului de praf, capabil să înregistreze 

PTS de 0,1 - 100 mg/m
3
 în decursul a unei ore. Nivelul de praf (PTS) va fi măsurăt prin 

metoda volumului mare pentru pulberi totale in suspensie. 

 Echipamente capabile să ofere monitorizarea specificată în Planul de Monitorizare.   

 Acces adecvat, construcţie solidă, gard şi poartă din sîrmă galvanizată pentru fiecare 

staţie de monitorizare pe locaţii la limita şantierului.  

 Echipament necesar care să asigure că toate probele colectate ca parte a programului de 

monitorizare vor fi analizate în conformitate cu procedurile acceptate internaţional.  

 Calitatea apei.Toate probele şi analizele vor fi în conformitate cu metodele standard şi cu 

standardele Guvernului Moldovei, cu acceptul Inginerului.  
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 Zgomot. Echipamentul necesar care asigură monitorizarea trebuie să respecte cerinţele 

Guvernului Moldovei. Monitorizarea iniţială a zgomotului se va conforma metodelor 

standard şi standardelor Guvernului Moldovei, cu acceptul Inginerului. 

 Calitatea solului.Toate probele şi analizele vor fi în concordanţă cu metodele standard şi cu 

standardele Guvernului Moldovei, cu acceptul Inginerului.  

(iii) Programe de lucru iniţiale referitoare la mediu 

Ca parte a Analizei Iniţiale de Mediu (AIM) sînt necesare următoarele: 

 Situaţia iniţială a calităţii aerului. Monitorizarea iniţială a calităţii aerului se va desfăşura în 

termen de treizeci (30) de zile de la intrarea în vigoare a Contractului, pentru a determina 

nivelurile ambientale ale poluanţilor din aer indicaţi mai jos la staţiile specifice de 

monitorizare. Monitorizarea iniţială este necesar a fi desfăşurată pe o perioadă de o 

saptămînă, măsurătorile făcîndu-se la fiecare staţie, conform graficului de frecvenţă de mai 

jos. Planul va indica momentul în care Contractantul propune să preia analiza iniţială a 

calităţii aerului şi cînd va furniza referinţe pentru locaţiile staţiilor de monitorizare indicate 

în planurile de şantier ataşate. Locaţiile vor fi aprobate de către Inginer.  

   Monitorizare premergătoare începerii construcţiei: calitatea aerului 

Parametri Frecvenţa Locaţii Standarde 

 Particule (TSP şi PM10) 

Altele garantate de EIA pot 

include: 

 bioxid de sulf (SO2) 

 bioxid de azot (NO2) 

 monoxid de carbon (CO) 

 ozon (O3) 

 amoniac (NH3) 

 hidrocarburi (HC) 

În decursul a unei săptămîni:  

 O perioadă continuă de cel 

puţin 24 ore; 

 A doua măsurătoare pe cel 

puţin o perioadă de două ore. 

 A treia măsurătoare pe cel puţin 

o perioadă de două ore. 

Nu mai puţin de 

două puncte în 

fiecare pachet de 

construcţii. Locaţii 

adiţionale vor fi 

stabilite pe baza 

PMMC. 

Aşa cum s-a 

stabilit 

împreună cu 

Inginerul şi cu 

IES. 

 

 Planul iniţial de monitorizare a calităţii apei. Monitorizarea calităţii apei premergătoare 

începerii construcţiei se va desfăşura de doua ori în decursul a unei perioade de o săptămînă 

pentru a stabili condiţiile iniţiale în locaţii stabilite prin consultări cu Inginerul şi va include 

locaţiile cu impact potenţial asupra calităţii apei sau în zonele de deversări semnificative 

(organizări de şantier, platforme tehnologice etc.) şi va conţine următoarele:  

Monitorizare premergătoare începerii construcţiei: calitatea apei 

Parametri Frecvenţa Locaţii Standarde 
 solide suspendate (SS) 

 Necesar de Oxigen 

Biologic (NOB)  

 oxigen dizolvat (OD), 

 conductivitate 

 bacterii coliforme fecale 

 ulei şi grăsime 

Aşa cum a considerat 

necesar Inginerul. 
Nu mai puţin de doua 

puncte în fiecare 

pachet de construcţii. 

Locatii adiţionale vor 

fi stabilite pe baza 

PMMC 

Aşa cum s-a 

stabilit 

împreună cu 

Inginerul şi cu 

IES. 

 
 Plan iniţial de monitorizare a zgomotului. Planul iniţial de monitorizare a zgomotului va fi 

executat în mod continuu în zonele stabilite, în locaţiile sensibile, pe o perioadă de şapte (7) 

zile. Se vor raporta nivelul măsurăt al sunetului echivalent (Leq) şi cantitatea de decibeli 

(dB) pe oră. Planul va indica cînd şi unde propune Contractantul să întreprindă studiul iniţial 
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al zgomotului şi cînd va furniza referinţe ale locaţiilor indicate de planurile ataşate ale 

şantierului ca fiind corespunzătoare. Locaţiile propuse vor fi aprobate de către Inginer.   

 Planul iniţial de monitorizare a calităţii solului. Monitorizarea calităţii solului premergătoare 

începerii construcţiei se va desfăşura de două ori în decursul unei perioade de o săptămînă 

pentru a stabili condiţiile iniţiale la locaţiile stabilite prin consultarea cu Inginerul şi va 

include locaţiile cu potenţial de impact asupra calităţii solului (organizări de şantier, staţii de 

alimentare cu carburant, instalaţiile de amestec al bitumului, platforme tehnologice etc.) şi va 

conţine următoarele:  

Monitorizare premergătoare inceperii construcţiei: calitatea solului 

Parametri Frecventa Locatii Standarde 
 procentaj de nisip, 

nămol şi/ sau argilă) 

 valoare pH  

 totalul de azot 

 potasiu  

 compuşi fosforici 

disponibili 

 materie organică 

 capacitate efectivă de 

schimb a cationului 

 metale (cadmiu, nichel 

şi plumb) 

 hidrocarburi 

Aşa cum a considerat necesar 

Inginerul. 

Nu mai puţin de doua 

puncte în fiecare 

pachet de construcţii. 

Locatii adiţionale vor 

fi stabilite pe baza 

PMMC 

Aşa cum s-a 

stabilit 

împreună cu 

Inginerul şi cu 

IES. 

 
 

(iv) Graficul de monitorizare 

Referitor la monitorizarea periodică de rutină în timpul Contractului, următoarele condiţii de 

programare vor fi aplicabile: 

 Calitatea aerului. Impactul asupra calităţii aerului va fi monitorizat nu mai puţin de o dată pe 

lună în timpul lucrărilor. Rezultatele monitorizării vor fi transmise Inginerului la două (2) 

zile lucrătoarele de la data terminării perioadei de monitorizare, pentru analiză şi verificare. 

Ca răspuns la rezultatele monitorizării, se va solicita luarea de măsuri. Dacă Inginerul 

consideră că acest lucru se justifică, se vor desfăşura monitorizări adiţionale.   

 Monitorizarea calităţii apei. Monitorizarea deversărilor din zonele de şantier, organizările de 

şantier, platforme tehnologice etc. se vor desfăşura cel puţin o dată pe lună şi pot fi cerute 

monitorizări adiţionale, la discreţia Inginerului, dacă se justifică prin observaţii pe şantier. 

Inginerul poate solicita rapoarte de analiză, care să explice anomaliile şi problemele întîlnite. 

Ca răspuns la rezultatele monitorizării, se va solicita de asemenea, luarea de măsuri.  

 Monitorizarea calităţii solului. Monitorizarea solului din organizările de şantier, platformele 

tehnologice şi zonele cu instalaţii de amestec a bitumului etc., vor fi realizate cel puţin o dată 

pe lună, iar Inginerul poate solicita monitorizări adiţionale dacă se justifică prin observaţiile 

din şantier. Inginerul poate solicita rapoarte de analiză, care să explice anomaliile şi 

problemele întîlnite. Ca răspuns la rezultatele monitorizării, se va solicita de asemenea, 

luarea de măsuri.   

 Monitorizarea zgomotului. Nivelul de zgomot perceput din exteriorul şantierului nu va 

depăşi un nivel măsurat al sunetului echivalent (Leq) de 70dB în orice moment şi, în limitele 
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posibilului, nu va depăşi 55dB în timpul zilei (între 06:00 şi 20:00) şi 45dB în timpul nopţii 

(între 20:00 şi 06:00). 

Zgomotul va fi monitorizat nu mai puţin de o dată pe lună şi chiar mai des dacă este 

considerat necesar de către Inginer.  

In toate situatiile, rezultatele monitorizării se vor transmite Inginerului în doua (2) zile lucrătoare 

de la terminarea perioadei de monitorizare, pentru analiza şi verificare. În acelasi timp, 

Contractantul va propune Inginerului spre aprobare orice măsuri consideră ca trebuie luate ca 

răspuns la rezultatele monitorizării.  

4.3.5 Alte dispoziţii privind controlul mediului 

(i) Referitor la calitatea aerului 

Planul va indica următoarele premize:  

(a) Nici un fel de cuptor, boiler sau altă instalaţie sau echipament de acest gen folosind 

combustibil, care poate produce substanţe poluante în aer, nu va fi instalat fără acordul 

scris al Inginerului.  

(b) Nu vor exista arderi de steril sau de alte materiale, acestea fiind transportate în zonele 

aprobate de depozitare.  

(c) Se vor implementa măsuri de reducere a nivelului de praf, ce includ, dar nu se limitează 

la: 

 Haldele de nisip şi agregat mai mari de 20 metri pătraţi utilizate pentru fabricarea 

betonului vor fi închise pe 3 laturi, cu pereţi ce se extind deasupra haldei şi la o 

distanţă de 2 metri în faţa acesteia. Locaţiile vor fi indicate în PMMC.  

 În timpul transportului şi al manevrării nisipului şi agregatelor brute, şi al altor astfel 

de materiale, atunci cand există posibilitatea să se creeze praf şi pentru a umezi toate 

materialele depozitate în timpul condiţiilor de clima uscată sau de vînt vor fi folosite 

stropitori cu apă.  

 Zonele din şantier unde există o mişcare constantă a vehiculelor vor avea o suprafaţă 

suficient de dură şi vor fi păstrate libere de materiale depozitate. Locaţiile vor fi 

indicate în PMMC.  

 Benzile transportoare vor fi prevăzute cu panouri de vînt, iar punctele de transfer ale 

transportoarelor precum şi zonele buncărelor de descărcare, vor fi închise pentru a 

reduce emisiile de praf. Toate transportoarele pentru materiale cu potenţial de 

producere a prafului vor fi închise în totalitate şi prevăzute cu curăţitoare pentru 

benzi. Locaţiile vor fi indicate în PMMC. 

 Cimentul şi alte materiale cu granulaţie fină, livrate vrac, vor fi depozitate în silozuri 

închise prevăzute cu un indicator de alarmă de nivel inalt. Aceste indicatoare vor fi 

conectate la linia de umplere astfel încît, în situaţia în care pîlniile de alimentare vor 

ajunge într-o situaţie de supraplin, o alarmă auditivă va intra în funcţiune, iar linia 

pneumatică a buncărului de alimentare se va închide. Locaţiile vor fi indicate de către 

PMMC. 

 Cimentul fabricat din recifuri de corali dragate din larg nu vor fi folosite în proiect.  

 Gurile de aerisire din silozurile de ciment vor fi prevăzute cu filtre din ţesătură cu 

mecanisme de curăţare a aerului prin scuturare sau prin suflări de aer. Zona de 
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montare a filtrelor va fi stabilită folosind un raport al masei de aer (viteza de filtrare) 

între 0,01 şi 0,03 m/s.  

 Buncărele dozatoare vor fi ventilate folosindu-se filtre corespunzătoare.  

 Sacii filtranţi din colectorul de praf al silozului de ciment trebuie scuturaţi temeinic 

după ce cimentul este suflat în siloz, pentru a asigura o colectare adecvată a prafului 

pentru încărcările următoare.  

 Evitarea adecvată a formării prafului inclusiv prin folosirea autocamioanelor cu 

cisterne de apă cu bare de stropire.  

 Zonele cu lucrări de pămînt vor fi terminate, inclusiv compactarea finală, într-un timp 

cît mai scurt, prin metode consistente şi potrivite pentru a limita crearea furtunilor de 

praf.  

 Drumurile de acces neasfaltate/neacoperite din şantier vor fi menţinute umede prin 

stropire.  

 Vehiculele, cît timp sînt parcate pe şantier, vor avea obligatoriu motorul oprit.  

 Echipamentele şi utilajele din şantier vor fi verficate cel puţin săptămînal şi se vor 

face toate întreţinerile şi reparaţiile necesare pentru a asigura concordanţa cu 

reglementările legate de protecţia muncii şi de poluarea aerului.  

 Vehiculele vor fi curăţate corespunzător (şasiu şi roţi curăţate de nisip şi noroi) 

înainte de părăsirea şantierului. În şantier vor exista intalaţiile necesare pentru 

curăţare astfel încît apa sau noroiul rezultate în urma spălării să nu fie depozitate în 

afara şantierului. Locaţiile vor fi stabilite în PMMC. 

 Autocamioanele folosite pentru transportul materialelor în şi din şantier vor fi 

acoperite cu prelate, sau alte tipuri de învelitoare (asigurate corespunzător) pentru a 

preveni caderea sau ridicarea în aer a sterilului şi/sau a materialelor din acestea. 

 În locaţiile unde vîntul puternic ar putea ridica în aer praful sau sterilul se vor 

construi ziduri de protecţie.  

(d) Pentru instalaţiile de dozare a betonului sau de concasare din şantier, se vor aplica 

următoarele măsuri adiţionale: 

 Neplăcerile cauzate de praf ca rezultat al activităţilor de construcţie vor fi evitate. Se 

vor instala sisteme de control al poluării aerului şi vor fi utilizate ori de cîte ori 

instalaţiile sînt în funcţiune.  

 Punctele fixe în care materialele pulverulente sînt încăcate în vehicule dintr-un sistem 

de transport cu conveior, vor fi acoperite şi închise pe trei laturi şi prevăzute cu o 

cortină flexibilă la intrare.Pentru aceasta anexă vor fi prevăzute ventilatoare de 

evacuare echipate cu un sistem corespunzător cu filtre din ţesătură. Locaţiile vor fi 

indicate în PMMC.   

 Vehiculele cu benă deschisă care transportă materiale ce pot produce praf vor fi 

prevăzute în mod corespunzător cu obloane laterale şi clapă. Materialele cu potenţial 

de creare a prafului vor fi încărcate la un nivel care să nu depăşească obloanele 

laterale şi clapa din spate şi vor fi acoperite cu o prelată curată şi în stare bună de 

utilizare. Prelata trebuie asigurată corespunzător şi se va petrece cel puţin 300 mm 

peste marginile laterale şi clapa din spate.  
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 Zonele în care sînt montate instalaţiile de dozare a betonului şi concasoare, precum şi 

zonele de servicii vor fi curăţate şi udate în mod frecvent pentru a reduce emisiile de 

praf.  

 Dozarea amestecurilor uscate se va desfăşura într-o zonă închisă în totalitate 

prevăzută cu filtre corespunzătoare din ţesătură.  

(ii) Referitor la calitatea apei 

Alte dispoziţii referitoare la calitatea apei vor include, dar nu se vor limita la următoarele: 

 Cursurile de apă şi instalaţiile de drenaj din şantier şi adiacente acestuia vor fi protejate de 

orice fel de steril şi material excavat apărute în urma lucrărilor. Substanţele chimice, apa 

menajeră, materialul excavat, uleiul uzat şi apa provenind din spălarea mixerului de beton nu 

vor fi depozitate în cursurile de apă. 

 Apa şi deşeurile din şantier vor fi colectate şi înlăturate din şantier printr-un sistem temporar 

de drenaj potrivit şi proiectat corespunzător, dispus într-o anumită locaţie, printr-o metodă 

care să nu producă poluare sau neplăceri.  

 Sistemele de drenaj se vor construi, supraveghea, inlătura şi reinstala în funcţie de necesităţi 

şi se vor lua măsurile necesare pentru evitarea daunelor cauzate de inundaţii şi de nămolul 

spălat din zona lucrărilor. Se vor lua măsurile necesare pentru a asigura că nici un fel de 

reziduu sau steril este împins, spălat, căzut sau depozitat pe suprafeţele adiacente şantierului.  

 În situaţia materialului excavat sau reziduu provenit din lucrările de construcţie depozitat pe 

suprafeţele adiacente sau a aluviunilor scurse în vreo zonă exterioară, reziduul, sterilul sau 

materialul excavat se vor inlătura imediat, iar terenul şi zonele afectate vor fi readuse la 

starea lor naturală de către Contractant. 

 Taluzurile coborînd către rîu vor fi stabilizate cu betoane, gabioanelor cu piatră sau ziduri 

pentru a se evita eroziunea, dacă se consideră necesar prin dispoziţia Inginerului.   

 Organizările de şantier şi alte surse potenţiale de deşeuri şi reziduuri sînt plasate 

corespunzător şi prevăzute cu instalaţii de drenaj şi evacuare a apelor reziduale.  

(iii) Referitor la calitatea solului 

Alte dispoziţii referitoare la calitatea solului vor include, dar nu se vor limita la următoarele: 

 Zonele cu sol expus din şantier şi  imediat adiacente acestuia, se vor păstra în siguranţă şi 

libere de material provenit în urma lucrărilor, cu potenţial de contaminare a solului. 

 Deşeurile solide şi lichide, inclusiv, dar fără a se limita la materialele excavate şi materialele 

vechiului pavaj, înlăturate ca parte a procesului de construcţie, vor fi colectate, înlăturate din 

zona şantierului şi depozitate într-o anumită locaţie şi prin mijloace care să nu producă 

poluarea solului sau alte neplăceri şi care vor fi acceptate de către Inginer.  

 Staţiile de alimentare cu carburanţi şi instalaţiile de dozare a bitumului vor fi proiectate cu 

berme corespunzătoare sau se vor lua alte măsuri astfel încît să se prevină contaminarea 

solului prin scurgeri sau alte descărcări accidentale asupra acestuia.  

(iv) Referitor la zgomot şi vibraţii 

Pentru a evita efectele adverse cauzate de zgomot şi vibraţii, Contractantul: 

 Va înştiinţa autorităţile locale şi publicul cu privire la activităţile de construcţie înainte de 

începerea lucrărilor. 
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 Va repara orice daună cauzată de vibraţiile generate de, sau datorită utilizării, 

echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor sale.  

 Va ridica bariere temporare împotriva zgomotelor în zonele în care pe o raza de 50 metri 

există şcoli. 

 Se va asigura că sistemele de evacuare a gazelor de eşapament sînt menţinute în condiţii 

bune de funcţionare; se vor folosi carcase special proiectate şi amortizoare de zgomot pentru 

motoare şi se va face o verificare periodică a echipamentelor.  

 Se va asigura că echipamentul fix este poziţionat cît mai departe posibil de zonele sensibile 

şi este astfel selectat încît să reducă impactul neplăcut de zgomot fiind prevăzut cu 

dispozitive de antifonice unde este posibil.  

 Va programa activităţile astfel încît să coincidă cu perioadele cînd oamenii ar fi cît mai puţin 

afectaţi; orele de lucru şi zilele de lucru vor fi limitate la perioadele mai puţin sensibile la 

zgomot. Orele de lucru vor fi aprobate de Inginer luînd în considerare posibilele tulburări ale 

liniştii publice sau alte activităţi.    

(v) Referitor la protejarea resurselor culturale şi istorice 

Pentru evitarea posibilelor efecte adverse asupra resurselor istorice şi culturale, dacă există, 

Contractantul:  

 Va proteja zonele cunoscute ca avînd resurse antice, istorice şi culturale, prin plasarea unor 

garduri şi bariere corespunzătoare;  

 Se va consulta cu autorităţile locale şi cu agenţiile specializate înainte de începerea 

construcţiei, pentru a indentifica potenţialele zone istorice şi culturale care pot fi afectate prin 

lucrările proiectului.  

 Nu va poziţiona organizările de şantier la mai puţin de 500 de metri de resursele culturale. 

 Se va alătura practicilor internaţionale şi tuturor cerinţelor de conservare istorică şi culturală 

ale Guvernului Moldovei, inclusiv ale entităţilor guvernamentale locale specializate.  

 In situaţia descoperirii artefactelor culturale sau istorice (mobile sau fixe) în timpul 

lucrărilor, Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a proteja obiectul descoperit şi 

va anunţa Inginerul precum şi reprezentanţii la nivel regional şi ai administraţiei centrale. În 

situaţia în care continuarea lucrărilor ar putea pune în pericol descoperirea, proiectul se va 

suspenda pînă la momentul punerii de acord asupra unei soluţii pentru protejarea artefactelor.  

(vi) Referitor la protejarea utilităţilor  

Pentru evitarea potenţialelor efecte adverse asupra ultilităţilor, Contractantul: 

 Va stabili şi va lua în considerare în metoda sa de lucru prezenţa unor reţele de utilităţi pe 

teritoriul şantierului şi în vecinătatea acestuia.  

 Va lua în considerare în programul său perioada necesară pentru coordonarea cu contractanţii 

în vederea devierii acestor reţele, inclusiv orice preaviz necesar pentru începerea acestor 

lucrări în colaborare cu autorităţile responsabile pentru astfel de utilităţi.  

 Va confirma detaliile şi locaţiile tuturor reţelelor utilitare din şantier sau din vecinatatea 

acestuia.   

 Va avea cea mai mare grija să evite vătămarea sau interferenţa cu aceste reţele.  
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 Îşi va asuma responsabilitatea pentru orice vătămare şi/sau interferenţă cauzată de el sau de 

agenţii lui, direct sau indirect, provenind din acţionarea sau nereuşita acţiunii şi se va ocupa 

de repararea totală a daunelor.  

 Oriunde există posibilitatea răscolirii suprafeţei solului pentru lucrări de construcţie, va face 

investigaţii complete şi exacte pentru a localiza toate utilităţile din zonă prin săparea 

manuală a gropilor de probă şi a tranşeelor, în combinaţie cu folosirea unor aparate 

electronice şi electromecanice, unde este cazul. Fiecare utilitate depistată în acest fel va fi 

identificată. Fiecare astfel de utilitate expusă riscului va fi dezgropată în totalitate, protejată 

corespunzător şi fixată pe loc sau deviată cu acceptul autorităţilor de resort înainte de 

începerea unei astfel de construcţii.  

 În timpul lucrărilor în apropierea cablurilor electrice aeriene, va stabili şi se va asigura că 

spaţiul de sub cabluri este păstrat liber şi sigur, în colaborare cu autoritatea care operează lina 

electrică.  

 La momentul pregătirii programul său de lucru se va consulta cu Inginerul referitor la 

relocarea ultilităţilor. 

(vii) Referitor la transport 

Activităţile de construcţie se vor desfăşura astfel încît să reducă impactul asupra transportului 

terestru în şi în jurul zonelor de construcţie. Măsurile necesare pentru realizarea acestei cerinţe 

pot include, dar nu se limitează la: 

 Transportul materialelor şi utilajelor se va face în concordanţă cu reglementările Guvernului 

Moldovei.  

 Evitarea transportului de materiale şi utilaje pe traseele de trafic intens în timpul perioadelor 

aglomerate pentru a se evita agravarea posibilelor ambuteiaje. 

 Instalarea unor sisteme speciale de management al traficului, suficente şi adecvate. 

 Supravegherea adecvată a şoferilor pentru asigurarea conştientizării şi respectării 

reglementărilor.  

 Folosirea unei clauze contractuale referitoare la controlul şoferilor astfel încît să se prevină 

sau să se impiedice consumul de alcool sau de droguri de către şoferi pe perioada angajării.  

 Depozitarea materialelor de construcţie. 

Contractantul va fi responsabil pentru toate daunele cauzate asupra drumului care pot surveni în 

urma transportului de materiale şi de utilaje spre şi dinspre zona lucrărilor. Va fi, de asemenea, 

responsabil pentru executarea tuturor reparaţiilor şi/sau restaurărilor necesare fără nici o plată din 

partea Beneficiarului.  

4.4 Dispoziţii de sănătate şi protecţia muncii 

Contractantul se va asigura, pe cît posibil, că sănătatea, siguranţa şi bunăstarea angajaţilor şi a tuturor 

celorlalte persone prezente pe şantier sînt garantate şi protejate faţă de riscurile create de proiect. 

Contractantul va pregăti şi implementa un Plan de Sănătate şi Protecţia Muncii (PSPM), care va fi aprobat 

de către Inginer. PSPM va conţine, dar nu se va limita la următoarele: 

 Securitatea şantierului, inclusive protejarea excavaţiilor, a materialelor periculoase etc. 

 Proceduri de protecţia muncii în spaţiu închis. 

 Măsuri de protecţia muncii pentru excavaţii şi săpare de şanţuri. 
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 Planuri de acţiune în situaţii de urgenţă. 

 Amenajări, echipamente şi materiale de prim-ajutor. 

 Îmbrăcăminte de lucru şi echipament de protecţie. 

 Program de instructaj referitor la protecţia muncii pentru personalul Contractantului. 

 Publicitate pe şantier privind protecţia muncii. 

 Program de conştientizare a riscului de HIV/SIDA. 

 Monitorizarea şi raportarea managementului sănătăţii şi protecţiei muncii. 

Toate măsurile de sănătate şi protecţia muncii la locul de muncă vor fi în concordanţă cu reglementările 

Guvernului Moldovei şi practicile aprobate internaţional, aplicîndu-se cele mai stricte dintre acestea. 

(i) Plan de acţiune în situaţii de urgenţă 

PSPM va include un plan de acţiune în situaţii de urgenţă pentru a face faţă accidentelor şi 

urgenţelor, inclusiv urgenţele din punctul de vedere al sănătăţii publice/ a mediului asociate cu 

scurgeri de materiale periculoase şi alte asemenea evenimente.  

(ii) Centrul de prim-ajutor 

Contractantul va pune la dispoziţie un centru de prim-ajutor echipat complet. 

 
(iii) Publicitatea pe şantier privind protecţia muncii  

Contractantul se va asigura că problemele privind protecţia muncii, acţiunile de salvare şi sănătate 

industrială sînt aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor cu prezenţă periodică sau ocazională pe 

şantier. Se vor tipări sau procura de la surse specializate afişe ce atrag atenţia asupra regulilor de 

protecţia muncii, acţiunilor de salvare şi sănătăţii industriale şi vor fi expuse la vedere în zonele 

şantierului unde personalul şi muncitorii Contractantului şi ai Subcontractantului, precum şi 

personalul Inginerului şi vizitatorii şantierului le vor putea observa.  

(iv) Program de instructaj de protecţia muncii  

Contractantul va include în PSPM un program de instructaj privind protecţia muncii care va 

consta în: 

 Sesiune iniţială de instructaj de protecţia muncii. Toţi muncitorii trebuie să participe la un 

curs de iniţiere privind protecţia muncii înainte să întreprindă orice tip de muncă asociată 

lucrărilor din şantier.  

 Cursuri periodice de instructaj de protecţia muncii. Cursurile periodice de protecţia muncii se 

vor desfăşura pentru toţi angajaţii Contractantului şi Subcontractantului, inclusiv toţi 

operatorii şi personalul implicat în supraveghere şi management, cel puţin odata la şase luni. 

Angajaţilor subcontractantului li se va cere să participe la cursurile de instructaj potrivit 

naturii, mărimii şi duratei lucrărilor subcontractorului.  

 Şedinţe privind protecţia muncii. Şedinţe periodice de protecţia muncii vor fi desfăşurate 

lunar şi vor solicita prezenţa reprezentanţilor subcontractorilor pentru protecţia muncii. 

Inginerul va fi invitat să participe la şedinţe ori de cite ori doreşte. Procesele-verbale ale 

tuturor acestor şedinţe vor fi transmise către Inginer în decursul a şapte (7) zile de la şedinţă.  

 Inspecţii privind protecţia muncii. Contractantul va verifica, testa şi supraveghea în mod 

periodic echipamentele de protecţia muncii, schelele, parapeţii, platformele de lucru, 

elevatoarele, scările şi alte mijloace de acces, ridicare, luminare, indicatoarele şi 
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echipamentele de pază. Luminile şi indicatoarele nu vor fi obstrucţionate şi vor putea fi 

citite. Echipamentul deterioriat, murdar, poziţionat incorect sau care nu este în stare de 

funcţionare, va fi reparat sau înlocuit imediat.  

 Echipament şi îmbrăcăminte de protecţia muncii. Contractantul se va asigura că 

echipamentul de protecţie şi îmbrăcămintea de lucru sînt disponibile conform cerinţelor şi că 

se iau măsuri eficiente pentru a asigura o utilizare corespunzătoare şi înlocuirea necesară a 

acestora. 

 Utilizarea în siguranţă a instalaţiilor şi utilajelor de construcţie. Contractantul se va asigura 

că echipamentul este prevăzut cu dispozitive corespunzătoare de protecţie, inclusiv cleme de 

siguranţă pentru cîrligele de macara şi ale altor dispozitive de ridicare, dispozitive automate 

de atenţionare şi, unde este aplicabil, un certificat de testare la zi pentru macarale şi alte 

maşini de ridicat.   

 Cerinţe pentru planurile de protecţia muncii ale subcontractanţilor Subcontractanţilor li se 

vor pune la dispoziţie copii ale PSPM şi, de asemenea, vor fi incorporate clauze în toate 

subcontractele. Tuturor subcontractanţilor li se va solicita numirea unui reprezentant de 

protecţia muncii care va fi disponibil pe şantier întreaga perioadă de valabilitate a 

respectivului subcontract, cu excepţia cazului în care Inginerul aprobă în scris contrariul.  

(v) Program de conştientizare cu privire la HIV/SIDA 

Contractantul: 

(a) Va stabili prin subcontract un furnizor de servicii acreditat care să pregătească un 

program de conştientizare cu privire la HIV pentru personalul Contractantului şi pentru 

comunităţile afectate de proiect de-a lungul zonei drumului, cît de repede este posibil 

după venirea personalului Contractantului pe şantier dar, în orice caz în decursul a două 

săptămîni de la sosirea personalului pe şantier. Acest program de conştientizare cu privire 

la HIV se va repeta la intervale care nu depăşesc patru luni.  

(b) Va asigura oricărui reprezentant al furnizorul de servicii, al Beneficiarului sau al 

Autorităţii Nationale HIV/SIDA toate mijloacele de acces la şantier conform Programului 

de conştientizare cu privire la HIV/SIDA; 

(c) Işi va alege propriul furnizor de servicii prin consultare cu ONUSIDA şi/sau Biroul 

Autorităţii Naţionale HIV/SIDA, dacă Autoritatea Naţională HIV/SIDA nu a furnizat, în 

decursul a două săptămîni de la cerere, numele furnizorilor aprobaţi de servicii; 

(d) Îşi va instructa personalul să participle la Programul de conştientizare privind HIV pe 

perioada angajării şi în timpul orelor normale de lucru sau a oricărei alte perioade în afara 

orelor de lucru stabilite în contractul de muncă şi va lua toate măsurile ca această 

instrucţiune să fie urmată; 

(e) Va pune la dispoziţie un spaţiu suficient pentru desfăşurarea Programului de 

conştientizare cu privire la HIV şi nu va face nimic pentru a-şi face personalul să se 

răzgîndească cu privire la participarea la acesta; 

(f) Va anunţa Autoritatea naţională HIV/SIDA cît de repede posibil cu privire la 

subcontractul său cu  furnizorul de servicii acreditat pentru a facilita auditarea acestuia de 

către Autoritatea Naţională HIV/SIDA; 

(g) Va coopera cît mai bine cu Autoritatea Naţională HIV/SIDA dacă îşi exercită dreptul de a 

audita pregătirea furnizorului de program de conştientizare cu privire la HIV/SIDA. 
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(h) Va pune la dispoziţia angajaţilor a prezervativelor ce corespund cerinţelor ISO 4074 în 

locuri uşor accesibile pe şantier, protejate corespunzător de elementele naturale, pe durata 

contractului; 

(i) Fie va expune şi întreţine afişe de conştientizare cu privire la HIV/SIDA de format cel 

puţin A1 în locurile frecventate des de muncitori, fie va oferi muncitorilor o broşură, 

scrisă în limbile înţelese de aceştia, care vor susţine rezultatele Programului de 

conştientizare cu privire la HIV/SIDA menţionate mai sus la punctul (a);  

(j) Va încuraja testarea voluntară HIV/STG şi 

(k) Va furniza informaţii despre serviciile de consultanţă şi îngrijire pentru cei care sînt sau 

ar putea fi infectaţi.  

Contractantul nu va fi obligat să preia sau să plătească tratamentul sau medicaţia personalului 

gasit infectat cu HIV/SIDA. Aceştia totuşi nu vor fi discriminaţi. 

(vi) Raportarea 

(a) Contractantul va pregăti şi ataşa alaturi de revendicările sale de plată, un scurt raport care 

descrie succint modul în care acţiunile întreprinse în perioada pentru care se solicită plata 

au îndeplinit cerinţele precum şi un borderou conţinînd numele, numerele de identificare, 

domeniul/ocupaţia şi numele angajatorului pentru toţi muncitori incluşi în program.  

(b) Ori de cîte ori o solicitare de plată este trimisă spre Beneficiar, Inginerul va certifica 

raportul descris la punctul (vi)(a). 
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5. REZULTATELE INTERVIURILOR ŞI ALE GRUPURILOR ŢINTĂ PENTRU STUDIUL SOCIO-
ECONOMIC 

5.1 Metodologia aplicată de evaluare socială 

În perioada 14-17 iulie 2009 s-au desfăşurat deplasări pe teren de-a lungul drumului M2. Echipa de lucru 

a fost formată din Nilufar Egamberdi şi patru consultanţi locali: Igor Karayan, Angela Lozan, Valeriu 

Mîndru şi Olga Covaliova.  S-au ţinut întîlniri şi dezbateri cu primarii şi cu personalul primăriei şi, de 

asemenea, cu grupurile ţintă din comunităţile de pe ambele părţi ale drumului, în unele situaţii aflate la o 

distanţă considerabilă de acesta.  

Grupurile ţintă includ fermieri, muncitori agricoli sezonieri şi individuali, profesori de şcoală, femei 

casnice, elevi, contabili, poştaşi, doctori etc. Cei chestionaţi lucrau în agricultură, birouri sau erau 

temporar sau permanent fără locuri de muncă. Au fost contactaţi oameni de vîrste diferite: copii şi tineri 

între 5 şi 18 ani, adulţi intre 18 şi 65 ani şi pensionari şi bătrîni peste 65 ani.  

Principalele întrebări puse şi discutate: 

 Care este structura socio-economică a satului? 

 Tipul pămîntului, proprietăţile şi tipurile de activităţi economice.  

 Tendinţe de migrare. 

 Munca în rîndul copiilor. 

 Rolul şi ocupaţia femeilor în zonele rurale. 

 Informaţii despre invalizi, malarie, tuberculoză şi alte boli infecţioase.  

 Care sînt problemele sociale principale care ar putea fi rezolvate de către proiect? 

 Care vor fi beneficiile aduse de proiect? 

 Ce aspecte negative vedeţi şi cum se pot rezolva? 

 Care sînt principalele dorinţe referitoare la proiect? 

 Care sînt principalele dumneavoastră întrebări şi recomandări? 

 Cum poate comunitatea să se implice în proiect în timpul reabilitării şi exploatării drumului? 

5.2 Date generale despre raioanele din zona drumului M2 

5.2.1 Raionul Floreşti  

Suprafaţă – 790 km
2
  

Populaţie – 89.406 locuitori 

Localităţi – 3 oraşe (Floreşti, Ghindeşti şi Mărculeşti) şi 37 comune şi sate 

Densitatea populaţiei – 113,17 locuitori/km
2
 

Data întemeierii – 11 noiembrie 1940 

5.2.2 Raionul Teleneşti 

Suprafaţă – 892 km
2
  

Populaţie – 70.022 locuitori 
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Localităţi – 54, incluzînd 1 oraş, 30 comune şi 23 sate 

Densitatea populaţiei –78,50 locuitori/km
2
 

Data întemeierii – 27 decembrie 1966. 

5.2.3 Raionul Donduşeni 

Suprafaţă – 892 km
2
  

Populaţie – 46.437 locuitori 

Localităţi – 30, incluzînd 1 oraş, 21 comune şi 8 sate 

Densitatea populaţiei – 52,06 locuitori/km2 

5.2.4 Raionul Ocnița  

Suprafaţă – 669 km
2
  

Populaţie – 56.706 locuitori 

Localităţi – 33, incluzînd 3 oraşe (Ocniţa, Otaci, Frunză), 18 comune şi 12 sate 

Densitatea populaţiei – 84,76 locuitori/ km
2
 

5.2.5 Raionul Soroca 

Suprafaţă – 865 km
2
  

Populaţie – 95.015 locuitori 

Localităţi – 35, incluzînd 1 oraş şi 34 comune şi sate 

Densitatea populaţiei – 109,84 locuitori/km2 

5.3 Codrul Nou 

Informaţii despre sat (primite de la primărie) 

Numele localităţii:  Codrul Nou 

Populaţie:  808 locuitori 

Suprafaţă totală:  720 ha – suprafaţă totală, sat – 32 ha  

Primar:  Popa Nina  

Adresa primăriei:  Codrul Nou, raionul Teleneşti, tel. (258) 69316 

 

Profilul socio-demografic al comunităţii. Satul Codrul Nou este situat pe drumul M2, la km 72-75. 

Suprafaţa totală a satului este de 32 km
2
, cu o populaţie de 808 locuitori, incluzînd 424 femei (52 %) şi 

384 bărbaţi (48 %). Populaţia muncitoare (bărbaţi între 16 şi 61 ani şi femei între 16 şi 56 ani) este de 530 

oameni, sau aproximativ 66 % din totalul populaţiei. Cincizeci de oameni lucrează momentan în 

strainătate (în principal în Italia, Rusia, Polonia şi Republica Cehă), iar jumătate dintre ei sînt femei. 

Aproximativ 25 persoane lucrează în afara comunităţii, majoritatea avînd loc de muncă în Teleneşti oraş 

reşedinţă de raion, la 20 km de sat.  

Majoritatea locuitorilor sînt moldoveni şi aparţin Bisericii Ortodoxe de Est. Sînt între 25 şi 30 

evanghelişti ce locuiesc în sat şi au o casă de rugăciuni. Satul prezintă o descreştere a populaţiei. În timpul 

anului trecut, de exemplu, s-au născut doi copii şi au murit nouă localnici. 

Sănătatea populaţiei. S-au raportat şase cazuri de hepatită, şase de pneumonie cronică, unul de 

tuberculoză, patru de tulburări psihice şi patru cazuri de cancer. Cazuri de HIV/SIDA nu au fost 

înregistrate.  

Principalele activităţi economice. Centrele economice locale din apropierea culturilor de fructe, legume 

şi cereale. Majoritatea familiilor au fermele lor mici (298) şi se ocupă de lucrări agricole pe propriile lor 
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terenuri. Media de pămînt alocat este de 1.7 ha. O parte a populaţiei care nu se ocupă de munci agricole 

îşi închiriază terenul arendaşului comunităţii.Suprafaţa totală a terenurilor agricole este de aproximativ 

200 ha. Majoritatea terenului agricol este folosit pentru cultivarea cerealelor: grîu şi porumb. O parte din 

recoltă este folosită pentru hrănirea animalelor domestice şi a păsărilor, care sînt vîndute în piaţa agricolă 

din satul vecin, Sărătenii Vechi, precum şi în reşedinţa de raion şi în Chişinău. 

Nivelul de sărăcie este estimat la 60 %. Doar nouă familii s-au înregistrat pentru asistenţă socială, dar 

numărul real este mult mai mare. Venitul mediu minim din agricultură nu satisface nevoile familiilor. 

Aceasta se întîmplă deoarece fermierii locali îşi vănd produsele agricole pe marginea drumurilor din sat. 

Satul duce lipsă de infrastructură pentru diverse servicii sociale, iar realizarea acestei infrastructuri ar 

putea aduce venituri suplimentare şi ar îmbunătăţii calitatea vieţii. În ciuda nivelul ridicat de sărăcie, 

factor decisiv în situaţii de trafic uman, nu s-au înregistrat astfel de cazuri în cadrul comunităţii. 

Infrastructura economică a comunităţii. Infrastructura economică a satului este slab dezvoltată. Există 

doar trei firme comerciale în sat – toate mini-magazine. Nu există întreprinderi industriale, şi există o 

lipsă totală de infrastructură pentru afaceri (ex. banci comerciale, organizaţii de microfinanţare, 

consultanţă şi centre de formare). Avicola SRL închiriază 200 ha în comunitate pentru creşterea păsărilor 

(găini).  

Infrastructura socială a comunităţii. Există o şcoală, o grădiniţă, farmacie, o bibliotecă, dispensar, o 

poştă şi o biserică. Există, de asemenea, un azil pentru bătrîni şi invalizi. Şcoala, grădiniţa şi dispensarul 

sînt legate la alimentarea centralizată de gaze. Aproximativ 120 case din 286 sînt legate la sistemul de 

alimentare cu gaze naturale. Şcoala are un total de 119 elevi, iar gradiniţa are 45 copii. Toate instituţiile 

sociale sînt situate între 50 şi 70 metri distanţă de drumul M2. Infrastructura socială şi locuinţele nu sînt 

conectate la un sistem centralizat de alimentare cu apă. Principalele surse de apă sînt fîntînile cu puţ: un 

total de 56, din care 34 sînt surse de apă potabilă. 

Totalul oamenilor intervievaţi: 

Au fost chestionaţi 19 oameni: şase bărbaţi (cu vîrste între 40 şi 60 de ani), şapte femei (cu vîrste între 25 

şi 63 ani) şi şase tineri şi copii (cu vîrste între 5 şi 20 ani). Aceste persoane includ primarul, inginerul de 

cadastru, secretarul Consiliului Local, un specialist social, fermieri, femei casnice, pensionari, asistenţi 

medicali şi elevi. 

Părerile oamenilor şi principalele probleme şi concluzii: 

 Principalele probleme socio-economice. Repondenţii au comentat asupra condiţiilor 

nesatisfăcătoare ale drumurilor (o lungime totală de 6 km), lipsa locurilor de muncă, lipsa 

unei pieţe pentru produse agricole, preţurile de  achiziţie şi migraţia forţei de muncă.  

 Probleme legate de proiect.. Drumul M2 Sărăteni-Unguri traversează satul Codrul Nou pe 

aproximativ 1 km. Au fost plantaţi copaci pe ambele părţi ale drumului şi pe marginea 

drumul sînt situate trei fîntîni cu puţ. De-a lungul drumului sînt aproximativ 30 case. Datorită 

condiţiei proaste a drumului şi vehiculelor de tonaj greu, casele aflate la 6-8 metri distanţă de 

drum au fisuri şi au început să se deterioreze. Accidentele de circulaţie sînt o alta problemă. 

În ultimul an, au avut loc trei accidente, în unul din ele fiind implicate două camioane grele. 

Pe anumite segmente, trotuarul există pe o singură parte a drumului. Nu există semne de 

avertizare pentru oameni şi animale. În acelaşi timp, păşunile pentru vite sînt pe o parte a 

drumului, iar oamenii trebuie să traverseze cu animalele de două ori pe zi. Drenajul apei de 

ploaie este necorespunzător şi se varsă pe panta de pe partea dreaptă a satului. Deoarece nu 

există nici un pod, apele curg traversînd drumul şi inundă casele din apropiere.  

 Contribuţia comunităţii la implementarea proiectului. Discuţiile în cadru grupurilor ţintă cu 

diferite categorii sociale au dezvăluit un interes sporit pentru renovarea drumului. Oamenii 
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afirmă că sînt pregătiţi să contribuie cu forţă de muncă, utilaje (există 15 tractoare) şi 

pregătirea mîncării pentru muncitori, pe baza unui contract. În acelaşi timp, oamenii solicită 

ca vehiculele supradimensionate să fie restricţionate după refacerea drumului, altfel 

deteriorarea drumului, accidentele şi daunele asupra caselor vor continua.  

 Impactul proiectului asupra comunităţii.. Sătenii din Codrul Nou consideră că reconstrucţia 

drumului va permite acces mai uşor către pieţele din Bălţi şi Chişinău şi către instituţiile 

medicale şi educaţionale. Impactul pozitiv va fi reducerea zgomotului, o scădere a ratei 

accidentelor, transport mai sigur şi o mai mare siguranţă pentru populaţie.  

5.4 Ţînţăreni 

Numele localităţii:  Ţînţăreni 

Populaţie:  2.117 locuitori (50 % bărbaţi, 50 % femei)  

Total suprafaţă:   2.369 km
2
  

Primar:  Sova Parascovia  

Adresa primăriei:  Ţînţăreni, raionul Ţînţăreni. Tel. (258) 69-2-36; mob. 79745988 

 

Profilul socio-demografic al comunităţii. Satul este situat pe drumul M2 la km 75-77. Suprafaţa satului 

este de 98 km
2
. Locuitorii cu capacitate de muncă (bărbaţi între 16 şi 61 ani şi femei între 16 şi 56 ani) 

reprezintă aproximativ 67 % din totalul populaţiei. Aproximativ 150 de oameni au părăsit temporar ţara şi 

lucrează peste hotare, iar mai mult de jumătate dintre aceştia sînt femei. Aceşti oameni lucrează în 

principal în Italia (aproximativ 60 de persoane) şi Rusia (aproximativ 50 de persoane), iar restul au plecat 

în Irlanda, Franţa, Spania, Israel, Romania şi Olanda. În 12 familii, ambii părinţi lucreaza în străinătate. 

Aproximativ 135 persoane din comunitate sînt şomeri, incluzînd 62 femei. Doar 37 de persoane sînt 

înregistraţi oficial la Oficiul Forţei de Muncă. Majoritatea celor şomeri nu sînt înregistraţi, considerînd că 

procedurile de obţinere a ajutorului de şomaj sînt prea complicate.  

Majoritatea populaţiei este formată din moldoveni, aparţinînd Bisericii Ortodoxe, dar sunt, de asemenea, 

30 evanghelişti cu propria lor casă de rugăciune. 

Activitatea economică. Cultivarea fructelor, legumelor şi cerealelor. Suprafaţa terenurilor arabile este de 

1.526 ha. În timpul privatizării terenurilor la mijlocul anilor ‟90, terenul agricol ce aparţinea fermelor 

colective (colhoz) a fost distribuit către fermieri ca proprietate privată şi fiecare familie a primit o cotă de 

pămînt. Cotele variază de la sat la sat şi sînt în mod normal între 1,5 şi 2,5 ha. Cota medie în Ţînţăreni 

este de 1,5 ha. Recoltele agricole, carnea şi laptele sînt vîndute în pieţele din oraşul reşedinţă de raion (la 

25 km distanţă) şi în Chişinău (la 75 km distanţă). 

Nivelul de sărăcie Nivelul de sărăcie este estimat de unele autorităţi locale la 60-70 %. Sătenii consideră 

costurile cultivării terenului mai mari decît venitul obţinut, iar în unii ani nu îşi pot acoperi cheltuielile. O 

alta cauză a sărăciei este lipsa accesului la piaţa forţei de muncă. 

Infrastructura economică a comunităţii. Industriile satului cuprind: o rafinărie de prelucrare a uleiului 

vegetal, 10 magazine şi baruri şi o întreprindere de industrie uşoară. Totuşi, nu există infrastructură pentru 

afaceri (organizaţii de microfinanţe, consultanţă şi centre de formare etc.).  Asociaţia de Economie şi 

Creditare nu mai este activă în sat. Există o sucursală a Bancii Sociale.  

Infrastructura socială a comunităţii. Structurile sociale includ un liceu theoretic (360 elevi, cursuri pe 

două ture), o grădiniţă, o bibliotecă, oficiu de ajutor medical, oficiu poştal şi o biserică. Nu există 

alimentare centralizată de gaze, iar şcoala este încălzită cu cărbuni. Clădirea şcolii este veche. Există un 

sistem centralizat de alimentare cu apă ce alimentează 60 case şi şcoala. Restul satului foloseşte apa din 

puţuri de mică adîncime: din 228 de fîntîni, doar jumătate sînt surse de apă potabilă. Toate cele 512 case 

au servicii telefonice.  
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Totalul oamenilor chestionaţi: 

Au fost chestionaţi 11 persoane, incluzînd şase bărbaţi (cu vîrste între 20 şi 65 ani) şi cinci femei (cu 

vîrste între 50 şi 53 ani). Repondenţii includ un inginer cadastral, un asistent social, un contabil, un 

inspector fiscal, fermieri, femei casnice, pensionari şi şomeri.  

Principalele probleme şi concluzii, conform părerii primarului şi a oamenilor: 

 Principalele probleme socio-economice. Repondenţii au comentat asupra faptului că nu 

există alimentare centralizată cu gaze, spaţiu suficient în şcoală pentru a le permite elevilor 

să participe la cursuri într-un singur schimb, locuri de muncă, o piaţă în care să-şi vîndă 

produsele şi asupra migrării forţei de muncă. O altă problemă o reprezintă preţurile mici 

pentru produsele agricole, una dintre cauzele sărăciei. Migraţia este, de asemenea, o 

problemă gravă. Există activitate agricolă, dar în sat nu există industrie de procesare. 

 Probleme legate de proiect. Casele din apropierea drumului sînt fisurate şi murdare. Din 

cauza condiţiilor nefavorabile de drum se întîmplă accidente. Nu există semne rutiere pentru 

protejarea oamenilor şi a animalelor. Drenajul apei de ploaie este inadecvat şi este deversat 

pe partea dreaptă a satului.  

 Implicarea publică în implementarea proiectului. Discuţiile în grupurile ţintă au dezvăluit 

un grad înalt de bunăvoinţă pentru a contribui la lucrările de construcţie şi reabilitare cu forţă 

de muncă, utilaje şi pregătirea mîncării pentru muncitori, pe baza unui contract. Oamenii 

preferă să fie plătiţi pentru a lucra în satul lor, decît să caute locuri de muncă în altă parte.  

 Impactul proiectului asupra comunităţii. Locuitorii din Ţînţăreni consideră că reconstrucţia 

drumului le va permite accesul mai simplu la pieţe şi va reduce timpul de călătorie spre 

reşedinţă de raion şi Chişinău. Impacturile pozitive includ reducerea zgomotului, mai puţine 

accidente şi o siguranţă imbunătăţită pentru comunitate. Unii părinţi consideră că refacerea 

drumului le va încuraja copiii să se joace afară.   

5.5 Negureni 

Localitatea este poziţionată pe drumul M2 la km 80-82. În Negureni s-a desfăşurat recent o întîlnire, 

motiv pentru care de data aceasta nu au mai fost întîlniri sau discuţii suplimentare.  

Data întîlnirii: 4 mai 2009 

Locul: Localitatea Negureni, biroul primarului 

Informaţii despre sat:  

Populaţia totalizează 3.100 persoane (împărţită în mod egal între bărbaţi şi femei). Există o grădiniţă (190 

copii), un liceu (527 copii) şi trei biserici. În localitate există un centru de medicină de familie, centru de 

recreere/ spectacol al comunităţii şi fabrica de conserve Triodor. În urmă cu cîţiva ani existau o fermă de 

vite, o vinărie, încă o fabrică de conserve, dar acum sînt închise şi nu mai funcţionează. Oamenii lucrează, 

în principal, în agricultură, cultivînd legume. Există probleme cu calitatea apei: apa dură este specifică 

puţurilor locale de mică adîncime. Există un depozit autorizat de deşeuri. De-a lungul drumului M2, în 

localitate există o benzinărie, o piaţă agricolă, un magazin, o magazie de depozitare a cerealelor şi fîntîni 

private.  

Lista participanţilor 

# Nume Instituţia, funcţia 
Informaţii de 

contact 

1.  Perju Ala Educatoare  60 726 

2.  Melinte Tamara Director grădiniţa “Andrieş” 60 260 
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# Nume Instituţia, funcţia 
Informaţii de 

contact 

3.  Silevoi Alexandru Pensionar 60 243 

4.  Botnaru Spiridon Inginer cadastral  60 387 

5.  Botnaru Liliana Profesoară 60 346 

6.  Negruţă Vladimir Fermier 60 204 

7.  Sclifos Pavel Directorul liceului din Negureni 60 200 

8.  Perju Tamara Contabil  

9.  Melinte Ana Specialist social 60 236  

10.  Bejnita Mihail Directorul firmei agricole  60 263 

 

Problemele principale discutate. Repondenţii au discutat informarea cetăţenilor comunităţii despre 

proiectul Compact de reabilitare a drumului şi în mod special, a drumului M2 (135 km) Sărăteni-Soroca-

Unguri; au discutat, de asemenea, despre problemele de mediu şi sociale legate de proiect.  

Membrii prezenţi ai comunităţii locale: La întîlnire au participat 11 oameni (şase bărbaţi şi cinci femei), 

dintre care primarul, un inginer cadastral, un specialist social, un contabil, un asistent medical şi fermieri.  

Principalele puncte de vedere, probleme şi recomandări ale participanţilor:  

Aspecte privind mediul 

Există cîteva zone supuse alunecărilor de teren de-a lungul acestei porţiuni a drumului. 

 Aspecte sociale şi de gen 

 Localnicii folosesc drumul pentru a merge la Chişinău, Soroca şi Bălţi. 

 În principal, localitatea este situată aproape de drum, fapt ce duce la multe incidente.  

 Reabilitarea drumului existent este importantă pentru localitate, deoarece lărgirea acestuia va 

fi hotărîtoare pentru evitarea accidentelor.  

 Nici un teren agricol nu va fi afectat de construcţie şi de drum. 

 Reconstrucţia drumului va fi benefică pentru dezvoltarea economică a localităţii. 

5.6 Brînzenii Vechi 

Numele localităţii:  Brînzenii Vechi 

Populaţie:  2.132 locuitori 

Suprafaţă totală:  2.350 ha  

Primar:  Tcaciuc Veceslav  

Adresa Primăriei:  Brinzenii Vechi, raionul Teleneşti. Tel. (258) 70-2-36; 238 

 

Profilul socio-demografic al comunităţii. Brînzenii Vechi include două comunităţi: Brînzenii Vechi şi 

Brînzenii Noi. Brînzenii Vechi este situat de-a lungul drumului M2, pe o suprafaţă de 96 ha şi are o 

populaţie de 2.132 persoane (51 % femei şi 40 % bărbaţi). Aproximativ 68 % din populaţie are capacitate 

de muncă (bărbaţi cu vîrste între 16-61 ani şi femei între 16-56 ani).  Aproximativ 300 de persoane 

lucrează temporar în străinătate în Italia, Rusia şi Spania. Alţi 50 de oameni lucrează în Chişinău şi Bălţi. 

Majoritatea populaţie este formată din moldoveni (92 %) şi creştin ortodocşi. Alte grupări etnice cuprind 

ucrainieni (6 %), bieloruşi, găgăuzi şi ruşi (2 %). 
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Principalele activităţi economice. Majoritatea locuitorilor cultivă grîu, porumb, floarea soarelui şi rapiţă. 

O parte din aceste recolte sînt folosite pentru hrănirea animalelor şi a păsărilor.  

Nivel de sărăcie. Nivelul de sărăcie este peste 50 %. Autorizaţiile pentru infrastructura economică ar oferi 

locuri de muncă pentru o parte a populaţiei. Repondenţii consideră că piaţa locurilor de muncă este 

insuficientă, iar majoritatea locuitorilor au venituri din agricultură, deşi le este greu să-şi vîndă produsele.  

Infrastructura economică a comunităţii. Comunitatea s-a dezvoltat relativ bine. Există 8 tipuri de 

industrie în localitate ( trei rafinării de ulei, două mori, o fabrică de procesare a produselor agricole şi o 

brutărie) şi 12 firme comerciale, dintre care 9 magazine, o benzinărie şi servicii de transport. Există 

infrastructură pentru suportul afacerilor: o bancă comercială, Asociaţia de Economii şi Împrumut, un 

centru de consultanţă şi pregătire etc.  

Infrastructura socială a comunităţii. Infrastructura socială include  Liceul Teoretic Prometeu (400 

elevi), o grădiniţă (100 copii), căminul cultural (600 locuri), o bibliotecă, un dispensar, un oficiu poştal şi 

o biserică. Există ONG-ul Asociaţia Părinţilor şi Profesorilor. Şcoala, grădiniţa, dispensarul şi 700 din 

767 case sînt conectate la reţeaua centralizată de alimentare cu apă. Nu există reţea centralizată de 

alimentare cu gaze.   

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Douăzeci şi şase persoane au fost chestionate, dintre care 7 bărbaţi (între 35 şi 60 ani), 13 femei (între 30 

şi 58 ani) şi 6 tineri şi copii (între 15 şi 30 de ani). Repondenţii includ primarul, personalul primăriei, un 

inginer cadastral, secretarul Consiliului Local, un specialist social şi, de asemenea, fermieri, femei 

casnice, pensionari, asistente medicale, profesori, tineri şi copii de şcoală. 

Părerile oamenilor, probleme şi concluzii principale: 

 Probleme principale socio-economice. Principalele griji au fost condiţiile proaste de drum, 

lipsa locurilor de muncă, lipsa pieţelor pentru produse şi migraţia forţei de muncă.  

 Contribuţia comunităţii la proiect. Discuţiile în grupul ţintă au dezvăluit o dorinţă deosebită 

de a constribui la reabilitarea drumului cu forţă de muncă, utilaje şi pregătirea mîncării 

pentru muncitori. Oamenii ar prefera să fie angajaţi în propriul sat.  

 Impactul proiectului asupra populaţiei. Locuitorii consideră că reabilitarea drumului va 

oferi acces mai uşor către pieţe şi va reduce timpul de călătorile către centrul regional şi 

Chişinău. Ca efecte pozitive, se numără şi reducerea zgomotului, mai puţine accidente 

rutiere, transport mai sigur şi o populaţie mai în siguranţă.  

5.7 Brînzenii Noi 

Numele localităţii:  Brînzenii Noi 

Populaţie:  998 locuitori 

Suprafaţă totală:  2.350 ha  

Primar:  Tcaciuc Veceslav  

Adresa primăriei: Brinzenii Vechi, raionul Teleneşti. Tel. (258) 70-2-36; 238 

 

Profilul socio-demografic al comunităţii. Satul este situat pe drumul M2, la km 87-89. Brînzenii Noi este 

legat de Brînzenii Vechi. Suprafaţa satului este de 86 ha, cu o populaţie de 998 locuitori (48 % femei şi 52 

% bărbaţi). Aproximativ 65 % din populaţie posedă capacitate de muncă (bărbaţi cu vîrste între 16-61 ani 

şi femei între 16-56 ani). Treizeci şi cinci de oameni lucrează temporat în strainătate în Italia, Rusia şi 

Spania. Alţi 25 lucrează în alte părţi ale Moldovei, majoritatea în construcţii, în Chişinău.  
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Majoritatea populaţiei este formată din modoveni creştini ortodocşi. Alţii sînt ucrainieni, bieloruşi, 

găgăuzi, ruşi şi bulgari.  

Principalele activităţi economice. Majoritatea locuitorilor cultivă grîu, porumb, floarea soarelui şi rapiţă. 

O parte din aceste recolte sînt folosite pentru hrănirea animalelor şi a păsărilor. 

Nivel de sărăcie. Nivelul de sărăcie este estimat la peste 50 %.  

Infrastructura economică a comunităţii. Infrastructura economică locală este concentrată în Brînzenii 

Vechi şi include 8 industrii (trei rafinării de ulei, două mori, o fabrică de procesare a produselor agricole 

şi o brutărie) şi 12 firme comerciale, dintre care 9 magazine, o benzinărie şi servicii de transport. Există 

infrastructură de susţinere a afacerilor: o bancă comercială, Asociaţia de Economii şi Împrumut, un 

centrul de consultanţă şi pregătire etc. De îndată ce cele două sate se vor uni sub un singur primar, 

infrastructura va fi folosită de ambele comunităţi.  

Infrastructura socială a comunităţii. Infrastructura socială include un liceu teoretic, o şcoală gimnazială, 

o grădiniţă şi o bibliotecă. Aceste clădiri alături de alte 300 din 396 de case sînt conectate la reţeaua 

centralizată de alimentare cu apă. Nu există alimentare cu gaze. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Patru oameni au fost chestionaţi: un bărbat (43 de ani), două femei (35-45 ani) şi un copil (11 ani). 

Repondenţii au fost un fermier, o femeie casnică, o profesoară şi o elevă. 

Probleme şi concluzii principale:  

 Principalele probleme socio-economice. S-a discutat asupra condiţiilor proaste de drum, 

lipsa locurilor de muncă, lipsa pieţelor şi migraţia forţei de muncă.  

 Contribuţia comunităţii la implementarea proiectului.  Discuţiile din grupul ţintă au scos la 

iveală dorinţa de contribuţie la reabilitarea drumului cu forţă de muncă, utilaje şi prepararea 

mîncării pentru muncitori. Oamenii ar prefera să lucreze în propriul sat. 

 Impactul proiectului asupra populaţiei. Locuitorii consideră că reabilitarea drumului va 

oferi un acces mai uşor către pieţe şi va reduce timpul de călătorie spre reşedinţa de raion şi 

Chişinău. Ca efecte pozitive se numără reducerea zgomotului, mai puţine accidente, transport 

mai sigur şi o pupulaţie mai în siguranţă.  

5.8 Ordăşei 

Numele localităţii:  Ordăşei 

Populaţie:  928 locuitori 

Suprafaţă totală:  840 ha  

Primar:  Moldovan Andrei  

Adresa primăriei: Ordăşei, raionul Teleneşti. Tel. (258) 68-2-46; mob.069115866 

 

Profilul socio-demografic al comunităţii. Satul este situat pe drumul M2 la km 90-92. Suprafaţa este de 

36 ha, cu o populaţie de 928 de locuitori (52 % femei şi 48 % bărbaţi). 58 % din populaţie are capacitate 

de muncă. Aproximativ 230 de persoane lucrează în străinătate (70 % sînt femei) în Italia, Rusia şi 

Portugalia. Alţi 150 de locuitori lucrează în afara comunităţii, în principal în construcţii, în Teleneşti, 

Chişinău, Soroca şi Bălţi.  
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Majoritatea populaţiei este formată din moldoveni (99 %), creştini ortodocşi.  

 

Probleme legate de proiect. Drumul M2 dinspre Sărăteni-Unguri traversează partea superioară a satului 

pe o porţiune de 1 km. Cea mai apropiată linie de case este la 30 m distanţă de drum. 

Principala activitate economică a populaţiei. Majoritatea populaţiei este angrenată în lucrările agricole, 

cultivarea cerealelor (grîu şi porumb) şi a pomilor fructiferi (prun şi cireş). Fructele sînt vîndute în 

Chişinău, Soroca şi Bălţi. Din cele 368 de familii ce locuiesc în comunitate, un sfert au creat mici ferme 

(91 ferme individuale) şi cultivă pămîntul. Cota medie de pămînt pe familie este de 1,7 ha. În total, există 

159 de entităţi economice înregistrate în Ordăşei. 

Nivel de sărăcie. Conform autorităţilor locale, nivelul de sărăcie ajunge la 35-40 %. Opt familii sînt 

înregistrate pentru asistenţă socială. Multe familii evită înscrierea pentru asistenţă prin trimiterea unor 

memebrii ai familiei să lucreze în afara comunităţii: 230 oameni lucrează în alte ţări şi 150 lucrează în alte 

comunităţi din Moldova. Majoritatea forţei de muncă din localitate lucrează în afara comunităţii. 

Infrastructura economică a comunităţii. Există cinci magazine, o cafenea şi o rafinărie de ulei. Nu există 

infrastructură pentru suportul afacerilor (bănci comerciale, organizaţii de microfinanţare sau centre de 

consultanţă şi pregătire). 

Infrastructura socială a comunităţii. Infrastructura socială cuprinde un liceu (150 elevi), o bibliotecă, o 

casă de cultură, un dispensar, un oficiu poştal şi o biserică. Nu există grădiniţă. Nu există alimentare cu 

gaze. Alimentarea cu apă este furnizată doar pentru clădirile menţionate mai sus şi încă 238 case din 368. 

Pentru apă potabilă sînt folosite douăzeci de puţuri de mică adîncime. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Unsprezece oameni au fost chestionaţi: şase bărbaţi (între 25 şi 65 ani), cinci femei (între 40 şi 60 ani), 

dintre care primarul, un inginer cadastral, un specialist social, un poştaş, un director de şcoală, un 

profesor, fermieri, femei casnice, pensionari şi personal angajat în construcţii.  

Părerile oamenilor, precum şi probleme şi concluzii principale:  

 Principalele probleme social-economice. Repondenţii erau preocupaţi de nevoia de a 

reconstrui grădiniţa, terminarea construcţiei la reţeaua centralizată de alimentare cu apă, lipsa 

locurilor de muncă, lipsa pieţelor de desfacere, migraţia forţei de muncă (50 % au plecat, iar 

multe case au fost părăsite şi închise), venitul mic (pensia de 600 lei = $56). 

 Contribuţia comunităţii la proiect. Discuţiile în cadrul grupului ţintă a scos la iveală dorinţa 

de a contribui la reabilitarea drumului prin forţă de muncă, utilaje (au 14 tractoare) şi 

pregătirea mîncării pentru muncitori. Oamenii ar prefera să lucreze în propriul lor sat.  

 Impactul proiectului asupra comunităţii. Oamenii din Ordăşei consideră că reabilitarea 

drumului va îmbunătăţi accesul către pieţe în reşedinţa de raion, Bălţi şi Chişinău şi spre 

instituţii medicale şi educaţionale. Dat fiind faptul că mulţi oameni lucrează în afara satului, 

o calitate bună a drumului i-ar ajuta să ajungă la destinaţii mai repede. Oamenii presupun că 

reabilitarea drumului va aduce doar efecte pozitive asupra satului lor.  

 Oamenii afirmă că există atracţii naturale turistice în împrejurimi: o pădure, un defileu, un 

mic rîu, iar un hotel ar putea fi construit aici.  
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5.9 Prodăneşti 

Numele localităţii:  Prodăneşti 

Populaţie:  1.026 locuitori 

Suprafaţă totală:  2.400 ha  

Primar:  Nagher Serghei  

Adresa primăriei: Prodăneşti, raionul Floreşti. Tel. (250) 44-2-84; mob.79388077 

 

Populaţia din Prodăneşti este de 1.026 locuitori (49 % femei and 51 % bărbaţi).64 % din populaţie este cu 

capacitate de muncă. Aproximativ 150 lucrează în străinătate (80 % sînt bărbaţi). Ei lucrează în Rusia, 

Italia şi Ucraina, în principal în construcţii. 

Peste jumătate din populaţie este formată din ucrainieni (60 %), cîţiva moldoveni (30 %) şi alte 

naţionalităţi (10 %). Majoritatea populaţiei aparţine de Biserica Creştină Ortodoxă, dar sunt, de asemenea, 

evanghelişti şi adventişti cu propriile lor case de rugăciuni.  

Activitatea economică principală a populaţiei Populaţia este angrenată în lucrări agricole: grîu şi floarea 

soarelui. În sat funcţionează o fermă de păsări.  

Nivel de sărăcie: Conform autorităţilor locale, aproximativ 30-40 % din populaţie sînt săraci.  

Infrastructura economică a comunităţii. Există 19 firme comerciale, dintre care 14 magazine, o cafenea, 

o rafinărie de ulei, o brutărie şi o fermă de păsări.  

Infrastructura socială a comunităţii. Infrastructura socială include un liceu (200 elevi), o bibliotecă, o 

casă de cultură (cladire în stare proastă), un dispensar, un oficiu poştal, o biserică şi un azil pentru bătrîni 

şi persoane cu dizabilităţi (30-40 de persoane). Nu există grădiniţă. 230 din 417 case sînt conectate la 

reţeaua centralizată de alimentare cu apă. 15 case sînt conectate la reţeaua de alimentare cu gaze.  

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Dintre cei 10 oameni chestionaţi, 4 au fost bărbaţi (ître 40 şi 60 de ani), patru femei (între 20 şi 75  de ani) 

şi doi copii (7-11 ani), dintre care primarul, un inginer cadastral, specialist social, fermieri, femei casnice, 

pensionari şi şomeri. 

Părerile oamenilor, precum şi probleme şi concluzii principale:  

 Principalele probleme social-economice. Motivele de îngrijorare principale ale localnicilor 

le reprezintă lipsa unei grădiniţe, calitatea apei şi problemele de alimentare (apa din multe 

puţuri de mică adîncime este sărată şi nu poate fi băută, de aceea unele familii trebuie să 

aducă apă de la alte fîntîni, unele la distanţe foarte mari), lipsa locurilor de muncă, salariile şi 

pensiile mici, lipsa pieţelor de desfacere şi migraţia forţei de muncă. Multe familii nu dispun 

de fondurile necesare pentru a se racorda la reţeaua de alimentare cu gaze. 

 Probleme legate de drum.. Deoarece multe case sînt aşezate la o distanţă foarte mică de 

drum (unele la 5-10 m), traficul cu maşini grele le distruge casele, provocînd fisuri în pereţi 

etc. În plus, nu este siguranţă pentru oameni, în special copii, să se deplaseze pe marginea 

drumului. Şcoala este situată departe de multe case, iar copiii călătoresc spre ea pe marginea 

drumului. În cazul uneia dintre familiile chestionate, calul le fusese omorît de către o maşină 

anul trecut. În fiecare an se întîmplă accidente rutiere. Traficul este foarte rapid şi nu există 

semne rutiere. La unele intrări în Prodăneşti nu există trotuare. Oamenii traversează drumul 

oriunde vor ei. Locuitorii spun ca un alt drum construit în afara localitătii Prodăneşti ar putea 

fi o soluţie pentru îmbunătăţirea siguranţei.  
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5.10 Căpreşti 

Numele localităţii:  Căpreşti 

Populaţie:  785 locuitori 

Suprafaţă totală:  2.400 ha  

Primar:  Nagher Serghei  

Adresa primăriei: Satul Căpreşti, raionul Floreşti. Tel. (250) 44-2-84; 

mob.79388077 

 

Satul este localizat pe drumul M2 la km 98-99. Primăria se ocupă de două sate: Prodăneşti and Căpreşti. 

Populaţia din Căpreşti este de 785 locuitori (52 % femei şi 48 % bărbaţi). 65 % din populaţie are 

capacitate de muncă. Aproximativ 100 oameni lucrează în străinătate (70 % bărbaţi) în Rusia, Italia şi 

Ucraina, în principal în construcţii.  

Mai mult de jumătate din populaţie sînt moldoveni (70 %), ucrainieni (20 %) şi alte naţionalităţi (10 %) 

.Majoritatea populaţiei aparţine Bisericii Creştine Ortodoxe, dar există, de asemenea, şi evanghelişti şi 

adventişti cu propriile lor case de rugăciune.  

Activitatea economică principală a populaţiei. Agricultura (grîu şi floarea-soarelui) reprezintă principala 

industrie. Există o fermă de păsări în localitate.  

Nivel de sărăcie: Conform autorităţilor locale, aproximativ 30-40 % din populaţie este săracă.  

Infrastructura economică a comunităţii. Există 19 firme comerciale, dintre care 14 magazine, o cafenea, 

o rafinărie de ulei, o brutărie şi o fermă de păsări. 

Infrastructura socială a comunităţii: Infrastructura socială include un liceu (200 elevi), o bibliotecă, un 

cămin cultural (clădire în stare proastă), un dispensar, o poştă şi o biserică. Nu există grădiniţă. 

Aproximativ 210 case din 300 sînt legate la reţeaua de alimentare cu apă. Reţeaua de alimentare cu gaze 

deserveşte 25 de case. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Au fost chestionaţi doi bărbaţi şomeri (cu vîrste între 60 şi 67 de ani). 

Probleme şi concluzii principale:  

 Probleme socio-economice: Principalele probleme din Căpreşti sînt similare celor din 

Prodăneşti (dintr-o privire, Prodăneşti şi Căpreşti sînt foarte aproape unul de celălalt şi nu 

există, practic, nici o distanţă între casele celor două sate) şi includ: absenţa unei grădiniţe, 

calitatea apei şi problemele de alimentare (apa din multe puţuri de mică adîncime este sărată 

şi nu este potabilă, motiv pentru care unele familii trebuie să aducă apă de la alte fîntîni, de 

cele mai multe ori aflate la distanţe mari), lipsa locurilor de muncă (şomaj), salariile şi 

pensiile mici, lipsa pieţelor şi migraţia forţei de muncă). Multe familii nu au fondurile 

necesare pentru a se conecta la sistemul de alimentare cu gaze.  

 Probleme legate de drum. Deoarece multe case sînt situate foarte aproape de drum (5-10 

metri), traficul greu distruge casele, provocînd fisuri în ziduri etc. În plus, nu este siguranţă 

pentru oameni, în special pentru copii, să se deplaseze pe marginea drumului; şcoala este 

situată departe de case, iar copii merg pe lîngă drum. Într-una din familiile chestionate, calul 

fusese omorît anul trecut de către o maşină. Accidente rutiere se întîmplă în fiecare an. 

Traficul este foarte rapid, nu se respectă regulile de circulaţie şi nu există semne de 

circulaţie. Deşi traficul este intens, oamenii, animalele (vaci, capre) şi păsările traversează 

drumul foarte des.  
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5.11 Domulgeni 

Numele localităţii:  Domulgeni 

Populaţie:  1.505 locuitori 

Suprafaţă totală:  2.050 ha  

Primar:  Patraşcu Vasile 

Adresa primăriei: Sat Domuljeni, raionul Floreşti. Tel. (250) 33-2-36; 067244347  

 

Domulgeni este localizat pe drumul M2, la km 104. Cea mai apropiată casă faţă de drum este la 0.5 km 

distanţă, iar restul satului este la 2-3 km distanţă. 

Satul are o populaţie de 1.505 locuitori (52 % femei şi 48 % bărbaţi). 64 % din populaţie are capacitate de 

muncă. 60 de oameni lucrează peste hotare, în principal în Rusia. 

Majoritatea populaţiei este formată din moldoveni creştini ortodocşi (99 %). Există, de asemenea, 

evanghelişti şi baptişti cu propriile lor case de rugăciune.  

Principalele activităţi economice. Principala activitate o resprezintă agricultura (grîu, porumb şi floarea-

soarelui). Majoritatea cotelor de pămînt (in medie de 1,67 ha) sînt arendate de către SRL Domulterra 

(2.000 ha) şi ferma CAP (25 ha). Există, de asemenea, 16 alte ferme mici, private. Există un magazin şi 

opt baruri în sat.  

Nivel de sărăcie. Conform autorităţilor locale, aproximativ 70 % din populaţie trăieşte în sărăcie.  

Infrastructura socială a comunităţii. Infrastructura socială include o şcoală gimnazială, o grădiniţă, un 

dispensar, o bibliotecă, o poştă şi o biserică.  

Principalele probleme socio-economice. Motivele de îngrijorare includ lipsa apei potabile (există 46 

puţuri de mică adîncime, dar apa nu respectă standardele de apă potabilă şi nu există reţea de alimentare 

cu apă), condiţiile nesatisfăcătoare de drum, stabilirea unui serviciu utilitar central de gaze şi lipsa 

locurilor de muncă în comunitate. 

Contribuţia comunităţii la implementarea proiectului. Discuţiile din grupul ţintă au scos la iveală 

dorinţa de a contribui la reabilitarea drumului cu forţă de muncă, utilaje şi prepararea mîncării pentru 

muncitori. Oamenii ar prefera să fie angajaţi în propriul lor sat. 

Impactul proiectului asupra populaţiei. Populaţia consideră că reabilitarea drumului ar oferi acces mai 

uşor către pieţe de desfacere şi va reduce timpul de călătorie către reşedinţa de raion şi Chişinău. Ca 

efecte pozitive se numără şi reducerea zgomotului, mai puţine accidente, transport mai sigur şi un nivel 

mai ridicat de siguranţă pentru populaţie. 

5.12 Rogojeni 

Numele localităţii:  Rogojeni 

Populaţie:  760 locuitori 

Suprafaţă totală:  1.115 ha  

Primar:  Burlacu Alexei 

Adresa primăriei: Sat Rogojeni, raionul Soldăneşti. Tel. (272) 47- 4-36  

 

La km 109 al drumului M2 este localizat un drum către Rogojeni. Satul este aşezat la 350 m distanţă de 

drumul M2.  

În satul Rogojeni există o staţie de tren. Totalul populaţiei este de aproximativ 760 de locuitori, inclusiv 

71 de persoane care locuiesc într-un cămin de pensionari. 51 % din populaţie sînt femei şi 49 % bărbaţi. 

Aproximativ 62 % au capacitate de muncă.  
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Aproximativ 60 de persoane lucrează temporar în străinătate (50 % femei) în Rusia, Italia, Portugalia şi 

Spania.  

Majoritatea populaţiei (99 %) este formată din moldoveni creştini ortodocşi. 

Principala activitate economică a populaţiei. Principala activitate o reprezintă cultivarea grîului, a florii-

soarelui şi a porumbului. Majoritatea cotelor de pămînt sînt arendate de societatea privată BVI Aroma 

(280 ha) şi trei alte ferme mari ce lucrează cîte 15 ha fiecare. Există 114 ferme mici care îşi cultivă 

propriile lor cote de pămînt. Pentru o cotă de pămînt, proprietarul primeşte 300 kg grîu, 15 litri de ulei 

vegetal şi 19 kg de zahăr.  

Nivelul de sărăcie. Conform autorităţilor locale, rata de sărăcie este de 60 %.  

Infrastructura economică a comunităţii: Există un magazin, două baruri şi cinci societăţi comerciale 

care vînd materiale de construcţii (cărbune, bitum etc.). 

Infrastructura socială a comunităţii: Infrastructura cuprinde o şcoală, o grădiniţă, un cămin cultural, o 

bibliotecă, un dispensar, o poştă şi o biserică. 

Principalele probleme socio-economice. Motivele de îngrijorare includ lipsa apei potabile (există 146 

fîntîni, dar apa nu este la standardele de apă potabilă şi nu există reţea centralizată de alimentare cu apă), 

starea nesatisfăcătoare a drumurilor locale, nevoia de renovare a grădiniţei, lipsa locurilor de muncă în 

comunitate. 

 Contribuţia comunităţii la implementarea proiectului. Discuţiile în grupul ţintă a scos la iveală dorinţa 

de contribuţie la reabilitarea drumului prin muncă, utilaje şi prepararea mîncării pentru muncitori. 

Oamenii ar prefera să fie angajaţi în propriul sat. 

Impactul proiectului asupra populaţiei. Locuitorii consideră că reabilitarea drumului ar oferi acces mai 

uşor către pieţe şi ar reduce timpul de călătorie către centrul regional şi Chişinău. Efectele pozitive includ, 

de asemenea, reducerea zgomotului, mai puţine accidente, transport mai sigur şi un nivel mai ridicat de 

protecţia muncii a populaţiei. 

5.13 Ghindeşti 

Numele localităţii:  Ghindeşti 

Populaţie:  1.800 locuitori 

Suprafaţă totală:  43,51 ha  

Primar:  Bulat Mihail 

Adresa primăriei: Ghindeşti, raionul Floreşti. Tel.(250) 71-5-35;  

 

Oraşul Ghindeşti este localizat pe drumul M2, la  km 114-115, la 12 km distanşă de reşedinţa raionului 

Floreşti. Istoria acestuia începe în 1952, cînd a fost construită fabrica de zahăr. În 1992, comunitatea a 

primit calitatea de oraş mic, iar în 1998 a devenit oraş.  

Populaţia este de 1.800 locuitori (52 % femei şi 48 % bărbaţi). Aproximativ 64 % au capacitate de muncă.  

Infrastructura economică a comunităţii: Infrastructura include o fermă de creştere a porcilor, un depozit 

de cereale şi benzinării. Fabrica de zahăr a fost închisă timp de 6 luni, iar alimentarea cu apă a fost oprită 

pentru o perioadă similară. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Din şase oameni chestionaţi, trei au fost bărbaţi (între 30 şi 70 de ani), trei femei (între 18 şi 73 ani), 

dintre care fermieri, casnice, paznici, pensionari şi studenţi. 
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Probleme şi concluzii principale:  

 Efecte socio-economice: Există multe industrii în această localitate şi în împrejurimi, printre 

care o fabrică de zahăr, o fabrică de conserve, o vinărie, o centrală  termică, o fermă 

colectivă, un depozit de cereale şi o moară, un service auto, industrie de materiale de 

construcţie, un abator etc., dar majoritatea nu sînt momentan în stare de funcţionare. Acest 

lucru produce şomaj, scăderea veniturilor, migraţie, ducînd populaţia spre sărăcie. Cel mai 

negativ impact a fost cauzat de închiderea fabricii de zahăr: mulţi oameni şi-au pierdut 

locurile de muncă şi, în plus, nu mai există un sistem centralizat de încălzire pentru 

locuinţele private, deoarece sistemul deservea atît fabrica precum şi casele din localitate. 

Momentan, abatorul funcţionează, iar garajul fabricii de zahăr este închiriat de o firmă de 

transport (multe camioane grele sînt parcate acolo: şoferii sînt în special din Floreşti). Alte 

probleme includ alimentarea nesatisfăcătoare cu apă, absenţa locurilor de muncă şi condiţia 

proastă a drumurilor. 

 Probleme legate de proiectul drumului. Oamenii sînt de acord cu reabilitarea drumului şi nu 

văd aspecte negative legate de aceasta. Ei afirmă că autovehicolele grele le distrug casele, iar 

drumul reparat ar îmbunătăţi situaţia. 

5.14 Gura Camencii 

Numele localităţii:  Gura Camencii 

Populaţie:  1.543 locuitori 

Suprafaţă totală:   870 ha  

Primar:  Beiu Mihail 

Adresa primăriei: Sat Gura Camencii, raionul Floreşti. Tel.(250) 43-6-01  

 

Gura Camencii este localizat pe drumul M2, la km 118-115.  

Satele Gura Camencii, Bobuleşti, şi Gvozdova fac parte din aceeaşi comunitate şi sînt guvernate de 

primarul din Gura Camencii. Populaţia totală a comunităţii este de 3.547 locuitori. Gura Camencii are o 

populaţie de 1.543 locuitori, 52 % femei şi 48 % bărbaţi.  Aproximativ 64 % din populaţie are capacitate 

de muncă. Aproximativ 10 oameni lucreaza temporar în străinătate în Rusia şi Italia.   

Majoritatea populaţie (99 %) sînt moldoveni creştini ortodocşi.  

Activitatea economică a populaţiei. Activitatea principală este agricultura (grîu, orz, floarea-soarelui, 

rapiţă şi legume). Media cotei de pămînt este de 1,6 ha. Majoritatea cotelor sînt arendate de ProcultAgro 

SRL; există 90 ferme individuale. O cotă inchiriată îi aduce proprietarului 400 kg grîu, 15 litri de ulei şi 

alte produse. Producţia este vîndută în Floreşti şi Căpreşti 

Nivelul de sărăcie. Conform estimărilor locale, nivelul de sărăcie este la aproximativ 60 %. 

Infrastructura economică a comunităţii. Infrastructura include o fermă de porci, un depozit de cereale, 

benzinării, şapte magazine, un bar şi un abator. 

Infrastructura socială a comunităţii: Infrastructura include o şcoală gimnazială, o grădiniţă, un 

dispensar, o poştă, un cămin cultural şi o biserică. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Din 28 de oameni chestionaţi, opt au fost bărbaţi (între 40 şi 65 de ani), doisprezece femei (între 25 şi 65 

de ani) şi opt tineri (între 15 şi 25 de ani), dintre care fermieri, femei casnice, pensionari, şomeri, un fost 

asistent medical, un poliţist şi locuitori ce lucrează în străinătate (Italia şi Moscova), întorşi temporar 

acasă.  
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Probleme şi concluzii principale:  

Efecte socio-economice:  

 Probleme principale socio-economice. Motivele de îngrijorare includ terminarea sistemului 

de alimentare cu gaze, asigurarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, repararea 

şcolii, repararea drumurilor, şomajul datorat închiderii principalelor mari industrii precum 

fabrica de zahăr şi  migrarea forţei de muncă în străinătate ajungînd la 40 % (în multe familii, 

amîndoi părinţii lucrează peste hotare, iar copiii stau cu bunicii sau cu vecinii). Oamenii au 

mici grădini de legume şi cultivă cartofi, roşii, ceapă şi varză. Locuitorii se plîng că primăria 

nu le răspunde nevoilor şi presupun că nu are rost să vorbească despre problemele lor. Nu 

există sistem centralizat de încălzire în blocurile de cinci etaje, iar sistemul de canalizare al 

caselor nu funcţionează. Din cauza proprietarilor plecaţi în strainătate la muncă, există multe 

apartamente şi case închise. Există o rată ridicată a bolnavilor de cancer. La 0.5 km distanţă 

există o fostă bază militară, ce ar putea fi sursă de radiaţii (afirmă oamenii). 

 Contribuţia comunităţii la implementarea proiectului. Oamenii sînt de acord cu proiectul şi 

sînt pregătiţi să participe la reconstrucţie cu forţă de muncă, utilaje şi prepararea mîncării 

pentru muncitori. 

 Impactul proiectului asupra comunităţii. Locuitorii consideră că reabilitarea drumului va 

reduce poluarea aerului, va reduce cheltuielile pentru întreţinerea maşinilor şi va îmbunătăţii 

accesul către Chişinău şi alte localităţi.  

5.15 Ciripcău 

Numele localităţii:  Ciripcău 

Populaţie:  1.575 locuitori 

Suprafaţă totală:  1.480 ha  

Primar:  Ciuparca Mihail 

Adresa primăriei: Sat Ciripcau, raionul Floreşti. Tel. (250) 93-2-24  

 

Ciripcău este localizat pe drumul M2, la km 129-131, la 16 km distanţă de reşedinţa raionului Floreşti şi 

la 120 km de Chisinau.  

Principalele activităţi economice. Principala activitate este agricultura (grîu, floarea-soarelui, sfeclă de 

zahăr şi fructe). 

Cota medie de pămînt este de 1,6 ha. Majoritatea cotelor sînt arendate de mari concerne agricole. O cotă 

închiriată îi aduce proprietarului 300 kg de grîu şi 15 litri de ulei vegetal. Grîul este adus la morile din 

satul Soloneţ, raionul Soroca, la 3 km distanţă de Ciripcău.  

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Din cinci oameni chestionaţi, unul a fost bărbat (35 de ani), trei femei (17-55 de ani) şi un copil (12 ani), 

dintre care fermieri, femei casnice, şomeri, angajaţi la benzinărie şi magazin şi o elevă. 

Probleme şi concluzii principale:  

Probleme socio-economice: 

 Şomaj 

 Migraţie 
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 Venituri mici, salarii mici, pensii mici (aproximativ 500-600 lei/lună [$45-57/lună]) 

 Lipsa ONG-urilor, în general oamenii sînt pasivi 

 Doi conducători, dar aceştia nu asigură un salariu decent pentru muncitori 

 Existenţa beţivilor în sat 

 Unii oameni se întorc dezamăgiţi din străinatate, deoarece şi-au pierdut locurile de muncă 

acolo. 

Probleme legate de drum:  

 Calitatea slabă a drumului 

 Oamenii sînt de acord cu reabilitarea drumului 

 Localnicii ar fi de acord să lucreze în timpul reabilitării drumului ca muncitori la drum şi la 

bucătărie, dacă sînt plătiţi. 

5.16 Alexandru cel Bun 

Numele localităţii:  Alexandru cel Bun 

Populaţie:  753 locuitori 

Suprafaţă totală:  1.537 ha  

Primar:  Boris Bodereu  

Adresa primăriei: Voloviţa, raionul Soroca. Tel. (230) 46-2-36  

 

Acest sat este localizat pe drumul M2, la km 144. Satele Alexandru cel Bun şi Voloviţa fac parte din 

comuna Voloviţa. 

Populaţia comunei este de 2.150 locuitori, 49 % femei şi 51 % bărbaţi.  

Populaţia din Alexandru cel Bun este de 653 locuitori. Aproximativ 63 % dintre aceştia au capacitate de 

muncă. Aproximativ 120 de persoane lucrează temporar în străinătate (60 % femei) în Rusia, Italia şi 

Spania. Majoritatea (98 %) sînt moldoveni creştini ortodocşi.   

Principalele activităţi economice. Principala activitate este agricultura: porumb, floarea-soarelui, roşii şi 

livezi. Unii oamenii cultivă căpşuni în grădinile personale. Cota medie de pămînt este de 1,37 ha. 

Producţia este vîndută în Chişinău şi Soroca.  

Nivel de sărăcie. Conform estimărilor locale, nivelul de sărăcie se situează la aproximativ 40 %. 

Infrastructura economică a comunităţii. Ambele sate – Alexandru cel Bun şi Voloviţa – folosesc aceeaşi 

infrastructură economică: 6 industrii (inclusiv moara, rafinăria de ulei şi industria de procesare a 

produselor agricole), 15 societăţi comerciale (incluzînd 9 magazine, 3 baruri şi 3 benzinării). Există o 

Asociaţie de Economii şi Împrumut. 

Infrastructura socială a comunităţii: Există o grădiniţă şi un dispensar. Celelalte organizaţii sociale sunt 

localizate în Voloviţa: o şcoală gimnazială, un cămin cultural, un oficiu poştal şi o biserică. Cel mai 

apropiat spital este în Soroca. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Din 11 oameni chestionaţi, 4 au fost bărbaţi (între 25 şi 65 de ani), cinci femei (între 50 şi 73 de ani) şi 

doi tineri şi copii (între 12 şi 22 de ani), dintre care fermieri, casnice, pensionari şi studenţi. 
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Probleme şi concluzii principale: 

 Principalele probleme socio-economice. Motivele de îngrijorare includ lipsa apei potabile 

(sînt 360 puţuri de mică adîncime în comună, dar apa are o calitate slabă şi nu există reţea 

centralizată de alimentare cu apă), condiţia proastă a drumurilor, lipsa unui sistem centralizat 

de alimentare cu gaze, lipsa locurilor de muncă şi şomajul, migraţia şi lipsa pieţelor. 

Populaţia este scăzută, pensiile sînt mici (500-600 lei/lună) şi salariile sînt mici – în general, 

locuitorii sînt săraci. Există motive de îngrijorare în legătură cu serviciile medicale slabe – 

sînt scumpe pentru oameni, iar spitale sînt în Soroca şi Floreşti.  

 Contribuţia populaţiei la implementarea proiectului. Discuţiile cu grupul ţintă au dezvăluit 

dorinţa de a contribui la reabilitarea drumului, în special dacă sînt plătiţi. Comuna dispune de 

forţă de muncă, utilaje, iar femeile sînt de acord să pregătească mîncarea pentru muncitori şi 

să închirieze camere în casele lor.  

 Impactul proiectului asupra comunităţii. Momentan, camioanele grele distrug casele aflate 

aproape de drum. Oamenii consideră că reabilitarea ar preveni acest lucru şi ar îmbunătăţi 

accesul către capitala raionului, Soroca, Bălţi şi Chişinău, către pieţe şi către instituţiile 

medicale şi educaţionale.  

 Alte probleme. Echipa de consultanţi s-a întîlnit cu propagandiştii politici (din două partide – 

Comunist şi Liberal) care distribuiau materiale sătenilor (alegerile parlamentare vor avea loc 

de curînd – pe 29 iulie 2009). În general, oamenii luau prospectele dar şi-au exprimat 

neîncrederea în partidele politice.  

5.17 Voloviţa 

Numele localităţii:  Voloviţa 

Populaţie:  1.197 locuitori 

Suprafaţă totală:  1.537 ha  

Primar:  Boris Bodereu  

Adresa primăriei: Voloviţa, raionul Soroca. Tel. (230) 46-2-36  

 

Voloviţa este localizată pe drumul M2, la km 145-146. Satele Alexandru cel Bun şi Voloviţa fac parte din 

comuna Voloviţa. Populaţia este de 2.150 locuitori, 49 % femei şi 51 % bărbaţi. 

Aproximativ 130 de oameni lucrează temporar în străinătate (60 % femei) în Rusia, Italia şi Spania. 

Majoritatea populaţiei (99 %) este formată din moldoveni creştini ortodocşi.  

Voloviţa este situată pe drumul naţional dintre Soroca şi Chişinău, la o distanţă de 7 km faţă de reşedinţa 

de raion din Soroca, la 30 de km de staţia de tren din Floreşti şi la 3 km de calea ferată din Drochia. Satul 

este situat la graniţa cu Ucraina; distanţa pînă la cea mai apropiată vamă din Soroca este de 8 km. 

Numărul total de locuitori (conform recensămîntului din 2004) este de 1.891 oameni, dintre care 928 

bărbaţi, 967 femei, 393 copii şi 387 pensionari. 64 de oameni sînt angajaţi bugetari, iar 650 lucrează în 

sectorul agricol. Dintre cei angajaţi în afara comunei, 77 lucrează în Soroca, iar 130 în străinătate. Astăzi, 

populaţia este de 1.197 locuitori, dintre care 68 % au capacitate de muncă. 

Compoziţia etnică a satului este următoarea: 1.835 moldoveni, 22 ruşi, 26 ucrainieni şi 9 din alte 

minorităţi.  

 

Date istorice. Deoarece este un sat relativ tînăr, Voloviţa are puţine date istorice care i-ar putea descrie 

trecutul. S-a sărbătorit de curînd cea de-a 200-a aniversare a satului. Conform unor informaţii selectate 

din Arhiva de Stat a Republicii Moldova, în mai 1836, satul Voloviţa avea 38 case, 95 bărbaţi, 90 de 
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femei, 951 acri de teren arabil, 177 acri de pădure, 20 acri de livezi şi 12 acri de tutun. Satul a fost 

proprietatea boierului Tarcevschi. Una dintre principalele preocupări ale oamenilor de-a lungul istoriei a 

fost agricultura, prioritate avînd cultura grînelor. La sfîrşitul secolului al 19-lea şi începutul secolului 20 

existau mici cizmării. Locuitorii erau cunoscuţi ca fiind buni căruţaşi şi constructori. Femeile obişnuiau să 

vîndă surplusul de producţie în pieţele din Soroca. Tutunul a devenit principala ramură a agriculturii în 

perioada sovietică. S-au deschis în sat o sucursală a fabricii de conserve din Soroca şi un atelier de 

reparaţii pentru utilajele agricole. Locaţia la graniţa cu Ucraina a permis sătenilor să facă afaceri cu 

comunităţile de pe malul celălalt al Nistrului – Coşniţa şi Techinovca. 

Principalele activităţi economice.  

Principala activitate este agricultura : porumb, floarea-soarelui, roşii şi livezi de fructe. Unii oameni 

cultivă căpşuni în grădinile personale. Perioada de după 1990 pînă în prezent a fost marcată de o criză 

legată de desfiinţarea fermei de stat din Voloviţa şi distribuirea terenului către săteni. Procesul a durat o 

perioadă lungă de timp. Multe clădiri aparţinînd fermei au fost distruse, precum fermele de lapte, 

complexurile de uscare a tutunului şi brigada de tractoare. În prezent, 232 ferme individuale specializate 

în agricultură şi creşterea animalelor sînt înregistrate în cadrul comunei. Momentan, există în sat 228 vaci, 

300 porci, 43 cai, 248 oi şi capre şi 509 păsări. Cota medie de pămînt este de 1,37 ha. Există două mari 

concerne ce arendează cotele; celelalte cote sînt cultivate în mod privat. Producţia este vîndută în 

Chişinău şi Soroca.   

Nivel de sărăcie. Conform estimărilor locale, nivelul de sărăcie este de aproximativ 40 %. 

Infrastructura economică a comunităţii. Ambele sate ale comunei - Alexandru cel Bun şi Voloviţa – 

folosesc aceeaşi infrastructură economică: 6 unităţi industriale (incluzînd moara, rafinăria de ulei şi 

unitatea industrială de procesare a produselor agricole), 15 societăţi comerciale (9 magazine, 3 baruri şi 3 

benzinării). Există o Asociaţie de Economii şi Imprumut.  

Infrastructura socială a comunităţii: Există o şcoală gimnazială (270 elevi), o grădiniţă (47 copii), un 

cămin cultural (100 locuri), o bibliotecă, un dispensar, o poştă şi o biserică. 

Principalele probleme socio-economice. Motivele de îngrijorare includ lipsa apei potabile (există 360 

puţuri de mică adîncime, dar apa este de calitate proastă şi nu există un sistem centralizat de alimentare cu 

apă ), condiţia proastă a drumurilor, lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu gaze, lipsa locurilor de 

muncă şi şomajul, migraţia şi lipsa pieţelor. Populaţia este scăzută, pensiile sînt mici (500-600 lei/lună), 

iar serviciile medicale sînt scumpe şi spitalele sînt în Soroca şi Floreşti. 

Contribuţia populaţiei la implementarea proiectului. Discuţiile cu grupul ţintă au dezvăluit o dorinţă 

deplină de a contribui la reabilitarea drumului, în special dacă sînt plătiţi. Comuna dispune de forţă de 

muncă, utilaje, iar femeile sînt de acord să prepare mîncarea pentru muncitori şi să închirieze camere de 

cazare în casele lor.  

Impactul proiectului asupra comunităţii. Momentan, camioanele grele distrug casele aflate aproape de 

drum. Oamenii consideră că reabilitarea drumului ar preveni acest lucru şi ar îmbunătăţi, de asemenea, 

accesul către reşedinţa de raion, Soroca, Bălţi şi Chişinău, către pieţe şi către instituţiile medicale şi 

educaţionale.  

5.18 Soroca 

Numele localităţii:  Soroca 

Populaţie:  91.900 locuitori 
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Informaţii generale despre Soroca, raionul Soroca, populaţie, probleme socio-economice şi 

de mediu şi atracţii turistice 

Soroca este localizată pe partea dreaptă adiacentă drumului M2, la km 153-155. 

Localizată în extrema nordică a Moldovei, Soroca este unul dintre cele mai atractive raioane din această 

mică ţară est-europeană. Vecinii săi sînt Ucraina la nord şi est, plus raioanele naţionale – Floreşti, la sud 

şi Drochia şi Donduţeni la vest. Regiunea îi datorează importanţa sa rîului Nistru, al cărui rol crucial ca 

arteră de transport a fost bine cunoscut încă din Evul Mediu. Dealurile joase situate de-a lungul rîului sînt 

acoperite cu vegetaţie bogată, spre deosebire de restul ţării. Ecosistemul este protejat în rezervaţia Rudi-

Arioneşti. Unul dintre cele mai uimitoare fenomene naturale, Arcul geodezic Struve, ce traversează 

raionul şi este inclus în Lista patrimoniului mondial UNESCO. O alta atracţie magnifică este cetatea 

Soroca, care a fost construită în 1499. Parte a sistemului puternic defensiv moldovean, impresionanta 

fortificaţie a fost locul pentru multe evenimente eroice din istoria statului. O construcţie recentă este 

monumentul naţional ,,Lumînarea Recunoştiinţei”. Ea se ridică deasupra văii Nistrului, nu departe de 

oraşul Soroca. Aceasta din urmă este recunoscută ca fiind capitala ţiganilor, deoarece mai mult de două 

treimi din locuitorii săi aparţin acestei minorităţi. 

În 2000, populaţia raionului Soroca era de 295.000. Populaţia urbană era de 91.900, sau 30,8 %. Populaţia 

rurală era de 203.900, sau 69,2 %. Sectorul industrial din raionul Soroca este reprezentat de 126 unităţi 

economice, incluzînd 40 unităţi industriale mari, dintre care 16 unităţi ale industriilor prelucrătoare, 4 

unităţi ale industriei uşoare şi o fabrică de sticlă şi de mobilă. Unităţile industriale mari reprezintă peste 

90 % din producţia industrială. În industria alimentară există sub-sectoare de zahăr, carne, fructe şi 

procesarea legumelor. Sectorul industrial furnizează 11 % din locurile de muncă şi un venit important 

pentru buget. Există o tendinţă de creştere a industriilor cu capital-mixt. Producţia agricolă angajează 

aproximativ 67.000 de oameni, număr ce reprezintă 56 % din totalul populaţiei lucrătoare din regiunea 

Soroca. 

Majoritatea terenurilor agricole sînt proprietate privată, iar în 1999 fermierii individuali produceau 63 % 

din producţia totală agricolă a raionului. Aproximativ 9,5 % dintre angajaţii din raion, lucrează în 

sectoarele de servicii şi comerciale. Majoritatea oamenilor sînt angajaţi în sectorul de producţie (95.000 

de oameni). Forţa de muncă rămasă este de 22.780 de oamenii. Aproximativ 15.370 de oameni lucrează în 

medicină, educaţie, cultură şi stiinţă. Numărul de posturi telefonice este de 246 la 1.000 de oameni în 

Soroca, şi 65 la 1.000 de oameni în satele din raion. Rata şomajului este de 18 %. Rata oficială a 

şomajului este de 1,49 %. Aproximativ 4.400 locuitori primesc ajutor de şomaj. Totuşi, mulţi şomeri nu 

sînt înscrişi la Oficiul Forţei de Muncă.   

Un sistem centralizat de alimentare cu apă este asigurat pentru 34,6 % din populaţia regiunii, predominant 

în oraşe. Din 228 de surse de apă potabilă, doar 139 (61 %) sînt funcţionale. 29 sisteme de alimentare cu 

apă au nevoie de reconstrucţie totală. Lungimea totală a conductei de apă dn raion este de 591 km. 

Majoritatea conductelor au un grad ridicat de uzură, fiind fabricate şi montate în anii 1970, iar 281 km (48 

%) sînt complet distruse. Există 53 instalaţii de tratare a apei în raion, cu o capacitate totală de 300.000 

m
3
/zi, dintre care 17 funcţionează momentan, avînd o capacitate totală de 23.700 m

3
/zi. Condiţiile 

sistemului de epurare a apei din multe localităţi sînt nesatisfăcătoare, în timp ce staţiile de tratare a apei şi 

staţiile de pompare sînt complet distruse. Situaţia în Soroca este agravată de faptul că staţia de tratare este 

situată în Ucraina.  

Lungimea totală de drumuri şi căi ferate din raion este de 982,8 km, dintre care 70 % sînt locale. 

Densitatea medie de reţea rutieră este de 0,32 km/km
2
, ceea ce înseamnă că există acces către majoritatea 

locaţiilor. Totuşi condiţiile de drum sînt proaste: 70 % pe suprafeţele rurale au depăşit durata de viaţă.  

Sistemul educaţional include: 135 creşe, 158 şcoli secundare şi superioare, 12 licee (majoritatea în oraşe), 

11 şcoli profesionale şi două universităţi. Asistenţa medicală este furnizată de 592 doctori şi 1.550 

asistenţi medicali. Există o reţea de facilităţi medicale ce acoperă toate localităţile. Instituţiile medicale 
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sînt echipate pînă la 70 % cu echipamente tehnice, iar cu medicamente – pînă la 60 %. Infrastructura 

culturală cuprinde 10 instituţii educaţionale şi 149 biblioteci publice.  

În acord cu Registrul Monumentelor din Republica Moldova, adoptat prin decizia Parlamentului nr.1531- 

XIIm din data de 22.06.1993, în raionul Soroca există 721 monumente arheologice, arhitecturale, istorice 

şi de artă, dintre care 491 de importanţă naţională şi 230 de valoare locală. Datorită lipsei de finanţare, o 

parte din ele au fost parţial distruse în timpul anilor 1993-2000.  

Cetatea Soroca este unul dintre cele mai importante monumente istorice. În 1999 scările de la intrare au 

fost reparate, în timp ce în 2000 spaţiul intern şi o parte din zid au fost reconstruite. În perioada 

medievală, cetatea făcea parte dintr-un sistem defensiv enorm al Moldovei, ce cuprindea 4 fortăreţe de pe 

Nistru, două pe Dunăre şi încă 3 în partea nordică a ţării. Cetatea Soroca a fost construită la trecerea rîului 

Nistru, pe fortificaţii mai vechi. În 1499, din ordinul lui Ştefan cel Mare, a fost construită o fortăreaţă 

pătrată din lemn pe locaţia unei foste cetăţi genoveze, numită Alconia. Între 1543-1546, în timpul domniei 

lui Petru Rareş, cetatea a fost complet reconstruită din piatră şi în forma în care poate fi văzută astăzi – 

cerc perfect, cu diametru de 27,5 m, cu 5 bastioane situate la distanţe egale. În timpul construcţiei, 

constructorii au incorporat legea supremă a armoniei, ,,secţiunea de aur‟‟, lucru ce face cetatea unică între 

exemplele arhitecturii defensive europene. Cetatea este singurul monument medieval din Moldova care a 

fost păstrat în totalitate aşa cum a fost construit. Există o mică biserică militară deasupra porţii de la 

intrare.  

În vecinătatea oraşului Soroca există un schit de piatră localizat în rîpa lui Bechir, datînd din secolul IX. 

Schitul reprezintă o peşteră de 4 m înălţime cu mici ferestre pătrate, separate în mai multe clădiri interne. 

Pe pereţi au rămas urme de icoane. Pe lîngă aceasta, există cîteva monumente arhitecturale interesante în 

Soroca, printre care Catedrala rupestră din Soroca, Biserica ,,Teodor Stratulat” (secolul XIX) şi Biserica 

,,Adormirea Maicii domnului”(1842). În Soroca există de asemenea, Muzeul Istoric şi Etnografic care 

este unul dintre cele mai bogate şi mai interesante muzee din Moldova. A fost fondat în 1959, iar la 

vremea aceea nu avea decît 5 exponate, în timp ce astăzi, colecţia sa include aproximativ 30.000 artefacte.  

Comunitatea rromă din Soroca: Oraşul ţiganilor. Cea mai mare comunitate rromă din Moldova este în 

Soroca. Casele mari sînt aşezate pe dealul din oraş. 

Soroca este considerată capitala comunităţii ţiganilor din Moldova. Este vorba de o suprafaţă mare din 

nordul oraşului, situată pe cel mai înalt deal. Aceştia locuiesc în ,,castele” uriaşe, majoritatea dintre ele 

încă în stare bună. Ţiganii sînt consideraţi bogaţi în oraş. Majoritatea generaţiei tinere lucrează în Rusia 

pentru a-şi ajuta familiile din Soroca. 

În trecut, ţiganii duceau o viaţă nomadă în Moldova, migrînd dintr-un sat în altul şi ascuţind cuţite sau alte 

unelte metalice şi potcovind caii. Dar în timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial şi mai tîrziu, în timpul 

colectivizării, au fost forţaţi să-şi dea caii armatei şi statului, lucru care i-a determinat pe nomazi să se 

stabilească într-un loc. 

Arhitectura caselor lor este uimitoare. Case cu două sau trei etaje, cu coloane şi sculpturi în faţă şi 

acoperişuri cu cupole din argint sau aur. Familiile rrome au mulţi copii. Acum cîţiva ani, o familie medie 

avea 7-10 copii, iar astăzi au 4-5. Femeile nu lucrează, sînt casnice şi au grijă de casă şi copii. Bărbaţii 

aduc venitul în familie.1 

Un exemplu clar este progresul făcut în rezolvarea problemelor legate de integrarea populaţiei rrome în 

societatea moldovenească. Decizia guvernului privind măsurile luate pentru a sprijini ţiganii (Nr.131 din 

16 februarie 2001) au fost primul pas în stabilirea unui sistem de ajutor de stat pentru minoritatea ţiganilor 

şi a încurajat autorităţile publice, atît centrale cît şi locale, să fie atente la dificultăţile socio-economice 

                                                      
1 http://www.moldova7.com/Moldova/Gypsy %20Soroca/100_1916.jpg 
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întîmpinate de ţigani, să prevină discriminarea şi să le îmbunătăţească condiţiile de trai, îngrijirea 

medicală ş.a.m.d.  

O decizie ulterioară ce a confirmat un angajament practic al Statului faţă de comunitatea rromă a fost 

Decizia Guvernului nr.1453 din 21 decembrie 2006, ce aprobă un plan de suport pentru ţigani pe perioada 

2007-2010. Decizia conţine măsuri specifice în domeniul educaţiei, ştiinţei, culturii, îngrijirii medicale, 

protecţiei copilului şi bunăstării sociale, al locurilor de muncă şi aplicării legii şi stabileşte ca obiectiv 

implicarea populaţiei rrome în toate sferele vieţii publice, îmbunătăţind situaţia lor social-culturală, 

ridicînd nivelul educaţional şi promovînd un stil de viaţă sănătos. Planul conţine decizii cu privire la 

aplicarea măsurilor specifice, coordonate pentru ajutorarea ţiganilor şi stabileşte responsabilitatea unor 

instituţii guvernamentale pentru implementarea acestora. Pentru pregătirea planului, a fost stabilită o 

echipă de lucru formată din reprezentanţi ai ministerelor de resort (agenţii guvernamentale centrale) şi 

conducători ai asociaţiilor de voluntariat ale ţiganilor, ale căror propuneri au fost luate în considerare şi 

incluse în plan. Măsurile aprobate de Guvern vor fi finanţate din bugetul de stat al Republicii Moldova şi 

prin agenţii internaţionale. 

Pentru a preveni tratamentul inadecvat aplicat anumitor grupuri ale populaţiei, în special reprezentanţi ai 

minorităţilor etnice, de către ofiţerii de poliţie şi pentru a reforma practicile poliţiei în conformitate cu 

Standardele europene privind drepturile omului, Guvernul a aprobat Codul de etică poliţienească prin 

Decizia nr. 481 din 10 mai 2006. Codul stabileşte principii şi reguli pentru activitatea de poliţie şi pentru 

conduita ofiţerilor de poliţie în diverse situaţii, inclusiv în relaţiile cu comunitatea, folosirea forţei şi 

detectarea acţiunilor ilegale şi a persoanelor responsabile.2.  

Drumul M2 este departe de partea centrală a oraşului şi se apropie de suburbiile din Soroca, iar pe 

marginea lui se găsesc următoarele structuri: o benzinărie, cîteva case (mici case private şi blocuri de 

apartamente în vecinătate), o centrală termică, depozite de materiale de construcţii, un service auto, o 

staţie de autobus, o staţie de distribuţie a gazului, o cafenea şi fîntîni. 

5.19 Rubleniţa 

Numele localităţii:  Rubleniţa 

Populaţie:  4.200 locuitori 

Suprafaţă totală:   3.106 ha  

Primar:  Cozma Ursachi  

Adresa primăriei: Rublenita, raionul Soroca. Tel. (230) 52306; 0695-55-235 (cell) 

 

Satul este localizat pe drumul R7 (o porţiune a drumului M2), la km 6-9.  

Populaţie şi suprafaţă. Total populaţie – 4.200 locuitori (50 % bărbaţi, 50 % femei), incluzînd 900 tineri 

(sub 25 ani) şi 703 pensionari. Există 1.492 familii (cămine). Există o rată de creştere negativă a 

populaţiei. Locuitorii sînt în principal, moldoveni şi cîţiva ucrainieni, bieloruşi, azeri şi ruşi.  

Suprafaţa totală a comunităţii este de 3.106 ha: 1.752 ha de terenuri arabile, 562 ha de păduri (ce aparţin 

de Moldsilva), o suprafaţă a satului de 226 ha, 249 ha adiacente terenurilor satului, şi 534 ha în cote 

individuale de pămînt.  

Aspecte socio-economice principale:  

Există o şcoală (602 copii), dar nici o grădiniţă (este la momentul de faţă în construcţie). Există o biserică 

ortodoxă şi o mănăstire în apropiere. Spitalul şi piaţa sînt în Soroca. Există un oficiu al Bancii de 

                                                      
2 http://www.romea.cz/english/index.php?id=detail&detail=2007_851 
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Economii. Există industrii funcţionale precum Ermogrup SRL, organizaţii de transport şi de construcţii. 

Există un un dispensar (doi doctori, un dentist, un asistent de laborator, 4 asistenţi medicali şi un asistent 

sanitar).   

Cota de pămînt este de 1.23 ha. 1.060 oameni au cotă de pămînt. Un concern mare de ferme, Tehrubsor 

SRL, cultivă grîu, floarea-soarelui şi rapiţă. Tehrubsor arendează 783 ha din cote, iar pe 220 ha din 

pămîntul său sînt livezi. Primarul a confirmat faptul că nu vin investitori datorită instabilităţii generale din 

ţară.  

În zonă există atracţii turistice: păduri şi mănăstiri. 

Activitatea economică a populaţie. Majoritatea oamenilor lucrează în agricultură şi în oraşele apropiate, 

precum Soroca: de exemplu, femeile lucrează la fabrica de cusut Dana din Soroca. Cu cîţiva ani în urmă, 

exista o sucursală a fabricii de cusut Electrobytpribor şi unităţi industriale de prelucrare a metalelor, iar 

oamenii aveau de lucru. Acum, aceste unităţi indrustriale sînt închise. Există o problemă cu vînzarea 

produselor: preţurile sînt prea mici. Un kilogram de carne de porc costă 45 lei (preţ de achiziţie), în timp 

ce preţul de comercializare este de 120 lei/kg. Nu există un sistem centralizat de achiziţie a produselor 

agricole din sate.  

Probleme de migraţie. 50 % din populaţie a plecat în străinătate, la lucru. Ei au migrat în Rusia, Ucraina, 

Portugalia, Spania, Cipru şi Italia. Mulţi dintre aceşti oameni, după părerea primarului, nu se vor întoarce 

niciodată. Mulţi copii locuiesc cu bunicii, deoarece părinţii sînt plecaţi în străinătate.  

Probleme legate de drumul M2. Drumul R-9 (o porţiune a drumului M2) are o mare importanţă 

economică: face legătura între sat şi Ucraina, România, Soroca şi alte localităţi din Moldova. Drumul 

trece pe o porţiune de 4 km pe lîngă sat. Camioanele grele se mişcă foarte repede şi, în general, au loc 

foarte multe accidente rutiere. În unele locuri nu există trotuare. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Din 23 oameni chestionaţi, 8 au fost bărbaţi (între 27 şi 65 de ani), 13 femei (între 25 şi 70 de ani) şi doi 

tineri (16-17 ani). Printre aceştia au fost primarul, vice-primarul, un inginer cadastral, un contabil, un 

specialist social, fermieri, femei casnice, pensionari, personal gimnazial, săteni ce lucrează în străinătate 

(Moscova) întorşi temporar în sat şi şomeri.  

Probleme şi concluzii principale:  

 Nu este disponibil un sistem centralizat de alimentare cu gaze, deşi oamenii au strîns bani 

pentru acesta. 

 Închiderea unităţilor industriale, cauzînd şomaj, sărăcie şi migraţia forţei de muncă. 

 Venituri mici ale sătenilor. 

 Nici o grădiniţă, nici un stadion. 

 Condiţia proastă a drumurilor şi multe accidente rutiere. 

 Diferenţe între preţurile de achiziţionare şi cele de comercializare ale produselor agricole, ce 

duc la sărăcie. 

 Atît primarul cît şi localnicii sînt de acord cu proiectul de reabilitare a drumului şi sînt 

pregătiţi să contribuie cu forţă de muncă. 

5.20 Grigorăuca 

Numele localităţii:  Grigorăuca 



 

71 

Populaţie:  517 locuitori 

Suprafaţă totală:  4.220 ha  

Primar:  Liviu Raischi  

Adresa primăriei: Badiceni, raionul Soroca. Tel. (230) 41-2-36; 41-2-238 

 

Grigorăuca este situat pe drumul R9 (parte a drumului M2), la km 5-6.  

Populaţia şi aspectele economice. Satele Bădiceni şi Grigorăuca sînt conduse de acelaşi primar. Sînt 

patru femei în consiliul local (15 membrii ai consiliului, în total). Populaţia totală a celor 2 sate este de 

3.500 oameni, 1.700 bărbaţi şi 1.800 femei. Populaţia din Bădiceni este de 517 locuitori, 54 % femei şi 46 

% bărbaţi. Aproximativ 56 % din populaţie au capacitate de muncă. 

Aproximativ 30 oameni lucrează temporar în străinătate, în Rusia. Majoritatea populaţiei (99 %) este 

formată din moldoveni creştini ortodocşi. Sînt 17 familii de ţigani (aproximativ 100 persoane). Sînt 500 

de copii sub 6 ani. În grădiniţă sînt 97 de copii, iar aproximativ 500 de elevi în liceul local. Există un 

dispensar în sat şi un cămin pentru bătrîni. Există un ONG ecologic ,,Visa” şi Asociaţia profesorilor şi 

părinţilor ,,Viitorul”. Există un foraj artezian pentru alimentarea centralizată cu apă, construit în 2008, 

imediat după o secetă aspră. 

Spre deosebire de Bădiceni, care este localizat pe marginea drumului M2, Grigorăuca este situată pe 

ambele părţi ale drumului. Populaţia sa este de 517 locuitori (60 % femei), majoritatea între 50 şi 60 de 

ani. Nu există şcoală în acest sat, deşi este un autobuz de şcoală care duce copiii în Bădiceni în fiecare 

dimineaţă la 7.30. Nu există cămin cultural; biserica şi pieţele agricole sînt în Bădiceni. Nu există sistem 

centralizat de alimentare cu gaze sau cu apă în Grigorăuca. Sînt 64 puţuri de mică adîncime, toate cu apă 

potabilă. 

Infrastructura economică este practic absentă – există doar un magazin aici. 

Activitatea economică a populaţiei Activitatea principală este agricultura : porumb, grîu, floarea-soarelui, 

sfeclă de zahăr şi fructe. Cota medie de pămînt este de 1.61 ha. Majoritatea cotelor (80 %) sînt arendate 

de CMV SRL. CMV arendează fiecare cotă pentru 300 kg grîu, 10 l de ulei de floare-soarelui şi 15 kg de 

zahăr. Unele femei lucrează în fabrica de cusut din Soroca, iar bărbaţii în construcţii, în Moscova. Piaţa 

este în Soroca (la 18 km distanţă). 

Nivelul de sărăcie. Conform estimărilor locale, nivelul de sărăcie este de aproximativ 70 %. 

Studiu de caz: Pe drumul spre Sobari, între Grigorăuca şi Sobari, echipa de consultanţi a întîlnit un grup 

de localnici (22 persoane) care recoltau castraveţi şi îi sortau după mărime. Există muncitori agricoli 

sezonieri, care se ocupă de cultura terenurilor cu vegetale şi recoltarea diferitelor fructe şi legume (mere, 

prune, roşii, castraveţi). Echipa include conducătorul, contabilul, şoferul şi muncitorii. Ei sînt plătiţi 

trimestrial (o dată la 3 luni), iar salariul mediu este de 3.000-6.000 lei/lună (($270-540 /lună). În plus, ei 

primesc grîu (aproximativ 2 t de persoană). Castraveţii pot fi vînduţi zonal, iar restul este vîndut către 

Fabrica de conserve Alfa-Nistru din Soroca şi către alte fabrici de conserve din Moldova. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

Au fost chestionaţi 6 oameni: 2 bărbaţi (între 52 şi 60 de ani) şi 4 femei (între 50 şi 53 de ani), dintre care 

fermieri, femei casnice, pensionari şi un fost profesor. 

Probleme şi concluzii principale:  

 Nivel ridicat de sărăcie şi foarte mulţi oameni de vîrsta a doua şi bătrîni; practic, nu sînt 

tineri: ei au plecat în alte localităţi din Moldova (oraşe mai mari), sau în străinătate. 

 Nivel ridicat de şomaj şi migraţie a forţei de muncă către Republica Cehă, Rusia şi Spania 
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 Unele case din Grigorăuca sînt în mod frecvent inundate datorită ridicării apelor subterane. 

 Există porţiuni de drum care sînt inundate. 

 Podul peste drum necesită reabilitare. 

 Oamenii întîmpină  favorabil reconstrucţia drumului şi cred că va fi, la modul general, 

benefică localităţii lor. Drumul va promova dezvoltarea satelor. Locuitorii au fost de acord, 

de asemenea, să participe la construirea drumului cu forţă de muncă. 

 O problemă o reprezintă fîntînile construite aproape de drum. 

 Multe case sînt aşezate aproape de drum; acest lucru afectează condiţia caselor, care sînt 

fisurate şi distruse din cauza camioanelor grele. 

 Crucile de pe marginea drumului marchează persoanele ucise în accidente rutiere: oamenii 

sunt, în general, de acord cu opinia oficială a bisericii că aceste cruci trebuie înlăturate. 

 Există locuri unde nu sînt trotuare. 

5.21 Sobari 

Numele localităţii:  Sobari 

Populaţie:  307 locuitori 

Suprafaţă totală:  1,308 ha  

Primar:  Pinzaru Anatol  

Adresa primăriei: Sat Cremenciuc, raionul Soroca. Tel. (230) 65-5-36 

 

Sobari este situat pe drumul R-9 road (parte a drumului M2), la km 9-10.  

Satele Sobari, Cremenciuc, Valea şi Livezi sînt conduse de un singur primar şi au o populaţie totală de 

964 locuitori. Populaţia din Sobari este de 307 locuitori, 55 % femei şi 45 % bărbaţi. Majoritatea 

oamenilor sînt bătrîni şi doar 79 sau 26 % au capacitate de muncă. 15 oameni lucrează temporar în 

străinătate (Rusia şi Ucraina). Majoritatea populaţiei (99 %) este formată din moldoveni creştini 

ortodocşi.  

Activitatea economică a populaţiei. Principala activitate este agricultura (grîu, porumb, floarea-soarelui, 

fructe şi orz). Cota medie de pămînt este de 2.25 ha. Există aproximativ 130 de ferme mici în sat şi un 

SRL, care cultivă 31 ha sau 15 cote de pămînt. Produsele agricole sînt primite de Fabrica de procesare 

Alfa-Nistru din Soroca, care produce suc şi dulceaţă. O parte a producţiei este vîndută în Otaci, Drochia şi 

Soroca. 

Nivelul de sărăcie. Conform estimărilor locale, nivelul de sărăcie este de aproximativ 60 %. 

Infrastructura economică: există doar 2 magazine.  

Infrastructura socială: Există o şcoală primară, apoi copiii îşi continuă studiile în Bădiceni. Există de 

asemenea, un dispensar, o poştă şi un cămin cultural. 

Totalul oamenilor chestionaţi:  

4 bărbaţi (inclusiv primarul şi asistentul social) şi 2 femei (între 35 şi 60 de ani) au fost chestionaţi. 

Probleme şi concluzii principale:  

 Probleme principale socio-economice. Motivele de îngrijorare includ lipsa apei potabile 

(sunt 90 de puţuri de mică adîncime, dar calitatea apei este scăzută şi nu atinge standardele 
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de apă potabilă), lipsa unui sistem central de alimentare cu gaze şi condiţia proastă a 

drumurilor. 

 Contribuţia comunităţii la implementarea proiectului. Oamenii sînt de acord cu proiectul şi 

sînt pregătiţi să participle la reconstrucţie cu forţă de muncă, utilaje şi prepararea mîncării 

pentru muncitori. 

 Impactul proiectului asupra comunităţii Consideră ca reabilitarea drumului va îmbunătăţii 

accesul către pieţe, va reduce zgomotul şi deteriorarea caselor şi a maşinilor personale.  

5.22 Niorcani 

Numele localităţii:  Niorcani 

Populaţie:  517 locuitori 

Suprafaţă totală:  4.220 ha  

Primar:  Liviu Raischi  

Adresa primăriei: Tătărăuca Veche sat, raionul Donduşeni. Tel. (251) 48-2-36; (48-

2-38) 

 

Niorcani este situat pe drumul R9, la km 20-21.  

Satele Niorcani, Tolocăneşti, Slobozia Nouă, Slobozia Veche, Decebal, şi Tătărăuca Veche compun 

comuna Tatarauca Veche, cu o populaţie totală de 2.200 locuitori.  

Populaţia din Niorcani este de 517 locuitori, 53 % femei şi 47 % bărbaţi. Aproximativ 65 % au capacitate 

de muncă. 20 de persoane au călătorit temporar în străinătate la muncă (Rusia, Ucraina).Majoritatea 

populaţiei (99 %) este formată din moldoveni creştini ortodocşi. Momentan, biserica este în construcţie. 

Sînt, de asemenea, evanghelişti cu propria lor casă de rugăciune. 

Activitatea economică a populaţiei. Principala activitate este agricultura (fructe: mere, prune şi zmeură). 

Cota medie de pămînt este de 1.5 ha. Există 2 ferme mari în sat care arendează aproximativ 2/3 din cote ; 

restul este cultivat de proprietarii de pămînt. Produsele agricole sînt primite de fabrica de conserve Alfa-

Nistru în Soroca, care produce suc de fructe şi dulceaţă. Produsele sînt vîndute în Chişinău, Soroca şi 

Ucraina. Un depozit pentru mere este în construcţie. 

Nivel de sărăcie. Conform estimărilor locale, nivelul de sărăcie este de aproximativ 60 %. 29 de familii 

sînt înregistrate pentru ajutor social. 

Infrastructura economică a comunităţii: Nu există unităţi industriale şi sînt doar 4 magazine. 

Infrastructura socială a comunităţii: Există o şcoală primară, un dispensar şi o poştă. Există o grădiniţă 

dar nu este deschisă. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

8 oameni au fost chestionaţi, dintre care un bărbat (55 ani), 4 femei (între 35 şi 65 ani) şi 3 copii (12-16 

ani), reprezentînd fermieri, casnice, pensionari şi elevi. 

Probleme şi concluzii principale:  

 Probleme principale socio-economice. Motivele de îngrijorare includ lipsa apei potabile 

(există puţuri de mică adîncime, dar calitatea apei este slabă datorită conţinutului ridicat de 

nitraţi şi nu există sistem de alimentare cu apă), absenţa alimentării cu gaze natural şi 

condiţiile slabe de drum. Printre principalele probleme se numără şomajul (se practică munca 
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sezonieră pentru muncitorii agricoli) şi migraţia forţei de muncă. Majoritatea oamenilor nu 

cred în succesul fermelor mari.  

 Contribuţia comunităţii la proiect. Discuţiile în cadrul grupului ţintă au dezvăluit o dorinţă 

reală de a contribui la reabilitarea drumului cu forţă de muncă, prepararea mîncării pentru 

muncitori, sau prin închirierea camerelor pentru muncitori. 

 Impactul proiectului asupra comunităţii. Locuitorii consideră că reabilitarea drumului le va 

furniza un acces mai bun către pieţele din centrul raionului, Soroca, Chişinău şi Ucraina. Se 

va preveni deteriorarea transportului de persoane, va creşte vînzarea de produse agricole şi 

vor creşte vînzările magazinelor aflate pe marginea drumului. Se aşteaptă, de asemenea, ca 

preţurile de achiziţie pentru produsele agricole să crească.  

5.23 Pocrovca 

Numele localităţii:  Pocrovca 

Populaţie:  1,067 locuitori 

Suprafaţă totală:  780 ha  

Primar:  Ivan Rilischi  

Adresa primăriei: Satul Pocrovca, raionul Donduşeni. Tel. (251) 53-2-36  

 

Pocrovca este situată pe drumul R9, la km 20-21.  

Satul Pocrovca a apărut pe harta Moldovei în 1885, iar populaţia sa iniţială era formată doar din 15 familii 

din Rusia. Astăzi, în Pocrovca locuiesc 1.067 persoane, 98 % fiind ruşi. Pocrovca diferă de alte localităţi 

deoarece locuitorii sînt supranumiţi ,,vechi credincioşi” ortodocşi, şi urmează reguli stricte. Conform 

obiceiului, fiecare bărbat ajuns la 40 de ani trebuie să poarte barbă şi să meargă regulat la biserică. În 

acest sat nu sînt permise divorţurile. Pînă acum, doar 3 divorţuri au fost înregistrate în Pocrovca. 

Majoritatea căsătoriilor sînt între oameni de aceeaşi religie şi din aceeaşi localitate. Sînt aproximativ 30 

de familii mixte (cu membrii din diferite religii). 

Sînt 473 de familii în total, printre care 4 familii cu mulţi copii (3 sau mai mulţi) şi 14 familii cu un singur 

părinte. Momentan, numărul bătrînilor peste vîrsta de muncă este de 14 %, iar 56 % au capacitate de 

muncă. Femeile reprezintă jumătate din comunitate.  

42 de persoane lucrează temporar în străinătate (Rusia,Ucraina). Totuşi, tinerii din Pctovca preferă să 

rămînă sau să se întoarcă în sat, chiar dacă educaţia o primesc în Chişinău. 

Activitatea economică a populaţiei. Principala activitate este agricultura, cultivarea zmeurii, a pepenilor, 

merelor şi prunelor. Majoritatea cotele de pămînt (600 de cote) sînt cultivate la comun, deoarece 

majoritatea dintre ele sînt acoperite cu livezi, restul fiind terenuri arabile. Cota medie este de 0.67 ha. 

Pentru a eficientiza economia, unii oameni au procurat 400 ha din satele adiacente, iar aproximativ 100 ha 

au fost arendate. Fiecare fermă şi aproape fiecare casă are mijloace de transport. 

Conform estimărilor, Pocrovca vinde annual aproximativ 80 tone de zmeură, 200 tone de pepeni, 200 tone 

de prune uscate şi 200 tone de mere. Majoritatea zmeurii este procurată direct din comunitate la jumătate 

de preţ (pe piaţă preţul zmeurii este de 30 lei/kg, în timp ce în sat este vîndută la 10-15 lei/kg). Zmeura 

este transportată la Chişinău, Odessa şi Kiev. Pepenii sînt vînduţi în Donduşeni, Soroca şi Otaci. Prunele 

sunt, de obicei, uscate şi împachetate în saci de polietilenă şi vîndute în Ucraina, Rusia şi Belarus. Unele 

fructe uscate sînt vîndute individual, dar majoritatea cantităţii este cumpărată de către importatorii care le 

vînd în ţarile mai sus menţionate.  

Important este că datorită lipsei pieţelor şi a contactului direct între producătorii de produse agricole şi 

unităţile industriale de procesare, producătorii trebuie să vîndă produsele la jumătate de preţ, ceea ce 

reduce veniturile populaţiei. 
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Oamenii speră că două noi facilităţi de depozitare pentru fructe vor fi construite la marginea satului lor – 

una cu o capacitate de 500 tone de mere şi cealaltă de 2.000 tone. Compania Grandvitas construieşte 

aceste facilităţi. 

O altă speranţă este ca satul să fie legat de reconstrucţia drumului M2, lucru ce va face mai uşor accesul 

către alte părţi ale ţării şi în străinătate. Astăzi, oamenii se gîndesc la vremurile cînd drumul era într-o 

condiţie bună, iar camioanele mari le transportau fructele spre Serbia, Bulgaria şi Turcia.  

Nivel de sărăcie. Conform autorităţilor locale, există 11 familii înregistrate pentru ajutor social în sat. 

Localnicii sînt foarte prietenoşi şi se ajută între ei foarte mult. 

Infrastructura economică a comunităţii. Nu există societăţi industriale, doar 7 comerciale dintre care 4 

magazine, un bar, o cafenea, un hotel şi un restaurant. Pentru promovarea dezvoltării sectorului privat, 

există o sucursală a Băncii Economice şi Asociaţia de Economii şi Împrumut. Dat fiind faptul că mulţi 

tineri rămîn în sat şi construiesc noi case pentru familiile lor, s-a deschis un magazin de materiale de 

construcţii. 

Infrastructura socială a comunităţii: Există o şcoală secundară (97 elevi, 15-20 elevi în fiecare clasă), un 

cămin cultural cu 160 de locuri, o grădiniţă, o bibliotecă, un dispensar, o poştă şi o biserică. Există un 

sistem centralizat de alimentare cu gaze şi unul cu apă. În plus, există 155 puţuri de mică adîncime în sat, 

toate cu apă potabilă. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

15 oameni au fost chestionaţi: 5 bărbaţi (îmtre 25-65 de ani) şi 10 femei (între 18 şi 58 de ani), inclusiv 

primarul, inginerul cadastral, specialistul social, fermieri, casnice, pensionari, chelner în cafenea şi 

muncitori agricoli. 

Probleme şi concluzii principale:  

 Principalele probleme socio-economice Motivele de îngrijorare includ lipsa pieţelor pentru 

produse agricole, condiţia nesatisfăcătoare a drumurilor locale şi nevoia de construcţie a unui 

centru medical pentru a asigura mai multe servicii medicale pentru oameni. 

 Probleme legate de proiect. Drumul M2 Sărăteni-Unguri trece pe lîngă sat (la 1.5 km). Cea 

mai apropiată casă este la 12 m de drum. 

 Contribuţia comunităţii la proiect. Discuţiile în cadrul grupului ţintă au dezvăluit o dorinţă 

reală de a contribui la reabilitarea drumului cu forţă de muncă, utilaje şi pregătirea mîncării 

pentru muncitori. Oamenii ar prefera să lucreze în satul lor. 

 Impactul proiectului asupra comunităţii. Locuitorii consideră că reabilitarea drumului le va 

oferi acces mai uşor către pieţele din centrul raionului, Soroca, Bălţi şi Chişinău şi acces mai 

uşor în sat pentru importatorii ce doresc să le cumpere produsele. Acest lucru va asigura 

dezvoltarea turismului şi va reduce deteriorarea vehiculelor private. Drumurile bune previn şi 

deteriorarea caselor aflate de-a lungul drumului şi asigură cooperarea cu localităţile vecine şi 

cu alte regiuni din ţară şi din străinătate.  

5.24 Arioneşti  

Numele localităţii:  Arioneşti 

Populaţie:  1.623 locuitori 

Suprafaţă totală:  1.923 ha  

Primar:  Cantir Vasile  

Adresa primăriei: Sat Arionesti, raionul Donduşeni. Tel. (251) 46-2-36; 
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mob.69044768 

 

Arioneşti este situat pe o variantă a drumului Arioneşti-Unguri, la km 1-5.  

Populaţia din Arioneşti este de 1.623 locuitori, 57 % femei şi 43 % bărbaţi. Aproximativ 55 % din 

populaţie are capacitate de muncă. Aproximativ 60 persoane lucrează temporar în străinătate, în Rusia şi 

Italia. Majoritatea populaţiei (99 %) este formată din moldoveni creştini ortodocşi.  

Activitatea economică a populaţiei. Principala activitate este agricultura (grîu, floarea-soarelui, sfeclă de 

zahăr şi fructe). Cota medie de pămînt este de 1,5 ha. Aproximativ 25 % din proprietarii de cote îşi cultivă 

terenul individual, iar 75 % îl dau în arendă. 

Nivel de sărăcie. Conform estimărilor locale, nivelul de sărăcie este de aproximativ 60 %. 

Infrastructura economică a comunităţii. Există şase societăţi industriale (3 mori şi 3 rafinării de ulei) şi 

9 societăţi comerciale, dintre care 6 baruri. 

Infrastructura socială a comunităţii: Există o şcoală secundară (200 elevi), o bibliotecă, un cămin 

cultural ( în stare deteriorată), un dispensar, oficiu poştal, o biserică şi un cămin pentru bătrîni şi 

persoanele cu dizabilităţi (30-40 de persoane). Nu există grădiniţă. 230 case din 417 sînt legate la un 

sistem centralizat de alimentare cu apă. 15 case sînt legate la un sistem centralizat de alimentare cu gaze.  

Regiunea Ramsar – Rezervaţie naturală  

Între satele Arioneşti şi Unguri există o zonă de protecţie naturală Ramsar 3 (rezervaţie naturală). Unguri-

Holoşniţa este regiunea Ramsar nr. 1500 nou recunoscută (2005, COP-9), ca rezultat al analizei rapide 

făcute de Societatea Ecologică BIOTICA în colaborare cu Ministerul Mediului (ME). Aceasta este o zonă 

de importanţă internaţională pentru protejarea păsărilor de apă şi a multor alte specii rare de mamifere şi 

plante.   

Zona Ramsar Unguri-Holoşniţa cu nr. 1500 ocupă 15.553 ha, în principal în raionul Soroca şi parţial în 

Ocniţa. Aceasta include suprafeţele şi corpurile de apă dintre drumul Soroca-Otaci şi graniţa de-a lungul 

Nistrului şi începe în nord-vestul satului Călăraşovca şi se întinde pînă la graniţa satului Holoşniţa, în sud.  

Conform Secţiunii 2 din legea Nr. 1538-XIII, zonele umede de importanţă internaţională rămîn la 

dispoziţia proprietarului, managementul lor fiind executat conform planului de management şi Cadrului 

de reglementări privind zonele umede de importanţă internaţională. Zona Ramsar este un ecosistem umed 

ce se extinde în nord-vest, unde Nistrul formează graniţa naturală între Moldova şi Ucraina.  

Regiunea însăşi este o parte a culoarului internaţional al Reţelei Ecologice Paneuropene şi include 

segmente largi, superficiale, cu insule mici, cu rîuri mici şi pîraie mici ce alimentează pîraie şi formează 

chei adînci.  În această zonă există peste 60 de puncte de interes cultural, geologic, paleontologic şi 

arheologic. Trei sculpturi Ramsar au fost plasate la intrarea celor mai importante sate şi rute, ca atracţii 

turistice. Sculpturile au fost procurate de la un artist local care le-a sculptat în marmură.  

                                                      
3 http://www.ramsar.org/wn/w.n.moldova_unguri2007.htm 

http://www.wetlands.org/reports/rammap/mapper.cfm?wetland=Unguri-Holosnita 

http://www.ramsar.org/sgf/sgf_rpts_moldova_unguri.htm 

http://www.wetlands.org/reports/ris/3MD003_annex_Birdlist.pdf 
 

http://www.ramsar.org/wn/w.n.moldova_unguri2007.htm
http://www.wetlands.org/reports/rammap/mapper.cfm?wetland=Unguri-Holosnita
http://www.ramsar.org/sgf/sgf_rpts_moldova_unguri.htm
http://www.wetlands.org/reports/ris/3MD003_annex_Birdlist.pdf
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Totalul oamenilor chestionaţi: 

Din 11 oameni chestionaţi, 6 au fost bărbaţi (între 44-62 ani), 5 femei (48-73 de ani) şi 2 tineri (16-17 

ani), dintre care primarul, fermieri, femei casnice, pensionari, persoane ce lucrează temporar în 

străinătate, profesori şi elevi.  

Probleme şi concluzii principale:  

Principalele probleme socio-economice. Motivele de îngrijorare includ legătura cu sistemul de 

alimentare cu gaze naturale, repararea drumului, lipsa locurilor de muncă şi migraţia forţei de muncă. 

Probleme legate de proiect. Localnicii sînt bine informaţi datorită unei şedinţe legată de proiectul 

drumului Oamenii susţin proiectul şi nu vad aspecte negative legate de acesta. Mai mult, cînd au fost 

întrebaţi dacă sînt pregătiţi să contribuie la construcţie, au explicat ca există o echipă de 15 (pînă la 40) de 

persoane cu experienţă în construcţii care va fi bucuroasă să lucreze la construcţia drumului, în loc să 

plece în străinătate. De asemenea, au spus că aceşti muncitori au pregătire specială şi sînt în stare să 

lucreze cu utilaje de construcţie.  

Părerea echipei. Echipa de consultanţi sugerează că porţiunea drumului M2 din zona Arioneşti-Unguri şi 

zona Ramsar să primească o atenţie specială, deoarece este vorba despre o zonă unică, naturală, protejată 

internaţional, iar o decizie finală trebuie justificată şi echilibrată. 

5.25 Unguri 

Numele localităţii:  Unguri 

Populaţie:  1.479 locuitori 

Suprafaţă totală:   2.009 ha  

Primar:  Mihail Ianciuc  

Adresa primăriei: Unghuri, raionul Ocniţa.Tel. (271) 62-0-00;  

mob.68188618 

 

Unguri este localizat pe drumul de derivaţie Arioneşti-Unguri, la km 7-8.  

Satul Unguri a fost fondat în 1670. În 1923, satul avea o populaţie de 4.750 locuitori, constituind 504 

gospodării. Populaţia actuală este de 1.479 locuitori, 53 % femei şi 47 % bărbaţi. Aproximativ 68 % 

dintre locuitori au capacitate de muncă.  

Aproximativ 23 persoane lucrează temporar în străinătate, în Rusia, Ucraina, Republica Cehă şi Turcia. O 

mare parte a muncitorilor tineri lucrează în oraşul Moghiliov – Podolisc din Ucraina, oraş situat peste rîul 

Nistru, la 8-10 km distanţă. Există un autobuz ce face legătura între oraşe, la orele dimineţii. 

În fiecare an, pe 19 martie, veteranii de război din Moghiliov – Podolisc se întîlnesc la monumentul din 

Unguri şi sărbătoresc Ziua Eliberării de sub ocupaţia fascistă. 

Majoritatea populaţiei (98 %) este formată din moldoveni creştini ortodocşi. Biserica satului este 

considerată cea mai mare biserică ortodoxă din Moldova şi este monument istoric. În acelaşi timp, există 

două case de rugăciune pentru aproximativ 60 de evanghelişti. 

Principala activitate economică a populaţiei. Principala activitate este cultivarea fructelor (cireşe şi 

mere), a grîului şi a porumbului.  

Cota medie de pamînt este de 1,21 ha; jumătate din aceasta este cultivată cu livezi, iar cealaltă jumătate 

este formată din teren arabil. Paşunile nu sînt reprezentate aici. Există două cooperative agricole care 

arendează aproximativ 300 din 900 de cote; celelalte 600 cote sînt cultivate privat sau date în arendă unor 

naturalişti. Producţia este vîndută în Chişinău, Ocniţa şi Soroca.  
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Nivelul de sărăcie. Conform estimărilor locale, nivelul de sărăcie este la aproximativ 20 %. 29 de familii 

sînt înregistrate pentru ajutor social.  

Infrastructura economică a comunităţii: Nu există societăţi industriale. Sînt 5 magazine comerciale.  

Infrastructura socială a comunităţii: Există o şcoală gimnazială pentru 140 copii, un cămin cultural cu 

200 locuri, o bibliotecă, un dispensar, o poştă şi o biserică. Nu există grădiniţă, dar cu ajutorul Fondului 

de investiţii sociale din Moldova, şcoala este momentan în reconstrucţie şi va avea două grupe de 

preşcolari.  

Totalul oamenilor chestionaţi: 

9 oameni au fost chestionaţi: 5 bărbaţi (18-45 de ani) şi 4 femei (25-50 de ani), dintre care secretarul 

consiliului local, un contabil, un ofiţeri de control vamal, fermieri, şomeri şi pensionari. 

Probleme şi concluzii principale:  

 Principalele probleme socio-economice. O problemă principală o reprezintă lipsa surselor 

de apă potabilă (există 114 fîntîni în sat, dar 90 % dintre ele nu au apă potabilă de calitate 

bună, deoarece pesticidele folosite în grădini ajung în apa din fîntîni. De aceea, în fîntînile 

din partea superioară a satului apa nu respectă standerdele de calitate). O altă problemă o 

reprezintă starea proastă a drumurilor şi lipsa de alimentare cu gaze naturale în comună.  

 Contribuţia comunităţii la implementarea proiectului. Discuţiile cu grupurile ţintă au 

dezvăluit o dorinţă sporită de a contribui la reabilitarea drumului cu forţă de muncă, utilaje şi 

prepararea mîncării pentru muncitori. 

 Impactul proiectului asupra comunităţii. Locuitorii consideră că reabilitarea drumului va 

contribui la dezvoltarea infrastructurii satului şi va fi posibil să se construiască benzinării, să 

se dezvolte turismul, relaţiile şi colaborarea cu alte comunităţi şi se va facilita accesul la 

reţeaua de pieţe agricole din reşedinţa de raion, Soroca, Bălţi şi Chişinău. 

5.26 Călăraşovca 

Călăraşovca este un sat mic pe drumul dinspre Unguri spre Otaci. Există o grădiniţă şi o şcoală şi, de 

asemenea, un dispensar şi un oficiu poştal. Principala atracţie este mănăstirea aşezată aproape de acest sat, 

în direcţia Otaci. Această mănăstire a fost re-deschisă şi renovată recent şi este un loc de pelerinaj pentru 

credincioşii ortodocşi din localităţile vecine şi, de asemenea, pentru turiştii din locaţiile apropiate din 

Ucraina şi din alte locaţii ale Moldovei.  

Totalul oamenilor chestionaţi: 

4 oameni au fost chestionaţi: 3 femei (28-53 de ani) şi un copil (9 ani), dintre care o şomeră, pensionare şi 

o elevă. 

Probleme şi concluzii principale:  

 Lipsa locurilor de muncă şi şomajul 

 Acces dificil către instituţiile educaţionale şi medicale (astfel, pentru analize medicale, 

oamenii trebuie să meargă la Otaci sau Donduşeni, care sînt mult prea departe de 

Călăraşovca).  

 Nivel ridicat de sărăcie. 

 Calitate proastă a drumurilor între Otaci şi Unguri. 
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 Multe case private şi cîteva fîntîni cu apă potabilă sînt aşezate mult prea aproape de drumul 

Otaci-Unguri, care este de-a lungul Nistrului. 

5.27 Otaci 

Informaţii generale: 

Otaci este situat pe malul drept al rîului Nistru, vizavi de oraşul Mogilev-Podolskzi, din Ucraina. Distanţa 

către principalele centre este de 220 km faţă de Chişinău şi 120 km faţă de Bălţi. Există un birou vamal 

(către Ucraina), pentru tranzitul bunurilor şi al localnicilor. Majoritatea populaţiei este formată din 

moldoveni, ucrainieni şi ruşi, deşi există şi comunităţi de ţigani şi de evrei în Otaci (în 1990 erau 4.690 

evrei aici). 

Este o zonă economică liberă, Otaci-Business (stabilită în 1998 cu 10 locuitori înregistraţi), cu 

următoarele activităţi: producţie industrială, producţie de confecţii, închirieri, producţie de mobilă, vînzări 

en gros, producţia de obiecte din plastic şi metal/plastic, producţia de combustibil alternative (Bio 100), 

producţie de confecţii de damă şi activităţi de ambalare. Există o fabrică chimică în Otaci (ce produce 

vopsele) şi o fabrică modernă pentru producţia de ciment. Salariul mediu lunar pentru angajaţi este de 

1.500-2.000 lei ($140-180). 

Există sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi alimentare cu gaze în oraş. Sînt 29.000 ha de 

teren arabil în vecinătatea oraşului, pe care se cultivă floare-soarelui, soia şi rapiţă. Sînt 3.800 ha de livezi. 

Totalul oamenilor chestionaţi: 

A fost chestionată o familie de ţigani incluzînd o femeie (58 ani), un bărbat (30 ani) şi un băiat (8 ani). 

Probleme şi concluzii principale declarate de oamenii chestionaţi:  

 Oamenii sînt de acord cu reconstrucţia drumului : condiţia proastă a drumurilor este o 

problemă pentru localnici. 

 Există probleme cu grădiniţa şi şcoala – sînt situate prea departe de casele din suburbiile din 

Otaci. 

 Nu există un acces uşor către asistenţa medicală – spitalul este departe de casele din suburbii. 

 Ţiganii merg o dată pe săptămînă la mănăstirea ortodoxă din Călăraşovca.  

 Drumul reconstruit va oferi un acces mai uşor către pieţe, instituţiile educaţionale şi medicale 

şi, de asemenea, către alte locuri din Moldova şi alte ţări. 

5.28 Concluzii generale şi recomandări 

1. Populaţia. În localităţile de-a lungul drumului M2, majoritatea populaţie aparţine religiei creştine 

ortodoxe, iar majoritatea oamenilor sînt moldoveni, puţini ucrainieni, ruşi, găgăuzi, ţigani, azeri, 

bieloruşi şi turci. 

2. Nivelul de sărăcie al populaţiei locale. Nivelul de sărăcie estimat de către autorităţile locale este 

înalt în toate satele analizate şi ajunge la 50-79 %. Cauza principală a sărăciei o reprezintă 

infrastructura economică distrusă, absenţa industriei şi a locurilor de muncă, migraţia, şomajul, 

preţurile mici de achiziţie pentru produsele agricole şi accesul dificil către pieţele de desfacere. 

3. Principalele probleme socio-economice. Localnicii au identificat cîteva probleme comune socio-

economice care le afectează bunul curs al vieţii de zi cu zi. Printre ele lipsa locurilor de muncă 

este cel mai important factor, urmat de migraţia în număr mare a forţei de muncă (în special a 
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specialiştilor calificaţi), nivelul înalt de sărăcie, preţul ridicat pentru combustibil pentru utilajele 

agricole şi preţurile mici de achiziţie pentru produsele agricole (inclusiv carne şi lapte produse de 

fermieri). Ca priorităţi, ei au identificat stare nesatisfăcătoare a drumurilor, ce împiedică accesul 

către pieţele agricole, exportul produselor agricole şi accesul la serviciile educaţionale şi 

medicale. Nivelul scăzut de legătură la alimentarea centralizată cu apă şi gaze a fost, de 

asemenea, menţionat. În unele cazuri, calitatea apei potabile nu se ridică la standardele necesare.  

4. Implicarea publică în implementarea proiectului. Discuţiile în cadrul grupurilor ţintă au 

dezvăluit faptul că populaţia aprobă planificarea reabilitării drumului (nu au fost menţionate 

aspectele negative de către oameni) şi arată o dorinţă reală de a contribui la reabilitarea drumului 

cu forţă de muncă, utilaje şi prepararea mîncării pentru muncitori, pe baza unui contract. Oamenii 

ar prefera să lucreze în satul lor, în loc să caute de lucru în altă parte. Oamenii recunosc 

importanţa drumurilor bune şi le consideră o prioritate, o dată cu alimentarea cu gaze şi apă. 

5. Importanţa proiectului de drum pentru populaţie. Oamenii recunosc faptul că reconstrucţia 

drumului le va oferi un acces mai bun către pieţele agricole, instituţiile educaţionale şi medicale şi 

către alte destinaţii în Moldova, Ucraina, România, Turcia şi alte ţări europene. Oamenii speră că 

o calitate mai bună a drumului va preveni deteriorarea caselor aflate lîngă acesta şi uzura 

maşinilor personale. De asemenea, ei speră că zgomotul va fi redus. În unele situaţii (în 

Prodăneşti şi Lipcani) oamenii cred că ar trebui luată în considerare o variantă de drum pentru 

camioanele grele.  

6. Principalele recomandări transmise de către oameni.  Oamenii au cerut să nu se taie copacii de 

pe marginea drumului în timpul construcţiei, să se construiască trotuare, să se monteze semne 

rutiere şi să se angajeze cît de mulţi oameni este posibil în construcţie, cu locuri de muncă plătite 

în oraşele sau satele lor.  

7. Minorităţile naţionale şi culturale. În cîteva comunităţi de-a lungul drumului, de exemplu în 

Soroca şi Otaci, există mici comunităţi de ţigani. De asemenea, sînt mulţi ucrainieni şi ruşi, 

precum şi alte minorităţi (ex. Otaci, Unghuri, Arioneşti, Soroca). Prodăneşti este populat, în 

principal, de ruşi ce aparţin vechii religii creştine (numiţi în Moldova ,,lipoveni”), iar aceştia 

trăiesc, de obicei, în comunităţi izolate. Drumul renovat va facilita asimilarea lor socială şi 

economică în viaţa moldovenească şi va contribui la îmbunătăţirea situaţiei lor economice şi 

accesul lor spre educaţie.  

8. Zona de protecţie naturală Ramsar nr.1500 . Echipa de consultanţi consideră că decizia asupra 

construcţiei drumului langă zona Ramsar trebuie verficată cu atenţie şi bine justificată. Acestă 

zonă este protejată internaţional de convenţia Ramsar şi este foarte importantă păstrarea 

echilibrului natural de umiditate şi păduri în această zonă; regiunea are o semnificaţie crucială 

pentru multe specii de păsări de apă migratoare, care vin aici să cuibărească. 

În discuţiile cu reprezentanţii ONG-ul Ecotiras Ecologic (Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor 

Rîului Nistru), Dl. Ilya Trombitky, prof.dr. în biologie, şi-a exprimat convingerea că drumul nu ar 

trebui construit prin rezervaţia Ramsar. Ar fi posibilă construirea drumului prin oraşul Otaci, ceea 

ce va evita modificările costisitoare de peisaj şi implicarea utilajelor grele (excavatoare etc.), 

lucru ce va afecta negativ pădurea, zonele umede şi zona de stepă de pe suprafaţa Ramsar.  

Totuşi, drumul existent ce traversează acestă zonă ar putea fi îmbunătăţit (acoperit cu asfalt) 

pentru a facilita legătura dintre sate. Acest drum nu trebuie să fie destinat camioanelor de tonaj 

mare. Din 2006, suprafaţa zonei umede Unguri-Holoşniţa nr.1500 din zona Ramsar a fost inclusă 

în lista de monumente naturale pentru Fondul legii pentru zonele protejate şi este protejată de stat. 
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6. CADRUL POLITICII DE STRĂMUTARE 

Anexa 6 este inclusă într-un fişier Microsoft Word separat (M2-EIA-Annex 

6_Final_RPF_18AUG10.doc). 
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7. PUBLIC AND AGENCY CONSULTATION 

Annex 7 is included in a separate Microsoft Word file (M2-EIA-Annex 7- Public and Agency 

Consultation_18AUG10.doc) 

 


