






2 

Construcţia reţelelor 
inginereşti de 
alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare 

1.9. Modernizarea  sistemului de aprovizionare 
cu apă potabilă a localității 

2019-2024 Se identifică 
BL, BR,  contribuția 

populației, alte surse 
Primar, CL, Grup de 

lucru 

1.10. Extinderea  sistemului de canalizare a 
localității 

2020-2024 Se identifică 
BL, BR, contribuția 
populației, alte surs 

Primar, CL, Grup de 
lucru 

1.11. Schimbarea sectoarelor vechi de apeduct, 
pentru a evita situațiile de avariere după 
asfaltarea drumurilor 

2022-2024 Se identifică 
BL, BR, contribuția 
populației, alte surs 

Primar, CL, Grup de 
lucru 

1.12. Construcția stației de iepurare 2019-2024 Se identifică BL, FEN, alte surse 
Primar, CL, Grup de 

lucru 

1.13. Amenajarea și întreţinerea fântânilor 
publice din localitate în conformitate cu 
normativele în vigoare 

2019-2024 Se identifică 
BL, BR, contribuția 
populației, alte surs 

Primar, CL, Grup de 
lucru 

3 

Asigurarea cu agent 
termic a edificiilor 
sociale, diversificarea 
surselor energetice 

1.14. Reducerea consumului de agent termic prin 
reabilitarea termică a clădirilor publice 

2020-2024 Se identifică 

Contribuţia populaţiei, 
BL, Agenţia de Eficienţă 
Energetică, Ambasadele 

din RM, alte surse 

Primar, CL, Grup de 
lucru 

1.15. Reparația sistemului de încălzire a Liceului 
Teoretic Varnița 

2020-2021 Se identifică 
Contribuţia populaţiei, 

BL, alte surse 
Primar, CL, Grup de 

lucru 

4 
Dezvoltarea 
infrastructurii  
instituțiilor publice 

1.16. Dotarea cu mobilier a edificiilor publice 
2020-2024 Se identifică BL, BR, BS, alte surse 

Primar, CL, Grup de 
lucru 



Obiectiv Strategic 2. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi economice rentabile, sporind totodată numărul locurilor de 

muncă în localitate 

№ Programe Acţiuni/Proiecte Perioada de 
implementare 

Cost Total, lei Sursa potenţială de 
finanţare 

Responsabil 

1 
Diversificarea micului 
business 

2.1. Accesarea unor surse de finanţare sub formă 
de grant sau investiţionale pentru dezvoltarea 
business-ului rural 

2019-2024 Se identifică 
Surse atrase 

 

Primar, CL, Agenți 
economici 

2.2. Stimularea dezvoltării sectorului servicii 
(ecoturism rural, turismul pe apă, confecţii, ş.a.) 

2019- 2024 

 
Se identifică BL, surse atrase 

Primar, CL, Persoane 
private 

2.3. Stimularea dezvoltării sectorului de 
crteștere, păstrarea și prelucrarea producției 
agricole(mini-fabrici, horticultură,  floricultură, 
creşterea ciupercilor, sericultura, acvacultura, 
crearea asociațiilor holdingurilor agricole etc.) 

2019- 2024 Se identifică 
BL, Agenți economici, 

surse atrase 
Primar, CL, Persoane 

private 

2.4. Antrenarea tineretului în activități 
antreprenoriale 

2019- 2024 Se identifică BL, donatori,alte surse Primar, CL 

2 
Dezvoltarea 
infrastructurii agricole 

2.5. Stimularea folosirii tehnologiilor moderne în 
agricultură 2019-2024 Se identifică BL, surse atrase 

Primar, GȚ, ACSA, 

Lideri locali 

2.6. Reabilitarea sistemelor de irigare  a 
terenurilor agricole 

2019-2024 Se identifică 
FIDA, FEN, FISM, alte 

surse 
Primar,CL, GȚ,Agenți 

economici 

2.7.  Stimularea lansării de noi afaceri în 
domeniul agricol şi activităţilor conexe 

2019-2024 Se identifică 

BL,  Proiectul 

Agricultura 

competitivă în 

RM(MAC-P), surse 

atrase 

GȚ, Primar, CL, 

Agenți economici 

3 

 

 

Valorificarea 
terenurilor agricole şi a 
producţiei 

agroalimentare 

2.8. Facilitarea procesului de consolidare a 
terenurilor agricole, înfiinţarea de noi asociaţii 
agricole 2019- 2024 Se identifică 

BL, Capital privat, 
surse atrase 

Primar,CL, GȚ,Agenți 
economici 



 

 

 

4 

Valorificarea 
potenţialului turistic al 
Satului 

2.10. Elaborarea și implimentarea unui plan local 
de măsuri în vederea dezvoltării turismului în s. 
Varnița 2019- 2024 Se identifică BL, alte surse 

Primar,CL, Agenți 
economici 

2.11. Deschiderea de agropensiuni în vederea 
promovării agroturismului local 

2019- 2024 Se identifică 

Sector de afaceri, 

Capital privat, alte 

surse 

Agenți economici, CL, 
Primar 

2.12. Construcția și amenajarea 
edificiilor/întrărilor în localitate 

2019- 2024 Se identifică 

Sector de afaceri, 

Capital privat, alte 

surse 

Agenți economici, CL, 
Primar 

2.13. Elaborarea și cartografierea traseelor 
turistice 

2019- 2024 Se identifică 

Sector de afaceri, 

Capital privat, alte 

surse 

Agenți economici, CL, 
Primar 

  2.14. Instalarea indicatoarelor informative în 
localitate 

2019- 2024 Se identifică 

Sector de afaceri, 

Capital privat, alte 

surse 

Agenți economici, CL, 
Primar 

2.15. Elaborarea spoturilor video pentru 
promovarea 
localității/instituțiilor/evenimentelor socio-
culturale 

2019- 2024 Se identifică 

Sector de afaceri, 

Capital privat, alte 

surse 

Agenți economici, CL, 
Primar 

 



 

 

Obiectiv Strategic 3. Modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de educaţie, optimizarea sistemului de sănătate şi 

protecţie socială în Satul Varnița, r-nul Anenii Noi 

№ Programe Acţiuni/Proiecte Perioada de 
implementare 

Cost Total, lei Sursa potenţială de 
finanţare 

Responsabil 

1 

Dezvoltarea unui 
învăţământ şcolar şi 
preşcolar local 
competitiv 

3.1. Reînnoirea bazei tehnico-materiale a 
instituțiilor de învățământ  în corespundere cu 
particularităţile de vârstă a elevilor şi copiilor 

2019- 2024 Se identifică 
BL, Direcția raională 
Educație, surse atrase 

Directorii instituţiilor 
locale de învățământ 

3.2. Dotarea bibliotecilor școlare cu literatura 
necesară, echipamente din domeniul TIC pentru 
lectura și dezvoltarea suplimentară obligatorie a 
elevilor și tinerilor 

2019- 2024 Se identifică 
BL, Direcţia raională 
Educaţie, surse atrase 

Directorii instituţiilor 
locale de învățământ 
Bibliotecara 

2 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii Mediului  
şcolar şi preşcolar 

3.3. Reparația capitală a încăperilor IP L/T 
Varnița 

2019- 2024 Se identifică 
BL, Direcţia raională 
Educaţie, surse atrase 

Directorii instituţiilor 
locale de învățământ 
Bibliotecara 

3.4. Reparația podelelor în sala sportivă a Liceul 
teoretic 2019-2024 Se identifică 

BL, BR, FISM, 
Ambasadele în RM, 

surse atrase 

Primarul, CL, Grup de 
lucru 

3.5. Pavarea curții Liceului teoretic 
2019- 2019  Se identifică BL, BR, alte surse  

Primarul, CL, Grup de 
lucru 

3.6. Amenajarea în subsol și dotarea cu inventar a 
unei săli sportive la Grădinița de copii 2019- 2024 Se identifică BL, BR, surse atrase  

Primarul, CL, Grup de 
lucru 

3.7. Completarea dormitoarelor Grădiniței de 
copii cu paturi moderne 2019- 2024 Se identifică BL, BR,  

Primarul, CL, Grup de 
lucru 

3.8. Schimbarea la Grădinița de copii a tuturor 
ușilor de la etajul I până la II 2019- 2024 Se identifică BL, BR, surse atrase 

Primarul, CL, Grup de 
lucru 

3.9. Reparația și dotarea blocului spălătoriei și 
sanitar 2019- 2024 Se identifică BL, BR, surse atrase 

Primarul, CL, Grup de 
lucru 

3.10. Asigurarea iluminatului artificial de calitate 2019-2024 Se identifică BL, Bugetul Directorii instituţiilor 



în sălile de studii instituțiilor de 
învățământ, surse 

atrase 

locale de învățământ 

3.11. Menţinerea şi modernizarea clădirilor 
instituţiilor de învăţământ şcolar şi preşcolar din 
sat 

2019-2024 Se identifică 

BL, BR,  Bugetul 
instituțiilor de 

învățământ, surse 
atrase 

Directorii instituţiilor 
locale de învățământ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei 
Satului 

3.12. Dotarea CS cu mobilier și aparataj necesar 

2020- 2024 Se identifică 

BL, BR, donatori, 

Ministerul Sănătăţii, 

surse atrase 

CS  Varnița, Direcția 

raională de sănătate 

3.13. Lărgirea gamei de servicii medicale prestate 
locuitorilor Satului la CS 

2019- 2024 Se identifică 

BL, BR, donatori, 

Ministerul Sănătăţii, 

surse atrase 

CS  Varnița, Direcția 

raională de sănătate 

3.14. Elaborarea și implementarea  programelor 
de educaţie sanitară pentru copii, tineri, adulţi şi 
vârstnici 2019- 2024 Se identifică 

BL, BR, donatori, 

Ministerul Sănătăţii, 

surse atrase 

CS  Varnița, Direcția 

raională de sănătate 

  3.15. Reparația curentă a clădirii CS (intern și 
extern) 

2019- 2024 Se identifică 

BL, BR, donatori, 

Ministerul Sănătăţii, 

surse atrase 

CS  Varnița, Direcția 

raională de sănătate 

 

4 
Asigurarea unui nivel 
de trai decent pentru 
grupurile social 
vulnerabile și tineri 

 

3.15. Implementarea serviciilor socio–medicale şi 
de socializare destinate persoanelor vulnerabile, 
persoanelor cu dizabilități şi persoanelor în etate 

2019- 2024 Se identifică 

BL, BR, surse atrase; 
Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale şi 
Familiei,Concordia 

Asistentul social, CL, 
ONG 



Obiectiv Strategic 4. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement,  punerea în valoare a patrimoniului cultural al 

localităţii 

№ Programe Acţiuni/Proiecte Perioada de 
implementare 

Cost Total,  lei Sursa potenţială de 
finanţare 

Responsabil 

  

 

Dezvoltarea 
infrastructurii 

necesarăpentru 
desfășurarea 

activităților culturale 

4.1. Dotarea Școlii de arte cu noi instrumente: 
Contrabas, chitara bas,  instrumente de percuție, 
ș.a. 

2019- 2024 Se identifică 

BL, Ministerul 
Educației, Culturii și 

Cercetării, ambasade, 
donații, alte surse 

Primar, Director CCT, 
ONG 

4.2. Procurarea unui set de costume naționale 

pentru Școala de arte 
2019- 2024 Se identifică 

BL, Direcţia raională 
cultură, donații, alte 

surse 
Primar, Director CC 

4.3. Dotarea cu echipament muzical/instrumente 
și costume naționale CCT Varnița 

2019- 2024 Se identifică 
BL, Direcţia raională 
cultură, donații, alte 

surse 
Primar, Director CC 

4.4. Dotarea edificiilor culturale cu tot 
echipamentul tehnic şi mobilier necesar unei 
bune funcţionări 

2019- 2024 Se identifică 
BL, Direcţia raională 
cultură, donații, alte 

surse 
Primar, Director CC 

4.5. Reparația curentă a clădirii CCT Varnița 2019- 2024 Se identifică 
BL, Direcţia raională 
cultură, donații, alte 

surse 
Primar, Director CC 

2 
Renovarea şi 
modernizarea 
bibliotecii locale 

4.6. Reânnoirea bazei tehnico-materiale a 
bibliotecii publice 

2019-2024 Se identifică 
BL, Direcţia  raională 
cultură, donații, alte 

surse 

Primar, CL, 

Bibliotecară 

4.7. Actualizarea fondului de carte a bibliotecii 
publice 

2019-2024 Se identifică 
BL, Direcţia  raională 
cultură, donații, alte 

surse 

Primar, CL, 

Bibliotecară 

3 

 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
odihnă şi agrement a 

4.8. Amenajarea izvorului satului 2019-2024 Se identifică 
BL, Agenție economici, 
contribuția populației, 

alte surse 
Grup de lucru, Primar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

populaţiei 

 
4.9. Dezvoltarea Centrului de Tineret Varnița 2019-2024 Se identifică 

BL, Agenție economici, 
contribuția populației, 

alte surse 
Grup de lucru, Primar 

4.10. Amenajarea unui parc în preajma izvorului 
satului 

2019-2024 Se identifică 
Capital privat, BL, 

surse atrase 

Primar, Persoane 
private, Agent 

economic 

4.11. Amenajarea unui loc de scăldat pe maiul 
Nistrului în apropiere de stația de alimentare cu 
gaz 

2019-2024 Se identifică 
Capital privat, , BL, 

surse atrase 

Primar, Persoane 
private, Agent 

economic 

4.12. Amenajarea unui teren de joacă pentru 
copii  

    

4.13. De renovat în întregime stadionul satului,     

4.14. Construcția unei anexe cu vestiar, baie, grup 
sanitar 

    

4.15. Construcția unei săli sportive pe teritoriul 
stadionului satului 

    

4.16. Amenajarea terenurilor de baschet și volei 
cu acoperire artificială la IP L/T Varnița 

    

4.17. Ridicarea unui gard de protecție (4m) în 
jurul stadionului pentru a evita zborul mingilor în 
afara stadionului 

    

4.18. Crearea structurilor de deservire a turiștilor     

Reabilitarea şi punerea 
în valoare a 
patrimoniului cultural 
din Satul Varnița, r-nul 
Anenii Noi 

4.19. Menținerea și organizarea  activităţilor 
colectivelor artistice de amatori (muzică, dans, 
etc.) promovarea copiilor, tinerilor talentați prin 
susținerea participării lor la diferite concursuri,  
festivaluri la nivel  național și internațional 

2019-2024 Se identifică 

BL, Direcția raională 
cultură,  contribuția 

populaţiei, surse 
atrase 

 

Director CC, Primar, CL 

 4.20. Menţinerea  și dezvoltarea continuă 
activităţilor  sportive  (fotbal, volei, box, canotaj, 
etc.) şi dotarea cu echipament sportiv necesar, 
transport etc. 

2019-2024 Se identifică 

BL, granturi, 
Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, 

alte surse 

Primar, Specialist pe 
domeniul tineret şi 

sport, ONG 

4.21. Asigurarea colectivelor artistice cu 2019- 2024 Se identifică BL, Direcția raională Primar, Director  CC 



instrumente, aparataj şi costumaţie necesară cultură,  donații, surse 
atrase 

4.22. Organizarea şi petrecerea evenimentelor 
cultural-artistice şi sportive în localitate și în 
afara localității 

2019- 2024 Se identifică 
BL, Agenţi economici, 

sponsori 
Primar, Director CC, 
Director liceu, ONG 

4.23. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti, 
artizanale 

2019- 2024 Se identifică 
BL, Agenți 

economici,alte surse 
Primar, Persoane 

private 

4.24. Crearea  și  deschiderea Muzeului satului 
Varnița 

2019-2024 Se identifică 
BL, contribuția 

populaţiei, alte surse 
Primar, CL,  Director 

CCT,ONG 

 
4.25. Dezvoltarea proiectului ”Carol al XII-lea” 2019-2024 Se identifică 

BL, contribuția 
populaţiei, alte surse 

Primar, CL,  Director 
CCT,ONG 

  
4.26. Reparația drumului spre Carol al XII-lea 2019-2024 Se identifică 

BL, contribuția 
populaţiei, alte surse 

Primar, CL,  Director 
CCT,ONG 

 4.27. Amenajarea unei zone de agrement în 
preajma monumentului Carol al XII-lea 

2019-2024 Se identifică 
BL, contribuția 

populaţiei, alte surse 
Primar, CL,  Director 

CCT,ONG 

 4.28. Construcția unui pavelion muzeic pe 
teritoriul monumentului Carol al XII-lea 

2019-2024 Se identifică 
BL, contribuția 

populaţiei, alte surse 
Primar, CL,  Director 

CCT,ONG 

 4.29.Construcția, amenajarea și dotarea centrului 
turisc informațional 

2019-2024 Se identifică 
BL, contribuția 

populaţiei, alte surse 
Primar, CL,  Director 

CCT,ONG 

 

 



Obiectiv Strategic 5. Protecţia mediului ambiant, informarea şi implicarea populaţiei în vederea utilizării raţionale a resurselor 

naturale 

№ Programe Acţiuni/Proiecte Perioada de 
implementare 

Cost Total,  lei Sursa potenţială de 
finanţare 

Responsabil 

 

1 

Crearea sistemului 
sătesc de 

management al 
deşeurilor în 

conformitate cu 
standardele moderne 
de performanţă în 
domeniu 

5.1. Ridicarea unui gard de protecție din plasă în 
jurul gunoiștii centrale, pentru a stopa 
răspândirea pungilor de plastic 

2019- 2024 Se indentifică BL, alte surse 
Primar, CL, Grup de 
lucru 

5.2. Construcția unei gunoiști autorizate 2019- 2024 Se indentifică BL, alte surse 
Primar, CL, Grup de 
lucru 

5.3. Proiectarea și construcția platformelor de 
sortare a deșeurilor menajare 2019- 2024 42 mln lei 

BR,S.A APĂ Canal 

alte surse;  

Primar, CL,  Grup de 

lucru 

5.4. Amenajarea platformelor de colectare a 
deșeurilor în cartierele localității 2019- 2024 Se indentifică BL, FEN, alte surse;  

Primar, CL,  Grup de 

lucru 

5.5. Elaborarea şi implementarea unui mecanism 
de avertizare şi sancţionare a persoanelor care 
încalcă regulile de depozitare a deşeurilor casnice 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse 
Secretarul CL, Secţia 
de poliţie de sector 

5.6. Lichidarea gunoiștilor neautorizate 2019-2024 Se identifică BL, alte surse 
ÎM Regia 

AutoSalubritate 

2 
Asigurarea unui mediu 
sănătos şi ecologic 
curat 

5.7. Aderarea APL la Covenția Primarilor priviind 
Clima și Energia 

2019   Primar, CL 

5.8. Elaborarea și implimentarea planului de 
acțiuni priviind energia durabilă și clima 

2019-2024 Se indentifică BL, alte surse Primar, CL 

5.9. Curăţirea și amenajarea fântânilor publice de 
pe teritoriul satului 

2019- 2024 Se identifică 
BL,contribuţia 

populaţiei, alte surse 
Primar, CL 

5.10. Organizarea bilunarelor ecologice (curăţire, 
amenajare şi înverzire a spaţiilor publice) 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse 
Primar,CL, Director 

liceu, ONG 

5.11. Activități de salubrizare a centrului satului 
și din preajma gării 

2019- 2024 Se identifică BL, Agenţi economici, 
populaţia, surse atrase 

Primar, CL 

5.12. Amplasarea coșurilor de gunoi în localitate 
2019- 2024 Se identifică BL, Agenţi economici, 

populaţia, surse atrase 
Primar, CL 



5.13. Înverzirea străzilor principale 2019-2024 Se identifică BL, surse atrase Primar, Secretarul CL 

5.14. Întreținerea şi amenajare anuală a 
cimitirului 

2019- 2024 Se identifică BL, Agenţi economici, 
populaţia, surse atrase 

Primar, CL 

5.15. Amenajarea şi îngrijirea tuturor zonelor 
verzi, de odihnă şi agrement de pe teritoriul 
satului 

2019- 2024 Se identifică BL, Agenţi economici, 
populaţia, surse atrase 

Primar, CL 

3 

Informarea şi 
instruirea publicului în 
domeniul protecţiei 
mediului ambiant 

5.16. Informarea populaţiei asupra riscurilor 
cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 
neamenajate 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse CL, Primar 

5.17. Marcarea fântânilor publice în funcţie de 
indicii de calitate a apei (cerculeţe verzi, galbene, 
roşii), actualizarea pașapoartelor 

2019- 2024 Se identifică 
BL, contribuția 

populației, alte surse 
CL, Primar,Grup de 

lucru 

5.18. Informarea populaţiei asupra folosirii 
echilibrate a resurselor de apă şi prevenirea 
poluării mediului 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse CL, Primar 

5.19. Iniţierea unor campanii de informare şi 
conştientizare a publicului în vederea gestionării 
eficiente a deşeurilor 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse CL, Primar 

5.20. Implementarea programelor de educaţie 
ecologică a copiilor, tinerilor etc. 

2019- 2024 Se identifică 
BL, contribuția 

populației, alte surse 
Director liceu, Director 

grădiniță, CL 

  5.21. Construcția groapei Bekery 
2019- 2024 Se identifică 

BL, contribuția 
populației, alte surse 

Director liceu, Director 
grădiniță, CL 



Obiectiv Strategic 6. Implementarea în activitatea APL a unui sistem instituţional modern şi transparent,  implicarea civică în 

dezvoltarea Satului şi în procesul decizional 

№ Programe Acţiuni/Proiecte Perioada de 
implementare 

Cost Total, lei Sursa potenţială de 
finanţare 

Responsabil 

1 

Asigurarea 
transparenţei în 

activitatea APL 

6.1.Organizarea regulată sau periodică (după caz) 
a audierilor publice, dezbaterilor, adunărilor cu 
localnicii pe marginea temelor și problemelor 
Satului Varnița 

Permanent 

 
Se identifică BL Primar, CL 

6.2. Menţinerea şi suplinirea nr. de panouri 
informative de pe teritoriul Satului 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Secretarul CL 

6.3. Elaborarea unui mecanism de implementare 
în activitatea aparatului Primăriei a prevederilor 
Legii privind transparenţa în procesul decizional 
(№ 239 din13.11.2008) 

2019- 2024 Se identifică BL Primar, CL 

2 

Dezvoltarea 
capacităţilor de 
atragere şi planificare a 
resurselor financiare 

6.4.Organizarea de către Primărie sau 
participarea funcţionarilor publici la cursuri de 
calificare în administrare publică 

2019- 2024 Se idnetifică BL, alte surse Primar, Secretarul CL 

6.5. Întărirea capacităţilor funcţionarilor publici 
abilitaţi în atragerea fondurilor, investiţiilor 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, Secretarul CL 

6.6. Instruirea personalului care are nevoie de 
cunoştinţe adăugătoare (programe de calculator,  
baze de date, inginerie, etc.) 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, Secretarul CL 

6.7. Stabilirea unor parteneriate, înfrăţiri cu 
satele/comunele din  RM  și de peste hotarele ei,  
în vederea soluţionării unor probleme comune 
(măsuri culturale, schimb de experienţă, proiecte 
transfrontaliere, etc.) 

2019-2024 Se identifică BL, alte surse 
Primar, Secretarul CL, 

ONG 

6.8.  Supravegherea  de Vecinătate 
2019-2024 Se indentifică APL, IGP 

Primar, Secretarul CL,  
ONG 

6.9. Organizarea și desfășurarea evenimentelor 
socio-culturale, inclusiv sportive 

2019-2024 Se indentifică BL,  
Primar, Secretarul CL,  

ONG 

6.10. Acordarea suportului pentru înființarea de 2019-2024 Se indentifică BL, IDIS, Consiliul Primar, Secretarul CL,  



ONG-uri şi organizaţii locale (asociaţii de 
proprietari, asociaţii profesionale, etc.) cât și 
susținerea asociațiilor prezente pe teritoriul 
satului 

Europei  ONG 

6.11. Iniţierea şi derularea unor acţiuni de 
implicare civică de genul: cea mai curată stradă, 
cea mai amenajată gospodărie, cea mai frumoasă 
fântână, etc. 

2019-2024 Se identifică 
BL, Capital privat, 

contribuția populației, 
alte surse 

Primar, Secretarul CL,  
ONG 

 



Obiectiv Strategic 7. Dezvoltarea parteneriatelor și consolidarea încrederii dintre cetățenii din s. Varnița și localitățile din stînga 

Nistrului 

№ Programe Acţiuni/Proiecte Perioada de 
implementare 

Cost Total, lei Sursa potenţială de 
finanţare 

Responsabil 

1 

Dezvoltarea 
parteneriatelor și 
consolidarea încrederii 
prin organizarea 
evenimentelor socio-
culturale și mîsuri 
sportive 

7.1.Organizarea campionatului amical la 
box între școala de box a or. Bender și 
secția de box Varnița 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.2.Participarea echipei de box din s. 
Varnița în cadrul Festivalului de Sport 
din or. Bender 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.3.Organizarea turneului internațional la 
caiac și canoe în s. Varnița  

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.4.Participarea echipei s. Varnița la 
competițiile raionale Starturi vesele 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.5.Participarea copiilor și tinerilor cu 
necesități speciale la activitățile sportive 
și recreatoare Lumea cu șanse egale din 
or. Bender  

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.6.Organizarea campionatului de fotbal 
între echipele Varnița și Bender 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.7.Participarea echipei de fotbal Varnița 
la Festivalul de fotbal din or. Bender 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.8.Organizarea întrunirii metodice 
Relații de parteneriat între grădinițele 
din s. Varnița, or. Bender și s. Speia 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.9.Organizarea șezătorii cu caracter 
cultural - educativ la IP Romanița, s. 
Varnița cu participarea partenrilor din IP 
Guguța, s. Speia 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.10.Organizarea a 4 concerte și 
spectacole: 8 Martie, Hramul satului 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 



Varnița, Ziua Bunicuței, Crăciunul 
  7.11.Organizarea training-urilor în 

domeniul de colectare de fonduri cu 
implicarea cetățenilor din localitățile rl 
Anenii Noi și stînga Nistrului 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.12.Organizarea jocurilor de masă cu 
participarea partenerilor din or. Bender, 
Fondul de Caritate Serdțe 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.13.Organizarea activităților outreach 
pentru tinerii și voluntarii din s. Varnița 
și or. Bender 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 

7.14.Organizarea dialogului intercultural 
între generațiile din s. Varnița, s. Parcani, 
s. Speia și or. Bender 

2019- 2024 Se identifică BL, alte surse Primar, CL, ONG 
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