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American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Grupului de Lucru pentru Planificare
Strategică creat prin Dispoziția primarului nr. 12 din 31.01.2020 și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.
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1.
1.1.

Introducere și rezumat executiv
Fișa de rezumat PSM

Acest document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (în continuare SDC) a s.
Varnița pentru perioada anilor 2020 - 2025. Aceasta a fost elaborată cu suportul Grupului de
Lucru pentru Planificare Strategică (în continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului s.
Varnița nr. 12 din 31 ianuarie 2020, cu asistența tehnică și metodologică din partea
consultanților Institutului de Dezvoltare Urbană, în cadrul Programului Comunitatea Mea
implementat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
(USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea GLPS și nu reflectă în mod
necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.
Strategia a urmărit elaborarea analizei diagnostic, viziunii, obiectivelor strategice și planului de
acțiuni pentru perioada 2020 – 2025, precum și dezvoltarea unui portofoliu de proiecte.
Strategia pune în valoare punctele forte ale comunității și se bazează pe potențialul socio-uman,
dezvoltarea economiei locale, serviciilor publice, instituțiilor infrastructurii sociale și de afaceri
precum și pe capacitatea autorităților publice locale și structurilor societății civile privind
asumarea responsabilității pentru procesul de dezvoltare locală.
Principiile care stau la baza elaborării documentului sunt: (i) promovarea unei guvernări locale
eficiente și responsabile; (ii) promovarea unui proces decizional participativ și (iii) promovarea
principiilor dezvoltării durabile la nivel local.
Principalele obiective urmărite de SDC a s. Varnița sunt: (i) determinarea viziunii și direcțiilor
strategice de dezvoltare, dinamica și profunzimea dezvoltării propuse; (ii) eficientizarea
activității autorităților publice locale în gestionarea satului; (iii) utilizarea eficientă a resurselor
financiare; (iv) promovarea satului (aspecte unice, irepetabile, competitive); și (v) atragerea
surselor externe de finanțare (buget de stat, investiții străine, donații, granturi) pentru a
implementa proiectele investiționale planificate.
Beneficiari ai Strategiei sunt locuitorii s. Varnița, autoritățile administrației publice locale,
structurile societății civile, instituțiile educaționale, sectorul privat, tinerii, precum și toate
persoanele interesate în dezvoltarea durabilă locală.
SDC a s. Varnița pentru anii 2020 – 2025 este structurată pe cinci compartimente și include: (i)
profilul comunității (inclusiv analiza SWOT); (ii) cadrul general al strategiei (viziunea,
misiunea, valorile și direcțiile de dezvoltare); (iii) etapele de implementare și monitorizarea
implementării strategiei; (iv) planul de acțiuni; (v) portofoliul de proiecte prioritare.
Planul de acțiuni pentru anii 2020 – 2025 cuprinde totalitatea acțiunilor/măsurilor orientate spre
atingerea obiectivelor strategice, cu indicarea: costului estimativ, perioadei de implementare,
responsabililor pentru realizarea acțiunilor, potențialelor surse de finanțare, precum și a
indicatorilor de monitorizare și a rezultatelor așteptate după implementarea fiecărei
acțiuni/proiect.

1.2.

Contextul național și regional

Strategia de Dezvoltare Comunitară a satului Varnița este un document actualizat, elaborat prin
participare publică, care are la bază documentele de programare locală, regională și națională și
internațională.
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Strategia urmărește o dezvoltarea durabilă prin valorificarea potențialului local și se înscrie în
cadrul normativ existent la nivel local și raional.
Scopul vizat este îmbunătățirea condițiilor social-economice de trai a populației Satului
Varnița, r-nul Anenii Noi, realizarea balanței aspectelor economice, sociale, ecologice și
culturale în dezvoltarea satului ca bază a creșterii calității vieții și asigurării dezvoltării
ascendente durabile a comunității pentru o perioadă îndelungată.
Prin realizarea strategiei se urmărește atingerea următoarelor obiective:
 Reducerea decalajului între oraș și sat, referitor la nivelul de asigurare cu obiecte de
infrastructură, crearea condițiilor pentru ridicarea caracterului prestigios de domiciliere
în mediul rural și contribuire la soluționarea problemelor de stat în domeniul politicii de
migrație.
 Stoparea exodului și reîntoarcerea forței de muncă calificate prin lărgirea pieței de
muncă în sat și crearea condițiilor pentru diversificarea economiei rurale, crearea
parcurilor industriale și agroindustriale, care pot să asigure populației rurale un nivel
mai înalt de consum și participare la procesul investițional pe contul veniturilor proprii.
 Asigurarea accesibilității și acordarea asistenței medicale la un standard calitativ nou,
promovarea modului sănătos de viață.
 Crearea condițiilor pentru dezvoltarea armonioasă a tineretului, familiei și copilului.
 Valorificarea potențialului turistic rural.
 Managementul efectiv al resurselor naturale și al deșeurilor.
Planul strategic este corelat cu cele mai importante documente strategice naționale, sectoriale și
regionale:
• Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020;
• Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Anenii Noi 2014 – 2020,
• Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016 – 2020;
• Strategia Sectorială de Dezvoltare pentru anii 2014 – 2020 ,,Educația – 2020”;
• Strategia națională de sănătate publică pentru anii 2014-2020;
• Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014 – 2028;
• Strategia de Gestionare a Deșeurilor în Republica Moldova, pentru anii 2013 – 2027;
• Strategia de dezvoltare a turismului "Turism 2020";
• Strategia Națională de Descentralizare;
• Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020;
• Programul regional sectorial în domeniul alimentării cu apă și canalizare din Regiunea
de dezvoltare Centru;
• Programul regional sectorial în domeniul managementului deșeurilor solide din
Regiunea de dezvoltare Centru;
• Programul regional sectorial în domeniul drumurilor regionale și locale din Regiunea de
dezvoltare Centru;
• Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.
• Strategia de dezvoltare economică a Euroregiunii Siret - Prut – Nistru,
• Programul Sectorial în Eficiența Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare Centru,
• Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător (2016-2021).

1.3.

Comisia și echipele PSM

Prezentul document reprezintă versiunea actualizată a Planului Strategic de Dezvoltare Socioeconomică a satului Varnița pentru anii 2019-2024, elaborată cu suportul unei companii private
de consultanță. Abordarea actualizării strategiei s-a bazat pe metodologia recomandată de
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Manualul de utilizarea a APSL elaborat de programul USAID / Comunitatea Mea (CM)
Moldova.
Strategia de Dezvoltare Comunitară reprezintă un document de politică publică, care va ghida
acțiunile Administrației Publice Locale, în următorii 5 ani, în vederea asigurării unui proces
continuu și coerent de dezvoltare a localității.
Pentru elaborarea strategiei a fost creat un grupul de lucru, componența căruia a fost aprobată
prin Dispoziția primarului nr.12 din 31.01.2020, după cum urmează:
Tabelul 1. Componența grupului pentru planificare strategică
#
Nume, Prenume
Funcția
Locul de muncă
1.
Nichitenco Alexandr
Primar
Primăria
2.
Ştefaniuc Svetlana
Secretar al CS
Primăria
3.
Ştefaniuc Igor
Specialist APL
Primăria
4.
Doija Valentina
Contabil-şef
Primăria
5.
Duguţa Elena
Specialist APL
Primăria
6.
Urîta Nicolai
Specialist APL
Primăria
7.
Budiştean Svetlana
Specialist APL
Primăria
8.
Echim Cristina
Specialist APL
Primăria
9.
Gorobîc Valentina
Director EP L/T Varniţa
Liceul teoretic
10. Şmîga Margarita
Director IP Romaniţa
Grădinița
11. Ostap Vera
Director CCT Varniţa
Casa de cultură
12. Cuciuc Vera
Șefa Biblioteca publică
Biblioteca
13. Coleadinschi Veronica Asistentă superioară
Asistența socială
14. Caragacean Boris
Consilier CS
15. Cara Feodor
Consilier CS
/agent economic
16. Cecoi Iacob
Consilier CS
/profesor
17. Paşcan Ivan
Consilier CS
/agent economic
18. Cara Vladimir
Consilier CS
agent economic
19. Ştefaniuc Veronica
Director CCM Asclepio
Centrul multifuncțional
20. Bezrucova Tatiana
Președinte
AO Baștină
21. Serbova Aurica
Membru
AO ″Femeie Speranța Viitor″
22. Druc Tatiana
CCM Asclepio
Centrul multifuncțional
23. Rotaru Veronica
Voluntar
AO AT Șansa
24. Bragari Gheorghe
Voluntar
AO AT Șansa
25. Osadcii Nicolai
Membru
Fondul pentru Tineri Vamiţa
Actualizarea Strategiei a fost realizată de Grupul de Lucru cu asistența tehnică și metodologică
din partea consultanților Institutului de Dezvoltare Urbană, în cadrul Programului Comunitatea
Mea implementat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea GLPS și nu
reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

1.4.

Aprobarea consiliului local

Strategia actualizată de dezvoltare a localității a fost aprobată prin Decizia Consiliului local nr.
04/03 din 09 iulie 2020.
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2.
2.1.

Introducere în planificarea strategică
Metodologia de elaborare a strategiei

Acest document a fost actualizat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socioeconomică a localității, de a stabili niște repere clare pentru conjugarea efortului comun al
membrilor comunității direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.
Metodologia de lucru a respectat logica elaborării unei strategii:
1) Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente și realizat cu implicarea parților
interesate (administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă) și a responsabililor
pe domenii. Această analiză, ce conține o dimensiune tematică, dar și una integrată, a
servit drept material de lucru în cadrul grupurilor de lucru.
2) Analiza SWOT - instrument de analiză a potențialului de dezvoltare a satului,
evidențiază punctele tari și slabe, oportunitățile și amenințările rezultate din diagnosticul
teritoriului pe baza unui proces participativ al părților interesate (grupuri de lucru
sectoriale, interviuri, workshop-uri, focus grup-uri, dezbateri cetățenești.
3) Strategia conține viziunea, obiectivele generale și specifice de dezvoltare și
principalele direcții strategice de dezvoltare ale satului. Acestea sunt măsurabile în
termeni de timp, relevanță și rezultate concrete.
4) Planul de acțiuni 2020 – 2025 conține acțiunile concrete de întreprins pe termen scurt
și mediu pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în Strategie.
În același context, metodologia de actualizare a asigurat caracterul participativ și transparent al
acestui document prin organizarea de interviuri, chestionare, workshop-uri, focus grup-uri,
training-uri, grupuri de lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele esențiale de
elaborare, pentru exprimarea nevoilor și aspirațiilor tuturor categoriilor sociale. Au fost
respectate principiile egalității și echității de gen, incluziunii și reprezentativității tuturor
grupurilor din cadrul comunității (criterii de vârstă, sex, etnie, apartenență religioasă, categorii
vulnerabile, etc.).
Pe baza planului de acțiuni, vor fi elaborate planuri anuale de activități la nivelul consiliului
local Varnița.

2.2.

Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară

Strategia de Dezvoltare Comunitară a satului Varnița pentru anii 2020 – 2025 reprezintă un
document de planificare strategica integrată la nivel local, un mijloc esențial pentru factorii de
decizie, pentru părțile interesate și, nu în ultimul rând, pentru cetățeni, unde sunt identificate
cele mai bune soluții pentru creșterea calității vieții prin asigurarea unui mediu sănătos pentru o
dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung în comunitate. Strategia este un instrument de
planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale ale comunității și atingerea acestora în
viitor. În timpul actualizării strategiei comunității s-a pornit de la necesitățile locale, care au fost
împărțite pe domenii de interes cu scopul delimitării domeniilor de cuprindere a strategiei care
mai apoi să fie integrate în strategiile de dezvoltare a raionului Anenii Noi.
Documentul actualizat va reprezintă instrumentul de lucru al administrației publice locale dar
prin participare publică largă el este agreat de întreaga comunitate locală. Prin acest mijloc se
vor evita abaterile datorate urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite
momente. În aceste condiții, toți factorii interesați de progresul economico-social al satului vor
beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indică
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atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare
proiecte ale administrației publice locale.
Implementarea planului strategic de dezvoltare socio-economică a localității este condiționat de
mai mulți factori. Republica Moldova este în continuare într-o perioadă de instabilitate și
stagnare economică regională. Pentru stoparea fenomenului de migrație a forței de muncă și
ridicarea standardelor de dezvoltare umană în mediul rural, în strategie se propun spre realizare
proiecte conceptuale bazate pe viziuni noi despre dezvoltarea satului, în contextul viitoarei
aderări la Uniunea Europeană.
Pentru a realiza obiectivele cuprinse în Strategie, Primăria își va desfășura activitatea în
următoarele direcții:
 dezvoltarea mediului economic și competitiv, beneficiind de o infrastructură modernă
 modernizarea, dezvoltarea și eficientizarea sistemului de educație, medical, cultural,
protecție socială în sat.
 sat curat, cu un management rațional al resurselor naturale disponibile
 promovarea și implementarea în activitatea APL a principiilor bunei guvernări și
implicarea publicului în procesul de luare a deciziilor
În acest fel, responsabilitatea principală de implementare a planului de acțiuni este pe seama
Primăriei și Consiliului local, precum și instituțiile administrative locale de profil (educație,
sănătate, etc.). Dar, Planul de acțiuni - ca instrument de planificare și implementare – conține și
alți responsabili de acțiuni și de politici sectoriale pe domenii de activitate ce le vor realiza în
termeni menționați în scopul realizării obiectivelor generale fixate în planul strategic de
dezvoltare socio-economică a localității.
Astfel, drept condiții preliminare de implementare a planului strategic sunt:
• acordul și susținerea planului de către cetățenii satului
• susținerea din partea sectorului privat a direcțiilor strategice de dezvoltare a satului
• informarea permanentă a cetățenilor privind progresul implementării planului.
Periodic, Planul de acțiuni va trebui să fie revizuit ținându-se cont de evoluția macroeconomică
la nivel național, starea economiei la nivel raional și local, precum și de opiniile comunității
locale cu privire la implementarea lui.
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2.3.

Informații generale despre comunitate

La 01.01.2020, în satul Varnița sunt înregistrați valorile următorilor indicatori socio-economici:
Tabelul 2. Indicatori socio-economici s. Varnița, 2020
Indicatori socio-economici
1
Total populație, inclusiv
1.1.
- Copii de vârstă (0-6 ani)
1.2.
- Copii de vârstă preșcolară (6-18)
1.3
- Populație activă
1.4.
- Persoane în etate (pensionari)
1.5.
- Populație plecată (migranți)
2.
Număr de agenți economici
3
Număr de salariați, inclusiv
3.1
- În sfera bugetară
3.2
- În economia reală
4
Salariul mediu (estimativ), MDL/lună
5
Bugetul total executat (venituri), anul 2019, mln MDL
5.1
- Venituri proprii, anul 2019, mii MDL
6
Număr total de gospodării
6.1
% din gospodării conectate la apeduct
6.2
% din gospodării conectate la canalizare
6.3
% din gospodării contract de evacuare centralizată a deșeurilor
6.4
% de gospodării comentate la rețeaua de gaz
7
Lungimea drumurilor locale (total)
7.1
% din drumuri locale cu acoperire rigidă (asfalt și ”variantă albă”)

2020
5144
213
495
3642
860
~500
152
662
214
448
3000
11471,7
387,9
1570
96%
18%
25%
82%
34,7
29,3%
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Profilul și analiza comunității

3.
3.1.

Caracteristici geografice și de mediu

3.1.1.

Caracteristici fizico-geografice

Poziționarea geografică | Varnița este un sat și comună din raionul Anenii Noi. Satul are o
suprafață de circa 4.31 kilometri pătrați, cu un perimetru de 11.22 km. Comuna Varnița are o
suprafață totală de 27.49 kilometri pătrați, fiind cuprinsă într-un perimetru de 25.30 km. Satul
este localizat la 46.8614 grade latitudine nordică și 29.4691 grade longitudine estică.
Altitudinea medie este de 58 m. Varnița este unicul sat din comuna cu același nume.

Figura 1. Poziționarea geografică

Așezat de secole pe malul drept al Nistrului, la mică depărtare de cetatea Tighina, satul Varnița,
în vremuri demult apuse, a stat bărbătește la marginea de est a Moldovei străbune aidoma unei
pietre de hotar.
La nord de sat își varsă apele în Nistru râul Bâc, dincolo de care se întinde moșia satului vecin
Gura Bâcului. În partea de nord-vest moșia satului se mărginește cu cea a satului Calfa, iar la
vest se așterne pădurea Hârbovăț, care este traversată de șoseaua Chișinău-Tighina, numită
cândva de săteni șleah, adică drumul mare (cale de largă circulație, ce leagă localități
importante).
La sud-vest și la sud Varnița se învecinează cu orașul Tighina: spre sud-vest este situat noul
cartier al urbei numit sugestiv, în rusă, Solnecinăi (însorit), cu blocuri locative înalte, apărute ca
ciupercile după ploaie, în anii ’70-’80 ai sec. XX, în zona suburbiei Borisovca (Borisăuca), iar
spre sud se află suburbia Lipcani, strada Borisovca servind drept hotar dintre Varnița și această
suburbie a Tighinei.
O râpă lungă, care își ia începutul din deal, de la marginea de vest a vetrei satului numită La
Fântâniță, și ajunge, având direcția spre est, până la Nistru, împarte localitatea în două părți – de
sud și de nord. Sătenii stabiliți în sectorul sudic se recomandă ca fiind locuitori Din partea asta
de râpă, iar cei din sectorul nordic zic că sunt De peste râpă.
Istoric
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Îmi place Varnița bătrână,
Cu apă bună în țărână
Și cu o inimă ce bate
Frumos, în vremuri zbuciumate.
Satul Varnița este atestat documentar pentru prima oară la 15 ianuarie 1560 într-un firman
(ordin emis de sultan), prin care Soliman Magnificul îi comunica lui Hasan, sangeacbei (unitate
administrativ-militară în Cadrul Imperiului Otoman) de Akkerman, că Alexandru Lăpușneanu,
voievodul Moldovei, a făcut cunoscut Porții printr-o scrisoare despre următoarele: „Niște
bandiți au transformat satul Varnița (Varnigea) din apropierea Benderului într-un cuib al lor.
Aceștia, făcîndu-și părtași printre locuitorii satului, dintre greci și moldoveni, întreprind adesea
incursiuni în vilaietul (provincie din Imperiul Otoman) său, furînd vitele raialelor tributare,
omorînd oameni și pricinuind diverse pagube”.
Din acest document reiese că satul Varnița exista deja la 1560. Este posibil ca așezarea să fi
existat pînă la 1538, cînd Tighina și zona aferentă sînt transformate de turci în raia. Există o
ipoteză conform căreia satul a luat ființă imediat după ocuparea Tighinei de către turci, fiind
populat cu oamenii aduși să muncească la extragerea pietrei din cariera deschisă în zona
actualului sat Varnița. Acești oameni s-ar fi statornicit aici pentru totdeauna, înființînd
așezarea.
Denumirea satului se regăsește și într-un alt firman, eliberat în același an, la 4 aprilie, de
cancelaria sultanului, prin care Soliman Magnificul îl punea la curent pe același Hasan că
Alexandru Lăpușneanu i-a semnalat despre existența unor cete de „răufăcători și tîlhari” în
cîteva localități dependente de cetatea Bender: „se amintește anume de atacul asupra numiților
creștini din satul Varniței (Varnidj) și Djiner Simion, Petre și Boșco din ținutul Bender, care,
apropiindu-se de hotar, au furat vitele aparținînd surorii voievodului”.
Într-o publicație din 1923 se menționează că Varnița este un sat foarte vechi și primele date
rămase de la el sunt din anul 1700. Informația este prezentă într-o ediție enciclopedică din
1970, unde se afirmă: „Primele știri despre Varnița datează din 1700”. Această datare, evident,
nu are suport documentar de epocă, și este bazată pe informația, prezentă într-un șir de
publicații, despre aflarea în preajma cetății Tighina, apoi la Varnița a regelui suedez Carol al
XII-lea, refugiat aici în 1709, după ce a fost înfrânt de Petru I în bătălia de la Poltava.
3.1.2.

Planificare spațială

Localitatea nu dispune de un Plan Urbanistic General. Conform primăriei, satul este împărțit
convențional în 2 părți:
1) Zona de nord: Amplasamentul: partea de sus a satului de peste râpă.
2) Zona de sud: Amplasamentul: în partea de jos a satului, mărginește cu or. Bender,
Cartierul Nordic.
Simbolurile satului | Simbolurile satului Varnița, comuna Varnița, județul Chișinău (în prezent
raionul Anenii Noi), au fost elaborate de istoricul Silviu Andrieș-Tabac și pictorul Sergius
Ciocanu și aprobate de Consiliul comunal Varnița la 4 decembrie 2001, iar de Comisia
Națională de Heraldică la 5 decembrie 2001. Inițiativa îi aparține cercetătorului Dinu
Poștarencu, originar din acest sat, primarului Tudor Serbov și inginerului cadastral Nicolae
Urâta.
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Stema satului reprezintă: În câmp negru, un leu culcat și conturat,
de aur, limbat și unghiat roșu, încoronat cu o coroană regală, de
același metal. Capul scutului în flăcări, alb, zidit roșu. Scutul timbrat
cu o coroană navală de aur cu velele albe.
Drapelul satului Varnița reprezintă o pânză pătrată, tăiată în flăcări,
alb și roșu.
Explicația simbolurilor este următoarea.
Existența și dăinuirea satului Varnița a fost determinată de poziția sa
geografică. Așezată pe malul Nistrului, la poalele Cetății Tighina,
localitatea a avut o importanță strategică întotdeauna. Nistrul și
nevoile cetății au influențat viața oamenilor locului și, implicit, le-au
conferit o imagine individuală care să poată fi marcată în noile
simboluri sătești.
Principala emblemă a stemei, care vine să invoce un fapt extraordinar pentru un simplu sat –
fapt determinat de vecinătatea cu cetatea și aflarea în ascultarea raialei Bender –, este leul de
aur în câmp negru, culcat, conturat și încoronat. Această compoziție îl simbolizează pe regele
Suediei Carol al XII-lea, care după bătălia de la Poltava (27 iunie/ 8 iulie 1709), învins de țarul
Rusiei Petru I, s-a retras în raiaua Benderului, trecând Nistrul pe 31 iulie 1709. După o ședere
de doi ani la poalele cetății și în urma inundației taberei de apele revărsate ale fluviului, după 25
iulie 1711 Carol al XII-lea își mută tabăra pe Nistru mai sus, la Varnița, unde rămâne până în
februarie 1713.
Această aflare a regelui suedez în Moldova a fost și rămâne un prilej de atracție pentru istorici
și turiști, astfel satul Varnița devenind cunoscut departe de hotarele țării.
Mai târziu, la 2 aprilie 1826, printr-un decret imperial de acordare a stemelor Regiunii
Basarabia și ținuturilor ei, se aprobă următorul blazon pentru stema ținutului Bender: Scut tăiat;
sus, în câmp de aur, acvila bicefală neagră a imperiului rus, împodobită cu o coroană imperială
de aur, ținând în ambele gheare fulgere cu focul îndreptat în jos și purtând pe piept un ecuson
cu stema Moscovei: în câmp roșu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de biruință,
călare pe un cal alb și lovind cu sulița un balaur; jos, în câmp negru, un leu culcat, reprezentat
„în amintirea situației dificile în acest ținut a regelui suedez Carol al XII-lea după bătălia de la
Poltava”.
Carol al XII-lea era din familia Pfalz-Zweibrücken a Casei de Wittelsbach din Bavaria. Stema
sa personală ca rege al Suedei, cunoscută din surse suficiente și care este reprezentată și pe o
diplomă acordată la 1699 țarului Petru I, reprezenta un leu încoronat rampant de aur în câmp
negru.
Leul, cu referire la Carol al XII-lea, a fost păstrat și în stemele interbelice ale Tighinei, atât în
cea județeană, cât și în cea raională. Stema județului Tighina, aprobată prin Decretul regal din 1
august 1928, era: „Scut roșu, cu un leu de aur, șezând spre dreapta, privind în față și ținând laba
anterioară dreaptă ridicată în sus”. Stema orașului Tighina, aprobată prin Decretul regal din 3
august 1931, era: „Pe scut roșu, o cetate crenelată, de argint, cu trei turnuri, cel din mijloc mai
înalt; poarta și ferestrele închise. În față un leu de aur culcat spre dreapta; totul pe o terasă
verde. Scutul, timbrat cu o coroană murală de argint cu cinci turnuri, reprezintă vechea cetate a
Tighinei, celebră prin rezistența ei contra păgânilor.”
În stema actuală a satului Varnița am păstrat atât smaltul de aur al leului, cât și câmpul negru
din stema regală a lui Carol al XII-lea și din stema rusească a ținutului Bender, pentru o mai
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bună aluzie la regele suedez. Leul culcat, dar pândind atent și vigilent, a fost, însă, conturnat,
pentru a marca geografic poziția spre răsărit, adică către Rusia, căci pe tot timpul șederii lui
Carol al XII-lea în Moldova acesta nu a încetat să încerce a convinge Poarta Otomană să atace
din nou Rusia.
Drapelul satului Varnița | Cel de-al doilea element de
individualizare heraldică a satului Varnița îl reprezintă capul
scutului. Prin procedeul „armelor grăitoare” acesta
semnifică denumirea localității, menționată documentar
pentru prima oară, în aceeași formă, la 15 ianuarie 1560.
Linia de separare a câmpului capului scutului de câmpul de
bază, numită „în flăcări”, simbolizează focul care
transformă bogățiile pământului (negrul semnificând în
heraldică în primul rând pământul) în var (albul capului
scutului, albul fiind în această stemă un smalt excepțional, căci în mod uzual ar fi trebuit să fie
argint). Astfel, culoarea albă, ca varul, ne sugerează cuvântul-etimon al denumirii localității
„varniță” – substantiv comun în limba română, însemnând locul (sau construcția) special
amenajat pentru stingerea varului și cuptorul pentru ars piatra de var.
În afara meseriei fabricării varului, Varnița era importantă și prin extragerea pietrei. Tocmai
această piatră a fost folosită la zidurile cetății Tighina, ca și varul, de altfel. Pentru a marca
extragerea pietrei la Varnița, am „zidit” capul scutului, marcând cu roșu rosturile.
În mod normal, scutul stemelor sătești este timbrat cu un anumit tip de coroană sătească,
acceptată în heraldica Republicii Moldova. În stema satului Varnița aceasta a fost înlocuită
intenționat cu o coroană navală care în heraldică individualizează localitățile portuare. Această
formulă excepțională a fost aleasă nu doar pentru a marca așezarea localității pe malul Nistrului
și importanța economică a apelor minerale de aici, ci mai ales pentru a arăta faptul existenței la
Varnița a unui port fluvial de importanță națională. Portul fluvial s-a construit aici în anii 18711872 și a supraviețuit, în special ca debarcader (al orașului Tighina), până în zilele noastre.
Drapelul satului a fost elaborat în baza stemei. El a păstrat doar simbolistica ce se referă la
individualizarea primară, veșnică și neschimbătoare, a comunității locuitorilor satului: focul
care dă naștere varului (vom menționa că în vexilogie culoarea albă este și cea a apei). Celelalte
simboluri reflectate în stemă s-au suprapus ulterior.
Simbolul rural a fost inclus în Armorialul General al Republicii Moldova prin decizia Comisei
Naționale de Heraldică, nr. 334-IV. 01 din 12.06.2015.

3.1.3.

Resurse naturale

Resurse acvatice | Pe teritoriul s. Varnița curge râul Nistru, și sunt amplasate câteva iazuri. În
total fondului apelor în s. Varnița îi revin 121,89 ha, dintre care 116,6 sunt reprezentate de r.
Nistru, fiind gestionate de Autoritățile Publice Centrale (Apele Moldovei), și doar 5,73ha sunt
în gestiunea Primăriei.
Solurile | Învelișul de sol cuprinde 5 varietăți de soluri. Cernoziomurile alcătuiesc majoritatea
absolută din ele, restul fiind reprezentate de soluri cenușii și aluviale. Eroziunea solului este o
problemă majoră cauzată de factori naturali cum sunt particularitățile reliefului și ale climei, și
este amplificată prin proporția foarte înaltă a pământului arabil în structura terenurilor agricole.
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Practicile defectuoase de gestionare a terenurilor, cum sunt pășunatul excesiv, tăierea masivă a
pădurilor și tufișurilor și cultivarea în pante abrupte, accelerează eroziunea. Astfel suprafața
terenurilor erodate din s. Varnița constituie circa 146 ha, fiind caracterizate ca slab sau moderat
erodate.
Plantații forestiere | Suprafața plantațiilor forestiere în s. Varnița este destul de redusă și
constituie doar 92,64, dintre care 74,09 ha sunt administrate de Gospodăria silvică Bende, iar
18,55 ha sunt administrate de Primărie.
3.1.4.

Factorii de poluare a mediului

Clima | Teritoriul raionului Anenii Noi se încadrează zonal prin poziția sa în sectorul de climă
continental moderată. Regimul termic al zonei se caracterizează prin temperaturi medii anuale
ale aerului de +9,8o C și precipitații medii anuale 425 mm. Din suma anuală de precipitații
aproximativ 70% cad în perioadele de vegetație. Temperatura minimă este de –32o C și
temperatura maximă este de +41o C. Raionul este amplasat în regiunea Câmpiei Moldovei de
Sud, relieful reprezintă o câmpie deluroasă, intersectată de multiple vâlcele și râpi. Procesele
erozionale și alunecările de teren au condiționat formarea hârtoapelor, care prezintă niște
amfiteatre în spațiul cărora sunt situate o bună parte din localitățile rurale. Estul raionului este
amplasat în lunca râului Nistru și are relieful de câmpie mai puțin fragmentată.
Starea mediului ambiant | În general starea mediului ambiant al Satului este satisfăcătoare.
Satul nu dispune de gunoiști autorizate. În 2014 în cadrul celei de-a doua ediții a programului
CIVITA a început construcția și amenajarea unei platforme de depozitare a deșeurilor menajere.
În sat va exista un teren autorizat, îngrădit pentru a depozita deșeurile menajere și animaliere.
Proiectul comunitar a fost implementat cu suportul financiar al Centrului „Parteneriat pentru
Dezvoltare” (CPD), Fundației Soros-Moldova și al Suediei.
Nu există nici o întreprindere care să se ocupe de prelucrarea deșeurilor. În cazul în care apare o
gunoiște neautorizată, se aplică amenzi conform prevederilor legislației în vigoare, inițial
populația fiind avertizată de către o persoană responsabilă din APL.
Managementul deșeurilor | Satul dispune, de prestarea serviciilor de colectare, transportare, și
depozitare a deșeurilor. Printre proiectele incluse în plan figurează și crearea unui sistem de
colectare selectivă a deșeurilor prin implicarea unui agent economic care va avea intenția de a
deschide o afacere în localitate. În cadrul proiectului se planifică crearea unui sistem de
colectare a deșeurilor solide, care va contribui la creșterea calității mediului înconjurător ca
urmare a gestionării eficiente a deșeurilor prin construirea gropii zonale de depozitare a
deșeurilor, construirea platformelor betonate, a platformelor de compostare. Proiectul propune
creșterea gradului de conștientizare a importanței gestionării eficiente a problemei deșeurilor
aducând beneficii pentru localitate prin reducerea volumului de deșeuri depozitate odată cu
creșterea cantității materialelor reciclabile, scăderea nivelului de poluare a solului și a apelor
subterane, creșterea calității vieții populației prin reducerea riscurilor de îmbolnăvire.
Ulterior este necesară desfășurarea unei campanii publice de informare și conștientizare a
locuitorilor Satului în vederea depozitării gunoiului la platforme și tomberoane. Cheltuielile
pentru colectarea gunoiului se prevăd a fi suportate lunar de APL, cât și de fiecare gospodărie
în parte.
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3.2.

Demografie

3.2.1.

Potențialul uman

Populație | Conform datelor recensământului din 2014, populația localității este de 5105
locuitori, dintre care 2564 (50,22%) bărbați și 2541 (49,78%) femei.[2] Structura etnică a
populației în cadrul localității arată astfel: moldoveni — 3907; ruși — 686; ucraineni — 233;
români – 131, bulgari — 48; romi — 25; găgăuzi — 22; altele / nedeclarată — 53.
În satul Varnița au fost înregistrate 1477 de gospodării casnice la recensământul din anul 2014,
iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.4 persoane.
La începutul anului 2019, populația Satului Varnița, r-nul Anenii Noi se ridica la 5103
persoane, 2503 – bărbați (49,05 %) și – femei 2600 (50,95%)). La 1 ianuarie 2020, deja
populația satului constituia 5144 locuitori, dintre care 2546 bărbați (49,5%) și 2598 femei
(50,5%). Perioada ultimilor 10 ani, atestă o creștere a numărului populației, cu circa 1000
persoane în mare parte cauzată de migrația externă și internă a populației.
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Figura 2. Structura populației pe vârste, 2019
Din totalul populației, 3642 persoane sunt în vârsta aptă de muncă (cca. 59%). Conform datelor
statistice copiii de vârstă 0-16 ani constituie 17% (601) din numărul total al populației,
populația în vârstă pensionării (peste 62 ani – bărbați și peste 57 ani - femei) – 14% (860
persoane).
În structura etnică a populației Satului Varnița, r-nul Anenii Noi predomină
moldovenii/românii, populația majoritară, constituind cca. 77 % din totalul populației, urmează
ucrainenii și rușii cu o pondere de 5 % și 13 %.
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Figura 3. Structura etnică a populației s. Varnița
La momentul realizării strategiei la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă locuitori ai
satului Varnița nu sunt înregistrați ca șomeri. Lipsa înregistrărilor nu reflectă situația reală.
Circa 420 persoane sunt angajate la muncă pe teritoriul satului. Pe lângă locurile de muncă
disponibile localnicilor în cadrul Satului, o parte a populației – 520 persoane, se deplasează la
munci în orașul Bender. În concluzie constatăm o rată mică a angajării persoanelor active în
câmpul muncii pe teritoriul satului, ceea ce negativ se răsfrânge asupra veniturilor în bugetul
Satului per ansamblu și stagnează dezvoltarea durabilă a localității.
Populația absentă din sat mai mult de un an se ridică la 320 persoane, și încă 460 de persoane
sunt absente mai puțin de 1 an. Astfel circa 15,28% din numărul total al locuitorilor Satului
momentan sunt plecați peste hotare pentru satisfacerea nevoilor financiare.
În general, în aspect demografic, populația satului prezintă un trend migrațional remarcat. Așa
cu atestă datele prezentate de primărie, circa 2-5% din populația localității se află în continuă
mișcare.
Tabelul 3. Dinamica populației în perioada 2014-2020

Perioad
a

Populați
a la
început
de an

Decedați
Născuț
i

5105
47
2014
5171
44
2015
5214
33
2016
5192
32
2017
5177
26
2018
2019
5110
25
2020
5144
6
Sursa: Primăria localității

Tota
l
49
48
45
44
41
51
6

inclusi
v copii
până la
1 an

Numărul
persoanelo
r sosite,
oficial

Numărul
persoanelo
r plecate,
oficial

76
41
41
35
31
23

104
62
44
44
31
30

Plecați peste
hotare la
muncă
bărbaț
i

feme
i

200
220
225
268
310
320

250
235
224
270
335
342
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Tendința la capitolul demografic în Satul Varnița, r-nul Anenii Noi este caracterizată ca fiind
una instabilă, ceia ce mai puțin caracteristic tendinței generale a situației demografice pe
republică. Astfel, pe parcursul ultimului an în localitate s-au înregistrat 51 decese și doar 25
nou-născuți. Coraportul mortalitate/natalitate este de 1,71÷1. Dar acest co-raport negativ este
bruiat de factorul migrațional. În mare partea această situație este determinată de aflare
comunității în zona de securitate în proxima apropiere a or. Bender.
3.2.2.

Forța de Muncă

Aspecte ocupaționale | În perioada analizată predomină populația aptă de muncă, care
constituie cca 65% (aproximativ 2448 persoane) din numărul total al locuitorilor, însă doar 662
dintre persoane sunt active sunt angajați și lucrează pe teritoriul satului, circa 27% din totalul
celor apți de muncă.
Tabelul 4. Structura populației după domenii de activitate, 2020
Categorii sociale
2020
TOTAL (în limitele satului)
662
Populație ocupată în economie, inclusiv:
448
- în agricultură
28
- în industrie
47
- servicii și comerț
159
Învățământ și educație preșcolară
162
Ocrotirea sănătății (inclusiv asistența socială)
20
Administrație Publică Locală și servicii comunale
32 (13+19)
Sursa: Primăria localității
Restul populației economic active, este plecată la muncă peste hotarele unității administrativ
teritoriale (cea mai mare parte în mun. Chișinău) sau peste hotarele țării, fie sezonier, fie
permanent (circa 1035 cetățeni).
O analiză mai detaliată a forței de muncă după domeniile de activitate relevă că o particularitate
a populației satului este amplasarea în zona de securitate. De aceea sfera educației cuprinde
17,8% din populația activă, în sfera comercială, construcții -17,4%, industrie -5,2%,
agricultură-3,2%, iar în administrația publică locală activează 1,4% persoane. Populația
angajată în câmpul muncii în anul 2020 reprezintă 448 persoane, circa 18,3% din totalul
populației apte de muncă.

3.3.

Servicii Sociale

3.3.1.

Caracteristicile grupurilor vulnerabile

Populația săracă | Categoria populației sărace în s. Varnița constituie circa 1% din numărul
total al locuitorilor satului, ponderea cea mare o dețin femeile, urmate de vârstnici și bărbați.
Persoanele în etate si persoanele cu dizabilități, au preponderent venituri din gospodăriile
agricole individuale, practică o agricultură de subzistentă si participă foarte puțin la schimburile
comerciale. Principalele cauze ale sărăciei sunt specifice majorității localităților rurale din
republică: venitul familiei nu corespunde cheltuielilor elementare de întreținere, salariile și
pensiile sunt mizere.
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Un număr de 18 de gospodării sunt conduse de categoria săracă a populației. Comparativ cu alte
localități rurale din regiune rata sărăciei este înregistrată a fi mică, constatăm un nivel de trai
decent.
Tabelul 5. Populația săracă, 2020
Total
Numărul de
Bărbați
săraci
gospodării
53
18
18
Sursa: Primăria localității

Femei

Copii

Vârstnici

8

7

20

Persoane cu
dizabilități
88

Persoane cu dizabilități | Numărul de persoane cu grad de invaliditate este considerat a fi
mediu si constituie 1,7% din populație. Majoritatea lor sunt cu dizabilități medii, capabili pentru
activități fără ajutorul extern (36,4%), femeile având cea mai mare pondere (48,9%). De
menționat că asistenții sociali sunt receptivi la necesitățile lor și autoritatea locală se implică
după posibilitate in soluționarea problemelor lor.
Procesul de incluziune a acestora în societate este în derulare, deoarece vizează schimbarea unei
mentalități, si este unul de durată si care trebuie abordat prin activități constante si consecvente.
Motivul pentru care persoanele cu dizabilități nu se bucură de acces comun, cu celelalte
persoane, la spațiul public este pentru că acestora nu le este oferită o distribuire uniformă în
societate, ci sunt sprijinite doar de anumite instituții.
Tabelul 6. Persoane cu dizabilități, 2020
Total persoane cu dizabilități
Persoanele cu dizabilități fizice
Persoanele cu dizabilități mentale
Persoanele cu dizabilități fizice grave (care nu
pot supraviețui fără ajutorul extern)
Persoanele cu dizabilități fizice medii
(capabili pentru activități fără ajutorul extern)
Persoanele cu dizabilități fizice angajate în
câmpul muncii
Persoanele cu dizabilități fizice în etate
Sursa: Primăria localități

Total
88
78
10
10

Femei
43
38
6
5

Bărbați
36
34
4
5

Copii
9
6
0
0

32

21

11

0

-

-

-

-

20

12

8

0

Minorități etnice/lingvistice | Minoritățile etnice sunt reprezentate de 1009 persoane, dintre
care ruși (11,8%), ucraineni (5,4%), 11 romi, alte etnii (3%).
Fiecare dintre reprezentanții numiți formează familii locale împreună cu un membru din
comunitate. Toți reprezentanții minorităților etnice in comunitate vorbesc limba română
(posedă grad diferit de cunoaștere), se implică și beneficiază de toate serviciile comunității la
egal cu toți ceilalți membri.
Tabelul 7. Minorități etnice/lingvistice, 2020
Minorități etnice
Ucraineni
1009
278
Sursa: Primăria localități

Ruși
566

Romi
11

Alte
154

Persoane în etate | Persoanele în etate reprezintă una din cea mai vulnerabilă categorie socială
existentă în localitate, majoritatea dintre care trăiesc în sărăcie. Cu regret este evidenta
îmbătrânirea populației, ca rezultat al migrației tinerilor peste hotarele UAT în căutarea unei
19

vieți mai bune și a unu serviciu stabil. Persoanele in etate reprezintă 16,7% din populație, dintre
care 53% sunt femei. Majoritatea persoanelor din categoria dată dețin un teren agricol, pe care-l
îngrijesc pentru a-și asigura existența.
Tabelul 8. Persoane în etate, 2020
Total
Femei în
Persoane
persoane în
etate
singure în etate
etate
860
465
10
Sursa: Primăria localități

Femei
singure
în etate
6

Vârstnici
cu
dizabilități
20

Femei în
etate cu
dizabilități
12

Situația social-economică și nivelul de trai scăzut au influențat negativ asupra nivelului de trai
al populației. În general populația satului se confruntă de următoarele problemele: starea
economică precară, sporul natural scăzut, pensii mici, potențialul redus al administrației publice
locale de a ajuta categoriile social-vulnerabile.
3.3.2.

Servicii Sociale

Educație | Pe teritoriul Satului activează I.P. Liceul Teoretic Varnița, și Creșa-grădinița de
copii ”Romanița”. Starea tehnică a instituțiilor educaționale este bună, fiind efectuate în ultimii
ani unele lucrări de reparații/renovare. În toate instituțiile educaționale regimul de lucru este de
5 zile în săptămână.
Actualmente, I.P. Liceul Teoretic Varnița are un contingent de peste 340 de elevi. Procesul
didactic este asigurat de 25 de cadre didactice și 27 de persoane din personalul tehnic.
Clădirea liceului din localitatea Varnița este una tipică. Liceul dispune de 26 de săli de clasă, 2
laboratoare de informatică unul dintre care cu
computere noi, sală sportivă cu inventarul
necesar, sală de fitness, sală de lupte,
bibliotecă cu 32 456 de cărți, cabinet metodic,
cabinet medical, sală de croitorie cu 12 mașini
de cusut, sală de menaj. Clădirea liceului este
conectată la apeduct și canalizare. Agentul
termic în edificii este furnizat în perioada rece
a anului de la cazangeria autonomă pe bază de
gaze naturale. Transportarea elevilor este
asigurată de un autobuz școlar.
În vedere îmbunătățirii procesului educațional
al satului se necesită înnoirea continuă a inventarului de studii al elevilor, modernizarea tehnică
a sălilor de studii metodologice și specializate, precum și ridicarea continuă a nivelului de
calificare a pedagogilor și a personalului
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auxiliar.
Pe teritoriul satului activează instituția
preșcolară: Creșa-grădinița ”Romanița”. În
2004, cu sprijinul financiar al Primăriei
satului Varnița, a fost finisată reparația
capitală a clădirii grădiniței. Cu susținerea
Fondului pentru Eficiență Energetică și a
Primăriei, care au investit în total
aproximativ 2 milioane de lei, clădirea a fost
termoizolată. De menționat că Primăria
subvenționează 50% din costul rației
stabilite pentru alimentarea copiilor. Per
total, instituția este frecventată zilnic de 162
copii și dispun de un total de 13 educatori și 16 lucrători auxiliari. Starea tehnică a edificiului
este bună. Edificiul este electrificat, conectat la rețelele de telecomunicații și dispune de
pavilioane de joacă, cantină și depozit. Grădinița este asigurată cu sistem de apeduct și sistem
de canalizare individual. Agentul termic este furnizat în perioada rece a anului de cazangerie pe
bază de gaze naturale. Acum, grădinița dispune de o cazangerie modernă, care permite
reducerea practic la jumătate a cheltuielilor pentru încălzire.

În vedere îmbunătățirii activității grădiniței este necesară procurarea unor noi seturi de jucării și
accesorii auxiliare cât și ridicarea continuă a nivelului de calificare a educatorilor și a
personalului auxiliar.
Sănătate, asistență socială | Domeniul medical al satului este reprezentat prin Centrul de
Sănătate, inaugurat din resursele oferite de Banca Mondială. Instituția medicală dispune de un
edificiu separat, starea tehnică fiind bună și dispune de un nivel înalt de asigurare cu aparataj și
utilaj medical. Dotarea tehnică este asigurată din fonduri europene, care au permis dotarea
centrului cu mobilier și echipament medical. Iar un locuitor al satului, care muncește în Italia, a
oferit instituției medicale o ambulanță.
La mai puțin de un an de la inaugurare, Centrul de sănătate din Varnița s-a dovedit a fi
neîncăpător pentru numărul mare al doritorilor de a beneficia de servicii medicale de calitate.
Fiind preconizat doar pentru cei 5 mii de locuitori ai satului Varnița, de serviciile Centrului
beneficiază 15 mii de persoane, cea mai mare parte din orașul Bender și regiunea transnistreană.
Autoritățile locale sunt acum în căutare de noi fonduri pentru a extinde edificiul.
Instituția medicală este electrificată, conectată la rețelele de telecomunicații, inclusiv la rețelele
de utilități sociale, precum apă și canalizare individual. Agentul termic este furnizat prin
intermediul cazangeriei autonome pe bază de gaze naturale.
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Asistența medicală în cadrul Satului este asigurată de 6 medici de familie, 15 asistenți medicali,
2 infirmiere, 2 paznici, un șofer și un muncitor. Se necesită recalificarea continuă a personalului
medical.
La CS se prestează următoarele servicii: administrarea medicamentelor intramusculare și
intravenoase, acordarea serviciilor medicale în caz de urgență. În perspectivă se impune lărgirea
spectrului de servicii medicale prestate locuitorilor. Satul nu dispune de un staționar medical de
profil general sau specializat.
Servicii sociale | În sat activează centrul multifuncțional ”Asclepio”. Condițiile create în cadrul
Centrului le permit bătrânilor să-și descopere talentul și potențialul artistic. Această instituție a
devenit pentru vârstnicii din sat o a doua casă. Ei singuri se organizează cu prilejul diferitor
sărbători, desfășoară zile de naștere unde se mai deapănă amintiri și se cântă. De asemenea, se
desfășoară activități culturale și educaționale.

Inaugurarea unui Complex educațional-sportiv,
dotat cu un Centru de zi, teren de sport, un teren de joacă și unul utilat cu echipamente sportive
moderne, este un alt mare succes al satului, obținut cu suportul Uniunii Europene, care a alocat
în acest sens peste 3 milioane lei. Complexul a devenit atracția copiilor din localitate, dar și a
celor din orașul Bender, care se pot juca, practica sportul sau pregăti temele și desfășura, după
lecții, diferite activități în Centrul de zi.
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De asemenea, s-a reușit reanimarea spiritului sportiv din localitate, iar în curând rafturile
special amenajate în incinta Primăriei vor deveni neîncăpătoare pentru medaliile și cupele
obținute de echipele sportive din Varnița la diferite competiții locale, naționale și internaționale.
Din fonduri europene pentru modernizarea complexului educațional-sportiv au fost acordate
peste 150 de mii de euro. La Varnița activează mai multe secții de sport: fotbal, box, judo,
volei, baschet, tenis și atletică ușoară. În noile condiții vor putea fi organizate mai multe
competiții sportive comune între echipele de pe ambele maluri ale râului Nistru. Sportivii vor
putea obține performanțe și mai bune.

Figura 4. Medalii și cupe obținute de echipele sportive din Varnița
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În centrul satului, lângă Primărie este un mic parc, îngrijit, unde se află „Capela Memorială”.
Monumentul a fost înălțat în memoria persoanelor care au decedat în conflictul armat de pe
Nistru, care a avut loc în 1992 pe platoul Varnița – Tighina.
Figura 5. Parcul public central, satul Varnița, r-nul Anenii Noi
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Vio-Parc ”Varnița" este un proiect unic pentru Europa, finanțat de compania "DAAC Hermes"
și are ca scop crearea unui microclimat în apropierea fluviului Nistru, care permite readucerea
naturii la originile sale prin înființarea unor lacuri artificiale, plantații forestiere și de plante
medicinale. Proiectul arăta ca o așezare ecologică, o pepinieră pentru plante, dar și o sursă de
materie primă naturală curată pentru fabrica Viorica Cosmetic. Proiectul este implementat pe un
teren cu o suprafață de peste 130 de hectare, nu departe de satul Varnița, raionul Anenii-Noi, pe
teritoriul unei foste cariere pentru extragerea nisipului și pietrișului, la o altitudine de 100 de
metri deasupra râului Nistru, care curge în apropiere. Ca rezultat, noul mediu va oferi condiții
adecvate de umiditate pentru creșterea plantelor și va reduce puterea vântului, diminuând
daunele provocate de secetă. Primele plantații de puieți de conifere și de copaci de lemn tare au
fost deja plantate și cresc cu bine: molid norvegian, fag, stejar, arțar, frasin și altele. Pădurile
viitoare de pe teritoriu vor împiedica evaporarea apei din sol și transpirația excesivă a plantelor,
crescând umiditatea relativă a aerului, reducând, astfel, din temperaturile extreme în perioadele
de iarnă și de vară. Speciile de copaci sunt completate cu pomi fructiferi, cum ar fi: merii, perii,
caișii și vișinii. Deja plantate pe loc, acestea asigură o interacțiune corespunzătoare între ele și
se protejează de diverse boli și dăunători. Cascada de lacuri artificiale a fost realizată drept o
alternativă precipitațiilor neînsemnate din sezonul de vară. Apa a fost pompată din râul Nistru,
iar solul ridicat de la fundul lacurilor a fost folosit pentru a crea terase înalte de 12 metri, în
apropiere. În lacuri, deja trăiesc mai multe specii de pești, iar nuferii, care cresc la suprafață,
creează o vedere impresionantă. Parcul este o casă pentru o serie de plante medicinale:
levănțica, gălbenele, mușețelul, salvia, mentă, melisa, urzică, brusture, hamei și altele, care vor
fi folosite ca materii prime pentru Viorica Cosmetic, una din întreprinderile proprietate ale
companiei. Obiectivul de durată al proiectului prevede construcția unei baze industriale pentru
producerea extractelor de plante și facilitarea de cercetărilor pentru studierea proprietăților
plantelor și a efectelor acestora asupra sănătății umane.
Figura 6. Vio-Parc ”Varnița"

În cadrul Satului își desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale 2 asistenți sociali, care
împreună cu lucrătorii sociali deservesc grupele de persoane socialmente vulnerabile,
preponderent singuratice, care necesită deservire la domiciliu. Persoanele date prestează servicii
specializate persoanelor și familiilor care sunt beneficiari de asistență socială și duc evidența
lor. Persoanelor socialmente vulnerabile li se acordă și ajutoare sociale, precum sunt: alocații de
șomaj, indemnizații pentru motive de sănătate, compensații pentru perioada de iarnă,
indemnizații de îngrijire a copiilor.
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3.4.

Economia

3.4.1.

Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri

La sfârșitul anului 2019, economia locală este reprezentată prin peste 152 agenți economici
(vezi tabelul de mai jos). Observă că pe parcursul ultimilor 5 ani, nr agenților economici a
scăzut de la 551 în 2015, până la 2019. Acest lucru a fost cauzat de suspendarea activității a
peste 360 de GȚ în anii 2016-2017.
Tabelul 9. Agenții economici după forma organizatorico-juridică
Agenți economici
2015
2016
2017
Total:
551
510
144
Întreprinderi cu drept de persoane fizice,
501
457
89
inclusiv:
- întreprinderi individuale
8
7
7
- gospodării țărănești
481
432
72
- patentă
12
18
10
Întreprinderi cu drept de persoane juridice,
28
31
33
inclusiv:
- societăți pe acțiuni
2
2
2
- societăți cu răspundere limitată
26
29
31
Instituții și organizații neguvernamentale
22
22
22
Sursa: Primăria Satul Varnița, r-nul Anenii Noi

2018
152
95

2019
152
95

7
78
8

7
78
10

35

35

2
33
22

2
33
22

Structura ramurală a agenților economici este diversificată, fiind încadrată mai mult în
activitățile comerciale și agricultură. Pe teritoriul satului activează servicii precum: servicii de
reparații a tehnicii auto, 4 frizerii care funcționează în bază de patent, 3 farmacii (Farmacia
Familiei; Elody Farm și Prodiofarm), stații de alimentare cu combustibil, spălătorie auto, o
fermă de păsări (GȚ Dedov Tamara), 3 frigidere industriale, un incubator (GȚ Dedov Tamara),
etc.
3.4.2.

Sectorul Industriei

Satul Varnița este cunoscut în mare parte datorită companiei „Beșleaga E.R.V.A” care
comercializează apa „Varnița Unicum” pe toată țara.
Satul nu dispune de elevatoare, centre de colectare a producției lactate/cărnii, complexe de sere,
oloinițe, mori, uscătorie de fructe mini-fabrici de confecții și prelucrare a pieilor/lânii.
Perspectivele economiei locale se întrevăd anume prin deschiderea întreprinderilor mici și
mijlocii în domeniile comerciale. Potențial uman și intenții în lansarea unor afaceri noi în cadrul
satului este suficient. Un compartiment aparte la capitolul perspective revine proiectelor de
implementare a parteneriatelor publice private.
3.4.3.

Sectorul Agriculturii

Satul Varnița, r-nul Anenii Noi, cu o populație relativ stabilă, dispune și de un însemnat
potențial comercial fiind în imediata apropiere de oraș.
Tabelul 10. Efectivul animalelor și păsărilor în gospodăriile populației
Efectiv
Nr. capete
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Efectiv
Bovine
Porcine
Ovine, caprine
Cabaline (cai, măgari, etc.)
Păsări de toate speciile
Sursa: Primăria Satul Varnița, r-nul Anenii Noi

Nr. capete
84
68
355
3 cai, 1 măgar
7800

În sat sunt înregistrate 78 gospodării țărănești respectiv venitul ramurii agricole ar crește ca
urmare a utilizării tehnicilor agricole moderne. Aici se include aplicarea sistemelor
antigrindină, tehnologii moderne de prelucrare a solului, implementarea sistemelor de irigații,
creștere intensivă a legumelor în complexe moderne de sere. Perspective la acest compartiment
sunt suficiente, având în vedere structura prielnică a reliefului și bonitatea înaltă a solului.
Creșterea produselor ecologice este un avantaj pentru afacerile secolului XXI.
Populația Satului Varnița este slab implicată în dezvoltarea agriculturii sau creșterea animalelor
din considerente că majoritatea sunt implicați în activități comerciale sau merg la muncă în
oraș, dar și datorită faptului că nu dețin cote de pământ.
Resurse funciare | Suprafața totală a teritoriului Satului Varnița, r-nul Anenii Noi, constituie
cca. 2726,37 ha, din care suprafața terenurilor cu destinație agricolă constituie 59,97 %, din
total (cca. 1635,01 ha).
Structura fondului funciar al Satului Varnița permite practicarea intensă a cultivării cerealelor,
creșterii viței de vie pe terenurile agricole și a plantațiilor pomicole, acest sector deține 1606,34
ha (58,91 %). În cadrul lanțului valoric agricol ar fi binevenită reabilitarea și construcția a noi
frigidere industriale, uscătorii și elevatoare care aduc o plus valoare la producția agricolă
colectată.
Tabelul 11. Structura suprafețelor administrative a Satului Varnița, r. Anenii Noi
№
Denumirea terenurilor
La 01.01.2017 (ha) La 01.01.2019 (ha)
I.
Teren cu destinație agricolă, inclusiv
1632,27
1635,01
Teren arabil
1448,20
1450,24
Plantații multianuale
155,40
156,10
Construcții și curți
16,59
16,59
II. Teren al localității
295,88
295,88
III. Teren destinat industriei și transportului
281,02
281,02
IV. Terenul fondului silvic, inclusiv
92,64
92,64
Gospodăria silvică Bender
74,09
74,09
Primăria
18,55
18,55
V. Terenul fondului apelor, inclusiv
121,89
121,89
râul Nistru
116,16
116,6
Primăria
5,73
5,73
VI. Terenul fondului de rezervă
302,67
299,93
Dezvoltarea socială (5%)
1,83
1,83
Uz comun (inclusiv pășuni)
222,77/78,07
222,77/75,33
Total terenuri
2726,37
2726,37
Sursa: Primăria Satului Varnița, r-nul Anenii Noi
Pe teritoriul satului Varnița, r-nul Anenii Noi, activează 81 gospodării țărănești, 5 lider mari și 2
SRL. Se constată o fragmentare în continuare a terenurilor agricole, moment pozitiv pentru
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dezvoltarea în continuare a agriculturii în teritoriu și aplicarea tehnicilor/tehnologiilor agricole
moderne. Consolidarea terenurilor ar permite implementarea sistemelor de irigații la suprafețe
mari de teren agricol. Pe viitor se preconizează implementarea sistemelor de irigații la suprafețe
mari de teren agricol și continuarea procesului de consolidare a terenurilor agricole.
3.4.4.

Potențial Turistic

Patrimoniul cultural al satului Varnița, r-nul Anenii Noi, constituie una din cele mai
reprezentative file din moștenirea valorică a localității, menită să conserveze tradițiile și datinile
băștinașe, care urmează a fi transmise generațiilor următoare.
Principalul centru cultural al satului este Centrul de Cultură și Tineret Varnița.

Edificiul respectiv este conectat la rețelele de utilități publice, dispune electricitate și
telecomunicații, aprovizionare cu apă și canalizare beneficiază de încălzire pe bază de gaze
naturale. Centrul a fost renovat datorită sprijinul oferit de fundații și asociații suedeze. Acesta
are un rol major în valorificarea tradițiilor, obiceiurilor și datinilor populare, prin găzduirea
colectivelor artistice și cercurilor de creație din localitate.
În satului Varnița, r-nul Anenii Noi își desfășoară activitatea colectivul model ”Fântâna
Dorului”. În scopul utilizării potențialului educativ al datinilor și obiceiurilor populare,
conducerea localității insistă la organizarea a diferitor activități, cum ar fi serate în memoria
scriitorilor și poeților, Concurs de desen ”Apărătorii Patriei noastre”, Concursul de desen pe
asfalt ai copiilor de la Grădinița din sat, Concurs de ziua lui I. Creangă ”Să citim ale tale
ghidușii moșule Ioane”, Concurs ”Să coacem cea mai frumoasă și gustoasă pască”, ”Citim și
povestim povești în grup”, ”Sunt copil erudit”, Concurs la crearea florilor artificiale;
Concertele ”Copilărie fericită”, ”La revedere grădiniță”, ”Limba noastră-vechi tezaur”, ”Hram
fericit”, ”Osanale Domnului”, ”Suntem scutul Patriei”, ”Tradițiile și obiceiurile de iarnă în
Moldova”, ”Colindăm și urăm iarna”, ”Mărțișoare pentru domnișoare”, Concert ”de ziua
mămicilor”, ”Plai drag scăldat în sărbătoare”, ”Luminile circului”, Concertul festiv de ziua
Poliției, Concertul festiv de dare de seamă a Școlii de arte Varnița Circ, circ, circ - program
distractive, Recital de poezie patriotică închinat celor căzuți la datorie (1992), Expoziție de
tablouri ai clasicilor moldoveni, Expoziția tablourilor pictate de pictorii locali și oaspeții din
Transnistria, Expoziția lucrărilor efectuate de copii cu handicap din s. Varnița și internatul
copiilor cu handicap din Dubăsari ”Suntem și noi în rînd cu toții”, Luminița ”Bună ziua școală”,
”Dragobetele”, ”Doi într-un fotoliu”, ”La revedere primăvară, vară-bun sosit”; Festivalul ”X
factor”, Spectacol de ziua persoanelor în etate, ”De ziua sfătosului din Humulești”, Întâlniri ale
bunicilor grijulii din s. Varnița și a bunicilor grijulii din Anenii Noi cu copiii de la grădinița din
Varnița, Întîlnirea buneilor grijulii Varnița cu buneii grijulii din Orhei, Masterclass la broderii
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cu biser, la gătirea bucatelor (buneii grijulii cu nepoțeii), Master clas la croit ”Avem mâini
dibace”; Șezătoarea ”Primirea oaspeților în preajmă de serbare”, Festivalul ”Florile dalbe”
Expoziția lucrărilor manuale de iarnă, Luminiță / ziua îndrăgostiților/, Expoziția lucrărilor pe
teme pascale, Expoziție de carte ”Scump strai a neamului”.
Edificiul, care găzduia fostul Centru medical, a fost renovat și transformat în Școală de Arte,
fiind adaptat necesităților specifice unei instituții de învățământ cu profil artistic. Clădirea
veche, construită în perioada administrației românești în Basarabia (1918-1940), păstrează și
astăzi farmecul și splendoarea de altădată. Deschiderea noului sediu al Școlii de Arte a reanimat
la propriu viața muzicală și culturală a satului. În prezent, instituția este frecventată de 80 de
copii, atât din Varnița, cât și din cartierul nordic al orașului Bender, aflat sub administrația așanumitelor „autorități” de la Tiraspol. La Școala de Arte, elevii învață să cânte la acordeon,
chitară, trompetă, pian, vioară, au ore de solfegiu, lecții de cor, practică dansurile clasice,
moderne și populare. Cei 11 profesori, cu studii superioare în domeniul muzical, sunt toți din
Bender și Tiraspol, întrucât în localitate nu există profesori cu studii de specialitate.

Satul
Varniț
a, rnul
Aneni
i Noi
organi
zează
cu
regula
ritate
divers
e evenimente cultural-artistice, printre care: Hramul Satului, Deschiderea Sezonului Sportiv,
Ziua Familiei, 9 mai, Ziua Femeilor, 1 Iunie - Ziua Internațională a Copiilor, Sărbătorile de
Iarnă, Festivalul Cântecului Pascal, etc.
În următorii ani se preconizează inaugurarea muzeului satului. Istoria satului este marcată de
două mari personalități Regelui Suedez Carol XII și hatmanul Ucrainei Ivan Mazepa. Satul
Varnița este cunoscut pentru faptul că regele Suediei Carol al XII-lea s-a refugiat pe aceste
meleaguri împreună cu rămășițele oastei sale și hatmanul cazacilor zaporojeni Mazepa, în
toamna anului 1709, după înfrângerea suferită în bătălia de la Poltava din 27 iunie a aceluiași an
împotriva armatei ruse conduse de Petru I. Într-o primă fază (1709-1711), Tabăra lui Carol s-a
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aflat lângă Cetatea Bender. În vara anului 1711, din cauza revărsării Nistrului, regele suedez a
transferat în satul Varnița locul Taberei, care este supranumită în izvoarele de epocă „Noul
Stockholm”. Astfel, timp de aproape patru ani Suedia a fost guvernată de regele Carol al XIIlea din Moldova. În urma săpăturilor arheologice efectuate pe teritoriul satului Varnița s-au
descoperit urmele unei construcții de zid care se presupune a fi fundamentul Cancelariei regelui
Carol. Locuința Majestății Sale era numită „Palatul regal” sau „Casa regelui”.
Cu ani în urmă, un grup de arheologi de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei au efectuat
săpături arheologice la locația identificată: în timpul săpăturilor a fost găsită fundația unei
structuri de piatră care, potrivit datelor arhivelor și planurilor taberei Regelui suedez de la
Varnița, putea fi vorba de Cancelarie. Au fost găsite și alte obiecte (cuie, sfeșnice, potcoave,
bile de tun, sticlă pentru geamuri, vase din ceramică și sticlă din secolele XVII-XVIII), care
sunt încă păstrate la Chișinău, așteptând o cazare viitoare.
Pentru a înveșnici memoria suedezilor, care au locuit la Varnița acum trei secole, Asociația
obștească „Femeie. Speranță. Viitor” din Varnița, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a
Moldovei, realizează proiectul „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la
Varnița”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului internațional CHOICE.
Investiția, estimată la 15 mii euro, este doar începutul reabilitării acestui sit istoric, care se vrea
a fi un punct de atracție turistică în zonă. Turiștii care vin la Cetatea Bender, ar putea vizita și
Cartierul regelui Carol. Pentru aceasta sunt necesare investiții considerabile pentru restabilirea
Taberei, care ar presupune inclusiv construcția unui muzeu, modernizarea drumului de acces,
amenajarea unei zone de odihnă etc.
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În fața Școlii de Arte, se află monumentul ”Mama Îndurerată”. Împrejur sunt mormintele celor
decedați în al II-lea Război Mondial. Aici vine tot satul de 9 mai să depună flori la mormintele
eroilor.

În curtea Scolii de Arte, în apropiere de monumentul eroilor sovietici căzuți în al doilea război
mondial recent a mai fost inaugurat Bustul Regelui Ferdinand I. Lucrările de reconstituire a
postamentului din piatră au fost încredințate meșterului popular Vladislav Lozan din Cosăuți,
iar bustul și placa din bronz au fost turnate de sculptorul Veaceslav Jiglițchi din Chișinău. Pe
spatele postamentului de piatră sunt inscripționate numele eroilor din Varnița căzuți în primul
război mondial.
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Din componența tezaurului cultural local nu poate fi neglijată biserica din localitate cu hramul
“Acoperămîntul Maicii Domnului”, care este de asemenea ilustrativă în contextul spiritualvaloric local.

Con
siderat a fi un fenomen social si
economic specific civilizației moderne, turismul este puternic ancorat în viața societății și ca
atare, influențat de evoluția ei. Cel mai important produs turistic al regiunii este diversitatea:
peisagistică, etnică, culturală și religioasă. Prin trăsăturile fizico-geografice și patrimoniul
cultural se poate exprima rolul și importanța socială a turismului în regiune. Diversitatea
modalităților dedicate timpului liber are la bază potențialul turistic natural și antropic. Prin
urmare, domeniul turistic este unul cu mari perspective pentru satul Varnița, fiind caracterizat
printr-un bogat potențial turistic natural și antropic. Satul dispune de un potențial turistic de
apreciat.
Potențialul turistic al s.Varnița este slab valorificat, deși există numeroase premise, cum ar fi
așezarea geografică favorabilă în imediata apropiere de or. Bender, pe malul Nistrului. Satul
Varnița este bine cunoscut atât pe plan intern, cât și internațional datorită apelor minerale
curative (sulfuroase hidrocarbonatate sodice calcice magnezice și alkaline cu siliciu).
Satul Varnița este atractiv din punct
de vedere a dezvoltării turismului
fiind un sat modern, cu o
infrastructură
dezvoltată,
cu
obiective atractive pentru turiști, în
primul rând tabăra Carol II. Suntem
convinși că, dacă ar fi bine
organizată, tabăra Regelui suedez
poate deveni o destinație turistică
deosebit de curioasă și interesantă,
imposibilă de trecut cu vederea.
De asemenea, un important punct de
atracție poate fi fostul port, care și-a
început activitatea în anul 1873. Fostul port, din care mărfurile ajungeau în Odesa pe cale
feroviară, atrage prin construcția voluminoasă de fiare.
În sat există și infrastructura necesară primirii turiștilor. În sat există un complex turistic
„Cetatea de Aur”, care dispune de un muzeu, piscină, saună, hotel, restaurant ș.a. „Cetatea de
Aur” este un complex privat.
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Satul dispune de 3 localuri de ceremonii: Valahia Minor, Restaurant De lux, Hanul de la
Varnița, 2 restaurante: Cetatea de aur și Vânătorul, și o cafenea.

33

3.4.5.

Principalii agenți economici

Principalii agenți economici din s. Varnița sunt prezentați în tabelul următor
Tabelul 12. Lista întreprinzătorilor ce activează pe teritoriul Satului Varnița, r-nul Anenii
Noi
Nr.
Anul
Denumirea întreprinderii
Domeniul de activitate
înregistrării
1.
SRL ”Business Market”
2016
Comerț cu amănuntul a produselor de
tutun.
2.
SRL ”Volhovet Vest”
2016
Magazin alimentar
3.
SRL ”Tarol-DD”
2016
Comerț cu amănuntul a produselor
cosmetice și de parfumerie.
4.
SRL ”Farmacia Familiei”
2016
Farmacie
5.
SRL ”Prodiofarm”
2013
Farmacie
6.
SRL ”Vij-Tir”
2016
Magazin cu materiale de construcții
7.
SRL ”Chirca Octavian”
2015
Bar în regim NON -STOP
8.
Î.M ”Elody-Farm”
2014
Farmacie
9.
SRL ”Andrelina-Lux”
2013
Gheretă cu produse de patiserie și
cofetărie.
10. SRL ”Druc Prim”
2012
Magazin de produse alimentare
11. SA ”Floreni”
2015
Gheretă cu produse din carne de pasăre
de pui, ouă.
12. SRL ”Maridans”
2013
Magazin alimentar
13. SRL ”Renalimentar”
2016
Magazin alimentar
14. Î.I ”Trifan Tricom”
2015
Magazin alimentar
15. Î.I ”Mihai Palanciuc
1997
Bar
16. SRL ”Salara Natur”
2016
Gheretă de produse alimentare și
produse animaliere.
17. SRL ”Sonetofon”
2012
Magazin cu telefoane mobile
18. Î.I. ”Cara Feodor”
1999
Magazin alimentar
19. SRL ”Domarizan”
2008
Magazin alimentar
20. Î.I. ”Ostap Lidia”
1999
Magazin cu amănuntul
21. Î.I.”Cara Vladimir”
1999
Magazin alimentar
22. SRL ”Vlaman Com”
1997
Magazin alimentar
23. SRL ”Interoil-OS”
2009
Restaurant
24. SRL ”Capaxolit-M”
2011
Comercializarea producției căpăcelelor
25. SRL ”Papirstar”
2013
Comerț articolelor de hârtie de uz casnic
26. SRL ”Vicol Caffe”
2015
Magazin –Caffe
27. SRL ”Oazis Park”
2015
Bazine de înot
28. SRL ”Varnitex-Prim”
2008
Sală de festivități
29. SA ”JLC”
1994
Gheretă cu produse lactate
30. SRL ”Orsici&CO”
2019
Comerț cu ridicata nespecializat.
31. SRL ”Luxury Service”
2019
Spălătorie auto
32. SRL ”Braga Trans”
2015
Prestarea serviciilor de transport auto de
călători.
Sursa: Primăria Satului Varnița, r-nul Anenii Noi
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3.5.

Infrastructura

3.5.1.

Fondul locativ

La moment (2020) populația satului numără 5144 locuitori. Actualmente, satul Varnița dispune
de 1438 locuințe individuale particulare, din care 220 case sunt părăsite mai mult de un an.
Fondul locativ al Satului se ridică la 57361 m2. La moment în satul Varnița, r-nul Anenii Noi,
sunt înregistrate 1700 familii, iar pe parcursul ultimului an au fost înregistrate 42 de căsătorii
și 24 de nou-născuți, tendința fiind una descrescătoare pentru ultimii ani.
3.5.2.

Infrastructura Utilităților Publice

Alimentarea cu energie electrică, iluminat stradal | Pe raza Satului Varnița, r-nul Anenii Noi
există rețea de linii electrice aeriene de înaltă tensiune, tensiune medie și joasă. Satul este
asigurat cu energie electrică de către Întreprinderea unitară de stat ”Rețelele electrice”
mun. Bender, starea liniilor de distribuție este bună. Rețelele electrice au fost renovate în ultimii
ani.
Satul dispune de iluminat stradal. În anii 2017-2019 s-au implementat proiecte de instalarea
lămpilor LED în două sectoare ale satului, 150 de corpuri de iluminat. Strada centrală Tighina
la fel e iluminată, celelalte sectoare ale satului sunt iluminate parțial. Iluminatului stradal este
achitat din bugetul local. În prezent se identifică sursele financiare pentru renovarea
iluminatului stradal pe teritoriul localității cu extinderea rețelelor de iluminare stradală în
celelalte sectoarele.
Alimentarea cu apă | În prezent în Satul Varnița este implementat un sistem centralizat de
alimentare cu apă a caselor de locuit și a edificiilor social-administrative și este asigurat de
Întreprinderea unitară de stat ”Apă și canalizare” mun. Bender.
La momentul actual 96 % (1380) dintre gospodăriile satului Varnița, sunt conectate la rețeaua
centralizată de apeduct ca urmare a implementării proiectelor de dezvoltare. Alimentarea cu apă
este înfăptuită prin intermediul a Întreprinderii unitare de stat ”Apă și canalizare” mun. Bender.
Costul unui m3 de apă este de 5 lei, insuficient pentru a acoperi deservirea sistemului de
apeduct și întreținerea tehnică a acestuia.
O sursă suplimentară de aprovizionare cu apă potabilă o constituie fântânile de tip mină, ale
căror apă este utilizată de către localnici pentru necesitățile casnice de zi cu zi. Cu toate acesta,
există un risc real și continuu ca în unele zone ale localităților calitatea apei din fântâni să fie
nesatisfăcătoare. În acest caz, este necesară efectuarea unei analize a calității apei, cu o marcare
ulterioară a fântânilor prin intermediul cerculețelor de diferite culori (caracteristice rezultatelor
analizei).
Canalizare | Satul Varnița deține un sistem de canalizare centralizat a apelor uzate de la
locuințe și obiectele economice și social-administrative. În prezent sunt conectate la rețeaua de
canalizare 250 de gospodării (din cele 1438), mai puțin de 18% case de locuit. Starea rațelor de
canalizare este relativ bună. În localitate, cei care nu sunt conectați la rețea, evacuează deșeurile
în haznale particulare în mare măsură neautorizate, ceea ce constituie un pericol eminent pentru
starea mediului înconjurător.
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În rezultatul construcției și reabilitării sistemului de canalizare, ca efect multiplicator vor fi
serviciile de asigurare cu apă / canalizare oferite agenților economici și populației satului,
îmbunătățirea mediului, cât și creșterea indicelui de sănătate a populației. Satul dispune de o
stație de epurare, care din păcate se află într-o stare deplorabilă.
Alimentarea cu gaze naturale | Sistemul de alimentare cu gaze naturale din Satul Varnița
asigură cu gaz natural 1176 (82%) de gospodării, inclusiv și instituțiile administrative din
localitate. În următorii ani se planifică extinderea rețelei de alimentare cu gaze. În pofida
numeroaselor eforturi de asigurare a locuitorilor cu gaz natural necesar uzului casnic, o parte
din gospodării realizează prepararea hranei la aragazuri aprovizionate din butelii de gaz
lichefiat /electrice, precum și la cuptoare/sobe cu lemne/cărbune. Cauze ale problemelor de
conectare a gospodăriilor la gaze naturale sunt lipsa inițiativei private și a mijloacelor bănești,
necătând la costul destul de moderat a 1m3 gaz natural furnizat consumatorului final.
Imposibilitatea suplinirii de către solicitant a condițiilor prevăzute de către furnizor în avizul de
racordare la rețeaua de gaze naturale, reprezintă un alt exemplu de factor care împiedică
realizarea contractelor de furnizare a combustibilului către consumatorii finali existenți.
Alimentarea cu căldură | În edificiile sociale și marea majoritate a gospodăriilor Satului
Varnița, energia termică este asigurată pe baza utilizării gazului natural. Datorită faptului că nu
toți locuitorii au posibilitatea de a se conecta la rețeaua de gazoduct, aceștia își asigură căldura
în sezonul rece pe baza sobelor și cazanelor autonome pe bază de lemne și/sau cărbune,
instalațiilor termice improvizate.
În perspectivă ar fi benefică efectuarea unor serii de lucrări de termoizolare a edificiilor socialadministrative, ceea ce ar permite conservarea agentului termic și reducerea cheltuielilor pentru
resursele energetice. Astfel, de lucrări ar fi binevenite și pentru gospodăriile casnice.
Ca alternativă de economisire a resurselor financiare pentru resursele energetice este utilizarea
energiei solare. Una dintre soluții ar fi utilizarea panourilor solare pentru apă caldă la instituțiile
de învățământ din localitate.
Telecomunicații | În Satul Varnița telefonia fixă este asigurată de către operatorul național –
SA Moldtelecom, care asigură în proporție de 71,06% gospodăriile Satului cu numere de
telefon: 1066 case de locuit sunt telefonizate. În raza satului Varnița, r-nul Anenii Noi,
acoperirea cu telefonie mobilă este bună. Localitatea se află în aria de acoperire a operatorilor
de telefonie mobilă Orange, Moldcell și Unite. Totodată, localitatea dispune de punct public
de acces la Internet. Localitatea este conectată la televiziune și internet prin fibră optică
Moldtelecom.
Rețeaua de drumuri Satul Varnița este traversată de drumul local L 475, care face conexiunea
cu drumurile regionale R2 și R26 Chișinău – Tiraspol. Circulația populației satului spre capitală
este asigurată de 5 rute zilnice. Localitatea este traversată de două rute 7 și 24, a transportului
public a orașului Bender spre cartierul Nordic a orașului, care circulă la fiecare 30 de minute. În
localitate există în total 10 stații auto, dintre care 2 nu sun amenajate. Probleme la capitolul
mobilitate a populației satului nu există. Satul dispune de 2 stații auto amenajate, iar în scopul
efectuării lucrărilor de deszăpezire și menținere a drumurilor locale, primăria satului apelează
la serviciile întreprinderii raionale din teritoriu pentru utilizarea tehnicii mobile specializate.
Satul nu dispune de utilaje proprii pentru întreținerea drumurilor pe timpul iernii.
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Rețeaua de drumuri a satului Varnița, r-nul Anenii Noi este constituită din 58 de străzi și se
extinde pe o lungime totală de cca. 8,4 km, dintre care asfaltați sunt 8,4 km (ceea ce reprezintă
29,26%), restul drumurilor fiind amenajate parțial în variantă albă (acoperit cu pietriș) și
”drumuri de țară”. Drumurile din localitate sunt în mare parte rudimentare, cu excepția
drumurilor centrale.
Pentru următorii ani se propunea construcția/ renovarea drumurilor în totalitate care urmărește
creșterea lungimii drumurilor locale reabilitate, care va contribui la crearea unor comunități
durabile și creșterea numărului de vizitatori la principalele obiective turistice, sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri în regiune și crearea locurilor de muncă; îmbunătățirea
infrastructurii de acces prin asigurarea unei infrastructuri de transport. Un alt proiect care va fi
inclus în programul proiectelor pentru realizare este construcția trotuarelor de-a lungul
drumurilor centrale pentru a asigura securitatea locuitorilor dar în special al copiilor satului.
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3.6.

Buna guvernare și management

3.6.1.

Management administrativ

Primăria satului Varnița, r-nul Anenii Noi dispune de propriul sediu – clădire tipică. Starea
tehnică a clădirii este bună. Sediul este conectat la rețelele de utilități publice- gaz, electricitate
și telecomunicații, rețelei de canalizare și apeduct. Apa potabilă este asigurată din sursele
locale. Încălzirea clădirii Primăriei este asigurată la moment prin intermediul agentului termic
pe bază de gaz natural.
Aparatul primăriei poate fi calificat drept competent cu o bogată experiență în domeniu. Din
componența aparatul primăriei fac parte: primarul, secretarul consiliului, specialist în
reglementările proprietății funciare, contabili (3), perceptorul fiscal, specialistul pe domeniul
tineret și sport, polițist de sector, parajurist. Toți specialiștii dispun de un stagiu de muncă de
minim 1 an. Consiliul primăriei este alcătuit din 15 consilieri. Activitatea aparatului Primăriei
este foarte bine concepută. Prin urmare, secretarul consiliului, este direct responsabili pentru
starea lucrurilor la toate compartimente în cadrul localității. La începutul fiecărei săptămâni se
petrec ședințe de lucru ale aparatului Primăriei, unde se discută despre toate problemele Satului
și se precaută soluțiile de a le rezolva.
Primăria satului Varnița este deschisă către public, este prezentă activ în cadrul trusturilor
media, posturile de televiziune, radio, presă, fapt ce sporește notorietate comunității locale.
Anual se organizează ziua ușilor deschise, când localnicii și toți doritorii por face cunoștință cu
activitatea tuturor subdiviziunilor Primăriei
În condițiile actuale când se necesită în mod prioritar de atras surse financiare externe pentru
demararea proiectelor de importanță majoră pentru sat, funcționarii primăriei/consilierii sunt
instruiți în domeniul atragerii fondurilor externe/investițiilor, managementului proiectelor.
Necătând la aceasta este necesară suplinirea cunoștințelor în domeniul administrației publice,
operarea tehnicii de calcul. În perspectivă se planifică implementarea unui circuit electronic al
tuturor documentelor APL, fiind implementat proiectul „Primăria electronică”.
În perspectivă, în vederea sporirii gradului de implicare a cetățenilor în procesul decizional a
APL se impune elaborarea unui mecanism de implementare în activitatea aparatului Primăriei a
prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional (№ 239 din13.11.2008).
Securitatea cetățenilor în cadrul satului este asigurată șeful de post (ofițer superior de sector al
postului de poliție Varnița din subordinea Inspectoratului de poliție a r-nul Anenii Noi). Sediul
poliției locale se află în blocul locativ de pe str. Tighina, nr. 58. Starea criminogenă în cadrul
Satului Varnița este relativ bună.
În satul Varnița este amplasat un Oficiu Poștal. Starea oficiului este satisfăcătoare, fiind dotat
cu utilități sociale, precum electricitatea, telecomunicații. Oficiul este conectat la apeduct și
sistem de canalizare. Încălzirea Oficiului Poștal este de asigurată prin intermediul cazangeriei
autonome pe bază de gază naturale.
Satul Varnița, r-nul Anenii Noi dispune de un post de radio (momentan nu este funcțional).
Populația Satului preponderent se informează de pe panourile informative instalate în incinta și
în fața primăriei, precum și în locuri special amenajate din perimetrul Satului. Cetățenii mai
sunt informați prin intermediul presei republicane, TV, posturile de radio regionale și
republicane, anunțuri și avize informative.
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Un loc aparte revine site-ului și paginilor satului și a Primăriei pe rețelele de socializare, care
sunt actualizate, funcționale și foarte informative, reflectând toate activitățile satului
(www.varnita.md
Pagina
oficială
a
primăriei
satului
Varnița.
și
https://www.facebook.com/PrimariaVarnita/)
3.6.2.

Bugetul Local

Veniturile bugetului local | În ultimii 3 ani, în bugetul local s-au încasat venituri totale în
valoare de: 8,5 mln lei în 2017, 9,1 mln lei în 2018 și 11,5 mln în 2019. Dacă e să excludem
transferurile cu destinație specială pentru investiții capitale, tendința este una constantă. Cea
mai mare parte a veniturilor o constituie transferurile care înregistrează valori cuprinse între 80
și 90%, ceea ce determină o dependență foarte mare față de bugetul de stat. Veniturile propriii
constituie în mediu 7-10% din totalul veniturilor locale, cea mai mare provenind din defalcările
de la impozitul pe venit al persoanelor fizice.
Tabelul 13. Evoluția veniturilor totale a bugetului local, 2017-2020, mii lei
2017
2018
Denumirea indicatorului
executat
1. Veniturile – total:
8460,0
9120,0
Venituri regulatorii
2. Veniturile proprii
3.Taxele locale
4. Mijloace speciale
5.Transferuri
Sursa: Primăria localității

2019
11471,7
2575,5
387,9
313,9
436,9
7757,5

Cheltuielile bugetului local | În ultimii 3 ani, cheltuielile totale executate ale bugetului local
înregistrează o evoluție crescătoare de la 9 mln lei în 2017 la 11,9 mln lei în 2019ca și
veniturile totale. Cele mai mari categorii de cheltuieli înregistrate în această perioadă sunt:
1) Cheltuielile cu grădinița, reprezintă prima categorie majoră pentru care s-au
cheltuit în mediu 33% din bugetul local în fiecare an;
2) Cheltuielile cu aparatul administrativ (primăria) pentru care în mediu s-au cheltuit
16% din bugetul local pe an;
3) Cheltuieli cu centrul multifuncțional: pentru care în mediu s-au cheltuit circa 16%
anul din bugetul local;
Tabelul următor prezintă detaliat evoluția cheltuielilor bugetului locale în anii 2017-2019, și
celor aprobate pentru anul 2020.
Tabelul 14. Evoluția structurii cheltuielilor bugetului local, 2017-2020, mii lei
2017
2018
Denumirea indicatorilor
executat
Cheltuieli total
8889,5
9588,5
Aparatul administrativ
1477,5
1781,2
Dezvoltarea drumurilor
609,5
590,5
Grădinița
3034,9
3176,7
Școala de arte
944,9
1000,0
Contabilitate
Biblioteca
75,8
93,6
Cultura, arta, sport
302,4
427,7

2019
11876,5
2009,4
598,5
3850,6
1480,3
101,2
1612,8
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Denumirea indicatorilor
Centrul Comunitar Multifuncțional
Asclepios
Amenajarea teritoriului
Cheltuieli neatribuite la alte grupe
(de servicii)
Protecția socială
Aprovizionare cu apă
Iluminat stradal
Școala primară
Alte cheltuieli
Sursa: Primăria localității
3.6.3.

2017
1453,3

2018
executat
1575,4

2019

597,2

405,2

393,7

144,4
49,6
200,0

149,0

163,5

1626,6

389,2

Societatea civilă

În satul Varnița, r-nul Anenii Noi sunt înregistrate și își desfășoară cu succes activitatea 7
organizații obștești de profil (vezi tabelul de mai jos). Pe parcurs se va impune deschiderea unor
noi organizații în așa domenii ca: mediu, salubrizare, gestiunea aprovizionării cu apă/gaze
naturale, etc.
Programul „Fondul pentru Tineri Varnița” este coordonat de Asociația Obștească de Tineret
„Șansa” în parteneriat cu Administrația publică locală Varnița și IRC COMMON HOME.
Programul este susținut financiar de Fundația Est-Europeană Moldova, din resursele acordate
de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare
Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA).
Tabelul 15. Lista ONG-urilor din Satul Varnița, r. Anenii Noi
Anul
№
Denumirea ONG-ului
Domeniul de activitate
înregistrării
1 AO „Pedagogi și părinți Vatra”
2000
Educație
2 Asociația Combatanților
2002
Social, apărarea drepturilor
3 AO Educatori Părinți Speranța
2003
Educație
4
Politici tineret, cultură, sport,
AO de tineret „SANSA”
2006
voluntariat, educație
5
Apărarea drepturilor, social,
AO „Femeie. Speranță. Viitor”
2007
cultură, sport , ecologie,
educație
6 AO „Agenția de dezvoltare
2015
Dezvoltare comunitară
regională Transnistreană”
7
Social, tineret, cultură , sport ,
AO „Serdțe”
2015
educație
Sursa: Primăria Satului Varnița, r-nul Anenii Noi
3.6.4.

Portofoliu de proiecte

Pe parcursul anilor 2013 - 2019 în cadrul Satului Varnița, r-nul Anenii Noi au fost demarate și
finisate în termen, 41 proiecte majore.
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Tabelul 16. Proiecte implementate în s. Varnița, r-nul Anenii Noi în anii 2013-2019
Perioada
Costul total,
№
Denumirea proiectului
Sursa de finanțare
implementării
lei
1
Reparația str. Plugarilor .
2013
600 000, 00
Ministerul
Transportului –
2
Construcția unor porțiuni de trotuar
2013
1 491 344, 82 FISM
și renovarea a două sectoare de
drum.
3
Montarea colectoarelor solare la IP
2013
1200 413, 00 Uniunea Europeană,
Romanița
prin intermediul
FISM
4
Centrul de reintegrare și reabilitare
2014
1 738 000,00 Guvernul RM
a persoanelor în etate
Biroul pentru
Reintegrare
5
Reparația clădirii administrative a
2014
900 000,00
Guvernul RM
primăriei s. Varnița
6
Construcția Centrului de Sănătate
2015
2 300 000, 00 Programului Băncii
Mondiale, prin
intermediul
Ministerului
Sănătății RM
7
Conectarea IP liceul teoretic
2015
1 200 000, 00 Uniunea Europeană,
Varnița la sursele energetice din
co-finanțat PNUD
biomasă
8
Reparația îmbrăcămintei rutiere
2013
1 850 000, 00 Uniunea Europeană,
din beton asfaltic spre cart. Nordic
co-finanțat PNUD
9
Servicii medicale de calitate în s.
2016
1 328 400, 00 Uniunea Europeană,
Varnița ca eliment de consolidare a
co-finanțat PNUD
încrederii între cetățenii de pe
ambele maluri ale Nistrului
10 Dotarea
Centrului
pentru
2014
100 000,00
Bugetul de stat
persoanele în etate cu mobilier
11 Lucrări de eficientizare a energiei
2016
2 400 000, 00 Fondul de
termice la IP Romanița – Fondul
Eficientizare a
de Eficientizare a Energiei
Energiei
12 Extinderea rețelelor telefonice
3 000 000, 00 Moldtelecom
locale FO (FTTh) în s. Varnița
13 Proiectarea rețelelor de apeduct și
2017-2019
1 113 000,00 Guvernul RM
canalizare (I-II parte)
Biroul pentru
Reintegrare
14 Reparația Școlii de Arte Varnița
2014
500 000, 00
Guvernul RM
15 Amenajarea stadionului școlar
2017
100 000,0
Primăria Varnița
16 Reparația drumului de acces spre s.
2017
400 000,00
Fondul Rutier
Varnița, str. Plugarilor
17 Reparația trotuarului str. 31 August
2016
Ministerul
și amenajarea teritoriului aferent IP
Transportului RM
Romanița
18 Construcția
pavilioanelor
și
2017
200 000,00
Guvernul României
amenajarea teritoriului la IP
prin intermediul
Romanița
FISM
19 Eficientizarea instituției preșcolare
2016
80 000, 00
Departamentul
– Departamentul Românilor de
Românilor de
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№

Denumirea proiectului

20

pretutindeni
Complexul sportiv – educațional în
s. Varnița

Perioada
implementării

Costul total,
lei

Sursa de finanțare

2016

3 000 000, 00

2016

165 800, 00

2019

919 907,33

Turneul Internațional la Box ”
2019
Varnița” Cupa
24 Restaurarea Monumentului ”Situl
2017
istoric Carol XII”
25 Reparația sălii mici de festivități,
2019
inclusiv scenă , CCT Varnița
Sursa: Primăria Satului Varnița, r-nul Anenii Noi

120 000,00

pretutindeni
Uniunea Europeană,
co-finanțat
implementat PNUD
Guvernul RM Biroul
pentru Reintegrare
Ministerul
Dezvoltării
Regionale și
Construcțiilor al RM
PNUD, bugetul local

400 000

Uniunea Europeană

114 700 ,00

APL, GAL
Serpentina Nistrului

21
22

23

Reparația fațadei Școlii de arte
Varnița
Reparația drumului central
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3.7.

Analiza SWOT

Economie























PUNCTE TARI
Așezarea geografică favorabilă dezvoltării
agriculturii, industriei și comerț
Infrastructura de acces favorizabilă pentru
dezvoltarea mediului economic
Piața de desfacere apropiată (or. Bender)
Disponibilitatea resurselor umane
Costul relativ scăzut al forței de muncă
Terenuri agricole cu potențial existent pentru
obținerea de produse agricole ecologice
Terenuri agricole preponderent consolidate
Prezența agenților economici ( magazine,
fermă de păsări, frigidere etc.)
Pe teritoriul Satului activează mai multe
instituții comerciale, magazine, ateliere de
prestări servicii etc.
Nod de infrastructură de transport dezvoltat
(cale-ferată, transport fluvial)

OPORTUNITĂŢI
Atragerea investițiilor externe
Stimularea antreprenorilor locali şi potențiali
(sectorul agricol: frigidere industriale, linii de
sortare şi ambalare, prestări servicii populației,
industria de producere şi prelucrătoare)
Stimularea producătorilor locali prin aplicarea
tehnicilor şi tehnologiilor moderne
Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor de
tip public-privat;
Atragerea turiștilor prin deschiderea zonelor
de agrement, agropensiuni, investiții directe în
târguri, festivaluri, piețe tradiționale și alte
manifestări tradiționale locale;
Valorificarea Taberei Regelui Carol XII în
scopuri turistice:
Poziție geografică favorabilă, existând
posibilitatea de cooperare transfrontalieră în
cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi de
atragere de investiții străine directe şi a
asistenței prin intermediul Programelor de
vecinătate cu UE.
Existența în raion a organizațiilor care oferă
consultanță în sfera businessului: Centrul de
consultanță și asistență în afaceri, Organizația
pentru Dezvoltarea și Susținerea
Antreprenoriatului Mic și Mijlociu, ș.a.



























PUNCTE SLABE
Potențialul economic al Satului este slab
valorificat în comparație cu posibilitățile de
dezvoltare
Slaba valorificare a resurselor naturale şi a
materiilor prime din mediul rural
Accesul la credite a întreprinderilor mici este
scăzut.
Lipsa capitalului străin în economia locală
Lipsa specialiștilor calificați;
Resurse financiare la nivel local, insuficiente
pentru susținerea /promovarea unor investiții;
Ponderea înaltă a populației antrenate in
agricultură
Sectorul serviciilor slab dezvoltat;
Slaba implementare a sistemului de asigurare
a calității producției agricole conform
normelor europene.
Lipsa asociațiilor obștești în domeniul
agriculturii

AMENINŢĂRI
Insuficientă informare și educare a populației
pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii,
protecția mediului
Nivelul scăzut de receptivitate a populației
locale la programele de finanțare
Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte
negative asupra pieței muncii, economiei
locale si asistenței sociale în perspectivă
Scăderea volumului transferurilor făcute de
persoanele plecate la muncă peste hotarele
țării
Rata ridicată a dobânzii la credite
Resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea si cofinanțarea proiectelor
Risc de creștere a șomajului prin
restructurarea și retehnologizarea unor
societăți comerciale
Instabilitatea cadrului legislativ național
Lipsa subvenționării principalelor ramuri ale
economiei din partea statului
Incapacitatea infrastructurii de a se adapta la
dezvoltarea intensivă
Embargouri la produsele autohtone
Migrarea populației apte de muncă
Starea de urgență generată de Criza COVID19
Condițiile extreme cauzate de schimbările
climatice.
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Infrastructură
PUNCTE TARI
Existența în sat a rețelelor de electricitate,
telecomunicații, precum și asigurarea cu
agent termic a edificiilor social-culturale
Asigurarea cu iluminat stradal a
majorității străzilor de pe teritoriul satului
Existența rețelelor de cablu TV şi internet
în localitate
Localitatea este gazificată
Racordarea la rețeaua de apeduct
Existența drumului local L475, și
apropierea drumurilor regionale R2 și
R26
Rețea de drumuri locale reabilitate și
modernizate/ restul fiind în curs de
execuție
Existența legăturii rutiere cu centrul
raional și capitala.
















OPORTUNITĂŢI
Atragerea investițiilor externe
Existența unor programe cu finanțare
nerambursabilă pentru reabilitarea
termică, renovarea drumurilor locale şi
amenajarea canalelor de scurgere a apelor
pluviale.





PUNCTE SLABE
Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii
sociale (lipsa gunoiștii autorizate și starea
deplorabilă a stației de epurare)
Deversarea apelor reziduale menajere în
locuri neamenajate, fapt ce duce la
poluarea apelor (de suprafață și subterane)
și solului
Starea precară a unor porțiuni de drum în
unele regiuni din sat precum și a
trotuarelor
Izolarea termică a clădirilor este
necorespunzătoare;
Lipsa mijloacelor de transport adecvate și
a căilor speciale de acces pentru
persoanele cu handicap, în instituțiile
social-culturale
Doar 5% din gospodăriile casnice
conectate la rețeaua de canalizare
Învechirea rețelelor de apeduct
Lipsa stației de epurare
Lipsa surselor financiare pentru elaborarea
documentație tehnice.
AMENINŢĂRI
Cadrul legislativ instabil
Costuri ridicate pentru conformarea la
standardele europene de calitate
Politica instabila.
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Social
















PUNCTE TARI
În sat există un liceu teoretic și grădiniță
de copii, școala de arte
Instituțiile de învățământ au fost
modernizate și sunt asigurate cu toate
comunicațiile necesare.
Prezența cadrelor didactice cu experiență
În sat există oficiu poștal,
Locuitorii beneficiază de servicii
medicale de calitate la Oficiul medicilor
de familie din sat, care a fost renovat, este
dotat la nivel mediu cu aparataj tehnic și
dispune de personal medical calificat
Grupele de persoane social-vulnerabile
sunt sub supravegherea unui asistent
social, asistat de lucrători sociali
Satul dispune de Centrul comunitar
”ASCLEPIO” de asistență socială pentru
persoanele în etate sau cu probleme de
ordin social, și copii în situația de risc
Satul este reprezentat prin echipele de
fotbal, volei, box și tenis de masă și caiac
canoe.
Existența clinicilor medicale și
stomatologice.
ExistentaOPORTUNITĂŢI
Centrului de Tineret, Asociația
de
Tineret
Lărgirea gamei de servicii medicale
prestate
Implementarea unor programe complexe
de monitorizare a stării de sănătate a
localnicilor
Suplinirea personalului medical rezident
şi permanent.














PUNCTE SLABE
Baza tehnico-materială a instituțiilor de
învățământ preșcolar şi liceal insuficient
extinsă
Spații de agrement (terenuri de joacă)
pentru copii insuficiente
Fonduri insuficiente destinate asistenței
medicale şi sociale
O parte a populației active a migrat în
străinătate, copiii acestor persoane fiind
lăsați în grija bunicilor sau rudelor
Inexistența dispensarului veterinar;
Lipsa unei săli sportive a satului,
Lipsa unui stadion amenajat
Sala sportivă de la liceu cu pardoseală
deteriorată.

AMENINŢĂRI
Scăderea interesului față de efectuarea
studiilor în localitate
Dificultăți în susținerea financiară a
proiectelor de investiții cu caracter social
Resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea si cofinanțarea proiectelor
sociale.
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Cultură și turism
PUNCTE TARI
În localitate activează colective artistice:
colectivul model ”Fântâna Dorului”.
Tradițiile populare bine păstrate
Existența unei bucătării locale specifice
Existența manifestărilor cu valoare
folclorică;
Existența meșterilor populari (prelucrarea
lemnului,
Existența Taberei Regelui Carol XII
Pe parcursul anului se desfășoară
numeroase activități etno-culturale,
sportive şi de agrement
În localitate există o biserică creștinortodoxă „Acoperământul Maicii
Domnului”,
Cimitirul local este îngrădit și dispune de
drum de acces
Pe teritoriul localității activează Centru de
Cultură și Tineret
Existența în sat a Școlii de arte
Satul dispune de o bibliotecă publică
Existența localurilor de agrement:
cafenea, 3 restaurante, baza de odihnă.
GAL Serpentina Nistrului care la fel
promovează cultura si turismul rural
Agenți economici care promovează
turismul rural
Existența VIO-PARK-ului Varnița.
OPORTUNITĂŢI
Dezvoltarea şi stimularea activității
echipelor sportive locale existente și
înființarea a noi echipe
Valorificarea potențialului local ( turistic,
cultural, istoric, natural)
Dezvoltarea infrastructurii turistice și a
unităților de primire turistică.
Dezvoltarea unui traseu turistic pe apa
Instruirea agenților economici în
depunerea proiectelor economice.












PUNCTE SLABE
Potențialul cultural-turistic al Satului este
slab valorificat
Interes scăzut pentru turism ca potențial
pentru afaceri şi crearea de noi locuri de
muncă
Satul nu dispune de surse media proprii
Lipsa unui Centru de Informare turistică
în raionul Anenii Noi.
Insuficiența surselor financiare pentru
dezvoltarea afacerilor turistice
Lipsa cunoștințelor agenților economici
în scrierea proiectelor economice
Infrastructură turistică de cazare slab
dezvoltată.

AMENINŢĂRI
Resurse financiare insuficiente pentru
contribuțiile proprii la proiectele
finanțate, în special în mediul rural.
Pandemia COVID19.
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Suprafața administrativă, fondul funciar
PUNCTE TARI
Interesul sporit al APL în vederea
îmbunătățirii stării mediului ambiant din
localitate
Educația ecologică la nivel înalt
Respectarea, în general, de către populație
a normelor de transportare și depozitare
de deșeurilor la gunoiște
Resurse acvatice majore – r. Nistru
Utilizarea redusă a pesticidelor



















OPORTUNITĂŢI
Implementarea proiectului de colectare
selectivă a deșeurilor
Amenajarea şi curățarea tuturor fântânilor
de tip mină
Curățirea și amenajarea zonelor de
protecție din preajma fântânilor și a zonei
de protecție a apelor
Menținerea străzilor satului într-o stare
curată
Informarea populației privind necesitatea
protecției mediului ambiant şi utilizării
raționale a resurselor naturale
Promovarea educației ecologice a tinerei
generații pentru a proteja mediul și a
folosi rațional resursele naturale
Creșterea interesului autorităților locale
pentru promovarea de parteneriate în
vederea protecției mediului;
Disponibilitatea finanțărilor proiectelor de
mediu prin intermediul fondurilor
europene nerambursabile.










PUNCTE SLABE
Lipsa Planului Urbanistic General (PUG)
Lipsa ariilor naturale protejate
Fântânile nu sunt marcate cu plăcuțe de
informare privind calitatea apei
Expunerea la hazardurile naturale
sezoniere, în special la secetă
Insuficienta preocupare a agenților
economici în recuperarea și refolosirea
ambalajelor
Solurile sunt afectate de factori de
degradare precum eroziunea,
Extragerea nesancționată a nisipului din r.
Nistru
Pescuitul neautorizat.
AMENINŢĂRI
Impactul negativ al schimbărilor
climatice asupra sectorului agricol
(secete, grindină)
Dificultăți în susținerea financiară a
proiectelor de investiții de mediu
Sărăcia, lipsa surselor de existență sau
alte necesități vitale îi constrânge pe
cetățeni să încalce legea, inclusiv la
capitolul tăieri ilicite.
Costuri ridicate pentru conformarea cu
standardele europene de calitate în
materie de mediu
Neglijarea tradițiilor locale în domeniul
protecției mediului
Resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea și cofinanțarea proiectelor
legate de mediu
Lipsa informațiilor legate de normele
europene de mediu în rândul micilor
întreprinzător.
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APL
















PUNCTE TARI
Aparatul primăriei este calificat, cu o
bogată experiență în domeniu
Activitatea aparatului Primăriei este bine
concepută şi organizată,
APL dispune de calculatoare conectate la
Internet
Membrii APL dețin abilități și experiență
în domeniul dezvoltării proiectelor
Adunările cu localnicii sunt petrecute
frecvent, în funcție de necesitate
Satul deține o pagină electronică și pe
rețelele de socializare permanent
actualizate
Localnicii sunt gata să se implice în
suportul administraţiei publice locale în
procesul de implementare a proiectelor
Securitatea cetățenilor este asigurată de
către sectorul de poliție
Prezența în sat a ONG care se implică în
soluționarea problemelor Satului
OPORTUNITĂŢI
Atragerea investițiilor externe
Implicarea mai activă a tineretului în
dezvoltarea Satului
Stabilirea unor contacte/parteneriate
durabile și colaborarea cu localități din
țările vecine ă în vederea soluționării unor
probleme comune (proiecte, măsuri
culturale, schimb de experiență)
Participarea membrilor APL în cadrul
proiectelor internaționale, cursuri de
perfecționare.










PUNCTE SLABE
Nivel scăzut de implicare şi informare a
cetățenilor cu privire la problemele
Satului şi în procesul de luare a deciziilor
Lipsa unui sistem electronic bine
conceput, cum ar fi ”Primăria
electronică”
Societatea civilă este insuficient implicată
în activitățile de ordin social a localității
Situația politică nestabilă din cauza
poziției limitrofe a zonei de conflict
Transnistrene
Statele de personal nu prevăd un
specialist în scrierea proiectelor precum și
unui specialist IT pentru întreținerea
paginii web

AMENINŢĂRI
Lipsa resurselor financiare la nivel local,
insuficiente pentru sprijinirea şi/sau
promovarea unor investiții majore
Instabilitate legislativă.
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4.
4.1.

Strategia de Dezvoltare Comunitară
Viziunea

Reieșind din premisele şi necesitățile identificate în cadrul diagnozei socio-economice a satului
şi având la bază tendințele de dezvoltare demografică, social-economică, a utilităților şi
serviciilor publice, viziunea strategică de dezvoltare a satului Varnița pentru perioada 2020 2025 este următoarea:
Localitatea Varnita - o comunitate prosperă, cu o infrastructură social-economică
dezvoltată, servicii publice de calitate, ecologică, tradiții culturale păstrate și
obiceiuri promovate, cetățeni activi implicați în viața satului.
4.2.

Misiunea

Pentru realizarea Viziunii strategice a satului Varnița Misiunea comunității şi a autorităților
publice locale este:
Dezvoltarea durabilă a satului Varnița, r-nul Anenii Noi, în scopul creșterii
calității vieții prin crearea unui mediu economic şi social prosper, sănătos şi
participativ, capabil să asigure bunăstarea cetățenilor.
4.3.

Valorile comunității

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

Transparență

Activism
Competență

Cooperare
Consultare
Respect reciproc
Toleranță

Această valoare se va manifesta prin competență, rapiditate şi calitate
în soluționarea problemelor stringente ale comunității
Este valoarea care va asigura dezvoltarea în toate domeniile, care va fi
asigurată prin asumarea de către responsabilii de implementare a
obligațiilor de a efectua acțiunile până la sfârșit cu asumarea
răspunderii pentru consecințe
Activitatea în privința implementării strategiei de dezvoltare se va
desfășura fiind permanent îndreptată spre maximizarea căilor şi
posibilităților de informare reciprocă a factorilor de decizie şi a
cetățenilor pentru asigurarea clarității şi înțelegerii procesului în
derulare
Această valoare este cheia succesului misiunii şi trebuie să se
manifeste prin simțul răspunderii în îndeplinirea obligațiilor asumate şi
prin perseverența la toate etapele realizării planului de acțiune
Această valoare se va manifesta prin implicarea în rezolvarea
problemelor Satului a unor persoane care dispun de cunoștințele şi
abilitățile necesare, investiți cu exercitarea acestor atribuții şi
responsabili pentru acțiunile lor
Strategia de dezvoltare va fi implementată doar lucrând împreună şi în
interes reciproc încercând să diminuăm divergențele la maxim
Orice acțiune cu impact asupra unei mari părți a Satului va fi discutată
cu întreaga comunitate şi implementată cu acordul majorității
Atitudine de stimă reciprocă atât în relațiile de serviciu, oficiale, cât şi
cele cotidiene
Capacitatea de a te abține în situații critice, în interesul cauzei, a
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Patriotism
(local, național)
Meritocrație

Onestitate

4.4.

majorității
Sentiment de dragoste şi devotament față de patrie şi de popor, faţă de
locul de baștină, precum şi promovarea tradițiilor şi valorilor în timp şi
spațiu
Capacitatea de autoanaliză a activității ce se manifestă prin
promovarea factorilor de decizie, în funcție de competență,
profesionalism şi omenie
Toate părțile implicate în procesul implementării planului strategic vor
da dovadă de onestitate pentru a realiza o conlucrare sinceră în vederea
realizării cu succes a Planului Strategic

Cadrul și direcțiile strategice

Pentru realizarea viziunii strategice, activitățile și proiectele, tuturor factorilor implicați în
procesul de dezvoltare locală, vor fi orientate pe următoarele direcții strategice de dezvoltare și
spre atingerea următoarelor programe:
#
I.

II.

Obiectiv strategic
Asigurarea condițiilor
pentru
crearea unor activități economice
rentabile, sporind totodată numărul
locurilor de muncă în localitate
Dezvoltarea
şi
eficientizarea
infrastructurii de utilități publice
de calitate pentru toți locuitorii

III.

Modernizarea,
dezvoltarea
şi
eficientizarea
sistemului
de
educație, sănătate şi protecție
socială

IV.

Reabilitarea,
modernizarea
infrastructurii culturale şi de
agrement
prin
valorificarea
patrimoniului cultural și istoric al
localității
Informarea şi implicarea populației
în vederea utilizării raționale a
resurselor naturale

V.

VI.

Implementarea în activitatea APL
a unui sistem instituțional modern,
transparent şi participativ

Program
Diversificarea micului business
Dezvoltarea infrastructurii agricole
Valorificarea potențialului turistic al Satului
Modernizarea infrastructurii publice a drumurilor
locale și iluminatului public
Construcția rețelelor inginerești de alimentare cu
apă potabilă şi canalizare
Asigurarea cu agent termic a edificiilor sociale
prin diversificarea surselor energetice
Dezvoltarea unui învățământ școlar şi preșcolar
local competitiv
Îmbunătățirea infrastructurii mediului școlar şi
preșcolar
Îmbunătățirea stării de sănătate a populației
satului, inclusiv și pentru grupurile social vulnerabile
Dezvoltarea infrastructurii necesară pentru
desfășurarea activităților culturale
Renovarea şi modernizarea bibliotecii locale
Dezvoltarea infrastructurii de odihnă şi agrement
a populației
Crearea sistemului sătesc de management al
deșeurilor în conformitate cu standardele
moderne de performanță în domeniu
Asigurarea unui mediu sănătos şi ecologic curat
Informarea şi instruirea publicului în domeniul
protecției mediului ambiant
Asigurarea transparenței în activitatea APL
Dezvoltarea capacităților de planificare şi
atragere a resurselor financiare
Dezvoltarea spiritului asociativ şi civic în rândul
cetățenilor satului
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#
VII.

Obiectiv strategic
Program
Dezvoltarea parteneriatelor și Dezvoltarea parteneriatelor și consolidarea
consolidarea încrederii dintre încrederii prin organizarea evenimentelor sociocetățenii din s. Varnița și culturale și măsuri sportive
localitățile din stînga Nistrului

Realizarea obiectivelor de dezvoltare socio-economică durabilă va lua în considerare
următoarele criterii:
 coeziunea și solidaritatea cetățenilor
 puterea satului
 dezvoltarea durabilă
 obiective de calitate globale locale – integrare.
Pentru fiecare dintre acestea în domeniile de acțiune stabilite se formulează câte un obiectiv
strategic (proces), astfel:
Mediul
Social
Economic
Urbanism
Infrastructura
înconjurător
Criterii /
Planuri
Plan
Plan
Plan
Plan social
Plan de mediu
economic
Urbanism
infrastructura
Creșterea
Asigurarea
coeziunii
Creșterea
Politici ale Creșterea
satisfacerii
Coeziunea /
sociale
a numărului de teritoriului
coeziunii
nevoilor
de
solidaritatea
cetățenilor
locuri
de în favoarea ecologice
a
confort
și
Cetățenilor
Acces
la muncă
cetățenilor
cetățenilor
civilizație
informație
Creșterea
Echilibru între
Puterea
Creșterea
Valoare
puterii
activități
Nivel ridicat de
localității
puterii sociale a
ridicată
a
economice a
antropice
și civilizație
Satului
Satului
Satului
poluare
Minime
Valorificarea Minime
Optimizarea
Dezvoltarea Minime
probleme
probleme
teritoriului
probleme
de raportului nevoi
Durabila
sociale
economice
ca resursă
mediu
/ resurse
Aliniere
la Aliniere
la Aliniere la Aliniere
la Aliniere
la
Obiective
standarde
standarde
standarde
principii,
standarde
CADRUeconomice
europene de standarde
de europene
de
CALITATIV sociale
europene
europene
urbanism
mediu europene civilizație
Capacitatea strategiei și a planurilor de acțiune de a răspunde nevoilor actuale, utilizând eficient
resursele existente și adaptându-se viziunii generațiilor tinere reprezintă, de asemenea, un
criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest capitol.
Pentru fiecare domeniu planificarea strategică se face pe 3 niveluri:
- nivel strategic - pe termen lung
- nivel tactic - pe termen mediu
- nivel de proiecte - pe termen scurt, eșalonat
În acest fel se acoperă complet aria de dezvoltare strategică a Satului Varnița pentru perioada
2019 – 2024.
Strategia de dezvoltare durabilă are cel puțin șapte trăsături caracteristice care se recomandă
managerilor locali responsabili de acest domeniu.
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Principalele obiective ale dezvoltării durabile ale Satului Varnița constau în:
 dezvoltarea infrastructurii de bază a localității;
 protecția mediului;
 întărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei;
 regenerare rurală.
Redactarea strategiei pornește de la următoarele premise:
 îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației Satului;
 ridicarea standardului calitativ al aspectului Satului, al construcțiilor, serviciilor și al
imaginii în general;
 oferirea de oportunități pentru intervenția sectorului privat în proiectele Satului, fie sub
forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor
permanente între parteneri;
 adaptarea la inevitabilele schimbări care au loc în sat.
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4.5.

Planul de acțiuni

Obiectiv Strategic 1. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități economice rentabile, sporind totodată numărul locurilor de muncă în
localitate
Sursa
Program
Perioada de
Cost,
potențială de
Responsabil
Indicatori de performanță
Acțiuni/Proiecte
implementare
mii lei
finanțare
1.1. Diversificarea micului business
1.1.1. Accesarea unor surse de finanțare
2020 - 2025
1000,0
Surse atrase
Agenți
 Cel puțin 2 proiecte scrise și implementate pentru
sub formă de grant sau proiect
economici
dezvoltarea business-ului rural
investiționale
1.1.2. Stimularea dezvoltării sectorului
2020 - 2025
800,0
Surse atrase
Agenți
 3 servicii noi create (reparația încălțămintei,
servicii
economici
îmbrăcămintei)
 Cel puțin 2 angajați
1.1.3. Stimularea dezvoltării sectorului de
2020 - 2025
5000,0
Agenți
Agenți
 1 hangar construit
creștere, păstrare și prelucrare a producției
economici,
economici
 1 frigider construit
agricole
Surse atrase
 Cel puțin 50 de beneficiari, inclusiv femei
1.1.4. Antrenarea tineretului în activități
2020 - 2025
3000,0
Donatori, alte
Agenți
 3 afaceri lansate
antreprenoriale prin intermediul Fondului
surse
economici
 6 afaceri dezvoltate
de antreprenoriat pentru tineri pentru
”Varnița”
1.1.5. Înființarea de noi asociații agricole,
2020 - 2025
100,0
Capital privat,
GȚ, Agenți
 Cel puțin o asociație create
grupuri de producători locali
surse atrase
economici
 Cel puțin 1 antreprenor tânăr implicat
1.2. Dezvoltarea infrastructurii agricole
1.2.1. Stimularea folosirii tehnologiilor
2020 - 2025
5,0
Surse atrase
GȚ, ACSA,
 2 instruiri organizate
moderne în agricultură
Lideri locali
 Cel puțin 10 producători informați, inclusiv 1 femeie
1.2.2. Informarea producătorilor agricoli
despre fondurile disponibile pentru
reabilitarea sistemelor de irigare a
terenurilor agricole

2020 - 2025

5,0

FIDA, FEN,
FISM, alte surse

GȚ, Agenți
economici




2 instruiri organizate
Cel puțin 6 producători informați, inclusiv femei
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Program
Acțiuni/Proiecte
1.2.3. Stimularea lansării de noi afaceri în
domeniul agricol şi activităților conexe

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

2020 - 2025

2000,0

1.2.4. Dezvoltarea sectorului
2020 - 2025
1000,0
legumiculturii prin atragerea de investiții și
preluarea experiențelor statelor
1.3. Valorificarea potențialului turistic al Satului
1.3.1. Elaborarea planului strategic al
2020 - 2021
10,0
clusterului turistic „GAL Serpentina
Nistrului”

Sursa
potențială de
finanțare
Proiectul
Agricultura
competitivă în
RM (MAC-P),
surse atrase
Surse atrase

Indicatori de performanță

Responsabil
GȚ, Agenți
economici



2 afaceri lansate

GȚ, Agenți
economici



1 întreprindere de creștere a legumelor creată

BL, alte surse

Primar, CL,
Parteneri de
dezvoltare





1.3.2. Deschiderea de agropensiuni în
vederea promovării agroturismului local

2020 - 2025

2000,0

Sector de
afaceri, Capital
privat, alte surse

Agenți
economici,
cetățeni





1.3.3. Construcția și amenajarea intrărilor
în localitate
1.3.5. Instalarea indicatoarelor informative
în localitate
1.3.4. Elaborarea și cartografierea traseelor
turistice
1.3.6. Elaborarea spoturilor video pentru
promovarea localității/ instituțiilor/
evenimentelor socio-culturale

2021 - 2025

1000,0

BL, donatori

Primar, CL



Grup de lucru pe planificare strategică
Ateliere pe planificare strategică
Plan strategic al clusterului turistic „GAL Serpentina
Nistrului”
1 pensiune turistică creată
30 turiști cazați anual
Cel puțin 100 persoane informate, număr
proporțional femei și bărbați
3 intrări amenajate

2021 - 2024

10,0

BL



10 indicatoare instalate

2021 - 2023

500,0



1 traseu elaborat cu 5 puncte turistice create

2020 - 2025

50,0

Fonduri
externe, AE
BL, AE

Primar,
viceprimar
Manager
GAL
Primar,
viceprimar




5 spoturi video
Cel puțin 1000 persoane informate, inclusiv femei și
tineri
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Program
Acțiuni/Proiecte

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

1.3.7. Construcția și deschiderea Muzeului
satului Varnița

2020 - 2024

300,0

1.3.8. Promovarea și dezvoltarea
activităților meșteșugărești, artizanale

2020 - 2025

150,0

Sursa
potențială de
finanțare
BL, contribuția
populației, alte
surse
BL, Agenți
economici, alte
surse

Indicatori de performanță

Responsabil
Primar,
Director
CCT, ONG
Primar,
Persoane
private




Muzeu construit
Muzeu dotat



2 activități meșteșugărești dezvoltate
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Obiectiv Strategic 2. Dezvoltarea şi eficientizarea infrastructurii de utilități publice de calitate pentru toți locuitorii
Sursa
Program
Perioada de
Cost,
potențială de
Responsabil
Indicatori de performanță
Acțiuni/Proiecte
implementare
mii lei
finanțare
2.1. Modernizarea infrastructurii publice a drumurilor locale și iluminatului public
2.1.1. Reparația str. V. Alecsandri
2021 - 2022
450,0
BL, BR, Fondul
Primar,
 0,5 km de drum în variantă alba construit
Rutier Național, Grup de lucru  83 beneficiari, inclusiv 49 femei și 20 din categorii
alte surse
social-vulnerabile
2.1.2. Reparația în varianta albă a străzilor
2021 - 2022
2000,0
BL, BR, Fondul
Primar,
 4 km de drum în variantă albă construit pe străzile
27 aprilie și Al. cel Bun
Rutier Național, Grup de lucru
27 aprilie și Al. cel Bun
alte surse
 550 beneficiari, inclusiv 250 femei și 14 din
categorii social-vulnerabile
2.1.3. Reparația str. D. Cantemir
2020 - 2021
1500,0
BS
Primar,
 0,4 km de drum asfaltat,
Grup de lucru  225 beneficiari, inclusiv 110 femei și 32 din
categorii social-vulnerabile
2.1.4. Reparația drumului Varnița – Gura 2021 - 2024
4000,0
BR, BS
Primar,
 2 km de drum asfaltat
Bîcului
Grup de lucru  11500 beneficiari (3500 locuitori ai s. Varnița, 5000
locuitori cart. Severnîi Bender, 3000 locuitori ai s.
Gura Bîcului), 18 AE
2.1.5. Reparația a 0,3 km de pe str. Tighina
2020 - 2022
1100,0
BL, fonduri
Primar
 0,3 km de drum renovat asfaltat
externe
 760 beneficiari, inclusiv 320 femei și 40 din
categorii social-vulnerabile
2.1.6. Reabilitarea trotuarelor locale (str.
2020 - 2025
3000,0
BL, fonduri
Primar
 3 km de trotuar pavate
Plugarilor, Tighina, Ion Creangă, 31 August
externe
 5100 beneficiari, inclusiv 2400 femei și 800 din
1989)
categorii social-vulnerabile
2.1.7. Asfaltarea străzii ”Carol XII” și
2020 - 2024
1000,0
BL, Agenție
Grup de
 210 m stradă asfaltată
construcția unei parcări
economici,
lucru, Primar  1 Parcare pentru mașini amenajată
contribuția
 Cel puțin 50 beneficiari, inclusiv din categorii socialpopulației, alte
vulnerabile
surse
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Program

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

2.1.8. Întreținerea drumurilor locale
(profilarea drumurilor cu autogrederul) şi a
canalelor de scurgere a apelor pluviale

2020 - 2025

500,0

2.1.9. Menținerea și reparația periodică a
străzilor

2020 - 2025

2500,0

2.1.10. Reparația instalației de semnalizare
la trecerea la nivel cu calea ferată

2020 - 2021

1500

2.1.11. Extinderea iluminatului stradal

2020 - 2022

1500,0

Acțiuni/Proiecte

Sursa
potențială de
finanțare
BL, BR, Fondul
Rutier Național,
alte surse

Indicatori de performanță

Responsabil
Primar,
Grup de lucru




24 km de drum de țară întreținut, inclusiv canalele
de scurgere a apelor pluviale
5100 beneficiari, inclusiv 2400 femei și 800 din
categorii social-vulnerabile
12 km de drum plombat
5100 beneficiari, inclusiv 2400 femei și 800 din
categorii social-vulnerabile

Primar,
Grup de lucru




Primar,
Grup de lucru



Instalația de semnalizare la trecerea la nivel cu calea
ferată activă

Primar,
Grup de lucru




10 km iluminat stradal construit
2400 beneficiari, inclusiv 1250 femei și 200
persoane din categorii social - vulnerabile

2.2. Construcția rețelelor inginerești de alimentare cu apă potabilă şi canalizare
2.2.1. Renovarea sistemului de
BL, BR, FNE,
aprovizionare cu apă
contribuția
Primar,
2020 - 2025
55000,0
populației, alte Grup de lucru
2.2.2. Extinderea sistemului de canalizare
surse




30 km de rețele de apeduct și canalizare
5110 beneficiari, inclusiv 2400 femei și 800 din
categorii social-vulnerabile

2.2.3. Construcția stației de epurare



1 stație de epurare construită





Sistem de încălzire nou
Cazangerie pe bază de gaz natural
3900 m2 încălzite

2020 - 2025

6000,0

BL, BR, Fondul
de Eficiență
Energetică, alte
surse,
BL, BR, BS,
alte surse, Calea
ferată
BL, BR, BS,
alte surse

BL, BR, FNE,
Primar,
contribuția
Grup de lucru
populației, alte
surse
2.3. Asigurarea cu agent termic a edificiilor sociale prin diversificarea surselor energetice
2.3.1. Reutilarea cazangeriei existente și
2020-2021
1500,0
BL,
Primar,
rețelelor de încălzire la Liceul Teoretic
Comunitatea
Grup de lucru
″Varnița″.
Mea
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Program
Acțiuni/Proiecte

2.3.2. Reparația sistemului de încălzire la
primărie
2.3.3. Termoizolarea clădirii Liceului
Teoretic ″Varnița″

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

2022-2023

300

2022-2023

1900,0

Sursa
potențială de
finanțare
Contribuția
populației
BL, alte surse
BL, BR
Contribuția
populației

Indicatori de performanță

Responsabil

Primar,
Grup de lucru
Primar,
Grup de lucru



363 beneficiari, inclusiv 174 fete și 189 băieți







Sisteme de încălzire nou
Cazangerie pe bază de gaz natural
2000 m2 clădire termoizolată
Reducerea facturii pentru încălzire cu 10%
363 beneficiari, inclusiv 174 fete și 189 băieți
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Obiectiv Strategic 3. Modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de educație, sănătate şi protecție socială
Program
Perioada de
Cost,
Sursa potențială
Responsabil
Indicatori de performanță
Acțiuni/Proiecte
implementare
mii lei
de finanțare
3.1. Dezvoltarea unui învățământ școlar şi preșcolar local competitiv
3.1.1. Reînnoirea bazei tehnico-materiale
2020 - 2025
50,0
BL, Direcția
Directorii
 Bază tehnico - materială îmbunătățită (1 tablă
a instituțiilor de învățământ în
raională Educație,
instituțiilor
interactivă, 10 notebook)
corespundere cu particularitățile de vârstă
surse atrase
locale de
a elevilor şi copiilor
învățământ
3.1.2. Dotarea bibliotecilor școlare cu
2020 - 2025
100
BL, Direcția
Directorii
 500 de cărți procurate pentru lectură și
literatura necesară și echipamente din
raională Educație,
instituțiilor
dezvoltarea suplimentară obligatorie a elevilor și
domeniul TIC
surse atrase
locale de
tinerilor
învățământ
 30 de echipamente TIC procurate și instalate
Bibliotecara
3.2. Îmbunătățirea infrastructurii mediului școlar şi preșcolar
3.2.1. Menținerea şi modernizarea
2019-2024
20,0 /an
BL, BR, Bugetul
Directorii
 30 reparații realizate în clădirile instituțiilor de
clădirilor instituțiilor de învățământ școlar
instituțiilor de
instituțiilor
învățământ școlar şi preșcolar din sat
şi preșcolar din sat
învățământ, surse
atrase
I.P.Liceul Teoretic Varnița
3.2.2. Reparație pardoseală în sala
2020 - 2025
160,0
BL, BR, FISM,
Director
 150 m2 de pardosea reparată
sportivă
Ambasadele în RM,
instituție
 363 beneficiari, inclusiv 174 fete și 189 băieți
surse atrase
3.2.3. Pavarea curții interioare
2021 - 2025
220,0
BL, BR, alte surse
Director
 100 m2 de pavaj
instituție
 363 beneficiari, inclusiv 174 fete și 189 băieți
3.2.4. Reparația coridoarelor liceului

2022 – 2025

223,0

BL, BR, Bugetul
instituțiilor de
învățământ, surse
atrase

Director
instituție



700 m2 de suprafață de coridoare reparată

Grădinița de copii ″Romanița″
3.2.5. Amenajarea și dotarea cu inventar a
unei săli sportive

2024 - 2025

1000,0

BL, BR, surse
atrase

Director
instituție




1 sala de sport la subsol amenajată
2 seturi echipament sportiv
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Program
Acțiuni/Proiecte

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

3.2.6. Schimbarea ușilor de la etajul I

2021 - 2022

200,0

3.2.7. Instalarea utilajului modern la
spălătorie
3.2.8. Schimbarea sistemului de iluminat
artificial în sălile de studii

2022 - 2023

500

2022 - 2023

200,0

3.2.9. Modernizare mobilier dormitoare

2020 - 2021

25,0

Sursa potențială
de finanțare

BL, BR, surse
atrase
BL, BR, surse
atrase
BL, Buget instituții
de învățământ,
surse atrase
BL, BR, Buget
instituții
învățământ, surse
atrase
Buget instituții de
învățământ, surse
atrase

Responsabil

Indicatori de performanță


143 beneficiari, inclusiv 76 fete și 67 băieți

Director
instituție
Director
instituție
Director
instituție







20 uși schimbate
143 beneficiari, inclusiv 76 fete și 67 băieți
Spălătorie reparată
Utilaj modern procurat și instalat
Sistem de iluminat modern

Director
instituție




30 de paturi procurate
1 grupă amenajată

 60m2 de podele renovate,
 Sală festivă modernă.
 143 beneficiari, inclusiv 76 fete și 67 băieți
3.3. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației satului, inclusiv pentru grupurile social -vulnerabile
3.3.1. Dotarea centrului de sănătate (CS) cu
2020 - 2025
300,0
BL, BR, donatori,
CS Varnița,
 Mobilier procurat
mobilier și aparataj necesar
Ministerul
Direcția
 Aparataj medical instalat
Sănătății, Muncii,
raională de
 5100 de beneficiari, inclusiv 2400 femei, 2700
și Protecției Sociale
sănătate
bărbați
3.3.2. Lărgirea gamei de servicii medicale
2020 - 2025
400,0
BL, BR, donatori,
CS Varnița,
 2 servicii medicale noi create: micro radiografie,
prestate locuitorilor Satului la CS
Ministerul
Direcția
terapie manuală
Sănătății, surse
raională de
 Număr pacienți 5100, inclusiv 800 din categorii
atrase
sănătate
social-vulnerabile
3.3.3. Elaborarea și implementarea
2020 - 2025
100,0
BL, BR, donatori,
CS Varnița,
 18 Mese Rotunde
programelor de educație sanitară pentru
Ministerul
Direcția
 20 Seminare realizate în parteneriat cu
copii, tineri, adulți şi vârstnici
Sănătății, Muncii,
raională de
instituțiile.
și Protecției
sănătate
3.2.10.
Festivități

Reparația capitală a Sălii de

2021 - 2023

150,0

Director
instituție
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Program
Acțiuni/Proiecte

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

Perioada de
implementare

2020 - 2025

Cost,
mii lei

1000,0

Sursa potențială
de finanțare
Sociale, surse
atrase
BL, BR, surse
atrase; Ministerul
Sănătății, Muncii,
și Protecției
Sociale, Concordia

Responsabil

Indicatori de performanță


Asistentul
social, CL,
ONG




5100 de persoane informate, număr proporțional
de femei și bărbați
5 Programe de educație sanitară implementate.
2800 de persoane beneficiare a serviciilor, număr
proporțional de femei și bărbați
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Obiectiv Strategic 4. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement prin valorificarea patrimoniului cultural și istoric al
localității
Program
Perioada de
Cost,
Sursa potențială
Responsabil
Indicatori de performanță
Acţiuni/Proiecte
implementare
mii lei
de finanțare
4.1. Dezvoltarea infrastructurii necesară pentru desfășurarea activităților culturale
4.1.1. Construcția și dotarea anexei Sălii
2022 - 2024
1600,0
BL, alte surse
Primar,
 1 Anexă cu o suprafață de 100 m2 construită
festive a Școlii de arte (din partea
Director CCT,
și dotată cu echipament și mobilier
monumentului)
ONG
4.1.2. Dotarea Școlii de arte cu noi
2021 - 2022
200,0
BL, Ministerul
Primar,
 7 instrumente muzicale (țambal, contrabas,
instrumente și mobilier
Educației, Culturii
Director CCT,
chitara, saxofon, clarnet, vioară) procurate
și Cercetării,
ONG
 Aparataj muzical procurat
ambasade, donații,
 4 radiomicrofoane procurate
alte surse
 Mobilier instalat
 102 beneficiari, inclusiv 59 fete și 43 băieți
4.1.3. Procurarea unui set de costume
2021- 2022
75,0
BL, Direcția
Primar,
 2 seturi de costume procurate
naționale pentru Școala de arte
raională cultură,
Director CC
 102 beneficiari, inclusiv 59 fete și 43 băieți
donații, alte surse
4.1.4. Dotarea edificiilor culturale cu
2020 - 2023
200,0
BL, Direcția
Primar,
 3 seturi de mobilier procurat
echipament tehnic şi mobilier necesar
raională cultură,
Director CC
 Echipament tehnic
unei bune funcționări
donații, alte surse
4.1.5. Reparația blocurilor sanitare în
2021 -2024
300,0
BL
 3 blocuri sanitare reparate
Casa de cultură
 5100 de beneficiari, inclusiv 2400 femei,
2700 bărbați
2020- 2024
160,0
BL, Direcția
Primar,
 10 Instrumente procurate
4.1.6. Asigurarea colectivelor artistice cu
raională cultură,
Director CC
instrumente, aparataj şi costumaţie
 3 complete de costumație procurată
donații, surse atrase
necesară
 Aparataj de sonorizare procurat
4.2. Renovarea şi modernizarea bibliotecii locale
4.2.1. Reînnoirea bazei tehnico2020-2024
200,0
BL, Direcția
Primar,
 2 seturi de mobilier pentru
materiale a bibliotecii publice
raională cultură,
Bibliotecară
 10 Fotolii
donații, alte surse
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Program
Acţiuni/Proiecte
4.2.2. Actualizarea fondului de carte a
bibliotecii publice

Perioada de
implementare
2020-2025

Cost,
mii lei
50,0

Sursa potențială
de finanțare
BL, Direcția
raională cultură,
donații, alte surse

4.3. Dezvoltarea infrastructurii de odihnă şi agrement a populației
4.3.1. Menținerea parcului din preajma
2021 – 2025
100,0
BL, Agenți
izvorului satului
economici,
contribuția
populației, alte
surse
4.3.2. Amenajarea unui loc de scăldat pe
2023 – 2025
200,0
Capital privat, BL,
malul Nistrului (în apropiere de stația de
surse atrase
alimentare cu gaz)
4.3.3. Amenajarea terenurilor de joacă
2021 - 2024
1000,0
Capital privat, BL,
pentru copii
surse atrase

4.3.4. Renovarea stadionului satului

2023 - 2025

10000,0

Capital privat, BL,
surse atrase

Indicatori de performanță

Responsabil
Primar, CL,
Bibliotecară



Chestionarea beneficiarilor privind satisfacția
serviciilor prestate și a fondului de carte
disponibil (100 cititori, număr proporțional
de fete și băieți)

Președinte AO
″Șansa″,
Primar




Parc amenajat
40 de arbori plantați

Primar,
Agent
economic
Primar,
Persoane
private, Agent
economic
Primar,
Persoane
private,
Agent
economic




200 m.p. suprafață amenajată
Cel puțin 500 de beneficiari, număr
proporțional de femei și bărbați
Teren de joacă amenajat pe str. Tighina
Teren amenajat pe strada Nucarilor
Cel puțin 50 de beneficiari, inclusiv 20 de
fete
Anexă construită cu vestiar, baie, grup
sanitar
Sală sportiva amenajată pe teritoriul
stadionului satului
Terenuri de baschet și volei amenajate cu
acoperire artificială
Gard de protecție (4m) ridicat în jurul
stadionului pentru a evita zborul mingilor în
afara stadionului
Campionat internațional la box organizat
Dotarea cu echipament sportiv necesar,
transport etc.









4.3.5. Menținerea și dezvoltarea
continuă a activităților sportive (fotbal,
volei, box, canotaj, etc.)

2020 - 2025

100,0

BL, Granturi,
Ministerul
Educației, Culturii

Specialist
APL, ONG
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Program
Acţiuni/Proiecte

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

4.3.6. Dotarea secțiilor sportive ale
CCM ”Asclepio” cu inventar și
echipament sportiv

2020 - 2025

300,0

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

2020 - 2025

100,0

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

2020 - 2025

10,0

Sursa potențială
de finanțare
și Cercetării, alte
surse
BL, Granturi,
Ministerul
Educației, Culturii
și Cercetării, alte
surse
BL, Agenți
economici, sponsori
BL, Direcția
raională cultură,
contribuția
populației, surse
atrase

Indicatori de performanță

Responsabil

Primar,
Director CCM
”Asclepio”,
specialist
tineret sport
Primar,
Director CC,
Director liceu,
ONG
Director CC,
Primar, CL



Cel puțin 80 participanți




5 bărci procurate
3 echipamente pentru pugiliști procurate




50 de evenimente cultural artistice organizate
Cel puțin 200 de participanți, inclusiv femei
și tineri



Participare în cadrul a 20 sărbători la nivel
local și raional
Cel puțin 5 copii/tineri talentați promovați
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Obiectiv Strategic 5. Informarea şi implicarea populației în vederea utilizării raționale a resurselor naturale
Program
Perioada de
Cost,
Sursa potențială
Responsabil
Indicatori de performanță
Acțiuni/Proiecte
implementare
mii lei
de finanțare
5.1. Crearea sistemului sătesc de management al deșeurilor în conformitate cu standardele moderne de performanță în domeniu
5.1.1. Ridicarea unui gard de protecție din
2022 - 2024
800,0
BL,
Primar, CL,
 Gard de protecție ridicat pe o lungime
plasă în jurul gunoiștii centrale
alte surse
Grup de lucru
de 300 m
 Răspândirea deșeurilor din plastic
stopată
5.1.2. Proiectarea și construcția
2020- 2024
500,0
BR,
Primar, CL,
 4 platforme proiectate
platformelor de colectare a deșeurilor
S.A . APĂ Canal,
Grup de lucru
 4 platforme construite
menajare
alte surse;
 Cel puțin 1 t deșeuri colectate
5.1.3. Amenajarea punctelor de colectare
2021- 2024
1000,0
BL,
Primar, CL,
 10 Platforme amenajate
selectivă a gunoiului
FEN,
Grup de lucru
 30 Tomberoane pentru plastic, hârtie
alte surse;
și sticlă
5.1.4. Lichidarea gunoiștilor neautorizate
2020 - 2025
50,0
BL,
ÎM Regia
 2 km a malului rîului Nistru curățit
alte surse
AutoSalubritate
 1 km fîșii forestiere
 2 km lungul căii ferate
 15 gunoiști sporadice lichidate
 Cel puțin 15 voluntari implicați,
inclusiv femei și tineri
5.2. Asigurarea unui mediu sănătos şi ecologic curat
5.2.1. Curățirea și amenajarea fântânilor
2020 - 2025
20,0
Contribuția
Primar
 5 plăcuțe de informare instalate
publice de pe teritoriul satului
populației
privind calitatea apei și în funcție de
indicii de calitate a apei marcate
(cerculețe verzi, galbene, roșii),
 pașapoarte actualizate
5.2.2. Organizarea bilunarelor ecologice
2020 - 2025
30,0
BL,
Primar, Director
 Evenimente organizate cu cel puțin
(curățire, amenajare şi înverzire a spațiilor
alte surse
liceu, ONG
100 voluntari, inclusiv femei și tineri
publice)
 5 t de gunoi colectat
 150 de arbori plantați
5.2.3. Activități de salubrizare a centrului
2020 - 2025
10,0
BL, Agenți
Primar,
 5 activități realizate anual
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Program
Acțiuni/Proiecte
satului și din preajma gării

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

Sursa potențială
de finanțare
economici,
Populația,
Surse atrase
BL,
surse atrase

Primar,
viceprimar

BL,
surse atrase

Primar,
viceprimar




15,0

BL

20,0

BL,
surse atrase

Primar,
viceprimar
Primar,
viceprimar







AO Șansa



2020 - 2025

10,0

5.2.5. Întărirea și înverzirea malului drept
al Nistrului

2020-2025

15,0

5.2.6. Întreținerea şi amenajare anuală a
cimitirului
5.2.7. Amenajarea şi îngrijirea tuturor
zonelor verzi, de odihnă şi agrement de pe
teritoriul satului

2020-2025
2020 - 2025

5.3. Informarea şi instruirea publicului în domeniul protecției mediului ambiant
5.3.1. Informarea populației asupra
2020 - 2025
5,0
BL,
riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate
alte surse
în locuri neamenajate

2020 - 2025

5.3.3. Inițierea unor campanii de informare
şi conștientizare a publicului în vederea

2020 - 2025







5.2.4. Înverzirea străzilor din comunitate

5.3.2. Informarea populației asupra folosirii
echilibrate a resurselor de apă şi prevenirea
poluării mediului

Indicatori de performanță

Responsabil

3,0

BL,
alte surse



CL, Primar,
ONG





8,0

BL,
alte surse

CL, Primar,
ONG



Cel puțin 50 voluntari, inclusiv femei
și tineri
2 t de gunoi colectat
10 străzi înverzite anual
Cel puțin 50 arbori plantați
Cel puțin 30 voluntari, inclusiv femei
și tineri
Cel puțin 50 arbori plantați
Cel puțin 20 voluntari, inclusiv femei
și tineri
100 m3 gunoi colectat
21900 m.p. teritoriu amenajat
2 ha teren amenajate
500 arbori plantați
Cel puțin 20 voluntari, inclusiv femei
și tineri
10 campanii de informare ( video,
audio, flyere)
10 persoane implicate
200 persoane informate, număr
proporțional de femei și bărbați
10 campanii de informare ( video,
audio, flyere)
10 persoane implicate
200 persoane informate, număr
proporțional de femei și bărbați
15 campanii de informare ( video,
audio, flyere)
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Program
Acțiuni/Proiecte
gestionării eficiente a deșeurilor

5.3.4. Implementarea programelor de
educație ecologică a copiilor, tinerilor etc.

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

Sursa potențială
de finanțare

Indicatori de performanță

Responsabil



2020 - 2025

5,0

BL, contribuția
populației, alte
surse

Director liceu,
Director
grădiniță, CL




20 persoane implicate
1000 persoane informate, număr
proporțional de femei și bărbați
500 de copii informați și instruiți,
număr proporțional de fete și băieți
12 activități anuale realizate
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Obiectiv Strategic 6. Implementarea în activitatea APL a unui sistem instituțional modern, transparent şi participativ
Program
Perioada de
Cost,
Sursa potențială
Responsabil
Indicatori de performanță
Acțiuni/Proiecte
implementare
mii lei
de finanțare
6.1. Asigurarea transparenței în activitatea APL
6.1.1. Organizarea regulată sau periodică
Permanent
5,0
BL
Primar, CL
 15 audieri publice organizate
(după caz) a audierilor publice,
 1500 de buclete editate
dezbaterilor, adunărilor cu localnicii pe
 900 de participanți
marginea temelor și problemelor Satului
Varnița
6.1.2. Menținerea şi suplinirea numărului
Permanent
10,0
BL,
Secretarul CL
 10 panouri menținute și suplinite
de panouri informative de pe teritoriul
alte surse
cu materiale informative
Satului
 Cel puțin 1000 cetățeni, număr
proporțional femei și bărbați
informați
6.1.3. Aplicarea prevederilor Legii privind
Permanent
5,0
BL
Primar, CL
 150 documente publicate
transparența în procesul decizional (№ 239
 100 seturi distribuite
din13.11.2008)
 Cel puțin 100 cetățeni, număr
proporțional femei și bărbați
informați
6.2. Dezvoltarea capacităților de planificare şi atragere a resurselor financiare
6.2.1. Participarea funcționarilor publici la
Permanent
10,0
BL,
Primar,
 30 de instruiri organizate de către
cursuri de calificare în administrare publică
alte surse
Secretarul CL
primărie sau cursuri de calificare
 10 angajați instruiți
6.2.2. Întărirea capacităților funcționarilor
Permanent
10,0
BL,
Primar,
 6 seminare organizate
publici abilitați în atragerea fondurilor,
alte surse
Secretarul CL
 6 funcționari instruiți
investițiilor
6.2.3. Instruirea personalului care are
Permanent
8,0
BL,
Primar,
 15 instruiri organizate
nevoie de cunoștințe adăugătoare
alte surse
Secretarul CL
 8 angajați instruiți
(programe de calculator, baze de date,
inginerie, etc.)
6.2.4. Stabilirea unor parteneriate, înfrățiri
2020 - 2025
120,0
BL,
Primar,
 2 înfrățiri realizate
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Program
Perioada de
Cost,
Sursa potențială
Acțiuni/Proiecte
implementare
mii lei
de finanțare
cu satele/comunele din RM și de peste
alte surse
hotarele ei, în vederea soluționări unor
probleme comune (măsuri culturale,
schimb de experiență, proiecte
transfrontaliere, etc.)
6.3. Dezvoltarea spiritului asociativ şi civic în rândul cetățenilor satului
6.3.1. Instituirea ”Ziua faptelor bune”
2020 - 2025
5,0
APL

6.3.2. Supravegherea de Vecinătate
6.3.3. Acordarea suportului pentru
înființarea de ONG-uri şi organizații locale
(asociații de proprietari, asociații
profesionale, etc.) cât și susținerea
asociațiilor prezente pe teritoriul satului
6.3.4. Inițierea şi derularea unor acțiuni de
implicare civice (cea mai curată stradă,
cea mai amenajată gospodărie, cea mai
frumoasă fântână, etc).

2020 - 2024
2020 - 2025

3,0

APL, IGP
BL,
donatori

Indicatori de performanță

Responsabil
Secretarul CL,
ONG




5 schimburi de experiență
4 măsuri culturale realizate

AO ″Șansa″





Șef post poliție
Secretarul CL,
ONG




5 activități realizate
20 persoane implicate
188 beneficiari (38 copii în
situație de risc, 100 persoane în
etate, 50 persoane cu disabilități)
3 sectoare supravegheate
5 suporturi informaționale
acordate
3 ONG create



2022 - 2024

100,0

BL, Capital privat,
contribuția
populației, alte
surse

Primar,
Secretarul CL,
ONG




5 concursuri organizate
150 de beneficiari, număr
proporțional femei și bărbați
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Obiectiv Strategic 7. Dezvoltarea parteneriatelor și consolidarea încrederii dintre cetățenii din s. Varnița și localitățile din stînga Nistrului
Perioada de
Cost
Sursa
Program
implementare Total, lei
potențială de
Responsabil
Indicatori de performanță
Acțiuni/Proiecte
finanțare
7.1. Dezvoltarea parteneriatelor și consolidarea încrederii prin organizarea evenimentelor socio-culturale și măsuri sportive
7.1.1. Organizarea șezătorii cu caracter
2020- 2025
5,0
BL, alte surse
Specialist APL,
 5 șezători organizate
cultural - educativ la IP Romanița, s.
ONG
 24 persoane implicate, dintre care 22
Varnița cu participarea partenerilor din IP
femei
″Guguță″, s. Speia
 143 copii implicați dintre care 76 fete
7.1.2. Organizarea a 4 concerte și
2020- 2025
200,0
BL, Fonduri
Specialist APL,
 20 de activități organizate
spectacole: 8 Martie, Hramul satului
externe alte
ONG
 1200 de persoane implicate, inclusiv 900
Varnița, Ziua Bunicuței, Crăciunul
surse
de femei
7.1.3. Organizarea training-urilor în
2020- 2025
2,0
BL, alte surse
Specialist APL,
 5 training-uri organizate
domeniul de colectare de fonduri cu
ONG
 2 evenimente de colectare de fonduri
implicarea cetățenilor din localitățile rl
 20 de tineri instruiți
Anenii Noi și stînga Nistrului
7.1.4. Organizarea activităților outreach
2020- 2025
2,0
BL, alte surse
Specialist APL,
 2 activități organizate
pentru tinerii și voluntarii din s. Varnița și
ONG
 15 tineri implicați în organizarea
or. Bender
activităților
7.1.5. Participarea echipei de box din s.
2020- 2025
20,0
BL, alte surse
Specialist APL,
 Organizarea campionatului amical la box
Varnița în cadrul Festivalului de Sport din
ONG
între școala de box a or. Bender și secția
or. Bender
de box Varnița
 5 campionate organizate,
 100 de participanți implicați
 20 de persoane implicate anual
7.1.6. Organizarea turneului internațional
2020- 2025
300,0
BL, Fonduri
Specialist APL,
 400 de persoane implicate,
la caiac și canoe în s. Varnița
Europene, alte
ONG
 5 turnee caiac și canoe organizate
surse
7.1.7. Participarea echipei s. Varnița la
2020- 2025
5,0
BL, alte surse
Specialist APL,
 60 de persoane implicate, inclusiv 46 copii
competițiile raionale ″Starturi vesele″
ONG
(fete și băieți)
7.1.8. Participarea copiilor și tinerilor cu
2020- 2025
10,0
BL, alte surse
Specialist APL,
 6 tineri cu necesități speciale implicate.
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Program
Acțiuni/Proiecte
necesități speciale la activitățile sportive și
recreatoare ″Lumea cu șanse egale″ din or.
Bender
7.1.9. Organizarea campionatului de
fotbal între echipele Varnița și Bender
7.1.10. Participarea echipei de fotbal
Varnița la Festivalul de fotbal din or.
Bender
7.1.11. Organizarea activităților de
parteneriat între grădinițele din s. Varnița,
or. Bender și s. Speia

Perioada de
implementare

Cost
Total, lei

Sursa
potențială de
finanțare

2020- 2025

10,0

2020- 2025

5,0

BL, Federația
de Fotbal,
alte surse
BL, alte surse

2020- 2025

10,0

BL, alte surse

Indicatori de performanță

Responsabil
ONG



12 activități realizate

Specialist APL,
ONG




200 de persoane implicate.
5 campionate organizate.

Specialist APL,
ONG




55 sportivi, 4 antrenori implicați
5 măsuri organizate

Specialist APL,
ONG




24 de activități organizate,
143 beneficiari, inclusiv 76 fete și 67
băieți
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4.6.

Planul și cadrul de monitorizare și evaluare

4.6.1.

Etape de implementare

Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Comunitară a satului Varnița depinde în mare
măsură, de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare și monitorizare a
acesteia, de prezența unei coaliții închegate în societate. În procesul realizării Strategiei vor fi
implicați mai mulți actori:
1. Administrația publică locală (Consiliul Local , Primarul, Primăria)
2. Locuitorii satului
3. Societatea civilă
4. Agenții economici
5. Structuri externe (Consiliul raional, Guvernul, Organizațiile internaționale).
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară (SDC) a s. Varnița poate fi divizată
convențional în 3 etape:
1. Adoptarea SDC. În cadrul acestei etape Strategia de dezvoltare va fi supusă dezbaterilor
în cadrul Audierilor publice organizate de către primărie. După dezbatere și ajustarea
propunerilor și recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului Local spre aprobare.
După aprobarea strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și
anuale privind realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acțiuni.
2. Implementarea SDC se va efectua prin realizarea acțiunilor, activităților, măsurilor și
proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare acțiune, proiect vor fi stabilite obiective,
planul activităților necesare, perioada de desfășurare (durata), responsabilii și partenerii care
vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate și asigurate sursele de finanțare a
proiectelor propuse spre implementare.
3. Monitorizarea SDC. În perioada de implementare responsabilii de realizarea planului de
acțiuni vor raporta îndeplinirea activităților, proiectelor și atingerea obiectivelor specifice.
Monitorizarea proiectelor, acțiunilor și strategiilor se va efectua prin intermediul Indicatorilor
de implementare stabiliți. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul Strategic de
acțiuni se vor iniția măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan.
4.6.2.

Monitorizarea strategiei

Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice și
obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare și (ii)
raportarea rezultatelor evaluării.
Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de Comisia pentru Implementarea
Strategiei (în continuare CIS). CIS va fi creată prin Decizia Consiliului Local cu statut de
Comisie obștească pe lângă Consiliul local și Primărie în componența căreia va fi asigurată
reprezentarea tuturor factorilor implicați în dezvoltare:
 Consiliul local (președinții comisiilor consultative de specialitate sau consilieri locali)
 Reprezentanți Primărie (Primarul, 2 – 3 specialiști)
 Comunitatea oamenilor de afaceri
 Instituții educaționale (directori instituții de învățământ)
 Organizații non-guvernamentale (reprezentanți ai ONG-lor ce activează în domeniul
protecției mediului, social, apărarea drepturilor omului și de tineret, etc.).
 Cetățeni (grupul va fi reprezentativ și va include tineri, persoane dezavantajate, număr
proporțional de femei și bărbați, reprezentanți diverse grupuri sociale sau etnice).
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Structura cadrului instituțional de monitorizare și implementare a Strategiei de
SDC a s. Varnița

Comisia pentru implementarea
Strategiei (CIS)

Consiliul
local

Reprezentanți
Primărie

Comunitatea
oamenilor de
afaceri

Instituții
educaționale

ONG

Cetățeni

În implementarea strategiei responsabilitățile de bază ale CIS vor fi:
 Planificarea implementării acțiunilor
 Elaborarea și promovarea adoptării deciziilor privind acțiunile de implementare
 Coordonarea activităților de implementare a acțiunilor și proiectelor de dezvoltare
 Coordonarea activităților de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării
problemelor identificate
 Monitorizarea implementării planului de acțiuni
 Elaborarea rapoartelor și prezentarea lor către Consiliul Local
 Acordarea asistenței tehnice și consultative în toate domeniile
 Elaborarea și dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare
 Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunității
 Elaborarea și inițierea modificărilor în strategie
 Elaborarea studiilor și proiectelor de dezvoltare, etc.
CIS își va desfășura activitatea în ședințe care se vor desfășura cel puțin o dată în
6 luni.
Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa
nemijlocit de monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a Planului de acțiuni.
Competențele Consiliului Local se vor axa pe:
 Coordonarea activităților de antrenare a populației în acțiunile de realizare a proiectelor
 Promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenței în activitatea
APL
 Încurajarea Voluntarilor în diverse activități publice
 Stimularea și coordonarea conlucrării actorilor comunității în realizarea obiectivelor
comune ale Strategiei
 Parteneriatul cu APL, ONG, agenții economici în cea ce privește implementarea,
monitorizarea și evaluarea Planului de acțiuni a Strategiei.
Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către
responsabilii de implementare a rapoartelor către CIS privind realizarea Planului de acțiuni și a
obiectivelor specifice. Anual CIS va prezenta Consiliul Local raportul de evaluare a
implementării Strategiei.

Obiect

Elaborator/

Raport

Descriere
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Monitoring

Destinatar

Realizarea
obiectivelor

CIS și Consiliul
Local

Rapoarte
semestriale/ anual

Realizarea
acțiunilor,
proiectelor

Responsabili de
implementare

Raport semestrial
sau după finisarea
activității

Raport bazat pe analize, sondaje a
locuitorilor
pentru
evaluarea
impactului implementării strategiei
Rapoarte prezentate de responsabilii
de
implementare
privind
îndeplinirea acțiunilor, proiectelor

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de dezvoltare. Pentru
fiecare acțiune planificată sunt stabiliți anumiți indicatori de implementare. În baza informațiilor
furnizate de la responsabilii de implementare, beneficiari sau instituții specializate se va stabili
nivelul și gradul de implementare a acțiunilor și atingere a obiectivelor fixate.
Riscuri și Impedimente de Implementare
Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de
prezența anumitor riscuri și impedimente de implementare. Riscurile și impedimentele aferente
implementării strategiei de dezvoltare pot fi divizate în două categorii: (i) interne și (ii) externe.
Tabelul 17. Riscuri şi impediment în procesul de implementare
Domeniu
Descriere
Riscuri și impedimente interne
Managementul
 Confruntări de interese privind implementarea planului strategic
implementării
 Experiență nesemnificativă în elaborarea, promovarea şi gestionarea
strategiei
proiectelor de dezvoltare
 Prevalarea intereselor personale
 Resurse financiare limitate
 Lipsa capacităților de atragere a investițiilor
Parteneriat
 Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri şi
comunitatea
 Indiferența şi neimplicarea populației în susținerea activităților Satului
 Lipsa de experiență a structurilor societății civile şi neimplicarea lor în
soluționarea problemelor comunității
 Neimplicarea partenerilor rezidenți şi nerezidenți
Dezvoltarea
 Lipsa interesului din partea comunității de afaceri în dezvoltarea bazei
economică
economice locale
 Dependența sectorului agrar de condițiile naturii
 Posibilitățile financiare reduse ale APL şi a agenților economici pentru
investiții
 Nivel jos de acumulare a impozitelor
 Capacitatea redusă de cumpărare a populației din sat
Social
 Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale
 Degradarea continuă a condițiilor de trai a populației
 Emigrarea forţei de muncă
 Îmbătrânirea demografică
 Lipsa sprijinului comunității în renovarea obiectelor de infrastructură
socială
Mediu
 Nedorinţa populației de a conștientiza pericolul folosirii apei poluarea
supra sănătății lor
 Lipsa doritorilor de a presta servicii de salubrizare
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Domeniu
Cadrul politicojuridic
Relații parteneri
externi
Starea economiei










Descriere
Riscuri și impedimente externe
Instabilitatea politică
Contradicția şi inconsecvența legislației în vigoare
Lipsa conlucrării cu autoritățile publice raionale şi centrale
Micșorarea cuantumului transferurilor de la bugetul raional
Potențial investițional redus
Inaccesibilitatea piețelor de desfacere de peste hotare
Infrastructură de afaceri nedezvoltată
Risc de ţară

În procesul de evaluare au fost identificate pericolele majore ce pot sta în fața implementării
activităților planificate şi posibilitățile de aplanare a acestora.
Tabelul 18. Metode de preîntâmpinare a riscurilor legate de implementarea proiectelor
Metode de micșorare
Riscuri
/ preîntâmpinare
 organizarea adunărilor generale şi pe cartiere
 organizarea audierilor publice
Indiferența membrilor
 organizarea meselor rotunde şi a ședințelor tematice
comunității
 prezentarea exemplelor de succes
 desfășurarea concursurilor tematice
 participare la concursuri de proiecte
 inițiative ale agenților economici prin crearea şi dezvoltarea
parteneriatelor
Insuficiența resurselor
financiare
 crearea ONG-lor
 contribuția populației
 aportul donatorilor
 pregătirea specialiștilor
 motivarea specialiștilor
Lipsa specialiștilor
 colaborarea cu organizațiile specializate
 colaborare cu instituțiile de învățământ
 pregătirea în teritoriu
 utilizarea mijloacelor mass-media
 plasarea avizelor
 organizarea adunărilor, seminarelor
Informarea redusă a
populației
 publicarea buletinelor informative
 plasarea informațiilor pe pagina electronică a localității
 montarea panourilor de informare
 crearea noilor locuri de muncă
Migrarea populației
 îmbunătățirea sferei sociale
 informare privind programele politice
Instabilitate politică
 colaborare cu partidele politice
 prezentarea propunerilor în cadrul întrunirilor
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Anexe
Anexa 1. Sesiunea de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării din partea
programului CM
În ziua a 3 din cadrul atelierului de planificare strategică (on-line) facilitatorul CM, dna Rusu a
organizat o sesiune de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării în cadrul programului de
proiecte de până la 60 000 USD finanțat de USAID prin intermediul proiectului Comunitatea
Mea. Comunitatea parteneră asigură cel puțin 35% din costul total al proiectului.
Inițial, din planurile de acțiuni ale fiecărei direcții strategice elaborate în cadrul atelierului de
planificare strategică, au fost selectate proiectele ce presupun eforturi financiare mai mari de
60 000 USD și corespund criteriilor proiectelor eligibile finanțării din partea programului CM.
După prezentarea condițiilor privind eligibilitatea proiectelor pentru a fi înaintate finanțării din
partea programului CM membrii Grupului de lucru au stabilit dacă ideile de proiect examinate,
sunt potrivite pentru cofinanțarea programului CM, folosind criteriile minime de evaluare a unui
proiect prezentate participanților:
- ideea de proiect este acceptabilă conform definiției formulate de programul CM;
- ideea de proiecte reflectă o prioritate formulată de cetățeni;
- proiectul poate fi implementat cu o finanțare de până la 60 000 USD din partea
programului CM;
- sunt siguri că comunitatea va putea asigura contribuția de cel puțin 35% din costul total al
proiectului;
- proiectul poate fi finalizat în termen de 12 luni.
După acest exercițiu, proiectele care au corespuns tuturor criteriilor au fost înaintate pentru
votare, după cum urmează:
 Modernizarea trotuarelor
 Reparația sistemului de încălzire a școlii
 Amenajarea terenului de joacă
 Reparația blocului sanitar a casei de cultură
 Pavarea curții liceului.
După prezentarea proiectelor, fiecare participant a ″primit″ câte 3 abțibilde pentru votare.
Aceștia au avut posibilitatea să ofere 3 abțibilduri pentru unul din proiectele afișate sau câte un
abțibild pentru 3 proiecte diverse considerate cele mai importante pentru comunitate.
Ca rezultat al votării, proiectul Reparația sistemului de încălzire a școlii a fost selectat de către
participanți.
Apoi, facilitatorul CM a prezentat condițiile și termenele limită de scriere și depunere a
proiectului spre finanțare către programul CM.
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Anexa 2. Fișe de proiecte
Fișa de proiect 1.
Titlul proiectului:
Obiectiv:

Program:
Localizare:
Succintă descriere
proiect:

Reabilitarea și modernizarea trotuarelor la nivel local
Dezvoltarea şi eficientizarea infrastructurii de utilități publice de calitate
pentru toți locuitorii
Modernizarea infrastructurii publice a drumurilor locale și iluminatului
public
s. Varnița (str. Plugarilor, Tighina, Ion Creangă, 31 August 1989)
În satul Varnița starea drumurilor locale este una nesatisfăcătoare,
inclusiv și a infrastructurii pietonale.
Astfel, trotuarele amplasate în perimetrul str. Plugarilor, Tighina, Ion
Creangă, 31 August 1989 sunt într-o stare deplorabilă și necesită a fi
reabilitate și modernizate. Momentan circulația pietonilor este dificilă,
inclusiv a persoanelor cu dizabilități și mamelor cu cărucioare cu copii.

Activități cheie:

Rezultate așteptate:

Statutul proiectului:
Responsabil și
parteneri:
Durată estimativă:
Costuri estimative:
Potențiale surse de
cofinanțare:

Scopul proiectului de reabilitare și modernizare a trotuarelor este de a
avea o localitate cu trotuare moderne conform standardelor europene, cu
acces pentru toate categoriile de pietoni.
1.
Crearea echipei pentru implementarea proiectului;
2.
Elaborarea caietului de sarcini;
3.
Selectarea operatorului economic pentru efectuarea lucrărilor;
4.
Lucrările de reabilitare și modernizare a trotuarelor;
5.
Monitorizarea îndeplinirii lucrărilor.
 3 km de trotuar pavate
 Infrastructură pietonală modernă
 5100 beneficiari, inclusiv 2400 femei și 800 din categorii socialvulnerabile
Proiect tehnic
 APL
 Agenți economici
 Grup de lucru
10 luni
3000,0 mii MDL
 APL,
 Surse externe.
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Fișa de proiect 2.
Titlul proiectului:
Obiectiv strategic:

Program:
Localizare:
Succintă descriere
proiect:

Activități cheie:

Rezultate așteptate:
Statutul proiectului:
Responsabil și
parteneri:
Durată estimativă:
Costuri estimative:
Potențiale surse de
cofinanțare:

Crearea condițiilor de joacă și recreere pentru copii
Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement prin
valorificarea patrimoniului cultural și istoric al localității
Dezvoltarea infrastructurii de odihnă şi agrement a populației
s. Varnița, ( str. Tighina, str. Nucarilor)
În cartierele satului locuri de joaca funcționale care sa ofere siguranță și
condiții optime de joaca pentru copii lipsesc. Copii nu dispun de un
teren de joacă la aer liber care le-ar permite să petreacă timpul liber, să
socializeze. Locurile de joacă și recreere pentru copii din preajma
blocului sunt necesare, deoarece reprezintă o parte vitala a copilăriei și
au o mare influență asupra dezvoltării psihice și fizice a copiilor,
consolidând capacitățile și abilitățile copiilor.
Proiectul vizează crearea zonelor de joaca, recreere si reabilitare pentru
următoarele grupe de vârsta: 3-6 ani,7-12 ani, 13. Fiecare zonă va fi
amenajata cu elemente de joc, instalații de sport și acoperire terestra
corespunzătoare. Având în vedere că cartierul este foarte populat,
amenajarea acestui spațiu va oferi un confort psihologic și social tuturor
familiilor, rezultatul fiind unul de lungă durată. Totodată, acest spațiu va
oferi o imagine îngrijita și estetică a cartierului, care se va bucura de
practibilitate, confort și popularitate. Terenul de joacă va facilita
dezvoltarea motrică a copiilor, comunicarea cu semenii săi și părinți etc.
Astfel, rezultatul proiectului va constitui un exemplu pentru alte cartiere
/ sectoare din sat pentru a îmbunătăți aspectul estetic și de a folosi
rațional și util spațiile din preajma blocurilor.
1. Formarea grupului de lucru;
2. Implicarea cetățenilor în procesul de monitorizare (contractare
agent economic, efectuare a lucrărilor, exploatarea utilajelor);
3. Elaborarea proiectului și caietului de sarcini;
4. Selectarea operatorului economic pentru îndeplinirea lucrărilor
de amenajare a terenului de joacă și utilajului fitness;
5. Efectuarea lucrărilor de amenajare și instalare a utilajelor.
 Teren de joacă amenajat
 Cel puțin 50 beneficiari, inclusiv 20 de fete
Spațiul verde existent
 APL,
 Cetățenii.
7-8 luni
1000,0 mii MDL
 APL
 Surse externe
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Fișa de proiect 3.
Titlul proiectului:
Obiectiv strategic:

Program:
Localizare:
Succintă descriere
proiect:

Activități cheie:

Rezultate așteptate:
Statutul proiectului:
Responsabil și
parteneri:
Durată estimativă:
Costuri estimative:
Potențiale surse de
cofinanțare:

Servicii sociale de calitate prin reparația blocului sanitar a casei de
cultură
Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement prin
valorificarea patrimoniului cultural și istoric al localității
Dezvoltarea infrastructurii necesară pentru desfășurarea activităților
culturale
s. Varnița, casa de cultură
În incinta casei de cultură sunt efectuate diverse activități culturale, însă
starea sanitaro-igienică nu este deloc satisfăcătoare, mereu persistând
riscul de îmbolnăvire. Blocurile sanitare sunt într-o stare deplorabilă și
necesită a reparate.
Prin intermediul proiectului se planifică reparația blocurilor sanitare și
crearea condițiilor sanitaro-igienică pentru locuitorii satului, inclusiv
pentru persoanele cu dizabilități.
1. Formarea grupului de lucru;
2. Elaborarea caietului de sarcini;
3. Selectarea operatorului economic pentru îndeplinirea lucrărilor
de reparație a blocului sanitar;
4. Implicarea cetățenilor în procesul de monitorizare a lucrărilor
(contractare agent economic și efectuare a lucrărilor de
reparație);
5. Efectuarea lucrărilor de reparație.
 3 blocuri sanitare reparate
 Cel puțin 200 de beneficiari, inclusiv femei și tineri
Proiect tehnic
 APL,
 Director casa de cultură
 Cetățenii.
7 luni
300,0 mii MDL
 Buget Local,
 Buget Raional,
 Surse atrase.
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Fișa de proiect 4.
Titlul proiectului:
Obiectiv strategic:

Program:
Localizare:
Succintă descriere
proiect:

Activități cheie:

Rezultate așteptate:
Statutul proiectului:
Responsabil și
parteneri:
Durată estimativă:
Costuri estimative:
Potențiale surse de
cofinanțare:

Crearea condițiilor moderne în incinta curții liceului teoretic
″Varnița″
Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement prin
valorificarea patrimoniului cultural și istoric al localității
Îmbunătățirea infrastructurii mediului școlar şi preșcolar
s. Varnița, liceul teoretic ″Varnița″
În liceul teoretic ″Varnița″ studiază cca 340 de elevi, fiind create
condiții optime pentru studii: laboratoare de informatică, sală sportivă
cu inventarul necesar, sală de fitness și de lupte, bibliotecă, cabinet
metodic și medical, sală de croitorie, sală de menaj. Clădirea liceului
este conectată la apeduct şi canalizare. Agentul termic în edificii este
furnizat în perioada rece a anului de la cazangeria autonomă pe bază de
gaze naturale. Transportarea elevilor este asigurată de un autobuz școlar.
Însă copii nu dețin condiții în exteriorul liceului – curte, unde sunt
organizate diverse evenimente la început și sfârșit de an.
Prin restaurarea curții liceului se va îmbunătăți aspectul estetic al
liceului și crea condiții pentru copii prin pavarea curții și facilitarea
accesului pentru toți cetățenii, inclusiv cu dizabilități.
1. Formarea grupului de lucru
2. Elaborarea caietului de sarcini
3. Selectarea operatorului economic pentru îndeplinirea lucrărilor
4. Efectuarea lucrărilor
5. Monitorizarea lucrărilor.
 100 m2 de pavaj
 363 beneficiari, inclusiv 174 fete și 189 băieți
Proiect tehnic
 APL,
 Administrația liceului,
 Cetățeni.
5 luni
220,0 mii MDL
 Buget Local,
 Buget Raional,
 Surse atrase.
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