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DATE GENERALE

Aşezare

Raionul Donduşeni este situat în partea de nord a Republicii Moldova.

Vecinii

Din partea de Nord-Est raionul Donduşeni se învecinează cu Republica

Ucraina. La Nord-Vest – cu raionul Ocniţa. În partea de Sud – cu raionul

Râşcani, la Sud-Est – cu raionul Drochia. La Sud-Vest – cu raionul

Edineţ.

Suprafaţa

645 km2 (2 % în teritoriul ţării).

Populaţie

43200 locuitori. 2



Structuri de sprijin a afacerilor existente

Secţia   Economie din cadrul CR Dondușeni 

(tel.0251-2-12-09, 0251-2-20-97)

Oportunități de investiții
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Viziunea privind dezvoltarea domeniului Infrastructura de           

Sprijin a Afacerilor
1. Pentru consolidarea capacităților și sursele existente întru diversificarea ramurii 

industriale bazată pe atragerea investițiilor străine și locale, pentru dezvoltarea industriilor 

exportatoare de bunuri și servicii se simte lipsa unui Parc  Industrial nemijlocit  în  

teritoriul raionului. 

2. Necesitatea creării în raion a unui  Incubator de Afaceri.

Relevanța și impactul regional al Proiectului constă în creare a unui Portal de afaceri 

pentru raionul Dondușen ce vizează la rându-i stimularea inițiativelor de dezvoltare 

regională, de îmbunătățire a infrastructurii de susținere a dezvoltării sectorului privat 

din regiunea Nord.

3. Este oportun, ca în raion să activeze filiala Camerei de Comerţ şi Industrie, care va 

putea oferi tuturor agenţilor economici din teritoriu baza de date unice despre pieţele de 

desfacere a produselor autohtone, despre legislația în vigoare ce ține de exportul acestora. 

4. Un aport în susținerea unui mediu de afaceri favorabil ar fi bine venit din partea unui 

Ghișeu unic teritorial, cate ar permite înregistrarea activităților de comerț. 

La moment raionul nu dispune de așa structură.

Implementarea principiului „ghişeului unic” în activitatea instituţiilor publice locale, 

interconectarea electronică a instituţiilor publice locale pentru efectuarea schimbului 

electronic de date, ar fi binevenit pentru  reducerea timpului  privitor  la  acordarea 

serviciilor publice locale aferente desfăşurării unei afaceri și nu numai .
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Localităţi: Raionul Donduşeni include 30 de localităţi: 1 oraş

(or. Donduşeni reşedinţă de raion cu 10,7 mii locuitori) şi 29 de

localităţi rurale: Elizavetovca, Boroseni, Arioneşti, Baraboi, Briceni,

Cernoleuca, Climăuți, Corbu, Crişcăuţi, Dondușeni, Frasin,

Caraiman, Codrenii-Noi, Horodiște, Moșana, Octeabriscoe,

Pivniceni, Plop, Pocrovca, Rediul-Mare, Scăieni, Sudarca, Braicău,

Teleşeuca, Teleşeuca-Nouă, Tîrnova, Briceva, Elenovca, Ţaul,

administrate de 22 de primării.
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Oraşul Donduşeni

Oraşul Donduşeni reprezintă centrul administrativ-

industrial şi cultural al raionului cu acelaşi nume. 

Suprafaţa urbei constituie aproximativ 4,49 kilometri 

pătraţi, cu un perimetru de 12,68 km.
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Raionul Donduşeni are pe teritoriul său mai

multe obiective turistice, care pot încânta şi

bucura ochii fiecărui vizitator, ducându-l pe

aripile imaginaţiei şi dragostei faţă de neamul şi

tradiţiile moldovenilor.
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Rezervaţia Rudi-Arioneşti reprezintă o

comoară forestieră unică, un adevărat monument

creat de natură. Relieful, flora şi fauna sunt

armonios îmbinate cu trecutul istoric al populaţiei.

În adâncul teritoriului rezervaţiei se află vestitul

monument arhitectural al sec. XVIII-lea −

Mănăstirea Rudi. În spaţiul rezervaţiei sunt mai

multe izvoare. Localnicii susţin că apa unora este

tămăduitoare, inclusive “Izvorul Verde” situat în

apropierea s. Arionești. .
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Izvorul Verde, satul Arioneşti
12



Conacul cu parc dendrologic al lui A.I. Pommer......................................

Cel mai mare parc din Moldova se găseşte în mijlocul satului Ţaul, la

cca 200 km nord de Chişinău, creat în anii 1901-1904 la începutul sec. XX

în jurul Conacului familiei Pommer şi reprezintă una dintre cele mai

reuşite lucrări ale arhitectului-peisagist, apreciat de societatea înaltă de

atunci, I. Vladislavschi-Padalco. Parcul este compartimentat în patru zone:

două de silvoparc, una peisajeră şi ultima formată din pomi fructiferi. Pe

teritoriul parcului se află câteva lacuri. Colecţia lui dendrologică reprezintă

circa 150 de specii de arbori, arbuşti şi liane, dintre care peste 100 de

forme sunt exotice. Conacul cu parc dendrologic al lui A. I. Pommer,

monument de importanţă naţională, constituie cel mai atractiv şi cel mai

valoros obiectiv turistic al raionului...............................................................
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Conacul cu parc dendrologic al lui A.I. Pommer din satul Țaul
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...............................Conacul cu parc al lui V. Dombrovschi..................................

Monumentul de arhitectură peisajeră de importanţă națională „Conacul cu parc al

lui V. Dombrovschi” este o arie naturală protejată de stat, care se întinde pe o

suprafaţă de 10 ha în satul Rediul-Mare. Lucrările de amenajare a parcului au fost

executate în perioada anilor 1912-1924 de către V.Vladislav-Padalco, originar din

Odesa. Colecția dendrologică a parcului alcătuieşte 30 specii de copaci şi arbuşti

dintre care numai 13 sunt locale. Casa de tipul cottage-ului englez este centrul

compozitional al întregului ansamblu de la care aidoma petalelor inegale ale unei

enorme flori se deschid 4 poieni, spre care casa este orientată cu cîte o faţadă.

(Conacul cu parc dendrologic al lui V. Dombrovschi ar putea deveni o a doua

bijuterie a raionului, daca monumentul ar fi in gestiunea APL).
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Conacul lui V.Dombrovschi, s. Rediul Mare 17



Pocrovca
Pe teritoriul raionului Donduşeni se află satul Pocrovca, sat

renumit prin obiceiurile, costumele naţionale şi tradiţiile

deosebite ale localnicilor, care marchează un mod specific de

trai. Localitatea a fost fondată la sfârşitul secolului al XVIII-lea

de către emigranţii din Rusia, reprezentanţi ai credincioşilor de

rit vechi. În apropierea satului este amplasat complexul turistic

„Conacul din Pocrovca”. Proprietarul şi fondatorul acestuia,

Dmitrii Latîşev este originar din satul Pocrovca şi contribuie

substanţial la dezvoltarea şi promovarea turismului rural.
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Complexul turistic „Conacul din Pocrovca”, satul Pocrovca
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Infrastructura turistică.................................

În raionul Donduşeni activează trei

structuri de primire turistică: Hotelurile:

„Vitalbravo” şi “Comfort”, oraşul Donduşeni,

şi hotelul „GRINVITAS”, satul Pocrovca,

care prestează servicii de cazare şi servire a

mesei turiştilor şi vizitatorilor.
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În raion funcţionează tabăra de odihnă

“Speranţa” (cu câte 200 locuri) din apropierea

satului Plop, gestionată de Direcţia Învăţământ din

subordinea Consiliului Raional Donduşeni. În

vacanţele de vară copii beneficiază de aceste

servicii în ture de 10-14 zile.
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POTENŢIALUL CULTURAL .

Raionul Donduşeni dispune de un bogat

potenţial cultural, care include 48 de instituţii de

cultură, din care 23 biblioteci publice, 23 case

/cămine de cultură, un muzeu, o instituţie de

învăţământ artistic; 66 formaţii artistice de amatori,

dintre care 11 formaţii cu titlu „model”; 63 meşteri

populari, 2 sunt membri ai Uniunii Meşterilor

Populari ai RM; 2 ateliere de meşteşuguri s.a.
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Instituţiile de cultură valorifică şi 

promovează obiceiurile şi tradiţiile populare 

prin diverse evenimente culturale, punând în 

valoare specificul şi coloritul etno-cultural al 

raionului:

•Festivalul obiceiurilor si tradițiilor de iarnă 

„Din timpuri străvechi”

(decembrie-ianuarie)

•Festivalul muzical „Mărţişor” (martie)

•Festivalul „Stelele Dansului”

•Festivalul Cintecului Pashal (aprilie)

•Festivalul Etniilor (septembrie)

•Ziua Satului, etc.
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Muzeul de Istorie şi Etnografie a fost fondat în anul 1991.

Este amplasat în fosta şcoală de trei clase, construită de A.Pommer

în anii 1905-1908 în centrul s.Ţaul, raionul Donduşeni. Colecţiile

muzeului reflectă istoria s.Alboteşti, precum şi istoria s.Ţaul,

care datează cu anul 1640. În fondul muzeului sunt adunate circa

3151 exponate: cărţi vechi, covoare, haine populare specifice pentru

s.Ţaul, ţesături ,o colecţie mare de ceramică, o colecţie numizmatică.

Expoziţiile muzeului ilustrează istoria, viaţa şi cultura moldovenilor

din cele mai vechi timpuri până în prezent.
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Muzeul de Istorie si Etnografie din satul Ţaul
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Din cele relatate constatăm, că natura și istoria, precum și resurele

funciare din raion reprezintă valorile noastre de căpătâi. Aceasta este

moștenirea noastră lăsată de secole de înaintașii noștri , dar cel mai de preț

sunt oamenii noștri truditori, harnici, gospodari, care se străduie să transmită

această dragoste de neam urmașilor săi, copiilor, ce ne sunt speranța noastră

pentru

viitor.........................................................................................................

Avem tineri progresivi și talentați, care merită o viață mai bună un viitor

mai prosper....................................................................................................

Rezultatele anului 2016 demonstrează, că obiectivul propus a fost

atins, economia raionului a înregistrat evoluții pozitive.

Și așa cum, sectorul agricol contribuie aproximativ cu 30% la produsul

intern brut, reprezentând unul din cele mai importante sectoare ale

economiei naționale, mă voi opri mai detaliat la domeniul dat.
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În perioada anului de raport la lucrările agricole și-au adus aportul 8

cooperative agricole, 53 societăți cu răspundere limitată, peste 6 mii

gospodării țărănești și 4 întreprinderi de Stat.....................................................

În urma monitorizării resurselor funciare din raion, au fost constatate peste

41 mii hectare terenuri agricole, dintre care însămânțate au fost 38 mii

hectare, inclusiv suprafața plantațiilor multianuale a constituit în jur de 5 mii

hectare................................................................................................................

Dacă să facem o retrospectivă a lucrărilor și rezultatelor din anul

2016, apoi putem constata, că pentru raionul nostru a fost destul de

benefic...............................................................................................................

Această apreciere o confirmă și rezultatele obținute de gospodarii

noștri de la sate.................................................................................................

Asigurarea cu tehnică suficientă, precum și buna organizare și înalta

responsabilitate au contribuit la respectarea tehnologiilor de prelucrare

a solului și au permis desfășurarea campaniei de recoltare în termenii

stabiliți. .

Toate aceste activități au permis să se obțină o productivitate pe

ansamblu în raion la culturile de cerealiere și leguminoase superioare

celor obținute în Republică..............................................................................
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Urmare lucrărilor efectuate și măsurilor întreprinse în 

ramura agricolă din raion au fost recoltate:

- cerealiere  de toamnă total                                    35 mii tone

- cerealire de primăvară total                                  24 mii tone

- inclusiv grâu de  toamnă                                       32 mii tone          

- porumb boabe                                                        22 mii tone

În raion se cultivă așa produse strategice, cum ar fi floarea 

soarelui anual 12-14 mii tone, precum și sfecla de zahăr de la 

150 mii ton la 250 mii tone .

Cu părere de rău Fabrica de zahăr la moment staționează.
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Volumul producției fructelor în anul de

gestiune, a alcătuit peste 46 mii tone.

. Eu, nu pot să trec cu vederea, că peste 60 la sută,

sau 28 mii tone din roada fructelor strânse au fost

îndreptate pentru procesare industrială.........................

Și numai 2 mii tone de fructe s-a reușit să fie

exportate. .

Consiliul raional î-și propune să întreprindă toate

măsurile necesare pentru a facilita accesul produselor

noastre autohtone pe piețele tradiționale, precum și

pentru a oferi oportunități noi. .
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Acum un an și ceva se constata, că doar 12 la

sută din populația raionului era aprovizionată cu

apă potabilă, iar în mediul rural cetățenii noștri

nu dispuneu nici de sisteme de alimentare cu apă

nici de canalizare. .

Din primele zile de activitate a consiliului

raional s-au efectuat diferite activități întru

identificarea și realizarea portofoliului de proiecte

necesare raionului Dondușeni. .
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În primul și în primul rând toată atenția s-a atras la

lucrările aflate deja în execuție, care practic stopau,

pentru a îndreptăți cheltuielile deja efectuate și pentru

a realiza obiectivul ce ni l-am propus. .

Astfel s-a reușit să fie valorificate 7 mil lei pe

parcursul anului pentru aceste necesități.

Printre cele mai importante proiecte pot fi

menționate, lucrările efectuate de construcție a

apeductului din s. Cernoleuca pe un traseu de aproape

15 Km, la care deja sau conectat 320 case, inclusiv

grădinișa de copii, gimnaziul, centrul medicilor de

familie și alte edificii sociale. .
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Spre finisare sunt lucrările proiectului de

alimentare cu apă în satul Rediul-Mare pe o

distanță de 15 Km, la care la fel sau conectat 185

case de locuit, precum și edificii de menire social-

culturală. .

În curs de executare sunt lucrările de construcție

a apeductului pe o distanță de peste 18 Km din

satul Plop.
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În anul 2016 au continuat implementarea proiectelor cu

suportul Guvernului României pentru grădinițele de copii în

localitățile beneficiare de investiții în cadrul FISM-ului, pentru

care scopuri s-au valorificat peste 4 mil lei, inclusiv din sursele

bugetelor locale s-au folosit în jur de 2 mil lei.

În anul 2017, din aceleași surse vor fi renovate încă două

grădinițe pentru ce au fost alocate 2 mil. 800 mi lei.
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Activitățile, Consiliului raional au fost orientate întru

asigurarea unui echilibru de dezvoltare a tuturor localităților din

raion, întru consolidarea fiscală sustenabilă și impulsionarea

dezvoltării economice. .

Astfel, la mijloc de octombrie a anului de raport au fost

înaintate 32 cereri complete de finanțare din Fondul Național de

Dezvoltare Regională Nord, ce vizează administrația publică locală

de ambele niveluri. .

În rezultat au fost aprobate doar trei proiecte de finanțare

pentru anii 2017-2020. .

Printre cele mai importante și semnificative proiecte se

constată proiectul ce vizează extinderea sistemului de management

al deșeurilor solide în șase localități ale raionului Dondușeni.

( costul proiectului 14,4 mil lei) .
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Beneficiari ai proiectului vor fi în jur de 18 mii locuitori ai

satelor Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Plop, și orașul

Dondușeni. .

Un alt proiect regional, care va demara în curând, vizează

raionul nostru, precum și raioanele Ocniița, Briceni, Edineț.

În baza acestui proiect va fi creat centrul Regional de

Management al Deșeurilor, cu finanțare din sursele Uniunii

Europene și ale Agenției Naționale de Cooperare a

Germaniei. .

Un alt proiect prevede modernizarea serviciilor de

aprovizionare cu apă în or. Dondușeni precum și în s.

Climăuți, unde se prevede în perioada de imlementare pentru

anii 2017-2020 să fie valorificate peste 17 mil lei.
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Este de neconceput să asiguri o dezvoltare economică,

armonioasă a localităților din raion fără o rețea rutieră

funcțională. .

Pe parcursul anului 2016 întreprinderile specializate

de transport au transportat 839 mii pasageri, ceea ce

constituie 115 procente față de anul precedent.

O componentă esențială a procesului de dezvoltare la

compartimentul dat după cum s-a menționat, reprezintă

starea drumurilor publice, atât locale cât și naționale.

În anul de raport pentru menținerea de drumuri

publice din raion au fost valorificate în jur de 3 mil. lei.

Însă, pentru dezvoltarea și modernizarea

infrastructurii de transport sunt necesare sume

considerabile, de care bugetul local la moment nu

dispune. .
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Cu toate acestea , obiectivul principal rămâne a fi

asigurarea accesului la servicii economice și sociale prin

restabilirea și exploatarea a drumurilor și căilor de acces.

Deoarece, pentru a asigura o dezvoltare a afacerilor și

pentru deschiderea noilor întreprinderi necesare

economiei naționale, este necesară o infrastructură de

transport bine dezvoltată și modernizată. .

În ultimii ani, grație reformelor ce au demarat în

sistemul de învățământ din Moldova, a sporit atenția

acordată tineretului, elevilor și profesorilor și, nu în

ultimul rând, dezvoltării bazei tehnico-materiale a

instituțiilor de învățământ. .

Suntem conștienți de faptul, că de măsurile concrete

întreprinse în această sferă depinde viitorul Țării noastre,

de fapt al fiecăruia dintre noi. .
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Activitățile și acțiunile întreprinse de către Consiliul raional

au reieșit din considerentul, că indiferent de localitate, ce se

află în raza raionului nostru, copiii noștri trebuie să-și facă

studiile în condiții confortabile, contemporane și să obțină o

educație de calitate. În raionul Dondușeni sunt peste 2mii copii

cu vârsta de până la 7 ani. .

La fel în raion funcționează 24 instituții preuniversitare,

unde î-și fac studiile 3410 elevi. .

În permanentă atenție a Consiliului raional a fost și

asigurarea bunei funcționări a instituțiilor din domeniul

ocrotirii sănătății. .

Asistența medicală se acordă la toate categoriile de persoane

asigurate în baza programului unic de asigurări obligatorii de

asistență medicală. .42



Instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății din

fondul de asigurări în medicină le - au fost alocate

33,8 mil. lei. .

În urma măsurilor întreprinse s-a reușit

considerabil de contribuit la sporirea volumului și

calității asistenței medicale acordate populației.

Pe parcursul anului 2016, numai în Spitalul raional

Dondușeni au fost tratați din contul asigurărilor

medicale peste 94 mii bolnavi. .

Numărul vizitelor la medic în toate instituțiile din

domeniul ocrotirii sănătății pe toată perioada anului a

fost practic la nivelul anului precedent și a alcătuit

21 mii vizite. .
43



Din partea Consiliului raional Dondușeni, au fost întreprinse

un șir de măsuri în ansamblu orientate la acordarea unor servicii

și prestații sociale de protecție a persoanelor, familiilor, grupurilor

sociale, care nu au posibilitate de a-și asigura prin eforturi proprii

accesul la o viață decentă.

Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie - decembrie 2016 s-au

adresat și au obținut ajutor social în sumă de peste 21,0 mil. lei

pentru 22 mii persoane. .

Totodată, în perioada analizată au beneficiat de ajutor pentru

perioada rece a anului peste 25 mii de cetățeni, cărora s-au

acordat 8 mil. lei. .

Numărul total de beneficiari îngrijiți la domiciliu în ianuarie -

decembrie 2016 a fost de 726 persoane. .

În raionul Dondușeni funcționează Azilul pentru persoane

vârstnice și cu dizabilități, cu capacitatea de 28 locuri. .44



În raion se atrage atenţie la dezvoltarea învăţământului vocaţional 

– tehnic, activează:

1.   Centru de consultaţie şi instruire ONG –AO”ACSA”- Centrul 

Regional de Extindere rurală care îşi desfăşoară activitatea în:

1.or. Donduşeni  2. s. Baraboi  3.s. Horodişte 4.s. Sudarca din anul 

2000.

Genul de activitate - consultaţii şi  instruirea  antreprenorilor  din 

agricultură, sursele de finanţare în dezvoltarea afacerii, producerea şi 

comercializarea  producţiei agricole.

2.   Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală PS A ,,Agroiniţiativa” 

Donduşeni, Organizează diverse seminare teoretice şi practice utile 

pentru legumicultori activează din 2004.
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Dupã cum deja a și fost menționat, anul

2016 a fost un an cu unele reușite, care după

o perioadă grea prin care a trecut nu numai

raionul nostru, dar și întreaga Țară, am

reușit să depășim o parte dintre problemele

pe parcursul anilor precedenți și să trasăm

noi obiective pentru anul de față.

.
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Numai asigurând o conlucrare cu mediul de afaceri, cu 

cetățenii, ONG-urile, Vom reuși să facem față tuturor

problemelor existente și înlăturarea lor.                  .

Din partea Consiliului Raional Dondușeni se vor 

întreprinde măsurile necesare întru implementarea 

proiectelor și programelor asumate.

Realizarea acestor programe depinde în mare măsură 

de noi toți, deoarece numai uniți putem rezista și face față 

tuturor provocărilor și de a face lucruri utile și frumoase 

pentru societate.                             .
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Preşedintele  raionului Donduşeni          Victor Chiriac
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