
Administrația publică raională are misiunea să 
administreze pământurile și resursele naturale, și alte 

bunuri publice pentru a crește continuu nivelul de viață al 
locuitorilor raionului Dondușeni, și localitățile raionului să 

devină un loc de trai dorit de majoritatea oamenilor.
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Așteptările locuitorilor de la administrația 
raională

 Locuri de muncă stabile și bine plătite

 Grădinițe și școli moderne

 Drumuri asfaltate și iluminate

 Acces simplu la servicii medicale calitative

 Acces la rețele de apeduct și canalizare

 Salarii mai mari și alte suporuri, în special pentru
specialiștii tineri din sistemele educație și sănătate

 Acces simplu la credite pentru Prima Casă destinate
tinerilor
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Raionul Dondușeni
Situația social – economică actuală

Număr de locuri de muncă în industrii 2018 - 2020:

Industrie 2018 2019 2020

Automotive & construcții mașini 0 0 0

Textile, 2 fabrici 1300 1300 1300

Procesarea producției agricole primare 200 190 200

Sector servicii comunale 59 72 51

Servicii transport 98 100 72

Comerț & alimentație publică 976 970 452

Administrație publică 1692 1484 1365

Salariul mediu pe economie Dondușeni 4619,3 5401 6197
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Dondușeni 
Servicii publice subdezvoltate

Servciile publice care influențează nivelul de viață al
oamenilor, pe care oamenii le consumă regulat, și pentru
a beneficia de ele sunt nevoiți să meargă în alte raioane.

 Servicii medicale: diagnostic; analize medicale;
consultații medicale.

 Serviciile de transport.

 Servicii de odihnă, sport și divertisment.
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Dondușeni
Resurse umane: prezent și perspective

 Populația raionului 39575oameni

 Dintre care circa 54.4% sunt femei și 45.6% bărbați

În perioada următorilor 5 ani pe piața de muncă a 
raionului vor apărea peste 4000 de persoane, care 
vor căuta loc de muncă.

Vârsta 2018 2019 2020

Până la 6 ani 3069 2962 3660

De la 7 la 16 4139 4126 4088

De la 17 la 56 ani 24745 22267 21603

De la 57+ 9924 12365 10224
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Dondușeni
Evoluția proceselor demografice

Evoluția natalității în ultimii 7 ani arată astfel:

Din totalul de 39575de oameni care locuiesc în raionul 
Dondușeni 8925 oameni locuiesc în orașul Dondușeni, și 
1500 oameni în satul Dondușeni.

În localitățile situate în raza de 10km de la or. Dondușeni 
este concentrată peste 50% din populația raionului.

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nou născuți
416 401 440 417 376 429 401 430 343 364

6



Dondușeni
Puncte tari

• Infrastructuri: alimentarea cu energie electrică; alimentarea cu 
gaze; alimentarea cu apă + sistem de canalizare.

• Autoritățile dețin terenuri potrivite pentru parcuri industriale și 
logistice, cu acces la infrastructuri și căi de transport auto și
feroviar.

• Agricultură primară în creștere: cultivarea fructelor, strugurilor, 
pomușoarelor, legumelor, cerealelor.

• Instituții de pregătire profesională
• Monumente istorico – culturale.
• Locuri pitorești care pot servi în calitate de destinații turistice: 

lacuri, păduri, zone protejate. 
• Administrație locală rațională, matură și orientată pro-business.
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Dondușeni
Vulnerabilități

• Industria sub-dezvoltată.
• Deficit de locuri de muncă atractive: stabile, calitative, bine 

plătite.
• Agricultură subdezvoltată tehnologic.
• Potential investițional redus al autorităților.
• Sistem de alimentare cu apă și canalizare subdezvoltat. 
• Infastructura fizică învechită.
• Insuficiență de servicii medicale și transport.
• Insuficiența obiectivelor publice pentru odihnă și sport.
• Infrastructura turistică subdezvoltată.
• Un sistem de servicii subdezvoltat de gestionare a 

deșeurilor menagere solide
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Dondușeni
Oportunități

• Existența premiselor și disponibilitatea hotărâtă a executivului raional de a 
crea condiții pentru un mediu de afaceri bine dezvoltat, competitiv și 
inovativ, prietenos mediului cu impact pozitiv asupra oamenilor.

• Terenuri și imobile deținute de autoritățile publice amplasate avantajos.
• Eficiența redusă a întreprinderilor locale.
• Existența unui potențial de creștere a economiei, cu multe oportunități 

economice de dezvoltare a antreprenoriatului de atragere a investițiilor și 
de angajare a forței de muncă

• Posibilitatea de a atrage peste 3000 de angajați cu salarii începând cu 250 
euro.

• Posibilități de organizare a procesului de instruire profesională.
• Potențial turistic și proiectele existente ale donatorilor.
• Necesitatea de servicii publice calitative pe domeniul serviciilor de 

diagnostic și analize medicale, sport și divertisment.
• Intenția unui număr mare din localnicii plecați la muncă în afara raionului

de a reveni și munci acasă.
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Dondușeni
Amenințări 

• Instabilitate politică, economică și socială.
• Continuarea exodului.
• Întîrzierea identificării investitorilor industriali, care 

să aducă un număr mare de locuri de muncă, și a 
investitorilor în serviciile publice insuficiente.

• Decalaj economic și demografic.
• Întîrzierea modernizării infrastructurii rutiere, 

modernizării grădinițelor și școlilor, dezvoltării rețelei
de apeduct și sistemului de canalizare.

• Impactul crizei pandemice asupra dezvoltării
economice și sociale a raionului.
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Măsuri pentru încurajarea natalității &
creșterea nivelului de viață

În anul 2020, în localitățile raionului, în urma 
direcționării surselor financiare din Bugetul 
raionului au fost reparate mai multe case de 

cultură, grădinițe de copii, instituții de 
învățământ, instituții medico-sanitare publice, 

s-au efectuat lucrări de iluminare stradală. 
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 Au fost făcute lucrări de modernizare în 13 instituții 
preșcolare și școlare

 Au fost reparate drumurile locale, unde au fost alocate 
din Fondul rutier peste 27,4 mil lei. Consiliul raional a 
utilizat pentru aceste necesități 10,0 mil lei.

 Au fost mărite îndemnizațiile pentru specialiștii tineri care 
aleg să muncească în localitățile rurale.

 Cu aportul surselor financiare direcționate din Bugetul 
raionului s-au efectuat lucrări la obiecte de menire social-
culturală în valoare de 12 mil lei.

12



Măsuri pentru încurajarea natalității &
creșterea confortului de viață

Prioritățile anului 2021: 

 Consolidarea raionului pe principiul dezvoltării inteligente;

 Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice, care direct 
contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai al oamenilor 
precum și la o dezvoltare sustenabilă în raion.

Măsurile vor fi îndreptate spre: 

 Asigurarea unei conlucrări active și eficiente a tuturor primăriilor 
cu Centrul de Sănătate Publică, Inspectoratul de Poliție și altor 
factori de decizie pentru respectarea tuturor prescripțiilor întru 
combaterea infecției COVID – 19;

 Crearea condițiilor de avansare în vederea implementării 
platformei industriale multifuncționale;
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 Se vor continua lucrările de construcție a rețelelor de 
aprovizionare cu apă în 5 localități ale raionului;

 În continuu se vor efectua reparațiile capitale a 50 km de 
drumuri în localitățile din raion, unde vor fi direcționate 
peste 14 mil lei. 

 Conducerea raionului Va fi preocupată de identificarea 
surselor financiare și elaborarea proiectului de construcție a 
sistemului magistral de aprovizionare cu apă din râul Nistru 
pentru o bună parte din localitățile raionului.

 Se vor depune eforturi și se vor întreprinde acțiuni concrete 
pentru continuarea lucrărilor debutante, ce dispun de 
documentația tehnică la construcția sistemului de 
canalizare în 8 localități.
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În conlucrare cu partenerii externi:

a) se va repara Biblioteca raională;

b) se va repara capital o grădiniță de copii;

c) Se vor extinde  capacitățile funcționale și se va 
reconstrui Azilul pentru bătrâni.
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Executivul Dondușeni
Obiective 2023

În următorii 2 ani:

 Vor fi făcute lucrări de modernizare în toate 
școlile și grădinițele din raion

 Vor fi asfaltate drumurile centrale în toate 
localitățile raionului în totalitate. 

 În conformitate cu implementarea Politicii de 
Stat în domeniul eficienței energetice, vor fi 
continuate proiecte de iluminare stradală în 
fiecare localitate.
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Dondușeni
Oportunități investiționale în domeniul creării 

unei platforme industriale multifuncționale

Consiliul raional a  avansat proiectul construcției unei 
platforme industriale multifuncționale în raionul 
Dondușeni.

Scopul – încadrarea forței de muncă disponibile din 
raion în cadrul acestor întreprinderi, care de fapt este un 
debut de industrializare a raionului Dondușeni, unde 
practic se va concentra toate competențele de ordin 
intelectual, inovativ și legal, încurajând businessul de a 
crea noi companii precum și de dezvoltare a celor 
existente.
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Platformă Industrială
Dondușeni

 Complex de construcții al fostei întreprinderi de prelucrare a masei 
osoase din satul Târnova, raionul Dondușeni – 7,2 ha.

 Acces la drumul național  R12, L64 „Dondușeni-Țaul-Târnova” R8 
„Dondușeni-Drochia-Peleni M3”

 Alimentarea cu apă – fântână arteziană existentă pe teritoriu.

 Sistemul de canalizare – canalizare cu epurare autonomă, câmpuri 
de filtrare.

 Alimentarea cu gaze naturale – la distanța de 1,0 este amplasată 
stația de distribuire a gazelor, presiune înaltă.

 Alimentarea cu energie electrică – la distanța de 1,0 km este 
amplasată LEA10KW.

 Gara feroviară Dondușeni este la distanța de 3,0 km.
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Dondușeni
Zona Industrială

 Acces la drumul național R12
 Alimentarea cu apă – la distanța de 175 m sunt 5 fântâni arteziene 

funcționale și la distanța de 350 m este posibilă conectarea la rețele 
de apă orășenești.

 Sistemul de canalizare – la distanța de 700m. Pe teren este 
amplasată stația de pompare a apelor uzate, face posibilă de 
construit un sistem de canalizare gravitațional.

 Alimentarea cu gaze naturale – pe teren sunt amplasate gazoductele 
de presiune înaltă.

 Alimentarea cu energie electrică – la hotarele terenului este 
amplasată LEA10kV.

 Rețelele TIC sunt la marginea terenului. 
 Gara feroviară Dondușeni este la distanța de 1,7 km, alte conexiuni 

feroviare la distanța de 800m.
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Dondușeni
Zona Industrială

Teren de 24.4 ha – la hotarele orașului Dondușeni.

Zona industrială poate găzdui platforme de producere din 
industria textilelor, automotivelor, procesării producției 
agricole, etc. 

Terenul este amplasat în centrul unui bazin de circa 20000 
locuitori.

Este acces la căile de comunicare și infrastructuri, și are o 
suprafață ce oferă perspective suficiente de dezvoltare.
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Automotive
 Amplasarea terenului și accesul la căile de transport auto și 

feroviar, accesul la infrastructurile de aliementare cu energie, 
gaze și apă.

 Suportul activ din partea executivului raional.

 Lipsa competitorilor din insdustria construcții mașini

 Eficiența redusă a întreprinderilor locale.

 Intenția sporită a unei părți mari din localnicii plecați la muncă, 
să revină să muncească acasă.

 Așteptările modeste salariale ale localnicilor.

 Școli profesionale ce pot fi implicate în instruirea angajaților.
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Textile 
 Amplasarea terenului și accesul la căile de transport auto și 

feroviar, accesul la infrastructurile de aliementare cu energie, 
gaze și apă.

 Suportul activ din partea administrației raionale.

 Bazin de peste 3000 de angajați care muncesc pentru salarii 
mai mici de 250 euro.

 Intenția sporită a unei părți mari din localnicii plecați la muncă, 
să revină să muncească acasă.

 Eficiența redusă a întreprinderilor locale.

 Școli profesionale ce pot fi implicate în instruirea angajaților.
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Dondușeni
Școli profesionale

Instituțiile de învățământ profesional din raionul Dondușeni 
pot fi puse în relație cu investitorii în platforme de produceri, 
și să pregătească specialiști instruiți după necesitățile 
angajatorilor.

Avantajele sunt reciproce: 

Angajatorii primesc specialiști pergătiți după necesitățile lor;

Studenții învață meserii, care le asigură angajarea lor;

Instituțiile devin mai atractive pentru studenți;

Administrația raionului crește numărul de angajați ce 
lucrează pe teritoriul raionului, și încasează taxe.
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Centrul de Excelență în Horticultură și 
Tehnologii Agricole din Țaul

Blocul de studii:
 4 nivele, 32 de săli de instruire, 2 laboratoare cu echipamente 

moderne, 2 săli de calculatoare,  suprafața – 7018 m2;
 biblioteca cu un fond de 92 mii de cărți, 

numărul de titluri – 13000;
 sală de lectură cu 100 locuri, dotată cu 7 calculatoare, 

conectate la Internet;
 sală de festivități pentru 240 locuri cu suprafața de 288 m2;
 sală de sport (suprafața de 288 m2 ) asigurată cu inventar 

sportiv.

Actualmente a fost finisată reparația  capitală – investiție în       
mărime de 20 mln lei.
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Centrul de Excelență în Horticultură și 
Tehnologii Agricole din Țaul

Căminul :

 5 nivele cu suprafața  totală 6187m2, încălzit cu cazan pe 
biomasă, planificat pentru 470 locuri,  locuiesc  la moment 
- 170 elevi; 

 condiții:  WC – renovate, bucătării la fiecare etaj, baie;

 Odăi hoteliere, bufet, internet (WiFi)

Instituția mai dispune de:

 Loturi demonstrative, sere, terenuri agricole, tehnică 
agricolă;

 Cantină, teren sportiv.
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Școala profesională din Corbu
Facilități

Blocuri de studii – 3 

 Blocul de studii nr.1, suprafață – 446m²

 Blocul de studii nr.2, suprafață – 2381,4m²

 Blocul de studii nr.3, suprafață – 691,2m²
 Număr de săli de instruire – 12; 

Dotări 

 Clase cu calculatoare – 1  

 Ateliere de instruire – 5 

 Bibliotecă, sală sportivă, sală de festivități, cantină, punct medical, 4 
depozite.

A fost finisată construcția casangeriei autonome.
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Școala profesională din Corbu
Facilități

Căminul instituției: 

 suprafață totală a imobilului – 2885,1m²

 suprafața totală utilizată de gestionar – 2437,6m²

 din 5 etaje, unul este reparat capital 

 număr de locuri – 52 

 condiții: baie, WC, bucătărie

Reparații:  au fost schimbate ușile și montate termopane la 
etajul întii.
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Dondușeni
Obiectivele economice pentru 2023

Indicatorii economici setați de executivul Dondușeni

Industrie Locuri de muncă Salariu mediu, lei

Textile 1500 7500

Automotive & construcții 
mașini

1200 8500

Producere & procesare 
producție agricolă

300 6000

Zootehnie - -

Comerț & alimentație publică 1300 5500

Studenți în școli profesionale 670 -
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Executivul Dondușeni
Partener sigur

Investitor

Creare 
locuri de 
muncă

Construcția de 
drumuri; apeduct și 
canalizare; iluminat 
stradal; Prima Casă

Modernizare 
grădinițe și școli; 

îmbunătățire 
servicii medicale; 

îndemnizații lunare 
pentru copii

Reprofilare școli de 
meserii; 

modernizare 
facilități; atragere 

tineri 
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