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Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului 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.02/1-3-102 din 15 octombrie 2020  și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a 

Guvernului Statelor Unite. 



La elaborarea documentului s-au luat în vedere abordările și recomandările experților Programului 

Comunitatea Mea și ai proiectului PNUD/Migrație și Dezvoltare Locală (compartimentele Migrație, 

Economie).  



1. Introducere și rezumat executiv 
 
1.1. Fișa de rezumat PSM 
 

Autorităţile publice locale din comuna Pelinia sunt interesate cu prioritate de dezvoltarea locală şi, 
în acest sens, o abordare unitară a acestui obiectiv este fundamentală pentru conturarea perspectivei 
viitoare, pe termen mediu si lung.În vederea realizării unei dezvoltări durabile a comunei este 
indispensabilă elaborarea și promovarea unei viziuni strategice despre viitor. Lipsa viziunii și a 
planificării strategice are ca rezultat o activitate administrativă cu eficiență scăzută, cu mari risipe de 
resurse materiale și umane.  

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Social-Economică are ca scop identificarea, analiza și 
implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunității în domeniile de acțiune identificate 
la nivel local, și integrate în cele la nivel regional și național. 

Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare economică a 
localităţii, de a stabili nişte repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunităţii 
direcţionat spre îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. SDSE va constitui documentul – cadru, pe 
termen mediu şi lung, pentru stabilirea planului de acţiune locală pentru dezvoltare integrată, a 
domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte. 

Planul Strategic de Dezvoltare Social-Economică reprezintă un document complex, realizat 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. 

Procesul strategic participativ a fost asigurat prin implicarea activă a factorilor locali interesaţi şi a 
comunităţii, și coordonat la nivel local de Grupul de lucru pentru Planificare Strategică (în continuare 
GLPS), care a fost constitut prin Dispoziția primarului nr.02/1-3-102 din 15 octombrie 2020. 

SDSE constituie cadrul în care se va realiza dezvoltarea integrată şi armonioasă a comunei, iar 
calitatea vieţii locuitorilor se va ameliora pe parcursul implementării. Acest cadru serveşte atât 
intereselor private, cât şi celor publice, datorită menţinerii şi îmbunătățirii elementelor de ordin 
economic, social şi de mediu de care cetăţenii şi agenții economici au nevoie pentru a prospera pe 
termen lung. În acest sens Strategia pune în valoare punctele forte ale comunei 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. 

Pînă în prezent, Primaria comunei Pelinia şi-a desfăşurat activitatea în baza Planului de dezvoltare 
locală a comunei Pelinia 2016–2020, document realizat în manieră participativă, care a fost elaborat în 
conformitate cu regulile și cerințele unificate față de astfel de documente de politici publice. 
Implementarea în practică a strategiei este în linii mari conform planurilor respective de realizare a ei. 
Realizările recente, proiectele de dezvoltare pe termen scurt şi mediu, contribuie la dezvoltarea 
comunei şi soluţionarea problemelor comunitare. 

Beneficiari ai Strategiei sunt locuitorii comunei Pelinia, APL, societatea civilă, instituțiile 
educaționale și medicale, mediul de afaceri, tinerii, persoanele în etate, precum și toate persoanele 
interesate în dezvoltarea durabilă a comunei. 

Principiile care stau la baza elaborării documentului sunt: 
• promovarea unei guvernări locale eficiente și responsabile 
• promovarea unui proces decizional participativ  

• promovarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local  

1.2. Contextul național și regional 
 



Strategia reprezintă un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care are la bază 
documentele de programare: 
◆ Locală: Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Drochia pentru perioada 2016 – 

2020   

◆ Regională: (Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020, Planul Operațional Regional 
Nord 2017-2020 și Programele Regionale Sectoriale  

◆ Națională: (Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, Strategii sectoriale de 
dezvoltare). 

1.3. Grupul de lucru pentru planificare strategică 
 

Acest document reprezintă Strategia de Dezvoltare Socio-Economică (SDSE) a comunei Pelinia 
pentru anii 2021-2025, elaborată într-un mod participativ, conform Manualului de utilizarea a APSL 
elaborat de programul USAID / Comunitatea Mea (CM) Moldova. 

SDSE 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 grup de lucru, componența căruia a fost aprobată prin 
Dispoziția primarului nr.02/1-3-102 din 15 octombrie 2020, după cum urmează: 
 
Tabelul 1. Componența grupului pentru planificare strategică 

# Numele, prenumele Funcția, instituția 

1.  Sărăteanu Titus Primar comuna Pelinia 

2.  Borș Ion Viceprimar, comuna Pelinia 

3.  Grumeza Natalia Secretar Administrativ 

4.  Vieru Natalia Specialist pentru reglementarea regimului funciar 

5.  Antonovici Rodica Specialist în problemele perceperii fiscale 

6.  Ceban Mariana Asistent Social 

7.  Postolachi Serghei Secretarul Consiliului Local 

8.  Pălii Grigore Consilier Local 

9.  Băbălău Vasile Consilier Local 

10.  Băbălău Ion Consilier Local 

11.  Grumeza Galina Director, IP ”Liceul Teoretic Pelinia”/ Consilier Local 

12.  Băbălău Ion Petru Director, IP ”Gimnaziul s. Pelinia” 

13.  Bairac Angela Profesor, IP ”Gimnaziul / Consilier Local 

14.  Băbălău Galina Director, IPET ”Izvoraș” 

15.  Țurcanu Violeta Director, IPET ”Steluța” 

16.  Parea Daniela Director, IPET ”Licurici” 

17.  Grumeza Maria Director, IPET ”Clopoțel” 

18.  Țurcanu Ludmila Vicepreșednte, AO ”Băștinașii din Pelinia” 

19.  Gureanu Svetlana Director Muzeu 

20.  Rusu Veronica Bibliotecar Principal  

21.  Rîciu Nina Școala de Arte 

22.  Borș Viorel Vicepreședinte, AO ”Băștinașii din Pelinia” 

23.  Chilaru Petru Director, Casa de Cultură Pelinia 

24.  Postolachi Aliona Contabil 

25.  Dereveanschi Elena Manager, Centrul Comunitar ”Încrederea” 

26.  Proca Victoria Coordonator, Grup de inițiativă ”Dezvolt Pelinia” 

27.  Mihai Zinaida Psiholog 

28.  Jurjiu Natalia Membru Consiliul Elevilor 



# Numele, prenumele Funcția, instituția 

29.  Codreanu Marina Membru Consiliul Elevilor 

30.  Postochi Loredana Membru Consiliul Elevilor 

31.  Pripa Vlad Membru Consiliul Elevilor 

32.  Bujor Ionela Membru Consiliul Elevilor 

33.  Bantaș Veceslav Membru Consiliul Elevilor 

34.  Postolachi Eugenia Asistent medical, Centrul de Sănătate Publică Pelinia 

35.  Cebotari Gheorghe Reprezentant GȚ”Express” 

36.  Postolachi Andrei Administrator, SRL ”Nice Agro” 

37.  Pripa Mădălina Băștinaș (Polonia) 

38.  Ceban Mădălina Băștinaș (România) 

39.  Agachi Gabriela Membru Centru de tineret ”Studem” 

40.  Macovețchi Alexandru Inspector Principal, SP 2 Pelinia al IP Drochia 

(Sursa: DISPOZIȚIA Primarului nr. 02/1-3-102 din 15 octombrie 2020) 
 
 

1.4. Aprobarea consiliului local 
Strategia a fost aprobată prin Decizia Consiliului local nr. _____ din ____________ 2020.  



2. Introducere în planificarea strategică 

 
2.1. Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategic 
 

Acest document a fost elaborat cu scopul de a dezvolta capacitatea de formulare și implementare 
a politicilor publice pentru dezvoltarea comunitară, socială şi economică la nivelul comunei Pelinia, prin 
intermediul implementării unui proces participativ de planificare strategică.  

Documentul de față este formulat în urma desfăşurării de analize specifice şi a procesului de 
consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care să includă generarea de scenarii de 
dezvoltare a comunei şi stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, 
necesităţilor şi constrîngerilor identificate la nivel local. 

Metodologia de lucru aplicată este caracteristică elaborării unui document strategic amplu. 
Pentru ca Strategia să producă transformarea, plecând de la stadiul actual și ajungând acolo unde 

ne-am imaginat a fost elaborat: 
► Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente şi realizat cu implicarea părților interesate (APL, 
mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic) și a responsabililor pe domenii. Această analiză, 
ce conţine o dimensiune tematică, dar şi una integrată, a servit drept material de importanţă majoră în 
cadrul grupurilor de lucru.  
► Analiza SWOT - instrument de analiză a potenţialului de dezvoltare a comunei, care ajută la 
identificarea punctelor tari şi slabe şi se pot examina oportunitățile și riscurile posibile rezultate din 
diagnosticul teritoriului pe baza unui proces participativ al părţilor interesate. 
► Strategia propriu-zisă conţine viziunea, direcţiile strategice şi obiectivele specifice de dezvoltare ale 
comunei și Planul de acţiuni 2020-2025 
- Viziunea – concretă şi concisă, care conţine doar acele elemente posibil de realizat avându-se în 
vedere resursele umane, materiale şi financiare identificate sau posibil de atras pentru dezvoltare 
- Obiectivele strategice de dezvoltare ale comunității, cu priorităţi, măsuri și ținte bine definite și 
cuantificabile 
- Planul de acțiuni pentru anii 2021-2025 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/măsuri. 
► Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte la strategiei prioritare, într-o abordare integrată și coerentă, 
inclusiv indicarea surselor potențiale de finanțare 
► Sistemul de evaluare şi monitorizare a implementării strategiei. 

În acelaşi context, metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ şi transparent al 
acestui document prin organizarea de chestionare, workshop-uri, focus group-uri, training-uri, grupuri 
de lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele esenţiale de elaborare, pentru exprimarea 
nevoilor şi aspiraţiilor tuturor categoriilor sociale. 

În scopul identificării unor oportunități noi și soluții clare pentru problemele posibile, precum și 
pentru a asigura accesul populaţiei la servicii calitative şi accesibile, în anul 2023 va avea loc  
actualizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Pelinia odată cu elaborarea Planului 
de acțiuni 2023-2025.  
Planul de acțiuni 2023-2025 va servi drept bază pentru elaborarea planurilor anuale de activități la 
nivelul Consiliului Local Pelinia. 

 

2.2. Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară 
 



Strategia de Dezvoltare Socio–Economică a comunei Pelinia pentru anii 2021-2025 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. 

Aceasta a fost elaborată cu suportul de Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică (în 
continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului c. Pelinia nr. nr. 02/1-3-102 din 15  octombrie 
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. 

2.3. Informații generale despre comunitate 
 

Comuna Pelinia, raionul Drochia este o unitate administrativ-teritorială rurală de mărime mare. În 
componența comunei intră și Stația de cale ferată Pelinia, care actualmente nu funcționează, însă 
figurează ca localitate geografică și îi atribuie Peliniei statut de comună. 

La 01.01.2020, în c. Pelinia sunt înregistrați următorii indicatori socio-economici: 
a)   Denumirea localității: comuna Pelinia, raionul Drochia, Republica Moldova. 
b)   Anul fondării: 1758 

c)   Numărul de locuitori: 7367, gospodării: 3205, familii 2971 
Structura etnică a populației în cadrul comunei arată astfel: 
✓ Moldoveni/Români: 7315 
✓ Ucraineni: 24 
✓ Ruși: 24 
✓ Altele: 4 

d)   Suprafața totală a comunei: 8321,97 ha, iar suprafața satului Pelinia 1330 ha  
e)   Densitatea populației: 1,15 locuitori/ km² 
f)    Infrastructura fizică:  Lungimea stradală – 129.5 km 
       Numărul de străzi – 122 
g)   Adresa juridică: satul Pelinia, raionul Drochia, Cod poștal: 5629 
 
Tabelul 2. Indicatori socio-economici c. Pelinia, 2020 

 Indicatori socio-economici   Anul 2019 

  m f  

1 Total populație, inclusiv 3415 4013 7428 

1.1 • Copii de vârstă preșcolară (0-6 ani) 166 258 424 

1.2 • Copii de vârstă școlară (6-18) 164 193 357 

1.3 • Persoane în etate (pensionari) 1656 1099 557 

1.4 • Populație plecată peste hotare la muncă 801 602 1403 

1.5 • Total familii   2971 

2 Populația economic activă   4980 

2.1 • Număr de salariați   ....... 

 • În sfera bugetară   ....... 

 • Populația ocupată în economie   4674 

3 Număr de agenți economici    ....... 

4 Salariul mediu brut (MDL)   ....... 

5 Suprafața totală a localității   8321,97 



6 Beneficiari ai prestațiilor sociale 80 108 515 

7 Lungimea drumurilor locale (total)   131,2 km 

7.1 • % din drumuri locale cu acoperire rigidă (asfalt și 

”variantă albă”) 

  
51,2 % 

8 Număr total de gospodării   3205 

8.1 • Nr. gospodării conectate la apeduct   1600 

8.2 • Nr. gospodării conectate la canalizare   5 instituții publice 

8.3 • Nr. gospodării contracte de evacuare centralizată a 

deșeurilor 

  
987 gospodării 

8.4 • Nr. gospodării conectate la rețeaua de gaz   753 

 • Nr. gospodării conectate la reţeaua telefonică   2986 

9 Bugetul total executat (venituri) anul 2019   14719,1 mii lei 

9.1 • Venituri proprii, anul 2019   2342,0mii lei  

9.2 • Transferturi   11163,3mii lei 
(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 

 

 

3. Profilul și analiza comunității 
 

3.1. Caracteristici geografice și de mediu 
 

3.1.1. Caracteristici fizico-geografice 

Poziționarea geografică  
 

Pelinia este unul din cele mai mari sate din nordul Republicii Moldova. Satul Pelinia este în 
componența Raionului Drochia, situată la latitudinea 47°87’80’’, longitudinea 27°83’44’’ și altitudinea 
de 164 metri față de nivelul mării. 

Este o localitate rurală amplasată pe malul drept al râului Răut, la o distanţă de 1,5 km. În partea de 
sud-vest hotarul lui trece pe acest rîuleţ pe o lungime de 14,5 km şi desparte teritoriul satului Pelinia de 
satele Corlăteni, Grinăuţi şi Nicoreni. Restul e hotar convenţional şi se mărgineşte cu s.Sofia şi 
s.Miciurin la nord, iar la est cu Hăsnăşenii Noi şi Sîngureni.  

Satul Pelinia este situat la distanța de 21 km de orașul Bălți și la 161 km de Municipiul Chișinău – 
capitala Republicii Moldova. 

Comuna face parte din traseul național R12 Donduşeni – Drochia – Pelinia - M14 și drumul public 
local L85 Moara de Piatră - Hăsnăşenii Noi – Pelinia.  

Suprafaţa satului Pelinia constituie 1330 ha, iar al întregului teritoriu - 8322 ha.  
Amplasarea pe drumul Bălţi – Drochia și în proxima vecinătate de comuna Corlăteni și mun. Bălti 
favorizează într-o anumită măsură asigurarea populației cu locuri de muncă, accesul spre piața de 
desfacere regională și națională. 

Clima comunei, ca şi a republicii în ansamblu, este temperată continentală cu veri călduroase şi 
secetoase şi cu ierni reci. Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor variază între 520 – 620 mm. 
Temperatura medie anuală constituie 8 grade. Viteza medie anuală a vîntului e de 4,4 m/sec, cu 
intensificări în februarie-martie şi noiembrie. 

 
 
 



Istoric 
 

După afirmațiile arheologilor, pe locurile din valea Răutului au trăit oameni și în vechime, iar prima 
așezare și-au stabilit-o aici cu cinci milenii înainte de Hristos. Pe locul ei au fost găsite variate 
fragmente și obiecte caracteristice pentru perioada neolitică. În perimetrul geografic al actualei Pelinii, 
în perioada neoliticului,se spune că aici existau patru sate. Cel mai vechi document care mărturisește 
existența satului Pelinia la 1703 este la Biblioteca Mănăstirii Neamț. 

Conform unei legende privind apariția satului, pelinienii la început s-ar fi stabilit în satul Sîngureni, 
dar din cauza unei neînțelegeri cu localnicii se mută cu traiul pe o toloacă cu peleniță. Primii oameni 
veniți în Pelinia sînt din neamul Băbălău. În 1758 în Atlasul Lingvistic Moldovenesc satul Pelinia este 
înregistrat și ortografiat Pelenia. Un alt document în care se vorbește despre satul Pelinia este și 
Dicționarul Statistic al Basarabiei, unde este menționat anul înregistrării 1758. Conform 
recensământului din 1835 satul Pelinia număra 180 de familii, dintre care bărbați 478, femei 440. În 
1863 satul Pelenia era deja în județul Iași, departamentul Belți-Slobodzei și avea 163 de gospodării. 
Marele latifundiar care deținea acest sat este Ghinsburg. La 1897, Rusia organizează un alt 
recensământ, iar în lista recensământului se menționează și satul Pelinia cu 2767 de locuitori. În „O 
istorie a Basarabiei în date și documente” de Dinu Poștarenco se arată că Pelinia este cuprinsă între 
Sîngureni și Grinăuți. Conform celor menționate mai sus putem lesne constata că satul Pelinia a avut 
o creștere extensivă a populației, în timp ce se reduceau desetinele de pământ pe care le stăpâneau 
țăranii. După unirea de la 1918, țăranii primesc în stăpânire 3234 de ha luate de la marii proprietari. 

La 1923 în corespundere cu datele Dicționarului Statistic al Basarabiei, în Pelinia erau 1026 de case, 
5 cariere de piatră, o moară, trei cârciume , două școli primare, o sinagogă, primărie, biserică. La 1930 
conform recensământului populației României, Pelinia avea 5002 locuitori devenind unul din cele mai 
mari sate din zona Basarabiei. În 1940 comform noului recensământ în Pelinia erau 7460 de persoane. 
La o altă numărătoare din 1941 în sat erau 5693 de oameni. Numărul populației se reduce din cauza 
anexării Basarabiei la 1940 de URSS și a exodului masiv a populației în Țara Românească. O alta etapă 
prin care trece Pelinia este foamea din 1947. În ciuda la toate necazurile, anul 1947 este anul de start 
a colhozurilor în Basarabia. Primul colhoz fondat în Pelinia a fost în numele lui Jdanov, primul 
președinte de colhoz a fost Grigore Pălii. În 1947 colhozul dispunea de 571 de ha de pământ. La 1970 
satul avea 7688 de locuitori, o școală medie, una de 8 ani, o școală primară, o școală serală, patru 
biblioteci, un spital, două maternități, o farmacie, două ambulatorii, o casă de deservire socială, 6 creșe, 
17 centre de comerț, un centru de radioficare, stadion, cinema. În 1985 Pelina avea 8305 locuitori. 

În ultimile trei decenii, satul trece prin mai multe etape de structurare. Mai întîi se schimbă 
denumirea colhozului din Jdanov în Pelinia. Din 1944 este fondată Societatea pe acțiuni Pelinia, iar din 
2008 se schimbă denumirea și structura – Cooperativa de producție Cîmpia Peliniței. 
 
 

3.1.2. Planificare spațială 
 

Localitatea nu dispune de un Plan Urbanistic General. Conform datelor oferite de Primărie, comuna 
este împărțită convențional în 15 sectoare. 
 
Tabelul Structura intravilanului comunei Pelinia  

Denumirea indicatorilor  
Total, inclusiv: 8321,97 ha 
Intravilan 818,76 ha 
Terenuri sub construcţii 142,52 ha 

Terenuri cu destinaţie agricolă, ha 6257,93 ha 
Rezerva 1076,68 ha 
Spaţii verzi (parcuri şi scuaruri) , ha 67 ha 



Terenuri ocupate de reţeaua de străzi şi drumuri, m2 1 200 000 m² 
Terenuri ocupate cu clădiri publice şi admin., m2 15 012 m² 
Terenuri ocupate cu fondul locativ, ha 818,79 ha 
Terenuri destinate fondului apelor, ha 63 ha 

Fondului silvic, ha 42 ha 
Alte terenuri 0 
(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
 

3.1.3. Resurse naturale 
 
Fondul funciar al comunei:  Comuna Pelinia ocupă suprafața totală de 8321, 97 ha, dintre care satul 

Pelinia 1330 ha și Stația calea ferată Pelinia 12 ha. Pe categorii de folosinţă, suprafaţa teritorială se 
prezintă astfel: 
       pămînt arabil – 6 257,93 ha 
       pășune – 806 ha 
       terenuri proprietatea statului – 2 ha (traseul național) 
       terenuri proprietate administrativ-teritorială – 1 374 ha 
       terenuri proprietate privată – 6 946 ha 
 
 
Fondul forestier, flora și fauna 
 

Plantațiile vegetale ale comuniei Pelinia sunt constituite din pășuni și plantații forestiere. 
Comuna Pelinia dispune de 814 ha de pășuni care sunt utilizate atît de către populația satului cît și 

de agenții economici care au drept activitate specifică creșterea animalelor. 
Plantațiile forestiere contituie 137 ha din extravilanul localității dintre care 107,6 sunt fîșii forestiere 

de protecție, 14,4 ha plantații de nuci și 3,72 plantații de arbuști. Pe lîngă acestea pe teritoriul comunei 
sunt 18 ha de viță de vie. 

Atît pășunile cît și fîșiile forestiere necesită ameliorare anuală ceea ce din influența mai multor 
factori nu se execută regulat. 

În 2011 a fost implementat proiectul „Fii abilitat – schimbă comunitatea ta” ,în cadrul căruia au fost 
efectuate lucrări de reabilitare și amenajare a Parcului din centrul satului, cu o suprafață de 1,02 ha. În 
rezultat, comunitatea are acum un parc renovat: 487,5 m2 de trotuar pavat, 10 bănci şi 12 urne de gunoi 
instalate și au fost create reţele WI-FI, care acoperă parcul, centrul satului şi gimnaziul din localitate.  

Vegetația acvatică este reprezentată de diferite specii de papură, de tipirig, crinul-de-baltă, 
stînjenelul-de-baltă, șopîrlița, nufărul alb. 

În bazinul Răutului trăiesc numeroase specii de pești: platica, crap, caras.  
 
Apele de suprafață și apele subterane 

 
Satul Pelinia este amplasat pe malul r. Răut (care este afluentul principal de dreapta al râului Nistru) 

la o distanta de 1,5 km. 
Din trecut și până în prezent ocupația principală a populației este agricultura. 
Transformările economice a localității și condițiile climaterice și-au lăsat amprenta și asupra 

situației ecologice în localitate, preponderent a calității resurselor de apă (ape de suprafață și 
subterane).  

Apele de suprafață a comunei Pelinia sunt formate din: răul Răut și trei lacuri de acumulare/iazuri. 
1. lac S= 8.3769 ha, 2. lac S= 7.5402 ha, 3. lac S= 15.4501 ha. 

http://www.consult-nord.md/index.php?module=projects&do=26&item=70


E de menţionat faptul, că nici unul din bazinele acvatice menţionate nu este amenajat pentru odihnă 
şi agrement.  

Toate iazurile sînt explorate în domeniul piscicol și agrement. Se întîlnesc aşa specii de peşti ca: 
amurul alb, crapul, carasul, porcuşorul; păsări: raţele sălbatice, cocostîrcii. Pe unele suprafețe ale 
lacurilor cresc salcii plîngătoare și papură. 

Alte lacuri sunt secate, care au statut de bazine acvatice dar, cu părere de rău, din cauza ruinării 
barajului nu se acumulează apă. Acestea necesită investiții de renovare. 

În perioada 2016 – 2017 a fost revitalizat un izvor, însă deoarece lunca este prea uscată apa nu 
ajunge la lac. Vegetația lemnoasă a fâșiilor de protecție a malului a trecut vârsta de exploatare și în 
prezent persistă riscul de eroziune si alunecări de teren. Teritoriul aferent lacului nu este amenajat și 
înverzit, astfel şi capacităţile recreaționale a localității sunt reduse.  

O problemă stringentă cu care se confruntă comuna constituie secarea și înnămolirea apelor de 
suprafață din localitate si anume lacul de acumulare nr. cadastral 7135408001, S= 7.5402 ha, numit 
lacul din Hîrtop. Lacul se înnămolește și se epuizează, nivelul apei fiind scăzut cu aproximativ 25%, ce 
prezintă un pericol de secare. În Hîrtop se scurgeau 7 izvoare care asigura menținerea debitului de apă 
în lac, însă toate izvoarele au fost secate și sunt înnămolite.  

Principalele probleme cu care se confruntă APL privind întreţinerea apelor de suprafaţă în calitate 
de capital natural ţin de insuficienţa resurselor financiare pentru curaţirea bazinelor acvatice şi 
amenajarea acestora. 
 
 
 

3.1.4. Factorii de poluare a mediului 
 

Transformările care, de-a lungul anilor s-au produs în economice și schimbările climaterice și-au 
lăsat amprenta și asupra situației ecologice atât în localitate, cât și pe teritoriul RM. 

Estimînd starea mediului la moment, menţionăm că resursele acvatice ale comunei sunt prezentate 
prin apele de suprafaţă şi cele subterane.  

Râul Răut este puternic poluat și starea ecologică a acestuia rămîne a fi alarmantă, deși se întreprind 
activități de curățire și amenajare a rîului, totuși aceste măsuri sunt insuficiente, dat fiind faptul că nu 
se întreprind în complex cu alte localități. 

Factorii care influenţează negativ calitatea apelor de suprafaţă în comuna Pelinia sunt: utilizarea 
nechibzuită a fertilizanților în agricultură, apele pluviale, depunerea de poluanți din atmosferă, ploile 
acide etc. Gospodărirea mai bună a apei necesită tehnologii noi, inclusiv perfecţionarea tehnologiilor, 
pentru a da posibilitatea utilizării raţionale a resurselor de apă limitate şi a protejării ei împotriva 
poluării. 

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii activităţi umane, 
este influenţat puternic de acestea, atît prin acţiuni antropice, cît şi ca urmare a unor fenomene 
naturale. Sursele de poluare a solului sunt fizice (datorate utilajelor şi tehnologiei de cultivare a 
solurilor), chimice (utilizarea îngrăşămintelor, pesticidelor, ierbicidelor), biologice (nerespectarea 
concentraţiei de reziduuri, dejecţii solide şi lichide aplicate) şi poluarea radioactivă din aer. 

Nivelul de poluare a aerului în comuna Pelinia, după concentrațiile de fond, este la limita permisă de 
normele sanitare ce duce la consecințe grave pentru mediul înconjurător, economie și sănătatea 
populației.  

Activitatea de educaţie ecologică a populaţiei din localitate ar putea fi mentionată ca una redusă. 
Aceasta se bazează pe lipsa unui sistem educaţional cuprinzător şi bine gîndit, la diferite niveluri: 
preşcolar și școlar. În localitate predomină atitudinea de consumator, fapt ce aduce consecinţe din cele 
mai grave pentru mediul înconjurător al comunei. Astfel, în localitate se impune o schimbare radicală 
a atitudinii cetăţenilor şi ecologizarea societăţii.  

Cele mai grave probleme ce țin de educația ecologică a cetățenilor sunt: 



• Atitudine neglijentă în privinţa depozitării şi evacuării deşeurilor 
• Volum mare de deşeuri menajere și colectarea neselectivă a lor 
• Consum mare şi risipă de apă 

• Consumul mare şi risipă de energie 
 
 

3.2. Demografie 
 

3.2.1. Potențialul uman 
 
Populația  
 

Conform datelor Primăriei comunei Pelinia evoluția numărului locuitorilor în ultimii 100 de ani este 
într-o creștere considerabilă. Astfel, în 1904, conform Dicționarului Giografic, an. 1904 de Zamfir 
Arbore, populația comunei constituia 2348 persoane. Respectiv la începutul anului 2020 populația 
comunei constituia 7367, dintre care 3526 bărbați (47,8%) și 4012 femei (52,2%). Structura etnică a 
localităţii este omogenă, circa 99% din populaţie o constituie moldovenii/românii, 24 persoane sunt 
ruși și 24 – ucraineni.  

Reperele demografice ale evoluției la nivelul comunei Pelinia reprezintă elemente de interes major 
pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu și lung. Astfel, trendul 
de evoluție al  principalilor indicatori demografici din localitate sînt următorii: 
 
Tabelul : Principalii indicatori demografici 

Denumirea indicatorilor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populaţia stabilă din localitate 7 447 7 497 7 403 7 386 7 428 7 398 7 367 
Numărul nou-născuţilor 14 21 30 26 25 24 22 
Numărul decedaţilor 109 112 89 107 98 84 63 

 (Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 

Analiza datelor ne arată că în comună tendințele demografice sunt negative, în ultimii 5 ani populaţia 
localităţii reducându-se cu cca 80 persoane. Numărul nou-născuţilor denotă la fel o uşoară creştere. 
Numărul decedaţilor este în descreștere. Totuși sporul natural este negativ, astfel încât în 2020 numarul 
celor născuți este de 22 , pe cînd al celor decedați este de 63. 

Dinamica populației comunei indică aceeași tendință ca și în majoritatea localităților rurale din 
Republica Moldova, respectiv scăderea mai accentuată a populației din mediul rural, parțial explicabilă 
prin migrația mai intensă, atât spre alte țări, cât și spre alte părți ale RM. 
 

 
(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
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Structura pe grupe de vârstă, conform datelor Primăriei comunei, indică o pondere ridicată a 
persoanelor adulte, cu vârsta aptă de muncă (cuprinsă între 18 – 56/61 ani) și costituie circa cca 63% 
din totalul populaței.  

Acest fapt este favorabil pentru implicarea categoriei date apte de muncă în dezvoltarea locală.  
Principala problemă de ordin demografic este regresul demografic. Analiza populației pe grupe de 

vârstă relevă faptul că, populația comunei Pelinia a înregistrat un proces de îmbătrânire a populației, 
situație existentă la nivelul întregii țări.  
 
Structura pe grupe de vârstă  

 
 
 
 

3.2.2. Forța de Muncă 
 

Trendul indicatorilor ce reflectă ocuparea populaţiei în cîmpul muncii din localitate denotă o creștere 
a numărului populației active din punct de vedere economic cu cca 3,6%, în ultimii 5 ani. Numărul 
populației active din punct de vedere economic este de 4980 persoane, ceea ce constituie aproximativ 
63 % din numărul total al populației comunei.   

Din numărul total de persoane apte de mucă, 4379 activează în domeniul economic, ceilalți fiind 
implicați în activități ca: învățămînt, cultură, sănătate, asistență socială, administrare publică.  

Trendul indicatorilor ce reflectă ocuparea populaţiei în cîmpul muncii din localitate, în anul 2020 
denotă o creștere cu circa 600 persoane, adică 13,7% comparativ cu anul 2016.  
Numărul populației inactive, la 01.01.2020 este de 3014 persoane. 
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Numărul şomerilor în localitate înregistrați la Oficiul teritorial al forței de muncă este în descreștere 
comparativ cu începutul perioadei analizate, astfel încît în 2015 numărul șomerilor era de 35. În 2020, 
la evidență la ANOFM sunt 23 persoane, dintre care 11 bărbați și 12 femei. 

Din numărul total al populaţiei economic active, formal sunt ocupate în câmpul muncii 3990 
persoane și neformal – 2550. 
 
Tabelul. Dinamica structurii populației după domenii de activitate, 2016 – 2020  

Categorii sociale 2016 2020 
TOTAL (în limitele satului) 4380 4980 
Populație ocupată în:   

- în agricultură 798 914 

- în industrie (inclusiv locuitorii ce merg la muncă în alte localități) 750 860 
-construcții 480 752 
- comerț 806 981 
-transport și comunicații 950 852 

Administrație Publică Locală 380 380 
Învățământ și educație preșcolară 136 141 

Sănătate și asistența socială 80 80 
Șomeri înregistrați la OFM 35 23 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 

Dacă analizăm datele oferite de Primăria comunei Pelinia, observăm că primele 3 cele mai 
importante activități ale populaţiei economic active este comerțul 19,7%, urmată de agricultură 18,35% 
și industrie 17,2. În domeniul public avem următorii indicatori: în învățămînt și educație preșcolară 
avem 141 de angajați, adică 2,83%. În APL, atît în 2016, cît și în 2020 sunt 380 angajați, ceea ce 
constituie 7,63 din numărul total al populației economic active, iar în domeniul sănătate şi al asistenţei 
sociale 1,60% din totalul populaţiei ocupate. 
 
 

3.3. Servicii Sociale 
 

3.3.1. Caracteristicile grupurilor vulnerabile 
 
Populația săracă  
 

În comuna Pelinia locuiesc 2971 familii. În conformitate cu datele Direcției de Asistență Socială, din 
categoria populației sărace, adică venitul familiei nu corespunde cheltuielilor elementare de întreținere, 
fac parte 46 familii – 1,56%. Familii cu 3 și mai mulți copii sunt 44 la număr. Familii monoparentale și 
fără părinți sunt 31. 
În localitate sunt înregistrate 3205 de gospodării, dintre care 53 sunt părăsite. 
 
Tabel:    Persoane în etate, 2020 

  
Total persoane în etate: 1656 

• Femei în etate 1099 

• Bărbați în etate 557 
Total Persoane în etate singure: 39 

• Femei în etate singure 39 

• Bărbați în etate singuri 0 

Persoane cu dizabilități în etate: 144 



• Femei în etate cu dizabilități 79 

• Bărbați în etate cu dizabilități 65 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
La începutul anului 2020 în localitate trăiesc 1656 de persoane în etate, ceea ce constituie cca 22,4% 

din numărul total al populației. Conform datelor Primăriei, în Pelinia sunt 39 bătrîni solitari, 2,35% din 
numărul total al persoanelor în etate, care au copiii plecaţi în străinătate, trăiesc în singurătate și se 
confruntă cu dificultăți de ordin psihologic, social și material. În com. Pelinia activează ... lucrători 
sociali care deservesc la domiciliu 39 bătrîni solitari. Numărul persoanelor în etate cu dizabilități este 
de 144, ceea ce corespunde cifrei de 8,69 % din total. 

Persoanele în etate au preponderent venituri din gospodăriile agricole individuale sau sunt ajutați de 
rudele plecate peste hotare. 
 
Persoane cu dizabilități   
 

Pe teritoriul comunei Pelinia locuiesc 377 persoane cu dizabilități, ceea ce constituie cca 5% din 
totalul populației, dintre care 184 sunt femei, 165 sunt bărbați. În localitate trăiesc 1096 copii cu vîrsta 
între 0 și 18 ani, 28 dintre care sunt copii cu dizabilități, ceea ce constituie cca 2,55 % din numărul total 
al copiilor din localitate.  

Circa 60% persoane cu dizabilități sunt cu dizabilități medii, adică sunt capabile pentru activități fără 
ajutorul extern, iar 45 persoane sunt încadrate în cîmpul muncii. 

Printre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din localitate sunt: 
➢ lipsa rampelor de acces în incinta tuturor instituțiilor din comună, ceea ce-i limitează în 

obținerea anumitor facilității 
➢ indemnizații modeste care nu le permite să-și asigure existența 
➢ majoritatea persoanelor cu dizabilități sunt implicate foarte puțin sau deloc în viața comunității  
➢ insuficiența serviciilor de susținere a aceastei categorii de persoane 
➢ potențialul redus al administrației publice locale de a ajuta categoriile social-vulnerabile 

Pentru susținerea persoanelor vulnerabile, pe teritoriul comunei activează Cantina Socială, în cadrul 
Centrului comunitar multifuncțional „Încredere”,care acordă servicii de zi pentru 21 copii, deși 
capacitatea totală e de 45 persoane zilnic. 

Există mai multe practici prin care bisericile din Pelinia au contribuit la soluţionarea mai multor 
probleme locale. Principalele inițiative ale bisericilor din com. Pelinia sunt urmpătoarele:  

• Organizarea și distribuirea pachetelor alimentare pentru bătrînii solitari  
• Realizarea activităților de ajutorare a persoanelor cu dizabilităţi, a copiilor orfani 
• Realizarea taberei de vară pentru copii din familii defavorizate.  

 
Tabelul. Persoane cu dizabilități, 2020 

 Total Femei Bărbați Copii 

Total persoane cu dizabilități 377 184 165 28 

Persoanele cu dizabilități fizice 22 7 14 1 
Persoanele cu dizabilități mentale 47 20 20 7 
Persoanele cu dizabilități fizice grave (care nu pot 
supraviețui fără ajutorul extern) 

29 12 10 7 

Persoanele cu dizabilități fizice medii (capabili 
pentru activități fără ajutorul extern) 

223 80 80 63 

Persoanele cu dizabilități fizice angajate în câmpul 
muncii 

45 25 20 _ 

Persoanele cu dizabilități fizice în etate 144    

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 



 
Sporirea nivelului de trai al populaţiei din localitate în următorii 5-7 ani este posibilă prin dezvoltarea 

şi diversificarea economiei locale, deschiderea noilor unităţi economice aducătoare de venit şi de locuri 
noi de muncă. 
 

 
Servicii Sociale 

 
Accesul la serviciile educaționale (preșcolare și școlare) este asigurat pentru toți copiii și tinerii din 

comună, inclusiv cei din grupurile dezavantajate. 
Procesul educaţional din comuna Pelinia este asigurat de către următoarele instituţii: 
✓ 4 instituţii preşcolare 

▪ Grădiniță-creșă nr.1 „Clopoțel” 
▪ Grădinița creșă nr 2 „Steluța” 
▪ IET nr. 3 „Izvoraș” 
▪ IET nr.4 „Licurici”  

✓ 2 instituţii de învăţămînt  
▪ Liceul Teoretic Pelinia 
▪ Gimnaziul Pelinia 

✓ 1 școală de Arte 
În sistem sunt angajați 104 pedagogi și 116 lucrători tehnici. 

 
Tabel: Instituțiile educaționale şi de învățământ 

Instituţia Anul 
înființ
ării 

Nr.angajați / 
profesori 
(educători) 

Capacitat
e totală 

Beneficia
ri reali 

Suprafaţa  
totală (m²) 

Suprafaţ
a efectiv 
utilizată 
(m²) 

Limba de 
predare 

Grădiniță-creșă nr.1 
„Clopoțe” 

1972 9 103 103 8050 8050 
Română 

Grădinița creșă nr. 2 
„Steluța” 

1978 10 110 110 800 800 
Română 

IET nr. 3 „Izvoraș” 1990 10 160 103 1825 1052 Română 
IET nr.4 „Licurici”  14 42 41 244.4 170 Română 
Liceul Pelinia 1975 56/38 820  650 4480  3800 Română 
Gimnaziul Pelinia 1960 19 350 231 1760 1610 Română 
Școala de Arte 1976 19 214 214 3261 3261 Română 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
Generalizat sistemul educaţional poate fi prezentat astfel: 

Educaţie preşcolară 
În com. Pelinia sunt 424 copii de vîrstă preşcolară (0–6 ani), dintre care 357 frecventează grădinița, 

dintre care 193 fetițe și 164 băieți. 
Educaţia preşcolară este desfăşurată în 4 instituții , cu o capacitate totală de 400 locuri. Gradul de 

utilizare fiind de cca 89 %. 
Vîrsta medie a angajaților grădinițelor constituie 40 - 49 ani. 

 

Caracteristicile tehnice ale instituțiilor educaționale și de învățămînt 
 

 Grădinița-creșă nr.1 „Clopoțel” a fost înființată în anul 1972, care asigură procesul 
educațional pentru 103 copii, dintre care 58 fete și 45 băieți. În cadrul instituției activează 9 angajați, 
cu vîrsta medie de 41 ani. Limba de instruire este româna. 



Instituția reprezintă o clădire cu un singur etaj, cu trepte, însă lipsesc pantele de acces și nu este 
adaptată pentru persoanele cu dizabilități și anume acele care folosesc cărucior. 

Starea generală a clădirii grădiniței este una bună și la moment necesită repație cosmetică. 
În ceea ce privește aprovizionarea cu apă a instituției, aceasta se realizează centralizat și din 

fântână. Serviciul este disponibil permanent, fără întreruperi. Este atît apă tehnică cât și potabilă 
calitativă și este atît caldă,cît și rece. Apa este disponibilă în toate zonele grădiniței. 

Apele uzate sunt evacuate prin canalizare locală cu sistem de evacuare. 
În perioada rece a anului sunt încălzite permanent toate zonele grădiniței cu ajutorul cazanului cu 

biomasă. 
 

 Grădinița-creșă nr.2 „Steluța” a fost înființată în anul 1978. Ea este frecventată de 
110 copii, dintre care 59 fete și 51 băieți. În cadrul instituției activează 10 angajați, cu vîrsta medie de 
40 ani. Limba de instruire este română. 

Instituția reprezintă o clădire cu un singur etaj, cu trepte, însă lipsesc pantele de acces și nu este 
adaptată pentru persoanele cu dizabilități și anume acele care folosesc cărucior. 

Starea generală a clădirii grădiniței este una satisfăcătoare și la moment necesită repație capitală, 
deoarece ultima reparație a fost efectuată demult. 

Având suprafața totală de 1825 m², efectiv sunt utilizați doar 1052 m². 
La capitolul aprovizionare cu apă a instituției, aceasta se realizează centralizat, este atît apă tehnică 

cât și potabilă calitativă. Este asigurată atît apa caldă,cît și rece. Serviciul este disponibil permanent, 
fără întreruperi, în toate zonele grădiniței. 

Apele uzate sunt evacuate prin canalizare locală cu sistem de evacuare. Achitarea serviciilor de 
canalizare prezintă o problemă, dar se face regular. 

Pentru încălzirea instituției, în perioada rece a anului este utilizat cazanul cu gaze. Serviciul este 
funcțional permanent și acoperă toate zonele grădiniței. 

Grădinița este localizată în centrul satului, cu drum de acces care este de calitate medie. 
 

 IET nr. 3 „Izvoraș” înființată în anul 1990 are o capacitate totală de 160 locuri, dar 
de facto este frecventată de 103 copii, dintre care 53 fete și 50 băieți. Gradul de utilizare este în 
proporție de cca 63 %. În cadrul instituției activează 10 angajați, cu vîrsta medie de 49 ani. Limba de 
instruire este română. 

Starea generală a clădirii grădiniței este una satisfăcătoare, așa încât n-a fost făcută reparație 
niciodată, la moment necesită repație capitală. Acoperișul pe alocuri curge. 

Aprovizionarea cu apă a instituției se realizează centralizat, însă apa potabilă este necalitativă și 
tehnică. Este asigurată atît apa caldă, cît și rece. Serviciul este disponibil permanent, fără întreruperi, 
în toate zonele grădiniței. Achitarea apei prezintă o problemă, dar se face regular. 

Apele uzate sunt evacuate prin canalizare locală cu sistem de evacuare.  
Sistemul de încălzire este centralizat și în calitate de combustibil este utilizat gazul și asigură atît 

apa caldă, cât și încălzirea. În perioada rece a anului serviciul este funcțional permanent și acoperă 
toate zonele grădiniței. Deși achitarea serviciilor de încălzire prezintă o problemă, totuși se face regular. 

Grădinița este localizată în zonă periferică, dar bine populată și spre instituție duce un drum bun. 
 

 IET nr.4 „Licurici”, este localizată în zona periferică a satului, dar bine populată. 
Numărul total de beneficiari este de 23 de fete și 18 băieți. În cadrul instituției activează 10 angajați, 

cu vîrsta medie de 49 ani. Limba de instruire este română. 
Sunt utilizați doar 170 m² din suprafața totală a instituției de 244,4 m². 

Instituția reprezintă o clădire cu un singur etaj, cu trepte, însă lipsesc pantele de acces și nu este 
adaptată pentru persoanele cu dizabilități și anume acele care folosesc cărucior. 

Starea generală a clădirii grădiniței este bună. Astfel încât reparația instituției a avut loc recent, la 
moment necesită doar repație cosmetică.  



Aprovizionarea cu apă a instituției se realizează centralizat, însă este doar apă tehnică.  
Apele uzate sunt evacuate prin canalizare locală cu sistem de evacuare.  
Încălzirea se realizează cu ajutorul cazanului cu gaze și asigură atît încălzirea, cât și apa caldă. În 

perioada rece a anului serviciul este funcțional permanent și acoperă toate zonele grădiniței.  
Printre problemele majore ale grădiniţelor pot fi enumerate:  
➢ dotare insuficientă a grădiniţelor cu mobilier, jucării și resurse metodice 
➢ lipsa pantelor de acces 
➢ insuficiența tehnologiilor informaţionale în educația preșcolară 
➢ terenuri de joacă degradate 
➢ condiţii de conservare a energiei termice neadecvate şi pierderi de energie din cauza lipsei 

termoizolării 
 

Învățămîntul școlar 
 

Serviciile instructiv-educaţionale în comuna Pelinia sunt asigurate de un Gimnaziu și un Liceu 
Teoretic.  

În comună locuiesc 672 copii de vârstă școlară. 
Activitatea colectivului pedagogic atât al gimnaziului, cât și al Liceului este axată pe realizarea 

următoarelor obiective: 
- Formarea și dezvoltarea cetățenului în baza valorilor naționale, general umane, cunoașterea 

drepturilor și libertăților omului, cultivarea respectului și dragostei față de țară; 
- Cultivarea respectului față de muncă, față de valorile materiale și spirituale ca rezultat al muncii. 

 
 Liceul Teoretic Pelinia este localizat în centrul satului. A fost înființat în anul 1975. 

Numărul total de beneficiari este 750, dintre care 439 de fete și 211 băieți. În cadrul instituției 
activează 56 angajați, dintre care 38 sunt profesori, cu vîrsta medie de 43 ani. Limba de instruire este 
română. 

Suprafața totală a instituției este de 4480 
m², dar efectiv utilizați sunt doar 3800 m². 

Instituția reprezintă o clădire cu mai multe 
etaje, lipsesc pantele de acces și nu este 
adaptată pentru persoanele cu dizabilități 
locomotorii. 

Starea generală a clădirii liceului este 
satisfăcătoare, astfel încât la moment 
necesită repație capitală, iar acoperișul pe 
alocuri curge.  

Aprovizionarea cu apă a instituției se 
realizează centralizat, este apă tehnică, dar și 

potabilă calitativă. Sistemul de aprovizionare centralizată este funcţional permanent și asigură 
instituția atît cu apă rece, cît și caldă. 

Apele uzate sunt evacuate prin sistem de canalizare centralizat.  
Încălzirea se realizează cu ajutorul cazanului cu gaze. În perioada rece a anului serviciul este 

funcțional permanent și acoperă toate zonele instituției.  
 

 Gimnaziul Pelinia este localizat în centrul satului. A fost înființat în anul 1960. 
Numărul total de beneficiari este 233 persoane, dintre care 124 fete și 109 băieți. În cadrul instituției 

activează 19 angajați, cu vîrsta medie de 48 ani. Limba de instruire este română. 



Suprafața totală a instituției este de 1760 m², 
dar efectiv utilizați sunt doar 1610 m². 

Instituția reprezintă o clădire cu un singur etaj 
fără trepte la blocul gimnazial și cu mai multe 
etaje la blocul primar. Pantele de acces sunt doar 
la unele scări. 

Starea generală a clădirii gimnaziului este 
bună și la moment necesită doar reparație 
cosmetică. 

Aprovizionarea cu apă a instituției se 
realizează centralizat, însă apa potabilă este 
necalitativă.  

Apele uzate sunt evacuate prin canalizare 
locală. 

Încălzirea se realizează cu ajutorul cazanului cu gaze și asigură atît încălzirea, cât și apa caldă. În 
perioada rece a anului serviciul este funcțional permanent și acoperă toate zonele școlii. 

 
Cele mai mari probleme ale instituţiilor de învăţămînt din comună ţin de 

➢ mobilierul învechit şi necorespunzător vîrstei copiilor 
➢ dotare insuficientă cu echipament a sălilor de clasă, a laboratoarelor, a sălii de sport 
➢ fond de carte în bibliotecile şcolare redus și învechit 
➢ terenuri şcolare degradate 

 
 

 
Cultura 

 
Accesul la serviciile cultural-sportive, informaționale și de agrement este asigurat pentru toate 

categoriile de cetățeni, inclusiv din grupurile vulnerabile. Infrastructura serviciilor cultural-sportive din 
com. Pelinia este constituită din:  
→Casă de Cultură 
→Parcul Public și scuarul 
→Şcoala de arte 
→Stadion dotat cu teren de fotbal 
→2 filiale ale Școlilor sportive din Drochia (secții fotbal, ateletism, trîntă) și din Rîșcani (2 grupe de 
fotbal)  
→Biblioteca pentru copii şi Biblioteca pentru maturi conectată la rețeaua națională Novateca, de 
serviciile cărora beneficiază cca 1350 cititori 
→„Muzeul Ţinutului Natal”, care dispune de patru expoziţii permanente. (În incinta muzeului sunt 
amplasate cele două biblioteci publice şi Centrul Comunitar de Acces la Informaţie şi Instruire) 
 

Școala de Arte din com. Pelinia, fondată în anul 1976 și localizată în zona periferică a satului, oferă 
oportunități pentru dezvoltarea muzicală a copiilor, inclusiv a acelor din localitățile rurale adiacente. 
Școala dispune de secţii de pian, instrumente cu corzi, aerofoane, discipline muzical-teoretice, arte 
plastice, arte coreografice. Mulţi dintre discipolii școlii au devenind artişti, interpreţi, profesori, pictori. 
Școala este frecventată de 214 copii din Pelinia și satele adiacente, dintre care 120 de fete și 94 băieți. 
Elevii şcolii participă activ la diferite concursuri locale, raionale, naţionale şi internaţionale, obţinînd 
destincții și premii.  

În cadrul instituției activează 19 angajați, cu vîrsta medie de 43 ani. Limba de instruire este româna. 
Suprafața totală a instituției este de 3261m² și este utilizată 100 %. 



Instituția reprezintă o clădire cu un singur etaj, fără trepte și nu este adaptată pentru persoanele 
care folosesc cărucior, lipsesc pantele de acces. 

Edificiul este într-o stare deplorabilă și la moment necesită repație capitală, iar acoperișul pe alocuri 
curge. De asemenea Școala nu este conectată la utilitățile publice 

Instituția nu are rețea de aprovizionarea cu apă. Apa este adusă de la fîntînă sau izvor. Lipsește și 
sistemul de canalizare.  

Edificiul este încălzit cu sobe, cazan sau încălzitoare, cu utilizarea cărbunelui și lemnului. În perioada 
rece a anului școala este încălzită cu întreruperi. 
 

 Casa de Cultură 
În 1967 se înființează Casa de Cultură, care 

reprezintă un edificiu cu mai multe etaje, cu o 
capacitate totală de 7611 persoane și o 
suprafață de 1400 m². 

La moment starea generală a clădirii este 
satisfăcătoare, astfel încît necesită reparație 
capitală, iar acoperișul necesită a fi schimbat 
sau reparat, deoarece pe alocuri curge. Sisteme 
centralizate de aprovizionare cu apă și de 
canalizare lipsesc, pe cînd sistemul de încălzire 
este centralizat și în perioada rece a anului 
serviciul este prestat permanent, fără 
întreruperi. 

 
Pe teritoriul comunei activează 4 ansambluri cu titlu model:  
 Colectivul artistic de Dans popular "Pelinița" 
 Colectivul de cîntec popular folcloric Bărbătesc – Ansamblul "Balada" 
 Ansamblul folcloric de Cîntec Femeiesc – Ansamblul Folcloric "Busuiocul" 
 Cercul de Datini și Obiceiuri – "Datina" 

 
1. Colectivul artistic ʺModelʺ de Dans popular "Pelinița" a fost fondat în anul 1965 – 

1967, iar în anul 1974 a primit titlul onorific ʺModelʺ. Componența colectivului este mixtă, cu un număr 
de 70 de participanți, cu vîrstă cuprinsă între 14 și 25 ani. Repertoriul ce e transmis de la formare pe 
parcursul anilor se păstrează, menținînd originea din fondul de activitate cu diferite categorii de 
participanți. 

În aria zonei lor folclorice sunt: hora, sîrba, bătuta, polka, șaerul, sîsîiacul, coșarul, hangul, ițele 
căiuții, capra, gînjul. 

În unele dansuri intrepretarea artistică alternativă din partea copiilor mici: batistuța, pelinița, 
alunelul, coasa, poticnita, rața legănată, hora de mînă, polcuța. 

2. Colectivul Bărbătesc "Balada" a fost fondat în 1980. Fondatorul este Petru Chilaru, 
care pînă în prezent este conducătorul artistic al colectivului. Componența colectivului este mixtă, cu 
un număr de 16 participanți, cu vîrstă cuprinsă între 14 și 65 ani. Genul artistic de activitate - ʺcîntec, 
datini, obiceiuriʺ. 

Repertoriul colectivului include creații, obiceiuri și cîntece populare autentice. Colectivul 
concertează în cadrul manifestațiilor culturale, sărbătorilor satului, concursurilor locale, festivalurilor 
raionale, republicane și internaționale și la diferite emisiuni televizate ( sărbătorile de iarnă, sărbători 
Pascale, etc.). 

3. Colectivul artistic ʺModelʺ de amatori "Busuiocul" fondat în 1974, are o componență 
 Mixtă și numără 25 de participanți, cu vîrsta cuprinsă între 12 și 50 ani. 



Ansamblul folcloric "Busuiocul" participă activ la toate festivalurile raionale, republicane, 
internaționale unde a fost invitat și apreciat cu locul 1 și titlul de laureat. 

Repertoriul este cules de la vatra satului, este authentic și toți participanții sunt mereu în căutare de 
noi piese autentice, obceiuri și tadiții, interpretîndu-le cu mare succes. 

În fiecare an ansamblul participă la festivalul de tradiții și obiceiuri la Panaci și Vatra Dornei din 
România. 

Toată activitatea și succesele colectivului sunt demonstrate în cadrul șezătorilor, care sunt 
organizate în colaborare cu muzeul satului natal. 

4. Colectivul artistic ʺModelʺ de amatori "Datina", a fost fondat în 2005. Genul artistic  
de activitate – tradiții și obiceiuri. Componența colectivului este mixtă, cu un număr de 35 de 
participanți, cu vîrstă cuprinsă între 14 și 60 de ani. 
 

 
 

Ocrotirea sănătății  

Asistența medicală în Pelinia este orientată spre rezolvarea problemelor prioritare ale ocrotirii 
sănătăţii populaţiei și are drept scop ameliorarea sănătăţii populaţiei prin dezvoltarea şi fortificarea 
continuă a medicinii de familie cu accentuarea prioritară pe măsurile de prevenire a maladiilor 
populaţiei. 

În Pelinia serviciile medicale sunt asigurate de IMSP Centrul de Sănătate Publică Pelinia, reamenajat 
în anul 2008 cu sprijinul FISM. Instituţia oferă servicii de sănătate publică, inclusiv în regim de staţionar 
de zi cu capacitate de 6 paturi. Populaţia comunei este deservită de 4 medici de familie și 17 asistente. 
În incinta centrului funcţionează un laborator clinic deservit de 2 laborante. În afară de aceasta în sat 
funcţionează un Centru de Asistenţă Medicală de Urgenţă, la dispoziţia căruia se află o ambulanţă, 
deservită de patru lucrători medicali. 

La evidenţa IMSP CSP se află 7367 de persoane. Printre serviciile prestate se numără: Control 
profilactic al populaţiei, inclusiv imunizări, triaj, proceduri. 

Lucrătorii IMSP CSP continuă să propage modul sănătos de viaţă în rîndul populaţiei și anume: 
-examenul profilaxiei anuale 
-alimentaţie corectă 
-evitarea băuturilor alcoolice 
-evitarea fumatului 

Starea generală a clădirii CSP este bună. Centrul de Sănătate Publică necesită reparație cosmetică, 
dotarea cu echipament specializat și mobilier. 

Aprovizionarea cu apă a instituției se realizează centralizat, apa potabilă este necalitativă. 
Apele uzate sunt evacuate prin canalizare centralizată.  
Încălzirea se realizează centralizat cu gaze și asigură atît încălzirea, cât și apa caldă. În perioada 

rece a anului serviciul este funcțional permanent și acoperă toate zonele CSP.  
 

Serviciile sociale 

Unul dintre elementele principale ce ţin de crearea condiţiilor optime şi asigurarea cadrului vital al 
oamenilor este protecţia social care, într-un mod sau altul, completează infrastructura socială. 

Asistenţă socială în com. Pelinia este realizată de 2 asistenţi comunitari şi 5 lucrători sociali, care 
deservesc la domiciliu persoane în etate solitare.  

Cele mai mari probleme cu care se confruntă persoanele social-vulnerabile din Pelinia sunt:  
❖ În locuri publice și instituții nu există rampe, balustrade și acomodări pentru persoane cu 

dificultăți locomotorii și persoane pe scaun rulant 
❖ Nu există trotuare și treceri pietonale pe strada centrală, ceea ce crează dificultăți de deplasare, 

mai ales pentru copiii ce merg la școală, persoane în etate și a celor cu dizabilități 



❖ Insuficienţa serviciilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale, bătrîni solitari, copiii rămași 
singuri acasă, victime ale violenței în familie și a traficului de persoane.  

 

 TOTAL Pers. în etate Pers. cu 
dizabilităţi 

Copii 

ANUL 2019 Tot
. 

F B Tot
. 

F B Tot. F B Tot
. 

F B 

Au beneficiat de prestaţii sociale 
(de toate tipuri) 

515 314 201 450 287 16
3 

26 16 10 12 8 4 

inclusiv de indemnizații de șomaj 35 5 30 - - - - - - - - - 

de indemnizație unică pentru 
nașterea copilului 

24 24 - - - - - - - - -  

de îndemnizații lunare pentru 
îngrijirea copiilor  

2 2 - - - - - - - - - - 

de îndemnizații pe motiv de 
sănătate / incapacitate de muncă 

4 1 3 - - - - - - - - - 

de compensații pentru perioada 
de iarnă 

450 287 163 450 287 16
3 

- - - - - - 

Vizite de îngrijire la domiciliul 24 16 8 18 12 6 6 5 1 - - - 
Cantina socială (Centru 
Comunitar) 

45 31 14 10 7 3 3 2 1 32 18 14 

Transport social gratuit* - - - - - - - - - - - - 

Servicii de socializare - - - - - - - - - - - - 
Alte servicii sociale:             

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
 
 

 
 Centrul comunitar Multifuncțional ”Încredere” este instituție publică de profil 

social, care prestează servicii primare de asistență socială în vederea asigurării integrării sociale pentru 
copii cu vîrsta cuprinsă între 7-18 ani aflați în dificultate (copii rămași tetmporar fără supravegere 
părintească, copii din familii monoparentale, din familii cu mulți copii, din familii defavorizate), 
persoane vîrstnice solitare, persoane vîrstnice care necesită îngrijire și supraveghere permanentă și nu 
se pot gospodări singuri pe perioada de iarnă. 

Centrul ”Încredere” a fost constituit în baza Deciziei Consiliului comunal Pelinia nr. 5/7 din 
14.12.2007 cu asistența tehnică a FISM și contribuția APL, însă activitatea cu beneficiarii a început la 
data de 08.09.2008. 

Centrul prestează servicii de plasament pentru 13 vîrstnici – plasament de lungă durată, de 11 luni 
și servicii de zi pentru 32 copii. Copiii frecventează Centrul după școală, iar serviciile de p lasament 
funcționează 24/24.Capacitatea totală, la moment, a Centrului este de 45 beneficiari /zi. 

Centrul comunitar Multifuncțional ”Încredere” prestează următoatele servicii: 
✓ Plasament pentru vîrstnici 
✓ Servicii de zi pentru copii 
✓ Alimentație 
✓ Consiliere și reabilitare psihologică 
✓ Kinetoterapie 
✓ Suport la studiere și asimilarea programelor de studii 
✓ Dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare, de comportament 
✓ Activități de recreere 



✓ Consolidarea abilităților părintești în creșterea și educarea copiilor 
✓ Servicii de îngrijire: igienă personală, duș, spălătorie, frizerie 
✓ Formarea deprinderilor de viață independentă 
✓ Servicii informaționale. 

Instituția reprezintă o clădire cu un singur etaj, cu trepte și mansardă. Accesul , inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, este asigurat de pantele de acces care sunt instalate pe lîngă toate scările 
la intrare. 

Starea generală a clădirii centrului este bună și la moment necesită doar reparație cosmetică.  
În ceea ce privește utilitățile publice putem menționa că edificiul este conectat la sistemul 

centralizat de aprovizionare cu apă , însă apa potabilă este necalitativă.  
Apele uzate sunt evacuate prin canalizare locală cu sistem de evacuare.  
Încălzirea se realizează cu ajutorul cazanului cu gaze și asigură atît încălzirea, cât și apa caldă. În 

perioada rece a anului serviciul este funcțional permanent și acoperă toate zonele Centrului.  
 

 

Serviciile cultural-sportive  

Accesul la serviciile cultural-sportive, informaționale și de agrement este asigurat pentru toate 
categoriile de cetățeni, inclusiv din grupurile vulnerabile. Infrastructura serviciilor cultural-sportive din 
com. Pelinia este constituită din:  

➢ Casă de Cultură 
➢ Parcul Public și scuarul cu iluminare,  
➢ Şcoala de arte,  
➢ Stadion dotat cu teren de fotbal,  
➢ 2 filiale ale Școlilor sportive din Drochia (secții fotbal, ateletism, trîntă) și RÎșcani (2 grupe de 

fotbal)  
➢ Biblioteca pentru copii şi Biblioteca pentru maturi conectată la rețeaua națională Novateca, de 

serviciile cărora beneficiază cca 1350 cititori,  
➢ „Muzeul Ţinutului Natal”, care dispune de patru expoziţii permanente.  
➢ Şcoala de Arte din com. Pelinia, fondată în anul 1976, oferă oportunități pentru dezvoltarea 

muzicală a copiilor, inclusiv acelor din localitățile rurale adiacente. Școala dispune de secţii de 
pian, instrumente cu corzi, aerofone, discipline muzical-teoretice, arte plastice, arte coregrafice. 
Școala este frecventată de 200 copii din Pelinia și satele adiacente.  
 

Patrimoniul istoric și de atracție al turiștilor constituie „Muzeul de cercetare a  Ținutu-lui Natal”, în 
incinta căruia se află şi cele două biblioteci ale satului și Centrul Comunitar de Acces la Informație.  

 
 Muzeul de cercetare al Ţinutului natal 

 
La o şedinţă a consiliului local Pelinia Dl. Sîromiatnicov Mihail Alexei, fostul preşedinte a gospodăriei 

agricole, a propus ideia de a construi (întemeia) un muzeu în sat. Propunerea a fost acceptată de 
majoritatea consilierilor şi în anul 1987 începe construcţia clădirii. A fost dat în expoatare în 1991. 
Profilul muzeului : istorie și etnografie. 

Muzeul din s. Pelinia este o instituţie aflată în serviciul societăţii, deschisă publicului, care se ocupă 
cu colectarea, păstrarea, identificarea, catalogarea, analizarea, menţinerea, conservarea şi expunerea 
de diverse obiecte sau artefacte ce prezintă interes ştiinţific, istoric, artistic, tehnologic etc., în scopul 
studierii, educării şi relaxării vizitatorilor, a oamenilor de ştiinţă. 

Fondul de baza al patrimoniului muzeal constitue peste 6 500 de exponate care se constituie din 
mărturii și vestigii originale de valoare zonală , națională și universală. 



Fondul de baza se constitue din : Obiecte de uz și de podoabă din diferite epoci, Acte, Documente, 
Manuscrise, Piese arhiologice, Numismatica, Fotografii, Piese de mobilier, Vestimentație, Obiecte și 
documente din viața personalităților,Colecții filatelice , etc. 

În incinta muzeului sunt 4 săli de muzeu cu 4 expoziţii permanente, fiecare dintre ele fiind dedicată 
unei etape istorice aparte de dezvoltare: 

1) ,, Strămoșii,, 
2) ,, Viața Satului,, 
3) ,, Meșteșugurile,, 
4) ,, Casa Mare,, 

În afară de expoziţiile permanente, mai sunt organizate câte 5-6 expoziţii temporare pe an în muzeu 
şi 2-4 expoziţii în afara muzeului. În localul muzeului deseori se petrec şi lecţii, aproximativ 20-25 pe 
an la diferite obiecte, cum ar fi istoria, geografia, ed. civică, l. română ş.a.  

Deseori în incita muzeului se organizeaza diferite activitati, șezători la care sunt invitați meșterii 
populari din localitate (prelucrarea lemnului, croșetarea, confecționarea costumelor populare, țesutul 
covoarelor, țesutul prosoapelor, împletitul în lozie, cusutul plapumilor etc.). 

Muzeul coordonează şi participă la viaţa culturală a comunei contribuind la: 

• educarea tinerilor în spiritul respectului pentru muncă, al dragostei pentru ţinuturile strămoşeşti, 
pentru datinile şi obiceiurile locurilor natale, a istoriei Neamului; 

• revitalizarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale specifice comunităţii respective; 
• educarea artistică şi stimularea creaţiei populare, corespunzător tradiţiilor etnografice locale, 

în intensificarea schimbului intelectual prin manifestări specifice muzeului; 
• valorificarea obiceiurilor şi datinilor tradiţionale din comuna respectivă; 

• iniţierea unor acţiuni de educaţie ecologică permanentă a locuitorilor comunei pentru 
cunoaşterea, ocrotirea şi iniţierea de către întreaga comunitate a mediului natural de viaţă şi de 
muncă. 

3.4. Economia 
 

3.4.1. Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri 
  

Pelinia este unul din cele mai mari sate din nordul Republicii 
Moldova. 

Amplasarea pe drumul Bălţi – Drochia și în proxima 
vecinătate de comuna Corlateni și mun. Bălti favorizează într-o 
anumită măsură asigurarea populației cu locuri de muncă, 
accesul spre piața de desfacere regională și națională. 
Amplasarea avantajoasă ar putea contribui mai semnificativ la 
dezvoltarea economică a localității. Această oportunitate 
necesită a fi valorificată în special pentru: prelucrarea 
produselor agricole, a laptelui și a cărnii, utilizarea materialelor 
ecologice pentru meșteșuguri. Cu toate acestea, la momentul 
actual comuna are o economie sub-dezvoltată, preponderent 

agrară, fără impact semnificativ asupra bugetului local. 
Principalele domenii de activitate economică în comună sunt: comerțul și agricultura,  urmată de 

sectorul industriei, care angajează un număr mare din populația satului. 
În agricultură activează 914 persoane, ceea ce reprezintă 19.55% din numărul total al populației 

economic active, în comerț – cca 20,98%, adică 981 persoane. În general, în economie este angajată 
marea parte a populației apte de muncă și anume 4379, ceea ce reprezintă 88% din numărul total, iar 
restul fiind încadrați în învăţămînt preuniversitar şi educație preșcolară, sănătate, administrație publică 
şi asigurare a ordinii publice. În aceste domenii de activitate sunt cca 600 angajați.  



Autoritățile locale nu au aprobat programe speciale de susținere și dezvoltarea a mediului economic 
și nu au stabilit facilități și scutiri de impozite și taxe pentru anumite categorii de antreprenori.  
 
Tabel: Agenţii economici după forma organizatorico-juridică  

Agenţi economici 2016 2017 2018 2019 2020 

Total: 1237 1252 1283 1286 1286 
Întreprinderi cu drept de persoane fizice, inclusiv:      
- întreprinderi individuale 10 10 9 8 8 
- gospodării ţărăneşti 1196 1212 1242 1247 1247 
- patentă 3 2 4 3 5 
Întreprinderi cu drept de persoane juridice, inclusiv:      

- societăţi pe acţiuni 2 2 2 2 2 
- societăţi cu răspundere limitată 17 17 17 16 14 
- cooperative 1 1 1 1 1 
- întreprinderi de stat - - - - - 
- întreprinderi municipale 1 1 1 1 1 

- asociaţii de gospodării ţărăneşti - - - - - 

Uniuni de întreprinderi (necomerciale) - - - - - 
Instituţii şi organizaţii neguvernamentale 7 7 7 8 8 

(Sursa Primăria com. Pelinia) 
 

În localitate activează 1285 agenți economici, dintre care întreprinderi cu drept de persoane fizice – 
1260, 14 –SRL, 2 –SA, 1 – Cooperativă, 1 – Întreprindere municipală și 7 ONG – uri. 

De-a lungul anilor 2016 – 2020 numărul agenților economici care activează pe teritoriul comunei a 
rămas relativ constant, însă totuși numărul GȚ a crescut cu cca 4%. 

 
Principalii agenți economici 
 

Tabelul următor prezintă actorii principali ai economiei locale. 
Tabelul 3. Principalii agenți economici din localitate 
 

Nr. 
crt 

Denumirea 
agentului 
economic 

Domeniul 
de 
activitate 

Forma de 
proprietate 

Comentariu Total 
impozite, mii 
lei 

Impozite în 
bugetul 
local, mii lei  

  SRL 
’’Brual-Vest’’ 

Industrie și 
comerț 

privat Este implicat atît în industria 
alimentară (brutărie) cît și în comerț. 
Agentul economic este proprietar și 
administrator a 4 magazine 
alimentare și a unui magazin de 
materiale de construcție din 
localitate. 

20,0 15,0 

  Punct de 
schimb 
,,Floarea’’ 

Alimentară privat Comercializarea produselor 
alimentare 

7,0 3,0 

  CP,, 
Cîmpia 
Peliniței’’ 

Agricol privat Este cel mai mare agent economic 
agricol și dispune de o suprafață 
totală de aproximativ 3 mii de ha 
teren agricol dintre care 2,5 mii ha în 
arendă de la proprietar de teren. Pe 
lîngă teren agricol, agentul dispune 
și de numeroase imobile cu 
destinație agricolă. 

1000,0 600,0 

  ÎI ,,Fediuc 
Elena’’ 

Alimentară privat Comercializarea produselor 
alimentare 

12,0 6,0 



  SRL 
,,Nice-Agro’’ 

Agricol privat Este cel mai nou agent economic din 
domeniul agricol care activează pe 
teritoriul comunei Pelinia. Agentul 
economic este foarte activ în ceea 
ce privește implicaera în sfera 
socială. Dintre cele mai curente 
implicări putem enunța donații 
pentru echipa de fotbal din localitate 
precum și pentru echipa de baschet. 

150,0 100,0 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 

Agenții economici din localitate achită în bugetul local impozitele și taxele locale: impozitul pe 
proprietate, taxele pentru amenajarea teritoriului, pentru amplasarea unităților comerciale, etc.  

În localitate tradițional este organizat Hramul Satului – singurul eveniment local de promovare a 
imagini localității. 

 
 
 
 
 

3.4.2. Sectorul Agriculturii 
 

Agricultura este ramura economică de bază, fiind specializată preponderent în cultivarea culturilor 
cerealiere și legumicole. Suprafața totală a terenurilor aflate în hotarele UAT constituie 8322 ha, dintre 
care 80% sunt terenuri în proprietate privată, 18% în proprietate publică a UAT și 2% reprezintă 
proprietate publică a statului. Terenurile agricole în UAT ocupă o suprafață de 7644 ha cu o bonitate 
medie de 61 puncte, dintre care cca 1% erodate. Pășunile şi fîneţele ocupă o suprafață de 11%.  

Gospodăriile agricole acționează separat, practicînd o agricultură neperformantă, axată pe 
autoconsum, și vînzări de surplusuri la piețele locale. Având în proprietate suprafeţe mici de pământ, 
în lipsa utilajelor tehnice, a mașinăriilor şi mijloacelor bănești, GȚ nu au posibilități să planteze culturi 
multianuale.  

Agricultura este reprezentată de 1297 întreprinderi agricole, dintre care GȚ pînă la 5 ha – 1287. Cei 
mai importanți fiind: 

✓ C.P.„Cîmpia Peliniței” 
✓ SRL„BioAlianța” 
✓ SRL„Nice-Agro” 
✓ SRL„Drointertransagro” 
✓ GȚ„Băbălău Vadim Tudor” 
✓ GȚ„Ursăchilă Pavel” 
✓ GȚ„Bazatin Petru” 

Cel mai mare agent economic este gospodăria agricolă CP „Cîmpia Peliniţei”, care arendează de la 
populaţie şi prelucrează terenurile arabile şi livada.  

O activitate tradițională a localnicilor constituie creșterea oilor și caprelor, precum și a bovinelor și 
porcinelor.  
 

 
 

3.4.3. Industria 
 

Industria de procesare a producției agricole este reprezentată de doar 4 agenți economici mici, care 
angajează în total până la 20 de salariați (brutărie, moară, oloiniță), dintre care: 



▪ Industria alimentară – 1 Brutărie 
▪ 2 Puncte de colectare și schimb de floarea soarelui  
▪ Industrie Ușoară – 1 Cusătorie și artizanat 

 
3.4.4. Comerțul și serviciile 

 
Comerțul și serviciile ocupă poziția a doua în economia locală cu 23 întreprinderi comerciale și de 

alimentație publică.  
 

➢ 18 unități de comerț cu amănuntul (magazine/baruri) 

➢ 1 întreprindere de prestare a serviciilor comunale (întreprindere municipală) 

➢ 2 farmacii 

➢ 1 întreprindere de prestare a serviciilor taxi 

➢ 1 bancă 

➢ servicii festive – 1 restaurant 

➢ 2 frizerii 

 

Parteneriate economice cu comunitățile vecine (CIC) sau lanțuri valorice (clustere) de producători – 
procesatori – comercianți sunt sporadice și ad - hoc pentru realizarea unor lucrări sau produse.  
 

3.4.5. Potențial de dezvoltare economică locală 
 
Conectivitate și acces la piețele de desfacere comunei Pelinia îi oferă amplasarea avantajoasă: 

comuna este amplasată la o depărtare de 142 km de Chișinău și 21 km de Bălți (conexiune aeroport), 
64 km de punctul de trecere a frontierei Costești-Stînca (România), 74 km de punclul de trecere a 
frontierei Cosăuți-Yampol (Ukraina). Stația de cale ferată este pe teritoriul comunei. Infrastructura 
locală de drumuri are o lungime de 129,5 km (8,5 km sau 6,5% drumuri de importanță națională și 2,5 
km sau 2% republicană). Cele mai importante piețe sunt amplasate la 16 km (Drochia) și 21 km (Bălți).  

Avantajele şi aspecte atractive ale comunității pentru eventualii investitori    
1) Număr mare de populație și potențiali clienți sau beneficiari; 
2) Existența infrastructurii de dezvoltare economică; 
3) Acces direct la căile de comunicație naționale; 
4) Accesul la servcii cumnale și căi de comunicații; 
5) Disponibilitatea suprafeței de producție. 
 
 
Tabel: Potențiale idei de afaceri sau de investiții 

 Necesitatea 
locală 

Modalitatea de 
acoperire  

(tipul afacerii mici) 

Premizele şi potenţialul 
existente 

Volumul 
investiţii 
iniţiale 
(MDL) 

Nr 
necesar 

de 
angajaţi 

1 Lipsa parțială, a 
locurilor de 
agrement și de 
recreere 

Activități economice cu 
menire socială 

Numărul mare de potențiali 
beneficiari și clienți 

- - 

2 Reabilitarea 
bazinelor 
acvatice 

Dezvoltarea Industrie 
piscicole 

Existența a 9 bazine acvatice care 
necesită reabilitare și care pot fi 

300000 10 



folosite în extinderea afacerilor 
mici 

4 Sală de sport/ 
complex sportiv 

Activități economice cu 
menire socială 

Nu există o sală de sport care 
poate fi folosită în orice perioadă a 
anului 

800000 10 

5 Gestiunea și 
ameliorarea 
fîșiilor forestiere 
(productive și 
neproductive) 

Comercializarea 
producției rezultate 

Fîșiile forestiere necesită 
îmbunătățire pentru a spori 
randamentul de producție, care 
ulterior poate fi folosită în scopuri 
economice 

150000 10 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
 

3.5. Infrastructura 
 
 

3.5.1. Infrastructura Utilităților Publice 
 
Infrastructura de transport: 

Infrastructura locală de drumuri are o lungime de 131,2 km, 67,2 – intravilan și 64 – extravilan, dintre 
care: 

✓ 3,8 km sau 6,5% drumuri de importanță națională  
✓ 63,4 km de importanță locală, inclusiv 51,2 km cu îmbrăcăminte rigidă, starea drumului fiind 

satisfăcătoare. 
Lungimea liniei de cale ferată este de 15 km. 
Satul este străbătut de drumul public național R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14 și drumul public 

local L85 Moara de Piatră - Hăsnăşenii Noi – Pelinia. 4 km de drum intravilan sunt asfaltate.  
Lungimea drumurilor locale în variantă albă 53 km (cca 41%). Drumurile şi străzile locale sînt într-o 

stare precară caracteristică localităţilor rurale din Republica Moldova. 
Drumurile sunt deteriorate de ploi, mașini de mare tonaj, alunecări de teren. Drumurile nu sunt 

iluminate uniform. Acostamentele drumurilor publice național și local reprezintă unica cale de acces 
pentru pietoni, ceea ce crează impedimente risc sporit la trafic. 
 
Servicii informaționale şi de telecomunicații: 

În localitate trăiesc 2971 familii. Utilitățile publice de interes local sunt slab dezvoltate, excepții 
reprezintă rețelele electrice și serviciile informaționale şi de telecomunicații. 

Numărul estimativ al beneficiarilor de servicii informaționale şi de telecomunicații, 
calitatea serviciilor și opratorii poate fi vizualizat în următorul tabel: 
 
Tabel: Servicii informaționale şi de telecomunicații: 

Tipul Operatorul Calitatea  
(de la 1 la 7)* 

Numărul estimativ 
al beneficiarilor 

Costul mediu 
lunar 

Telefonia mobilă Moldtelecom 5 4500 60 

Internet dial-up  Moldtelecom 5 2000 150 

Internet broadband Moldtelecom, 
SRL DenaviaNet 

6 3500 150 

Internet mobil Orange, 
Moldcell, Unite 

5 5000 - 

Internet Wi-Fi Wifi Public în 
centrul 

localității 

5 7000 200 



asigurat de SRL 
DenaviaNet 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
Sistemul de alimentare cu apă și canalizare 

Sistemul de alimentare cu apă este local din sondă arteziană.Serviciul este gestionat de la ÎM 
„Gospodăria Comunală” și deservește 1600 de gospodării. Calitatea apei este medie și costul pentru 
pesoane fizice este de 15 lei/1 m3 , iar pentru persoanele juridice este de 40 lei/1 m3. 

Sondele arteziene sunt 4 la număr din care se alimentează populația. Apa este de calitate 
satisfăcătoare dar se include în parametrii normativi de utilizare. Sistemul de alimentare cu apă 
necesită o renovare și reabilitare. Problema apei potabile în comună este una dintre cele mai stigente 
probleme depistate în localitate pe măsură ce nu asigură o acoperire a întregii localități, avînd sectoare 
în care nu este extins apeductul. 

La nivel local sunt 1319 fîntîni de mină, utilizate ca sursă de apă potabilă (99%).  
În sat există o rețea de canalizare, construită în anul 1991 (capacitate – 400m3 apă /zi, lungime de 

4800 m, diametrul 250 mm), care deservește instituțiile publice. Rețeaua de canalizare pentru sectorul 
casnic individual al localității lipsește. Apele reziduale menajere reprezintă o sursă de poluare a solului, 
apelor subterane și a spațiului acvatic al rîului Răut. 

Pe teritoriul satului este construită şi o stație de epurare a apelor menajere cu o capacitate totală 
de 400 m3 apă/ zi. Tehnologia epurării este artificial-biologică. Stația este alcătuită din 2 camere a cîte 
50 m3. 

Sistemul este parțial funcțional și nu se percepe o taxă pe motiv că beneficiază intituții finanțate din 
bugetul local: grădinițe. 
 
Gazificarea: 

Circa 30% dintre gospodării sunt conectate la sistemul de gazificare centralizat prin gazoduct, adică 
doar 753 gospodării. Costul este de 4,7050 lei/m3. 
 
Sistemul de evacuare a deșeurilor: 

Sistemul de evacuare a deșeurilor este de tip centralizat, evacuarea de la poartă, este gestionat 
serviciul de SRL „Salubricom Expert” și deservește 987 gospodării. Costul pentru consumătorim3 este 
de 10 lei – Pensionari, gospodării cu un locuitor, și 20 lei – gospodării cu 2 <  locuitori. 

Serviciul de colectare separată a deșeurilor solide menajere, creat la sfârșitul anului 2014 în cadrul 
proiectului „Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale 
Râșcani (s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuți, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniș) - Drochia (s. Pelinia)”, 
funcționează anevoios din cauza numărului mic de abonați și care deservește circa 30,7% din 
gospodării. La moment numărul de gospodării care beneficiază de servicii de salubrizare este de 987 
din 3205 de gospodării din comuna Pelinia. 

 
Iluminarea stradală: 

Sistemul de liminare stradală există doar pe strada centrală pe o lungime de 3 km, necesită extindere 
spre străzile adiacente, însă s-a extins cu 1,8 km pe strada Libertății și strada Livezilor, astfel încît 
lungimea totală a acestuia constituie 4,8 km. La fel este iluminat și parcul public din localitate. La 
moment, este necesar de a ilumina încă 5 km de drum local pentru a acoperi și porțiunea localității 
neiluminată dar care dispune de drum asfaltat. 20km necesar 

 
 
Tabel: Dinamica asigurării localităţii cu servicii edilitare: 

  Servicii edilitare 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. apartamente/gospodării  3143 3145 3146 3149 3151 3152 
Înzestrate cu apeduct  1550 1556 1560 1563 1570 1600 



Înzestrate cu canalizare 5 5 5 5 5 5 
Asigurate cu gaze naturale 587 602 650 698 710 753 
Conectate la reţeaua telefonică 3892 3905 3914 3922 2932 2986 
Conectate la reţeaua electrică 3188 3193 3200 3204 3204 3205 

Conectate la reţeaua de încălzire - - - - - - 
Nr. caselor noi date în exploatare 6 2 1 3 2 1 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
 

3.5.2. Fondul locativ 
 

Suprafața totală a fondului locativ la 31.12.2019 este de 1425200 m², inclusiv în case particulare 
1425200 m². Blocuri cu apartamente nu există în localitate. 

Numărul total de case este de 3205, iar numărul total de gospodării este de 3152, dintre care circa 
53 sunt părăsite, ceea ce crează impedimente în procesul de conectare a cetățenilor la rețele de utilități.  

3.6. Buna guvernare și management 
 

3.6.1. Gestionarea administrativă 
 

Potrivit Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006, administraţie 
publică locală reprezintă totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru 
promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale. 

Autorităţile administraţiei publice, care realizează şi asigură autonomia locală a satului Pelinia, sunt: 
✓ Consiliul Local – organ deliberativ 
✓ Primăria – organ executiv. 

Autorităţile administraţiei publice locale funcţionează în sediul Primăriei satului Pelinia, strada 
Ştefan cel Mare, nr. 123. 

Consiliul Local a fost ales la alegerile locale din 2019 și este compus din 17 consilieri. 
Structura Primăriei o prezintă primarul, viceprimarul, opt funcţionari publici şi personalul de 

deservire tehnică.  
Primăria este aparatul de lucru al primarului care este autoritatea reprezentativă a populației și 

executivă a Consiliului local, și funcţionează în baza unui regulament aprobat de Consiliul local. 
 
Tabel: Aparatul primăriei, după sexe, vârste şi vechime 

Sexe/grupe de vârste Număr 
persoane 

Categorii social - 
vulnerabile 

Cu vechimea mai 
mică de 1 an 

Cu vechimea mai 
mare de 10 ani 

TOTAL 11 - 2 5 
Bărbați 2 - - 1 
Femei 9 - 2 4 
Grupe de vârstă 

sub 35 ani 2 - 1 - 

35-50 ani 5 - 0 3 
peste50 ani 4 - 0 4 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 

În cardul Primăriei activează 11 persoane, dintre care 9 femei și 2 bărbați. 2 persoane sunt cu o 
vechime în muncă mai mică de 1 an, având vârsta sub 35 ani și 5 cu vechime mai mare de 10 ani. 

Primăria dispune de sediu propriu cu o suprafață totală de 640 m², care este suficientă pentru bună 
organizare și desfășurare a activităților APL. Starea generală a clădirii Primăriei este satisfăcătoare și 
astfel încât reparație n-a fost efectuată niciodată, edificiul necesită repație capitală. 



Clărirea nu este conectată la rețeaua de aprovizionare cu apă și cancalizare.În perioada rece a anului 
este utilizat cazanul cu cărbune și lemne. Serviciul nu este permanent, se face întrerupere în perioada 
nocturnă. 

Primăria se află în centrul satului Pelinia și reprezintă un edificiu cu mai multe etaje, care este relativ 
adaptat pentru persoanele cu dizabilități, deci sunt pante de acces pe lângă unele scări. 

Pentru a asigura o bună funcționare și pentru realizarea sarcinilor impuse de lege, în cadrul Primăriei 
sunt următoarele funcții: primar, viceprimar, secretar al CL, specialist în domeniul perceperii fiscale, 
specialist în reglementarea regimului funciar, contabil, secretar administrativ, specialist pe domeniu 
tineret și sport, specialist evidență militară. 

Serviciile administrative în comuna Pelinia sunt prestate de către Primaria comunei. 
Date statistice privind numărul de persoane care au benenficiat de următoarele servicii prestate de 

APL pot fi vizualizate în următorul tabel  
 
Tabel: Servicii prestate de APL 

Denumirea indicatorilor 2017 2018 2019 

Certificate de stare civilă 115 142 129 

Indemnizaţiei unice la naşterea copilului 31 28 24 

Certificate de urbanism  - - - 

Autorizaţii de construcţii 3 6 2 

Autorizaţii de funcţionare a unităţilor 

comerciale 

2 3 2 

Certificate de proprietate 65 63 57 

Activităţi notariale 256 215 205 

altele - - - 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
Primăria deține următoarele documente de politici –publice: 
 Statutul UAT 
 Regulamentul Primăriei 
 Strategie de dezvoltare socio-economică. 

Lipsește Planul de Dezvoltare Instituțională. 
 

Consiliul local este autoritatea deliberativă a satului constituit din 17 consilieri aleși în urma 
alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019. Consiliului local este constituit din 6 femei (ceea ce 
constituie 35,3%) și 11 bărbați (64,7%). 
 
Tabel. Consiliul local, după sexe, vârste şi vechime  

Sexe/grupe de vârste Număr 
persoane 

Categorii social - 
vulnerabile 

Cu studii 
superioare 

Realeşi 

TOTAL 17 - 12 5 

Bărbați 11 - 6 5 

Femei 6 - 6 - 

Grupe de vârstă  -   
sub 35 ani 2 -   

35-50 ani 7 -   

peste50 ani 8 -   

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare în cadrul Consiliului, în dependență de specificul 
local, din rîndul consilierilor, au fost formate 3 comisii de specialitate: 

http://www.chisinau.md/public/files/Uploads/Autorizatie_comert_prestari_servicii.7FBB544A9CBA47938733A5D898F2B948.doc
http://www.chisinau.md/public/files/Uploads/Autorizatie_comert_prestari_servicii.7FBB544A9CBA47938733A5D898F2B948.doc


1) Agricultură, protecţia mediului, amenajarea teritoriului 
2) Drept şi disciplină, activităţi social-culturale, învăţămînt, protecţie socială, probleme de 

drept, ordine publică, petiţii, adresări, relaţii cu publicul, turism, sport şi culte, probleme 
învăţămînt, cultură, protecţie socială şi sănătate public;  

3) Activităţi economico-financiare. 
 

Comisiile sunt structuri de lucru consultative ale consilierilor menite să asigure eficienţa activităţii 
lor.  

Amplasarea APL reprezintă o dificultate majoră pentru populație, îndeosebi pentru persoane în etate, 
cu nevoie speciale, cu copii mici. Primăria și Consiliul Local sunt situate la etajul 2 al clădirii în care 
funcționează mai multe instituții. Pentru asigurarea accesului la serviciile APL, oficiul acesteia necesită 
a fi plasat într-un spațiu la parter și asigurat cu rampă, balustradă, grup sanitar și condiții de așteptare.  

Însăși APL se confruntă cu o serie de dificultăți: echipamente și tehnologii informaționale depășite, 
condiții de muncă inadecvate, transparență și vizibilitate reduse.  
 
Securitatea locuitorilor 

Obiectivul general al acestui sector de activitate îl reprezintă creşterea climatului de siguranţă a 
cetățenilor, pe fondul întăririi ordinii şi liniştii publice în comuna Pelinia. 

Asigurarea securității publice se realizează de Sectorul de poliție, cu sediul propriu și recent renovat. 
La moment activează 7 persoane, însă conform statelor de personal trebuie sa fie 9. 

 Rolul polițiștilor este apărarea drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății 
private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, precum și respectarea ordinii și liniștii 
publice, în condițiile legii.  

Colaboratorii de poliție petrec ateliere în cadrul Instituțiilor de Învățămînt și Instituțiile Publice.  
În comuna Pelinia au fost formate 6 sectoare de supraveghere de vecinătate (20 – 30 gospodării) și 

anume în cele mai vulnerabile zone ale localității.  
Numărul de crime comise pe teritoriul comunei între anii 2014 – 2019 este în descreștere, cu cca 45 

la sută. În 2019, în localitate a fost înregistrată o crimă cu caracter economic. 
Situația criminogenă pe teritoriul localității este descrisă în următorul table: 

 
Tabel: Situația criminogenă pe teritoriul comunei Pelinia 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nr. de crime înregistrate în comună  64 58 62 60 34 35 
Inclusiv crime cu caracter economic 2 - 1 2 - 1 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
 
Transparența 
 

Pentru accesul cetățenilor la documentele bugetare (proiectul de buget, decizia bugetară anuală, 
rapoartele financiare) în calitate de instrumente de comunicare sunt utilizate pagina web a primăriei 
www.pelinia.md, pagina în rețeaua de socializare Facebook, anunțuri pe panoul informativ public din 
incinta Primăriei și mijloace mass media locale și raionale. 

În perioada 2017-2019 opinia publică privind proiectele de decizie a fost consultată circa de 17 ori.  
 
 

Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară în ultimii 3 ani. Conform datelor oferite 
de către Primărie, este prezent un nivel ridicat de participare al locuitorilor s. 
Pelinia în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară, la luarea deciziilor privind prioritățile proiectului, 
participarea la evaluarea proiectului, participarea activă la implementare.  



În cadrul Primăriei activează un specialist în asigurarea durabilității investițiilor, în atribuțiile căruia 
se includ elaborarea proiectelor, atragerea de fonduri pentru implementare lor, asigurarea 
managementului bazat pe rezultate.  

 
Tabelul. Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare în ultimii 3 ani 
Anii Proiectele de dezvoltare a 

comunității 
Finanțatorul Valoarea cofinanțare APL 

2017 Lucrări civile la Grădinița Nr.4 
„Licurici” 

Fondul de 
Investiții Sociale 
din Moldova 

1009561 - 

2018 Amenajarea parcului din centrul 
satului 

PNUD 491610 20% 

2018-
2019 

Meșteșugurile populare- o cale de 
conservare a codului genetic al 
poporului moldovenesc 

PNUD 520913 35% 

2019 Conștientizare, implicare, 
schimbare- factori importanți în 
îmbunătățirea calității vieții în 
comunitățile Pelinia-Butuceni 

UE și Ministerul 
Afacerilor 
Externe al 
Republicii Polone 

350000 - 

2020 Reabilitarea învelișului de ierburi UCIPIFAD 159000 - 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
 

3.6.2. Bugetul Local 
 

Fundamentarea, stabilirea limitelor şi repartizarea cheltuielilor bugetare pe executori de buget şi 
destinaţii se efectuează în exclusivitate de către autorităţile administraţiei publice locale, în 
concordanţă cu domeniile de activitate şi competenţele care le revin în vederea funcţionării lor şi în 
interesul colectivităţii locale respective.  

Cheltuielile aprobate în bugetele locale, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. 
Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale şi efectuarea de cheltuieli se realizează de către 

executorii de buget doar cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate. 
Investiţiile în infrastructura locală, ţin preponderent de iniţiativele autorităţilor pentru dezvoltarea 

instituţiilor de învăţămînt şi a reţelei de utilităţi. 
Baza fiscală a comunei Pelinia este extrem de deficitară. În structura bugetului local predomină 

transferurile din bugetul de stat, orientate pentru un număr limitat de acţiuni (asigurarea instituțiilor 
publice, unele acţiuni sociale). 

Veniturile proprii acoperă doar 20% din totalul cheltuielilor. 

 
 
Veniturile bugetului local  
 



În bugetul local s-au încasat venituri totale în 
valoare de cca 14,7 mln lei în 2019. Veniturile 
proprii constituie cca 19%, adică 2787,5 mii lei. 
Cea mai mare parte a veniturilor o constituie 
transferurile care reprezintă 73,9% - 10887,7 mii 
lei, ceea ce determină o dependență mare față de 
bugetul de stat. Veniturile obținute din taxele 
locale reprezintă 4%, iar mijloacele speciale, cca 
4,4%. 

 Pentru anul 2020 au fost planificați 3555,8 
mii lei – venituri proprii și 11163,3 – transferuri. 
 
 

Bugetul planificat/realizat al comunei în perioada 2017 – 2019 

 
Planificat                                                                                        Realizat 

      2017 |      |lei                                                                               2017 |    |lei 
      2018 |      |lei                                                                               2018 |    |lei 
      2019 |      |lei                                                                               2019 |    |lei 
 
 
Cheltuielile bugetului local  

 În ultimii 3 ani se observă tendința de creștere a cheltuielilor totale. În 2017 suma cheltuielilor totale 
era de 11 187,7 mii lei, în 2019 – 13 534,3 mii lei. Cele mai mari categorii de cheltuieli înregistrate în 
perioada analizată sunt: 

1) Cheltuielile pentru grădinițe, reprezintă prima categorie majoră pentru care s-au alocat cca 59% 
anual în 2019, adică suma de 8008,5 mii lei, comparativ cu anul 2017, cînd s-au cheltuit 5911,6 
mii lei. 

2) Cheltuielile pentru cultură, artă și sport constituie, în 2019 - 1099,1 mii lei, cheltuielile 
planificate pentru anul 2020 , pentru acest domeniu este de 1251,1 

3) Cheltuielile pentru aparatul administrativ (primăria) și serviciile Cantinei sociale s-au cheltuit 
în anul 2019 câte 1043 mii lei. 

 
Tabelul. Evoluția structurii cheltuielilor bugetului local, 2017-2020, mii lei 
Denumirea indicatorilor 2017 2018 2019 2020 

plan 
Cheltuieli total 11187,7 11644,4 13534,3 147191 
Aparatul administrativ  1010,9 1120,7 1043,0 1251,6 
Armata Națională  - - - - 
Grădinița 5911,6 6408,0 8008,5 8755,6 

Școala 80,7 87,1 120,3 53,1 
Contabilitate 78,1 107,1 138,6 162,6 
Biblioteca 258,3 258,1 381,6 444,3 
Cultura, arta, sport  778,7 1317,9 1099,1 1251,1 
Tutela - - - - 
Amenajarea teritoriului 698,6 92,8 166,7 165,0 
Cheltuieli neatribuite la alte grupe (de servicii) 218,3 278,2 234,0 100,8 

Serviciile cantinei sociale 915,1 853,5 1043,9 1305,1 
Gospodăria silvică 771,9 870,7 868,5 880,9 
Fondul de rezervă - - - 40,0 

19%

73%

4%4%

Veniturile Total: 14719,1 
mii lei

Veniturile proprii

Transferuri

Taxe locale

Mijloace speciale



Denumirea indicatorilor 2017 2018 2019 2020 
plan 

Şcoala primară - - - - 
Alte cheltuieli 465,5 250,3 430,1 309,0 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 
 

3.6.3. Gestionarea bunurilor imobile 
 

Proprietatea comunei Pelinia este constituită din totalitatea bunurilor imobile proprietate publică, 
amplasate pe teritoriul administrativ al acestora, care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 523/1999 cu 
privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, se aflau în administrarea/gestiunea 
sau în folosința autorităților administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor 
bugetare/publice cu autogestiune subordonate acestora, precum și din bunurile dobândite ulterior de 
acestea prin acte translative de proprietate, cu excepția celor înstrăinate și a celor stabilite la art. 7 din 
Legea 29 privind delimitarea proprietății publice. Structura intravilanului comunei este prezentată în 
tabelul următor: 
 
Tabelul. Structura intravilanului localității 

Tipuri terenuri Suprafață (ha) 
Total, inclusiv 8321,97 
Intravilan 818,76 

Terenuri sub construcții 142,52 
Terenuri agricole 6257,93 
Rezerva 1076,68 
Drumuri și cai de comunicație 189,65 
Ape 55,84 
Păduri 0 
Alte terenuri 0 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 

În cadrul Primăriei activează un responsabil de gestionarea bunurilor comunitare specialist principal 
pentru reglementarea regimului funciar.  
 
Tabelul. Tranzacții funciare 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numărul tranzacţiilor 131 181 187 89 80 68 

Suprafaţa teren., ha 203,5 280,55 289,85 137,95 124 105,4 

Valoarea totală, mii lei 251,3 346,47 357,98 170,36 153,15 130,16 

(Sursa: Primăria, com. Pelinia) 
 

Conform datelor furnizate de către primăria Pelinia constatăm în ultimii cinci ani este înregistrată 
descreștere atât al numărului tranzacțiilor, cât și al valorii totale cu peste 50%. 
 
 

3.6.4. Societatea civilă 
 
 



Pe teritoriul comunei activează 7 ONG–uri , care au un rol fundamental în identificarea unor 
probleme și acoperă anumite nevoi ale comunității, unde APL, și alte instituții n-au suficiente resurse, 
atît financiare, cît și umane, pentru a se ocupa de rezolvarea lor. 

 
Tabel: Sectorul asociativ (ONG-urile locale)  

ONG / grupuri locale 

organizate (anul creării) 

Numărul de 

membri 

Descriere (obiectiv, activitățile principale) 

AO”Băștinașii din Pelinia” 10 Consolidarea și dezvoltarea socială cu implicarea 

băștinașilor 

GIL ”Dezvolt Pelinia” 11 Dezvoltarea și consolitdarea tinerilor din localitate 

APP din Liceul Teoretic 8 Activitatea instructiv-educativă şi de gospodărie a 

liceului 

APP din Gimnaziu 6 Activează în domeniul instructiv-educativ şi de 

gospodărie a gimnaziului 

APP şcoala de artă 6 Incluziune și cooperare dintre părinți și profesori 

ONG „Deceluşii” 11 Incluziune și cooperare dintre părinți și educatori 

ONG ”Piciul şi Universul” 15 Incluziune și cooperare dintre părinți și educatori 

 

❖ AO ʺAsociația comunitară locală Peliniaʺ 
 

Asociația a fost creată la inițiativa a 3 grupuri comunitare constituite cu susținerea Programului 
Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD): • grupul persoanelor vîrstnice, •grupul 
persoanelor cu dizabilități, •grupul de femei. 

Misiunea AO este contribuirea la dezvoltarea locală/comunitară durabilă în vederea 
asigurării drepturilor fundamentale ale tuturor femeilor și bărbaților din comunitate, inclusiv 
a acelor din grupuri vulnerabile; democrației locale și echilibrului ecologic. 

În perioada 21.11.2014 – 25.05.2015 a fost implementat proiectul ʺCondiții mai bune pentru 
incluziunea socială a persoanelor în etate și a persoanelor cu dizabilități din s.Peliniaʺ 
finanțat de PNUD prin Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată. Beneficiarii direcți 
ai proiectului au fost 74 persoane în etate, dintre care 60 femei și 14 bărbați, inclusiv 12 
persoane cu dizabilități. 

În prezent ʺAsociația comunitară locală Peliniaʺ este parteneră cu AO ʺCasmedʺ, din or. 
Bălți în implementarea proiectului : ʺPrestarea serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliuʺ 
pentru persoanele în etate și cu nevoi speciale. 
 

 
❖ AO ʺ Băștinașii din Peliniaʺ  

 
Asociația a fost înregistrată pe data de 07.07.2016. Printre inițiativele sale se numără: 
1. Renovarea și amenajarea unui parc modern în com. Pelinia, r. Drochia - 28874 USD, în urma căruia 

a fost renovat și amenajat parcul din centrul comunei. În lucrările de amenajare a parcului au fost 
realizate următoarele activități: construcția și instaurarea mobilierului urban, reconstrucția veceului 
public, instalarea echipamentului sportiv, a meselor fixe pentru șah și dame, reconstrucția scenei de 
vară, iluminarea aleielor, instalarea camerelor video, amenajarea unui teren de joacă pentru copii, 
curățarea malurilor bazinului acvatic, introducerea elementelor decorative de landșaft peisajer (finanțat 
de PNUD) 

2. Educație, sănătate, protecție - soluția viitorului -7645 USD. Acest proiect a fost implementat în 
Liceul Teoretic Pelinia și a avut drept scop îmbunătățirea condițiilor sanitare, pentru creșterea unei 



generații capabile de a-și organiza în mod sănătos viața. Realizări ale acestui proiect: blocurile sanitare 
au fost reparate; asigurarea cu apă a școlii de la fântâna arteziană; rețele de canalizare reparate; 435 
elevi instruiți despre importanța menținerii ordinii și respectarea igienei personale; 22 părinți informați 
despre importanța menținerii ordinii și respectarea igienei personale; 25 femei cu capacități de 
leadership dezvoltate; relații de colaborare fortificate (finanțat de Guvernul Suediei, UN Women) 

3. Meșteșugurile populare – o cale de conservare a codului genetic al poporului moldovenesc-27800 
USD. Acest proiect a fost implementat în Casa de Cultură din s.Pelinia unde a fost creat un Centru de 
Artizanat, unde au fost create 2 locuri de muncă (finanțat de PNUD) 

 4. Conștientizare, implicare, schimbare-factori importanți în îmbunătățirea calității vieții în 
comunitățile Pelinia-Butuceni - 32740,62 EURO  Prin acest proiect a fost reparată sala festivă din Liceul 
Teoretic Pelinia (finanțat de Guvernul Poloniei) 

5.  Femeia – pilon al bunei guvernări -10000 EURO, în urma căruia a fost dotată cu echipament video 
sala de ședințe din Primărie, terenul de joacă din parcul central, dotat cu mobilier sediul AO Băștinașii 
din Pelinia (finanțat de Fundația Konrad Adenauer) 

6. Centru Autodidact Pelinia-factor important în dezvoltarea locală și abilitarea oamenilor- 87000 lei, 
finanțat de Guvernul Poloniei, prin care a fost creat un centru pentru tineri și adulți în cadrul Bibliotecii 
Publice Pelinia.  

În cadrul centrului se desfășoară activități de dezvoltarea personală, dezvoltare abilități digitale, 
soluționarea problemelor locale, informarea și instruirea tinerilor și a adulților. 
Tabelul 4. Analiza SWOT 
 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
• Cel mai mare sat din Nordul Moldovei 
• Așezarea geografică favorabilă pentru 

dezvoltarea socio-economică a comunei 
• Acces direct la traseul national 
• Proximitate de orașul Bălți – 20 km 

• Acces la calea ferată 

• 7 km drum asfaltat 
• Sistem de iluminare stradală pe o 

porțiune de 5 km  
• Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

funcțional 

• 1600 gospodării conectate la sistemul 
de alimentare cu apă potabilă 

• Toate instituțiile publice (11 la număr) 
conectate la apeduct 

• Localitatea este gazificată în proporție 
de  40% 

• Serviciu intercomunitar de management 
al deșeurilor între 7 sate, gestionat de 
SRL Salubricom Expert - funcțional 

• Soluri fertile 
• Instituții publice reparate și amenajate 

• Centrul Medicilor de Familie termoizolat, 
reparat și dotat. 

• 6 instituții cultural – educaționale active 
• Parc amenajat și cu wi-fi gratuit 

 
• Porțiuni de drum neasfaltate 
• Lipsa iluminării stradale pe o porțiune de 

20 km 
• Apa potabilă este de culoare roșie și 

lipsește sistemul de filtrare 

• Rezervoare de apă necorespunzătoare 
• Sistemul de canalizare doar 5 % 
• Trotuare neamenajate – 3200 m  

• Lipsa trotuarelor pe unele porțiuni de 
drum – 2,2 km și 1,4 km la liceu 

• Lipsa serviciului de colectare selectivă a 
deșeurilor 

• Gunoiște neautorizată și situată pe malul 
rîului Răut  

• 6 bazine acvatice secate 

• 4 bazine acvatice neamenajate  

• Fîșiile forestiere neamenajate 

• Pășuni în stare deplorabilă 
• Structura economică a comunei slab 

dezvoltată 
• Lipsa postului de pompieri 
• Cantina social nefuncțională 

• Terenuri de joacă din incinta grădinițelor 
neamenajate corespunzător 

• Acoperiș deteriorat la Gimnaziu 



• Campanii de salubrizare a Parcului 
organizate periodic 

• Teren de joacă pentru copii amenajat în 
parc 

• Cooperare între APL-Tineri –Instituții de 
Învățământ-Instituții Publice 

• Grup de inițiativă locală – Dezvolt Pelinia 
- activ 

• Serviciu de zi pentru copii – funcțional 

• Pante de acces la toate instituțiile 
publice 

• Tineri activi  

• Centru de Artizanat Zestrea Nordului 
funcțional 

• Muzeul de studiere a ținutului natal – 
funcțional 

• Centrul Autodidactic Pelinia – funcțional 

• 7 ONG-uri active 

• 4 Ansambluri cu titlu model active:  
Dans popular Pelinița,  
Cîntec Bărbătesc –Ansamblul Balada, 
Cîntec Femeiesc –Ansamblul Folcloric 
Busuiocul,  
Cercul de Datini și obiceiuri –Datina 

• Administrație publică locală competentă 
și cu experiență 

• APL deschisă faţă de investitori 
• Experineță în scrierea și implementarea 

proiectelor 

• Lipsa izolării termice la Instituțiile 
publice din comună 

• Lipsa unui Club de odihnă și agreement 
pentru tineri 

• Lipsa unui restaurant/cafenea 
• Lipsa cinematografului 
• Lipsa locului de odihnă și agrement 
• Insuficiența locurilor de muncă 

• Insuficiența literaturii moderne la 
Bibliotecă 

• Migrația tinerilor și a forței apte de 
muncă 

• Scăderea numărului de AE 

• Absenţa unui program coerent de 
informare privind protejarea mediului 
înconjurător (apă, aer, sol) 

• Buget local insuficient pentru 
întreținerea și exinderea infrastructurii 
comunei 

• Declin demografic 
• Insuficiența serviciilor sociale care să 

deservească grupurile cu vulnerabilitate 
crescută din comună 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

• Experiența în scrierea și implementarea 
proiectelor 

• Implicarea cetățenilor în soluționarea 
problemelor de interes local 

• Grupul de Acțiune Locală Valea Cuboltei 

• Cooperare intercomunitară în 
gestionarea deșeurilor 

• Existența acordului de înfrățire cu 2 
comune din România – Banaci și Albești 
, județul Botoșani 

• Sporirea gradului de interacțiune a APL 
cu cetățenii în diferite domenii 

• Colaborarea mai eficientă a APL cu 
agenții economici 

• Implicarea activă în viața comunei a 
grupului de inițiativă locală – Dezvolt 
Pelinia  

• Colaborarea cu ADR-Nord 

 

• Insuficiența investițiilor 

• Factor social pasiv 

• Instabilitatea politică 
• Reducerea activității AE ca urmare a 

crizei economice 
• Migrația populației economic active 

• Plecarea masivă a tinerilor peste hotare 

• Calamități naturale 

• Inflația sporită 
• Cadru legislativ insuficient pentru 

sprijinul IMM-urilor 

• Îmbătrînirea populației 

• Poluarea continuă a mediului ambiant. 

• Situația critică sanitară din cauza 

pandemiei de Coronavirus 

• Posibilitate limitată de contribuție 
financiară din partea comunității 



• Dezvoltarea businessului mic și mijlociu. 
• Implementarea tehnologiilor moderne în 

agricultură 
• Dezvoltarea voluntariatului în rândul 

diferitor categorii de cetățeni 
• Valorificarea oportunităţilor oferite de 

programele de finanţare naţionale şi 

externe 

• Corupția 
• Cadru legislativ ambiguu și instabil 
• Criza politică 

• Insuficiența mijloacelor financiare în 
bugetul local 

Definirea viziunii și misiunii 

Notă: Declaraţia de viziune strategică a fost formulată ţinînd cont de aspiraţiile şi dorinţele cetăţenilor 
comunei Pelinia din diverse pături sociale, precum şi ţinînd cont de viziunea autorităţiilor locale. 

Viziunea grupui de inițiativă de tineri privind dezvoltarea comunității cu oportunități pentru tineri 
Grupul de inițiativă din s. Pelinia a formulat următoarea viziune: 
Comuna Pelinia – o localitate frumoasă, bine amenajată și cu Administrație Publică Locală foarte 
deschisă, receptivă la fiecare solicitare din partea grupului de inițiativă de tineri, care la rîndul său se 
implică și participă activ în procesele de luare a deciziilor.  
Pelinia – o comunitate cu oportunități pentru tineri, care se bazează pe 4 piloni: 

 Stimularea tinerilor antreprenori locali pentru a construi o economie mai puternică 
 Valorificarea resurselor (capitalului) comunitare 
 Mobilizarea liderilor locali și construirea capacităților tinerilor 
 Promovarea activă a voluntariatului 

 

Viziunea 

Comuna Pelinia - o localitate prosperă și modernă, ce promovează valorile democratice, în care 
diaspora vrea să revină, iar tinerii sunt optimiști și implicați în soluționarea problemelor locale! 
Comunitate dezvoltată din punct de vedere economic și social, cu infrastructură modernă și servicii 
publice de calitate, parte a traseului turistic regional și național, iar APL promovează un proces 
decizional transparent, pentru cetăţeni activi, ce se bucură de un trai decent, asigurați cu locuri de 
muncă şi educînd copii sănătoşi într-o ambianţă a tradiţiilor locale și un mediu ecologic curat. 

 

Misiunea 
APL Pelinia, în colaborare cu cetățenii și grupul de inițiativă de tineri identifică problemele şi propun 
soluţii, pentru modernizarea continuă a comunei prin valorificarea resurselor locale, creşterea calității 
serviciilor publice, atragerea investiţiilor externe şi interne, contribuie la dezvoltarea economiei locale 
şi crearea locurilor de muncă, regenerarea tradiţiilor, îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor și crearea 
oportunităților pentru tineri . 
 

Direcții Strategice 

D.S. 1 Asigurarea bunei guvernări, modernizarea infrastructurii locale și sporirea securității publice. 

           O.S. 1.1 Reabilitarea infrastructurii drumurilor locale. 
O.S. 1.2 Aprovizionarea cu apă potabilă şi servicii de canalizare a cetăţenilor din comuna 
Pelinia. 
O.S. 1.3 Sporirea eficienţei energetice și asigurarea iluminatului stradal. 
O.S. 1.4 Promovarea bunei guvernări și sporirea securității publice. 



 
 
D.S. 2 Atragerea investițiilor pentru dezvoltarea turismului rural și asigurarea echilibrului ecologic. 

OS 2.1. Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea turismului rural. 
OS 2.2. Reabilitarea și amenajarea bazinelor acvatice și a spațiilor verzi ale comunei. 
OS 2.3  Dezvoltarea sistemului eficient de management al deşeurilor. 
 

D.S. 3 Modernizarea sectorului economic prin dezvoltarea agriculturii, a industriei și promovarea 
business-ului mic și mijlociu 

OS 3.1. Modernizarea sectorului agricol și zootehnic, și îmbunătățirea calității produselor 
agricole. 
OS 3.2. Stabilirea unui mediu economic prietenos și sporirea competitivității producătorilor 
locali. 
OS 3.3  Dezvoltarea culturii antreprenoriale și promvarea produselor locale. 
 

D.S. 4 Asigurarea accesului egal la servicii medicale şi sociale de calitate pentru diferite categorii de 
cetățeni. 

OS 4.1. Diversificarea serviciilor medicale și modernizarea instituției medicale. 
OS 4.2. Dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale de calitate pentru cetăţeni. 

 
D.S. 5 Eficientizarea procesului educațional – cultural , promovarea unui mod sănătos de viață și 
implicarea tinerilor în viața comunității. 
 

OS 5.1. Îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ și modernizarea infrastructurii 
educaţionale 
OS 5.2. Modernizarea instituţiilor culturale şi valorificarea tradiţiilor locale. 
OS 5.3. Promovarea politicilor de tineret și implicarea tinerilor în viața comunitară. 
OS 5.4 Reabilitarea infrastructurii sportive şi promovarea unui mod sănătos de viaţă. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planul de Acțiuni 

 

Direcția strategică 1.  Asigurarea bunei guvernări, modernizarea infrastructurii locale și sporirea securității publice. 

 
OS 1.1  Reabilitarea infrastructurii drumurilor locale 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

1.1.1. Reparația străzii Mihai 
  Eminescu  - 1,2 km 

2023 – 2025  APL ▪ 1,2 km drum reparat 2 000 Buget local, Fonduri 
externe Drumuri Bune, 
Fondul Rutier 

1.1.2. Construcția   și amenajarea   
   trotuarelor str. Mihai Eminescu 

2023 – 2025  APL ▪ Trotuare construite și 
amenajate 

1 000 Buget local, UNDP,  
Fonduri externe 

1.1.3. Acoperirea a 17 km de drum în   
   variantă albă 

2020 – 2025  APL ▪ 17 km drum acoperit în variantă 
albă 

8 500 Buget local, Fonduri 
externe Drumuri Bune, 
Fondul Rutier 

1.1.4. Construcția și amenajarea  
   trotuarelor str. Ștefan cel Mare,  

           1km 

2020 – 2025  APL ▪ Trotuare construite și 
amenajate 

1 000 Buget local, UNDP,  

Fonduri externe 

1.1.5. Asfaltarea a 800 m a str. Ștefan  
  cel Mare 

2023 – 2025  APL ▪ 800 m drum asfaltat 1 300 Buget local, Fonduri 
externe Drumuri Bune, 
Fondul Rutier 

1.1.6. Reparația capitală a trotuarelor  
   adiacente  a traseului național 

2021 – 2023  APL ▪ 3,2 km trotuare reparate 3 000 Buget local, Fonduri 
externe Fondul Rutier 

1.1.7. Pavarea trotuarului de pe str.  
  Păcii, 2 km 

2021 – 2025  APL ▪ 2 km trotuare pavate 2 400 Buget local, Fonduri 
externe Fondul Rutier 

1.1.8. Reabilitarea  trotuarelor str.  
   Libertății și  Livezilor. 1,8 km 

2023 – 2025  APL ▪ 1,8 km trotuare reabilitate 2 000 Buget local, Fonduri 
externe Drumuri Bune, 
Fondul Rutier 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

1.1.9. Protejarea și întreținerea  
  drumurilor 

2020 – 2025  APL ▪ Număr măsuri întreprinse 700 Buget local, Fonduri 
externe  

1.1.10. Procurarea tehnicii pentru  
    întreținerea drumurilor 

2021 – 2024  
 

APL ▪ Tehnică procurată 700 Buget local, Fonduri 
externe  

 
 
 
OS 1.2  Aprovizionarea cu apă potabilă şi servicii de canalizare a cetăţenilor din comuna Pelinia 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

1.2.1. Elaborarea planului urbanistic 2021 – 2022  APL ▪ Plan urbanistic elaborat 200 Buget local 

1.2.2. Extinderea traseielor de  
aprovizionare cu apă și canalizare , 
23 km 

2021 – 2023  APL ▪ 23 km traseu de aprovizionare 
cu apă și canalizare funcțional 

38 000 Buget local, FNDR, 
FEN, Fonduri UE, CR 
Drochia 

1.2.3. Renovarea a 3 turnuri de apă de 
acumulare a apei la fântânele 
arteziene cu vol. 50 m3 și 
contorizarea lor 

    2021 APL ▪ 3 turnuri renovate       700 Buget local, FNDR, 
Fonduri UE, CR 
Drochia 

1.2.4. Instalarea a 3 stații de filtrare a 
apei 

2021 – 2022  APL ▪ 3 stații de filtrare a apei 
funcționale 

1 200 Buget local, FNDR, 
Fonduri UE, CR 
Drochia 

1.2.5. Facilitarea conectării a tuturor 
instituțiilor  publice  la sistemul de 
canalizare central 

2023 – 2025  APL, 

Gospodăria 
comunală 

▪ Nr. Instituții publice conectate - - 

1.2.6. Facilitarea conectării a 
gospodăriilor private la sistemul de 
canalizare central 

2023 – 2025 APL, ▪ Nr. Gospodării private 
conectate 

- - 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

Gospodăria 
comunală 

1.2.7. Stabilire de către CL a  unui tarif 
pentru utilizarea canalizării 
centrale  

   2021 CL ▪  Tarif aprobat În curs 
de 

estimare 

- 

1.2.8. Informarea populației despre 
utilizarea eficientă a apei și a 
achitării la timp 

2021 – 2025  APL ▪ Nr. populație informată 
▪ Nr. campanii organizate 

35 Buget local, Fonduri 
UE, ADR-Nord 

1.2.9. Efectuarea activităților de 
întreținere a sistemului de apă și 
canalizare 

2021 – 2025  APL, 
Gospodăria 
comunală 

▪ Nr. activități realizate 1 000 Buget local, Donatori 
externi 

 
 
 
OS 1.3  Sporirea eficienţei energetice și asigurarea iluminatului stradal 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

1.3.1. Extinderea sistemului de iluminare 
stradală: 

• str.Păcii - 2 km,  
• V. Alexandri - 2km,  
• Ștefan cel Mare - 1,2 km,  
• Mihai Eminescu - 1,5km 

2021 – 2023  APL ▪ Sistem de iluminare stradală 
funcțional 

▪ 6,7 km iluminare stradală 
instalat 

400 Bugetul local, FEE, CR 
Drochia, Fonduri UE 

1.3.2. Dotarea instituțiilor publice cu  
panouri fotovoltaice  

2021 – 2023  APL, 

Directori 
instituții 

▪ Nr. panouri fotovoltaice 
instalate  

200 Bugetul local, 
Donatori, CR Drochia, 
Fonduri UE 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

1.3.3. Elaborarea proiectului de 
anvelopare termică a edificiilor 
domeniului public 

2021 – 2023  APL ▪ Proiect elaborat 300 Bugetul local, FEE, CR 
Drochia 

1.3.4. Izolarea termică a  6 instituții 
publice 

2021 – 2025  APL, 

Directori 
instituții 

▪ m² de pereţi termoizolaţi 

▪ Suma investiției 

4 500 Bugetul local, FEE, CR 
Drochia, Fonduri UE 

1.3.5. Renovarea acoperișului la liceu     2022 APL, 

Director liceu 

▪ m² de acoperiş reparat 

▪ Suma investiției 

3 500 Bugetul local, FEE, CR 
Drochia, Fonduri UE 

1.3.6. Schimbarea geamurilor la liceu și 
sala de sport 

2022 – 2023  APL, 

Director 
instituție 

▪ Nr. geamuri schimbate 

 

70 Bugetul local, FEE, 
Fonduri externe 

1.3.7. Schimbarea geamurilor la muzeu   2021 – 2025  APL, 

Director muzeu 

▪ Nr. geamuri schimbate 50 Bugetul local, FEE, 
Fonduri externe 

1.3.8. Schimbarea a 6 geamurilor la 
bibliotecă 

2021 – 2023  APL, Director 
bibliotecă 

▪ Nr. geamuri schimbate 15 Bugetul local, FEE, 
Fonduri externe 

1.3.9. Schimbarea rețelei electrice de la 
liceu, gimnaziu, blocul primar, 3 
Instituțiile preșcolare și Primăria 

2021 – 2023  APL, 

Directori 
instituții 

▪ Rețele schimbate 
▪ Securitate energetică asigurată 

2 400 Bugetul local, Fonduri 
externe 

 
 
OS 1.4  Promovarea bunei guvernări și sporirea securității publice 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

1.4.1. Implementarea unui sistem  
electronic de chestionare a 

2021 – 2022 APL ▪ Sistem  electronic de 
chestionare a populației 
funcțional 

60 Bugetul local, Fonduri 
externe 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

populației pe probleme de interes 
local 

▪ Nr. beneficiari 

1.4.2. Monitorizarea persoanei 
responsabile de buna guvernare și 
comunicare la nivel local 

2021 – 2025 APL, 

Grupul de 
inițiativă de 
tineri 

▪ Nr. activități de monitorizare 
efectuate 

- - 

1.4.3. Instalarea unui  panou informativ 
digital prietenos vârstnicilor 

2021 – 2022 APL ▪ Panou informativ digital instalat 
▪ Nr. beneficiari 

20 Bugetul local, Fonduri 
externe 

1.4.4. Conectarea Primăriei la utilități 
publice 

2021 – 2024 APL ▪ Primărie conectată la utilități 
publice 

- - 

1.4.5. Reparația capitală a sediului 
Primăriei și dotarea cu mobilier și 
echipament necesar 

2021 – 2023 APL ▪  Edificiu reparat 
▪ Nr. mobilier procurat 
▪ Nr. echipament procurat 

440 Bugetul local, Fonduri 
externe 

1.4.6. Crearea unei arhitecturi a 
sistemului de internet  și 
electricitate la Primărie 

2021 APL ▪ Arhitectură a sistemului de 
internet  și electricitate creat 

10 Bugetul local 

1.4.7. Crearea ghișeului unic 2021 – 2022 APL ▪ Ghișeu unic creat 30 Bugetul local 

1.4.8. Digitalizarea serviciilor publice și 
informarea cetățenilor 

2021 – 2022 APL ▪ Servicii publice și informare 
digitalizate 

20 Bugetul local 

1.4.9.  Instalarea camerelor video la 
intrarea și ieșirea din sat 

2021 APL ▪ Nr. camere video instalate și 
funcționale 

70 Bugetul local, Fonduri 
externe 

1.4.10. Amenajarea zonei de protecție în 
jurul transformatoarelor electrice 
din preajma instituțiilor publice 

2021 – 2022 APL, 

Directori 
instituții 

▪ Nr. zone de protecție amenajate 40 Bugetul local, Donatori 

 
 
 



 
 

Direcția strategică 2.  Atragerea investițiilor pentru dezvoltarea turismului rural și asigurarea echilibrului ecologic 

 
OS 2.1  Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea turismului rural 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

2.1.1. Crearea grupului de lucru pentru 
valorificarea potențialului turistic 

2021 Primar ▪ 1 grup de lucru creat - 
 

Bugetul local, 
Parteneri de 
dezvoltare 

2.1.2. Crearea  unui traseu turistic cu 
includerea punctelor de atracție 
turistică 

2022 – 2024 APL ▪ Traseu turistic creat - Bugetul local, 
Parteneri de 
dezvoltare 

2.1.3. Reabilitarea și amenajarea 
Muzeului local: 

▪ Transformarea muzeului într-un 
Centru cultural și educativ al 
comunității 

▪ Dotarea cu tehnică  
▪ Procurarea mobilierului  
▪ Procurarea exponatelor 

2021 – 2025  APL, Director 
muzeu 

▪ Muzeu reabilitat și amenajat 
▪ Muzeu-Centru cultural și 

educativ 
▪ Tehnică procurată 
▪ Mobilier procurat 
▪ Exponate achiziționate 
▪ Nr. beneficiari 

100 Bugetul local, 
Parteneri de 
dezvoltare, Fonduri 
UE 

2.1.4. Organizarea atelierelor de 
masterclass la muzeul local 

2021 – 2025 Director 
muzeu 

▪ Nr. ateliere create 
▪ Nr. beneficiari 

-  - 

2.1.5. Promovarea  produselor Centrului 
de artizanat - Zestrea  

2021 – 2025 Director 
Centru 

▪ Activități de promovare 
organizate 

50 Bugetul local, 
Parteneri de 
dezvoltare 

2.1.6. Organizarea tîrgurilor și expozițiilor 
de meșteșugărit și a obiectelor de 
artizanat 

  ▪    



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

2.1.7. Asigurarea condițiilor pentru 
continuarea fabricării covoarelor la 
Centrul de Artizanat 

2021 – 2025 Director 
Centru de 
Artizanat 

▪ Condiții asigurate 
▪ Volum producere 

- - 

2.1.8. Reamenajarea taberei de odihnă 2021 – 2023 APL ▪ Tabără reamenajată 
▪ Nr. beneficiari 

100 Bugetul local, 
Parteneri de 
dezvoltare, Fonduri 
UE, AE 

2.1.9. Restaurarea unei case de locuit din 
sec.XIX  ʺCăsuța buniciiʺ 

2022 – 2024 APL ▪ Casă restaurată 
▪ Nr. vizitatori 

90 Bugetul local, 
Fonduri UE, AE 

2.1.10. Amenajarea prisacii Făgurel și 
includerea în traseul turistic 

2021 – 2023 APL ▪ Prisacă amenajată 
▪ Prisacă inclusă în traseu turistic 

60 Bugetul local, 
Fonduri UE, AE 

2.1.11. Restaurarea clădirii fostei școli 
pentru băieți conform arhitecturii 
sale inițiale din 1890 

2023 – 2025 APL 
Director 
școală 

▪  Clădire restaurată 
▪ Nr. vizitatori 

200 Bugetul local, 
Parteneri de 
dezvoltare, Fonduri 
UE, AE 

 
 
 
OS 2.2  Reabilitarea și amenajarea bazinelor acvatice și a spațiilor verzi ale comunei 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

2.2.1. Reabilitarea a 6 bazine 
           acvatice secate 

2021 – 2025  APL ▪  6 bazine acvatice reabilitate 100 Bugetul local, FEN, 
Fonduri externe, AE 

2.2.2. Amenajarea  locurilor de 
           agrement în preajma iazurilor: 

▪ Plantarea copacilor 
▪ Instalarea urnelor 

2021 – 2023 APL ▪ Iazuri amenajate 
▪ Nr. copaci plantați 
▪ Nr. urne instalate 
▪ Nr. foișoare instalate 

40 Bugetul local, 
Parteneri de 
dezvoltare, Fonduri 
UE, AE 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

▪ Instalarea foișoarelor 
2.2.3. Procurea unor soiuri noi de  
           peşte  

2021 – 2025 APL 

AE 
▪ 60 kg pește procurat 10 Buget local, AE 

2.2.4. Întreținerea spațiilor verzi 2021 – 2025 APL ▪ Nr. activități de întreținere 
organizate 

50 Bugetul local, Fonduri 
externe 

2.2.5. Organizarea periodică a 
           campaniilor de salubrizare a  
           bazinelor acvatice și a spațiilor  
           verzi 

2021 – 2025 APL ▪ Nr. campanii organnizate 
▪ Nr. participanți 

100 Bugetul local, FEN, 
Fonduri externe, AE, 
Parteneri de 
dezvoltare 

2.2.6. Plantarea fîșiilor forestiere - 
           54 ha 

2021 – 2025 APL 

MoldSilva 

▪  54 ha fîșii forestiere plantate 1 000 Bugetul local, Ocolul 
silvic 

2.2.7. Remodelarea miniparcului și  
           transformarea în zonă de  
           odihnă și agrement: 

▪  Amenajarea miniparcului 
▪  Iluminarea zonei 
▪  Instalarea băncilor și a   

 mobilierului necesar 
▪  Instalarea pubelelor        

2021 – 2022 APL ▪ Miniparc amenajat 
▪ Iluminare stradală instalată 
▪ Nr. bănci și mobilier instalat 
▪ Nr. coșuri instalate 

50 Bugetul local, Fonduri 
externe, Contribuția 
locală, AE 

2.2.8.  Organizarea seminarelor de  
            informare despre importanța  
            protecției mediului, la școală,  
            grădiniță și APL 

2021 – 2025 APL 
Directori 
instituții 

▪ Nr. seminare organizate 
▪ Nr. persoane instruite 

30 Bugetul local,  ADR-
Nord, Fonduri externe, 
ONG din domeniu 

2.2.9.  Crearea unei echipe de  
            voluntari pentru activități  
            ecologice și de salubrizare 

2022   APL ▪ Lista voluntarilor 
▪ Nr. activități organizate 

- Bugetul local 

2.2.10.  Organizarea Campaniei de  
            înverzire a comunei 

2021 – 2025  APL ▪ Nr. campanii organizate 
▪ Nr. persoane implicate 

30 Bugetul local, Fonduri 
externe 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

2.2.11.  Organizarea concursului local  
             în domeniul ecologic 

2022 – 2025 
 

APL 
MoldSilva  

▪ Concurs ecologic organizat 
▪ Nr. participanți 

32 Bugetul local, Fonduri 
externe  

 
 
 
OS 2.3 Dezvoltarea sistemului eficient de management al deşeurilor 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

2.3.1. Lichidarea gunoiștelor spontane 2021 APL ▪ Gunoiști lichidate 40 Buget local 

2.3.2. Crearea platformelor de colectare a 
deșeurilor 

2021 – 2024 
 

APL ▪ Platforme create 60 Buget local, FEN, 
Donatori externi 

2.3.3. Amenajarea teritoriului gunoiștii 2021 – 2023 APL ▪ Gunoiște amenajată 50 Buget local 

2.3.4. Întreprinderea măsurilor de 
autorizare a gunoiștelor 

2021 – 2022 APL ▪ Măsuri întreprinse - Buget local 

2.3.5. Încurajarea cetățenilor de a se 
conecta la serviciul de colectare a 
deșeurilor 

2021 – 2023 APL ▪ Nr. cetățeni conectați - - 

2.3.6. Creare a serviciului de colectare 
selectivă a deșeurilor 

2023 – 2025 APL ▪ Serviciu funcțional 100 Buget local, Fonduri 
UE, ADR-Nord 

2.3.7. Organizarea campaniilor de 
informare privind colectarea 
selectivă a deșeurilor 

2023 – 2025 APL ▪ Nr. campanii organizate 
▪ Nr. persoane informate 

20 Buget local, Fonduri 
UE, Donatori externi 

2.3.8. Atragerea agenților economici 
            în colectarea selectivă a 
            deșeurilor 

2023 – 2025 APL ▪ Nr. agenți economici implicați - - 

2.3.9. Instalarea urnelor stradale 2021 – 2023 APL ▪ Nr. urne instalate 70 Buget local, Fonduri 
UE, Donatori externi 



 

 

 

 

 

Direcția strategică 3.  Modernizarea sectorului economic prin dezvoltarea agriculturii, a industriei și promovarea business-ului mic și mijlociu 

 
OS 3.1. Modernizarea sectorului agricol și zootehnic și îmbunătăţirea calităţii produselor agricole autohtone 
 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

3.1.1. Reabilitarea infrastructurii  
           agricole 

2021 – 2023  AE ▪ Infrastructură agricolă 
reabilitată 

1 000 AE locali, Proiecte 

3.1.2. Consolidarea procedurii de  
           distribuire a cotelor valorice 

2021 APL, AE ▪ Prceduri de distribuire 
consolidate 

- - 

3.1.3. Reducerea suprafeţelor de  
           terenuri agricole nelucrate 

2021 – 2023 AE ▪ ha terenuri agricole prelucrate - - 

3.1.4. Construcţia sistemului de  
           irigare 

2022 – 2025 AE ▪ Sistem de irigare funcțional 1 000  AE locali, Proiect 
COMPACT 

3.1.5. Crearea serelor pentru  
           creșterea legumelor 

2022 – 2025  AE ▪ Nr. sere create 1 000 AE locali, Proiecte 

3.1.6. Identificarea și amenajarea  
           spațiului pentru conservare a  
           legumelor 

2022 – 2023  AE ▪ Spațiu identificat și amenajat 
▪ Activitate funcțională 

1 500 Buget local, AE, 
Fonduri UE, AIPA 

3.1.7. Plantarea livezilor (prune/gutui,  
           cireșe/vișine) cu sistem    
           antigrindină 

2021 – 2024  AE ▪ Livadă plantată 1 500 AE locali, MADRM, 
IFAD-6 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

3.1.8. Crearea liniilor de sortare,  
           procesare și ambalare a  
           legumelor, fructelor, lactatelor 

2021 – 2023  AE ▪ Linii de sortare, procesare și 
ambalare create 

1 000 Buget local, AE, 
Fonduri UE, AIPA  

3.1.9. Crearea unei ferme de creștere  
           a vitelor olandeze pentru lapte 

2021 – 2022  AE, APL ▪ Fermă creată 
▪ Nr. vitelor 

700 Buget local, AE, 

 
 

 
OS 3.2. Stabilirea unui mediu economic prietenos și sporirea competitivității producătorilor locali 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

3.2.1. Evaluarea nevoilor  mediului de 
afaceri şi identificarea zonelor unde 
APL poate acţiona pentru a crea 
condiţii dezvoltării activi-tăţilor 
economice 

2021 – 2025  ONG cu profil 
economic 

 

▪ Nr activități de evaluare 
realizate 

▪ Condiții pentru AE create 

20 Buget local, CCI  

 

3.2.2. Amenajarea și autorizarea unei 
piețe agroalimentare 

2021 – 2022  AE ▪ Piață amenajată și autorizată 100  AE locali, AIPA, IFAD 

3.2.3. Folosirea clădirilor neutilizate 
pentru crearea noilor afaceri 

2021 – 2025  APL, AE ▪ Nr. afceri noi inițiate - Surse externe, AE, 
PNUD, USAID 

3.2.4. Crearea unei asociații a  
           producătorilor locali 

2021 AE ▪ Asociație a producătorilor 
creată 

- - 

3.2.5. Construcția frigiderelor de păstrare 
a producției 

2021 – 2022  AE ▪  Frigidere construite 2 000 AE locali, AIPA, 
Fonduri UE 

3.2.6. Procurarea unei maşini refri-gerator 
pentru transportarea producţiei 
agricole 

2021 – 2022  AE 

 
▪ Mașină refrigerator procurată 500 AE locali, AIPA, IFAD, 

Fonduri UE 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

3.2.7. Contribuirea la participare a AE la 
târguri și expoziții cu produse 
locale 

2021 – 2025 APL, AE ▪ Nr. beneficiari 
▪ Nr. participări 

50 Buget local,  

3.2.8. Colaborarea APL – AE în 
soluționarea problemelor locale 

2021 – 2025 APL, AE ▪ Nr. AE implicați în soluționare a 
problemelor 

- - 

 
 
 

 
 
 
 
 
OS 3.3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale și promovarea produselor locale 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

3.3.1. Elaborarea brand-ului economic 
ʺmade in Peliniaʺ și pomovarea 
acestuia prin intermediul celor mai 
eficiente metode 

2021 – 2025  APL, ONG în 
domeniu 
economic 

▪ Brand economic elaborat 
▪ Nr. materiale promoționale 

100 FNDR, PNAET, Fonduri 
UE 

 

3.3.2. Crearea unui site pentru promovare 
a produselor locale și a 
producătorilor locali  

2021 – 2023 APL,  AE,  ▪ Site creat 
▪ Nr. informației plasate 

30 FNDR, PNAET, Fonduri 
UE 
 

3.3.3. Promovarea produselor locale prin 
brandul made in Pelinia 

2022 – 2025  APL,  AE ▪ Produse promovate - - 

3.3.4. Acordarea asistenței producăto-rilor 
locali în scrierea proiectelor de 
atragere a granturilor  

2021 – 2025 APL, AE ▪ Nr. proiecte elaborate 
▪ Nr. AE asistați 

 Buget local, Parteneri 
de dezvoltare 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

3.3.5. Promovarea activităților de inițiere 
a unei afaceri  din cadrul Centrului 
Autodidact Pelinia 

2021 – 2025 Centrul 
Autodidact 
Pelinia 

▪ Nr. activități de promovare 
organizate 

 Buget local, Fondri UE 

3.3.6. Organizarea vizitelor de studiu și 
workshop-uri în țară și de peste 
hotare 

2021 – 2025 AE, ONG cu 
profil 
economic 

▪ Nr. vizite de studiu organizate 
▪ Nr. beneficiari 

100 Buget local, AE, R-
Nord 

3.3.7. Organizarea unor seminare de 
instruire în domeniul afacerilor, 
inclusiv pentru tineri ( inițierea unei 
afaceri, gestionarea unei afaceri),  

2021 – 2023 ONG cu profil 
economic 

 

▪ Nr. activităţi de instruire 
realizate 

▪ Nr. persoane instruite 

50 000 
 

FNDR, PNAET 

3.3.8. Organizarea anuală a meselor 
rotunde cu participarea a APL și AE 
pentru identificarea și soluționarea 
problemelor  

2021 – 2015  APL, AE ▪ Nr. mese rotunde organizate 
▪ Nr. participanți 
▪ Nr. probleme identificate și 

soluționate 

10 Bugetul local, AE 

3.3.9. Susţinerea informaţională şi 
logistică a activităţilor economice 
inovative 

2021 – 2025 APL ▪ Nr. afaceri noi create 

 

100 Bugetul local 

3.3.10. Încurajarea și instruirea tinerilor 
social – vulnerabili  în lansarea şi 
dezvoltarea activităţilor gene-ratoare 
de venit 

2021 – 2025 APL ▪ Nr. tineri instruiți 
▪ Nr. activități organizate 
▪ Nr. activități lansate 

1 000 Buget local, FNDR, CR 
Drochia, Fonduri UE. 

 
 
 

Direcția strategică 4. Asigurarea accesului egal la servicii medicale şi sociale de calitate pentru diferite categorii de cetățeni 

 

     OS 4.1 Diversificarea serviciilor medicale și modernizarea instituției medicale 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

4.1.1. Achiziţionarea de dispozitive 
           medicale pentru laborator 

2022 – 2024 Manager OMF ▪ Servicii de laborator de calitate 
asigurate 

▪ Nr. dispozitive achiziționate 

120 Buget local, CNAM,CR 
Drochia,  

4.1.2. Achiziţionarea dispozitivelor 
           medicale pentru cabinetul de 
           fizioterapie 

2023 – 2024 Manager OMF ▪ Servicii de fizioterapie şi 
reabilitare medicală asigurate 

▪ Nr. dispozitive achiziționate 

 
230 

Buget local, CNAM,CR 
Drochia 

4.1.3. Reamenajarea secţiei de 
           fizioterapie şi reabilitare 
           medicală 

2023 – 2024 Manager OMF ▪ Servicii de fizioterapie şi 
reabilitare medicală de calitate 
asigurate 

▪ Secții reamenajate 

140 Buget local, CNAM, 

MSMPS, CR Drochia 

4.1.4. Procurare mobilierului pentru 
           camera de odihnă a angajaţilor 

2023 Manager OMF ▪ Mobilier procurat 
▪ Condiţii de lucru/ recreere 

pentru angajaţi create 

80 Buget local, CNAM 

4.1.5. Procurarea computerelor 2023 Manager OMF ▪ Nr. computere procurate 
▪ SIAAMP funcțional 

30 CNAM 

4.1.6. Procurare aparatelor de aer 
           condiţionat 

2023 Manager OMF ▪ Nr. aparate procurate 50 CNAM, MSMPS 

4.1.7. Dotarea cabinetelor medicale  
           şcolare şi preşcolare cu  
           medicamente și echipamentul  
           necesar 

2023 APL 
OMF 
Directori 
instituții 

▪ 2 cabinete medicale dotate cu 
utilaje și medicamente necesare 

▪ Nr. beneficiari 

80 MSMPS, Fonduri 
externe 

4.1.8. Plasarea informației, pe   
           panourile din comună, cu   
           privire la TBC, HIV Sida,   
           Covid-19, bolilor sezoniere și a   
           altor boli transmisibile 

Permanent APL 
OMF 
ONG 

▪ Nr. panouri instalate 
▪ Informația plasată 
▪ Nr. beneficiari 

8 Bugetul local, MSMPS 

 

OS 4.2 Dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale de calitate pentru cetăţeni 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

4.2.1. Amenajarea oficiului pentru  
           lucrătorii sociali 

2021 APL ▪ Oficiu amenajat 30 Bugetul local, DASPF 
Drochia 

4.2.2. Procurarea unui automobil  
           pentru lucrătorii sociali și a  
           asistenților 

2021 – 2024  APL, DGASPF ▪ Automobil procurat 
▪ Suma investiției 

80 Donatori externi 

4.2.3. Îngrădirea  terenului Centrului  
           Încrederea pe o porțiune de  
           100 m 

2021 – 2022 Director 
Centru, APL 

▪ 100 m gard instalat 35 Buget local, Fonduri 
externe 

4.2.4. Amenajarea unui teren de  
           joacă pentru beneficiarii  
           Centrului Încrederea 

2021 – 2022 Director 
Centru, APL 

▪ Teren amenajat 
▪ Nr. beneficiari 

10 Buget local, Fonduri 
externe 

4.2.5. Atragerea fondurilor pentru  
           acordarea serviciilor de cantină  
           socială în perioada sărbătorilor 

2021 – 2025 APL ▪ Nr. Beneficiari 
▪ Suma obținută 

- Fonduri externe, ONG 
din domeniu social 

DASPF Drochia 

4.2.6.  Instalarea rampelor de acces  
            și a barelor de susținere în  
            instituțiile publice 

2021 – 2023 APL ▪ Nr. rampe de acces instalate 

▪ Nr. beneficiari 

100 Bugetul local, Fonduri 
UE 

4.2.7. Acordarea serviciilor integrate  
           la domiciliu pentru persoane  
           defavorizate 

2021 – 2025 APL, Asistentul 
social 

▪ Nr. Și tipul servicii prestate 
▪ Nr. beneficiari 

200 Fonduri externe, ONG 
din domeniu social 

DASPF Drochia 

4.2.8. Facilitarea unui transport   
           pentru vârstnici –taxi social 

2021 – 2023 APL ▪ Serviciu funcțional 
▪ Nr. beneficiari 

100 Fonduri externe, ONG 
din domeniu social 

4.2.9. Realizarea activităților de  
           școlarizare a persoanelor    
           social vulnerabile în domeniul  
           legislației de protecție socială 

2021 – 2025  Asistentul 
social 

▪ Nr. persoane social vulnerabile 
informate 

20 DASPF Drochia , ONG 
din domeniu social 

4.2.10. Atragerea fondurilor pentru  
           pregătirea specialiștilor în  

2021 – 2023 APL ▪ Nr. persoane instruite 
▪ Proiecte elaborate 

- Fonduri externe 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

           elaborarea proiectelor 
4.2.11. Colaborarea cu AO în domeniul  
            social naționale și regionale 

2021 – 2025 APL ▪ Nr. acorduri de colaborare - - 

 
 

Direcția strategică 5.  Eficientizarea procesului educațional – cultural , promovarea unui mod sănătos de viață și implicarea tinerilor în viața 
comunității 

 

OS 5.1. Îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ și modernizarea infrastructurii educaţionale 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

5.1.1. Gimnaziu: 
▪ Renovarea și amenajarea  blocului 

sanitar interior 
▪ Dotarea sălilor de clasă cu bănci 

pentru o singură persoană 
▪ Procurarea a 2 table interactive 
▪ Dotarea cu inventar sportiv 
▪ Reorganizarea și acoperirea 

terenului de minifotbal 
▪ Renovarea sistemei de încălzire la 

blocul primar 
▪ Dotarea cu tehnică și echipament 

necesar 
▪ Reamenajarea terenului de sport de 

la blocul primar 

2021 – 2023  Director 
Gimnaziu, APL 

▪ Gimnaziu renovat și amenajat 
▪ Nr. bănci procurate 
▪ Nr. beneficiari 
▪ 2 table interactive procurate 
▪ Inventar sportiv instalat 
▪ Teren de minifotbal reorganizat 
▪ Sistem de încălzire renovat 
▪ Nr. tehnică și echipament 

procurate 
▪ Teren de sport reamenajat 

2 000 Buget local, Buget 
raional, Bugetul 
instituției, Fonduri 
externe 

5.1.2. Îngrădirea terenului adiacent   2022 – 2024 Director școală ▪ Teren îngrădit  Buget local 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

     școlii vechi(Curtea boierească) 
5.1.3. Liceu: 

▪ Îngrădirea teritoriului  cu 100 m 
plasă și reparația zidurilor din fața 
școlii  

▪ Renovarea sistemului de canalizare 
▪ Renovarea sistemului de încălzire 
▪ Extinderea blocurilor sanitare în 

interior 
▪ Construcția unui bloc sanitar 

pentru persoane  cu dezabilități 
▪ Dotarea cu mobilier  a 22 săli  
▪ Dotarea cabinetelor conform 

standardelor  
▪ Instalarea unui filtru pentru apa 

potabilă 

2021 – 2024 Director Liceu, 
APL 

▪ Ziduri reparate 
▪ 100 m plasă instalată 
▪ Sistem de canalizare renovat 
▪ Sistem de încălzire renovat 
▪ Bloc sanitar extins 
▪ Bloc sanitar pentru persoane cu 

dizabilități construit 
▪ 22 săli de clasă dotate cu 

mobilier 
▪ Cabinete dotate conform 

standardelor 
▪ Filtru pentru apă potabilă 

instalat 
▪ Studii de calitate asigurate 
▪ Nr. beneficiari 

3 500 Buget local, Buget 
raional, Bugetul 
instituției, Fonduri 
externe 

5.1.4. Grădinița Clopoțel 
▪ Amenajarea terenurilor de joacă  
▪ Dotarea cu echipament tehnic a 

grupelor  

2021 – 2023 Director 
Grădiniță, APL 

▪ Terenuri de joacă amenajate 
▪ Nr. echipament tehnic procurat 
▪ Nr. beneficiari 

350 Buget local, Buget 
raional, Bugetul 
instituției, Fonduri 
externe 

5.1.5. Grădinița Steluța 
▪ Amenajarea terenului de joacă  
▪ Dotarea cu echipament tehnic 
▪ Reparația capitală a veceului 

exterior 

2021 – 2023 Director 
Grădiniță, APL 

▪ Terenur de joacă amenajat 
▪ Nr. echipament tehnic procurat 

▪ Veceu reparat 
▪ Nr. beneficiari 

1 000 Buget local, Buget 
raional, Bugetul 
instituției, Fonduri 
externe 

5.1.6. Grădinița Licurici 
▪ Amenajarea a 2 terenuri de joaca 
▪ Amenajarea  sălii festive  
▪ Restaurarea  pavilionului de joaca  

2021 – 2023 Director 
Grădiniță, APL 

▪ Terenuri de joacă amenajate 

▪ Sală festivă amenajată 
▪ Pavilion de joacă reabilitat 

▪ Bloc sanitar construit 

1 500 Buget local, Buget 
raional, Bugetul 
instituției, Fonduri 
externe 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

▪ Construcția blocului sanitar  pentru 
personal  

▪ Amenajarea unui dormitor pentru o 
grupa de copii  

▪ Dormitor pentru o grupa de copii 
amenajat 

▪ Nr. beneficiari 

5.1.7. Grădinița Izvoraș: 
▪ Reparația capitală a fasadei  
▪ Renovarea sistemului de încălzire  
▪ Reparația interioară a clădirii  
▪ Amenajarea  a 5 terenuri de joaca  

2021 – 2023 Director 
Grădiniță, APL 

▪ Fațadă reparată capital 

▪ Sistem de încălzire renovat 

▪ Reparație interioară efectuată 
▪ 5 terenuri de joacă amenajate 

2 500 Buget local, Buget 
raional, Bugetul 
instituției, Fonduri 
externe 

 

OS 5.2. Modernizarea instituţiilor culturale şi valorificarea tradiţiilor locale 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

5.2.1. Reabilitarea Casei de Cultură 
▪ Reparația Casei de Cultură 
▪ Construcția rampelor de acces 
▪ Renovarea veceurilor interioare 
▪ Amenajarea teritoriului adiacent 

Casei de Cultură 
▪ Procurarea instrumentelor 

muzicale 
▪ Dotare cu echipament modern 

2021 – 2023 Director Casa 
de Cultură 

APL 

▪ Casa de Cultură reparată 
▪ Rampă de acces construită 
▪ Veceuri renovate 
▪ Teritoriu adiacent amenajat 
▪ Instrumente muzicale procurate 
▪ Echipament modern procurat 

2 000 Buget local, 

FISM, 

Fonduri UE 

5.2.2. Dotarea cu costume naționale 
           a Ansamblurilor folclorice 

2021 – 2022 Director Casa 
de Cultură 

▪ Costume naționale procurate 

 

60 Buget local 

Donatori externi 

5.2.3. Organizarea activităților de  
      promovare a Ansamblurilor  
      folclorice 

2021 – 2025 Conducători 
Ansambluri 

▪ Nr. activități de promovare 
organizate 

- - 



Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, 
mii lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

5.2.4. Renovarea blocurilor sanitare  
      la bibliotecă, muzeu și Centrul       
      Autodidact 

2021 – 2024 Conducători 
Ansambluri 

▪ Blocuri sanitare renovate 90 Buget local, FISM, 
Donatori externi 

5.2.5. Reabilitarea Muzeului: 
▪ Renovarea acoperișului 
▪ Renovarea fasadei Muzeului 
▪ Repararea și  reamenajarea 

           sălilor de muzeu 
▪ Colectarea exponatelor din 

localitate și din exterior 

2021 – 2025 Director muzeu ▪ Muzeu reabilitat 
▪ Acoperiș renovat 
▪ Sălile muzeului raparate și 

reamenajate 
▪ Nr. și tipul exponatelor colectate 
▪ Suma investiției 

2 000 Buget local, FISM, 
Donatori externi, 
Fondul culturii 

5.2.6. Completarea fondului de carte  
      la Bibliotecă 

2021 – 2025 Bibliotecar ▪ Fond de carte complectat cu cărți 
noi 

- Buget local 

5.2.7. Reabilitarea Școlii de Arte: 
▪ Construcția unei săli de dans 
▪ Construcția blocurilor sanitare   

interioare 
▪ Procurarea inventarului specializat 
▪ Procurarea mobilierului necesar 
▪ Dotarea cu tehnologii moderne 

2021 – 2023 Director 
Școala de Arte 

▪ Școală de Arte reabilitată 
▪ 1 sală de dans construită 
▪ Blocuri sanitare interioare 

construite 
▪ Nr. și tipul inventarului procurat 
▪ Mobilier procurat 
▪ Tehnologii moderne procurate 
▪ Suma investiției 

4 000 Buget local, Donatori 
externi 

 

5.2.8. Crearea cluburilor pe interes 
      conform vîrstelor 

2022 – 2024  Director Casa 
de Cultură 

▪ Nr. beneficiari - APL, ONG-uri, lideri 
comunitari 

 

 

 

 

 



 

OS 5.3. Promovarea politicilor de tineret și implicarea tinerilor în viața comunitară 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, mii 

lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

5.3.1. Implicarea tinerilor în activități  
           de voluntariat 

Permanent Grupul de 
inițiativă al 
tinerilor 

▪ Nr. tineri implicați în activități 
de voluntariat 

- APL 

Directori IÎ 

5.3.2. Participarea tinerilor activi din  
      comună la ședințele CL 

2021 – 2025 Grupul de 
inițiativă al 
tinerilor 

▪ Nr. tineri implicați 
▪ Nr. ședințe cu participarea 

tinerilor 

- - 

5.3.3. Organizarea evenimentelor de  
      dezvoltare a artei oratorice și  
      exprimare a opiniei tinerilor 

2021 – 2025 APL, Grupul de 
inițiativă al 
tinerilor 

▪ Nr. evenimente organizate 

▪ Nr. tineri implicați 

10 Bugetul local, 
Programe destinate 
dezvoltării tinerilor 

5.3.4. Implicarea tinerilor în acţiuni de  
      instruire non-formală pe  
      subiecte apropiate tinerilor 

2021 – 2025 APL, IÎ, Grupul 
de inițiativă al 
tinerilor 

▪ Nr. evenimente organizate 
▪ Nr. participanți 

50 ONG-uri 
competente, 
Fonduri 
internaționale 

5.3.5. Dezvoltarea parteneriatelor cu  
     ONG de tineret țară pentru  
     organizarea seminarelor și  
     training-urilor pe diverse  
     domenii ( scrierea proiectelor,  
     managementul conflictelor,  
     leader-ship, etc.). 

2021 – 2025 APL, DÎTS  ▪ Parteneriate stabilite 
▪ Nr. seminare organizate 
▪ Nr. beneficiari 

- Instituțiile de 
învățămînt, ONG-uri 
competente, 
Fonduri 
internaționale 

5.3.6. Organizarea de  conferințe,  
     instruiri, școli de vară pentru  
     tineri, în scopul dezvoltării  
     abilităților antreprenoriale 

2021 – 2025 APL, Grupul de 
inițiativă al 
tinerilor 

▪ Nr. de tineri beneficiari ai 
serviciilor de informare 

▪ Nr. activități organizate 
 

50 AO active în 
domeniul de 
tineret, Asociația 
Femeilor de Afaceri 
din Bălți 



OS 5.4. Reabilitarea infrastructurii sportive şi promovarea unui mod sănătos de viaţă 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 
estimat, mii 

lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

5.4.1. Organizarea evenimentelor  
           sportive: spartachiade,  
           maratonuri, “ziua sănătății”,    
           competiții sportive în cadrul  

     Săptămânii tineretului, etc. 

2021 – 2025 APL ▪ Nr. evenimente organizate 

▪ Nr. participanți 

50 Bugetul local, CR 
Drochia, AE, Donații 

5.4.2. Amenajarea și dotarea  
     terenului de sport la Liceu  

2021 – 2023 APL, Director IÎ ▪ Teren de sport la Liceu 
amenajat și dotat 

20  

5.4.3. Reconstrucția sălii de sport la  
     Liceu 

2021 – 2023 APL, Director IÎ ▪ Sală de sport la Liceu 
reconstruită 

50  

5.4.4. Construcția unei săli sportive la  
     Grădinița Steluța 

2021 – 2023 APL, Director 
IET 

▪ Sală de sport la Grădiniță 
construită 

30  

5.4.5. Construcția unui complex   
      sportiv 

2022 – 2023 APL ▪ Complex sportiv construit 
▪ Nr. beneficiari 

2 600  

5.4.6. Replantarea gazonului și  
     construcția unui sistem de  
     irigare  

2022 – 2023 APL ▪ Sistem de irigare construit 
▪ Gazon replantat 

60  

5.4.7. Organizarea periodică a  
     concursurilor sportive între  
     generații 

2021 – 2025 
periodic 

APL ▪ Nr. activități organizate 
▪ Nr. participanți 

10 Buget local, ONG, 
Fonduri de caritate, 
AE, Donații 

5.4.8. Asigurarea participării la   
     competiţii sportive naţionale,  
     raionale, republicane 

2021 – 2025 
periodic 

APL ▪ Nr. participanți 
▪ Nr. premianți 
▪ Nr. evenimente sportive 

organizate 

- Buget local, Do-
nații, Fonduri de 
caritate 

 



3.7. Planul și cadrul de monitorizare și evaluare 

4.4.1. Etape de implementare 

Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Pelinia depinde, în mare 
măsură, de participarea tuturor locuitorilor în procesul de implementare și monitorizare a acesteia, de 
prezența unei coaliții închegate în societate. În procesul realizării Strategiei vor fi implicați mai mulți 
actori, fiecare urmând un scop special, îndeplinind rolul de implementator al acțiunilor planificate. 
Aceștia sunt: 

1. Administrația publică locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 
2. Locuitorii comunei 
3. Societatea civilă 
4. Agenții economici 
5. Structuri externe (Consiliul Raional, Guvernul, localitățile înfrățite, Organizațiile 

internaționale). 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Pelinia poate fi divizată 
convențional în 3 etape: 

1. Adoptarea SDSE. 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 SDSE 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 SDSE. 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 vor fi inițiate măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan. 

4.4.2. Monitorizarea strategiei 

Procesul de monitorizare a strategiei constă în:  

➢ evaluarea atingerii obiectivelor strategice și obiectivelor specifice care va fi realizată prin 
intermediul indicatorilor de implementare  

➢ 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 şi 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 şi de tineret, etc.) 

• Cetățeni. (grupul va fi reprezentativ și va include tineri, persoane dezavantajate, număr 
proporțional de femei și bărbați, reprezentanți ai diverse grupuri sociale sau etnice). 

Structura cadrului instituțional de monitorizare și implementare a Strategiei de SDSE a 
comunei PELINIA 

 
Responsabilitățile de bază ale CIS pentru implementarea strategiei constau în:  
• Planificarea acțiunilor  

• Elaborarea şi promovarea adoptării deciziilor privind acțiunile de implementare 
• Coordonarea activităților de implementare a acțiunilor şi proiectelor de dezvoltare 
• Coordonarea activităților de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării 

problemelor identificate 

• Monitorizarea implementării planului de acțiuni 

• Elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către Consiliul Local 
• Acordarea asistenței tehnice şi consultative în toate domeniile  
• Elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare 
• Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunității 

• Elaborarea şi inițierea modificărilor în strategie 
• Elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare, etc. 

CIS își va desfășura activitatea în ședințe care se vor desfășura cel puțin o dată la 6 luni. 
Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa 

nemijlocit de monitorizarea şi 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 şi coordonarea conlucrării actorilor comunității în realizarea obiectivelor comune 

ale Strategiei  

• Parteneriatul cu APL, ONG, agenții economici în cea ce privește implementarea, monitorizarea 
şi evaluarea Planului de acțiuni a Strategiei. 

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de către 
responsabilii de implementare a rapoartelor către CIS privind realizarea Planului de acțiuni şi a 
obiectivelor specifice. Anual CIS va prezenta Consiliului Local raportul de evaluare a implementării 
Strategiei.  

 

Obiect 
Monitorizare 

Elaborator/ 
Destinatar 

Raport Descriere 

Consiliul 

Local  
Reprezentanți 

Primărie 

Comunitatea 
oamenilor de 

afaceri 

Instituții 
educaționale 

ONG  Cetățeni  

Comisia pentru implementarea 
Strategiei (CIS) 



Realizarea 
obiectivelor  

CIS şi Consiliul 
Local 

Rapoarte 
semestriale/ anuale 

Raport bazat pe analize, sondaje a 
locuitorilor pentru evaluarea 
impactului implementării strategiei  

Realizarea 
acțiunilor, 
proiectelor 

Responsabili de 
implementare 

Raport semestrial 
sau după finisarea 

activității 

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 
şi gradul de implementare a acțiunilor şi atingere a obiectivelor fixate. 

Riscuri şi impedimente de implementare 

Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezența 
anumitor riscuri şi impedimente de implementare. Riscurile şi impedimentele aferente implementării 
strategiei de dezvoltare pot fi divizate în două categorii:  

✓ interne   
✓ externe 

 

Domeniu Descriere 

Riscuri şi impedimente interne 

Managementul 
implementării 
strategiei 

• Confruntări de interese privind implementarea strategiei 
• Prevalarea intereselor personale 
• Resurse financiare limitate  

• Lipsa capacității de atragere a investițiilor 

Parteneriat 

• Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri şi 
comunitatea 

• Indiferența şi neimplicarea populației în susținerea activităților  

• Lipsa de experiență a structurilor societății civile şi neimplicarea lor  
• Neimplicarea partenerilor internaționali  

Dezvoltarea 
economică 

• Lipsa interesului din partea comunității de afaceri în dezvoltarea bazei 
economice locale 

Social 
• Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale 

• Pauperizarea continuă a populației 

• Emigrarea forței de muncă 

Mediu • Populație neconștientizată privind efectele poluării mediului 

Riscuri şi impedimente externe 

Cadrul politico-
juridic 

• Instabilitatea cursului politic  
• Contradicția şi instabilitatea legislației în vigoare  

Relații parteneri 
externi 

• Lipsa conlucrării cu autoritățile publice raionale şi centrale  
 

Starea economiei 

• Potențial investițional redus 

• Inaccesibilitatea piețelor de desfacere de peste hotare 

• Infrastructură de afaceri nedezvoltată 
• Risc de țară 



Anexe 
Anexa 1 Sesiunea de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării din partea 

Programului Comunitatea Mea 
 
În ziua a 3 - a din cadrul atelierului de planificare strategică organizat pe 24 – 26 noiembrie 2020 

facilitatorul CM, dl Igor Mironiuc, 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 Programului 
Comunitatea Mea, cu condiția că 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. Apoi, grupul de planificare strategică a fost repartizat în două grupuri de lucru, fiecare primind 
câte 3-4 proiecte pentru analiză, conform corespunderii cu criteriile de eligibilitate a proiectelor la 
finanțare din partea programului CM. 

După prezentarea părții teoretice privind eligibilitatea proiectelor pentru a fi înaintate finanțării din 
partea programului CM, fiecare grup a stabilit dacă ideile de proiect examinate sunt potrivite pentru 
cofinanțarea programului CM, folosind criteriile minime de evaluare a unui proiect prezentate 
participanților: 

• Dacă ideea de proiect este acceptabilă conform definiției formulate de programul CM 
• Dacă ideea de proiecte reflectă o prioritate formulată de cetățeni 
• Dacă proiectul poate fi implementat cu o finanțare de până la 60 000 USD din partea programului 

CM 
• Dacă sunt siguri că comunitatea va putea asigura contribuția de cel puțin 35% din costul total 

al proiectului 
• Dacă proiectul poate fi finalizat în termen de 12 luni. 

După acest exercițiu, grupurile au prezentat, întregului grup de participanți rezultatele examinării 
efectuate. Proiectele care au corespuns tuturor criteriilor, au fost înaintate pentru votare, după cum 
urmează: 

1) Restabilirea a 2 turnuri de apă potabilă (50 m3/turn), contorizarea la 5 fîntîni și renovarea 
traseului – 2 km 

2) Reabilitarea a 1.2 km de drum în variantă albă 
3) Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare (2 km) 
4) Iluminare publică a 7 km de drumuri locale (str. Păcii, str. V. Alecsandri, str. Ștefan cel Mare, 

str. M. Eminescu) 
5) Amenajarea a 10 terenuri de joacă la grădinițele Nr. 1, Nr. 2, Nr.3 și Nr. 4 
6) Instalarea a 4 sisteme de filtrare a apei potabile 
7) Izolarea termică a 2 grădinițe 

După prezentarea proiectelor, acestea au fost afișate în față, iar fiecare participant a primit  câte 3 
abțibilduri pentru a vota. Aceștia au avut posibilitatea să ofere toate 3 abțibilduri ca vot pentru unul din 
cele 6 proiecte afișate sau câte unul pentru fiecare proiect, pe care îl consideră cel mai important pentru 
comunitate. 
Ca rezultat al votării, proiectul Restabilirea a 2 turnuri de apă potabilă (50 m3/turn), contorizarea la 5 
fîntîni și renovarea traseului – 2 km a luat cele mai multe voturi. Apoi, facilitatorul CM, a prezentat 
condițiile și termenele limită de scriere și depunere a proiectului spre finanțare către Programul 
Comunitatea Mea. 
 

 



 

Anexa 2 Fișe de proiect 
 

Fișa de proiect 1   

Asigurarea bunei guvernări, modernizarea infrastructurii locale și sporirea securității publice. 

1.    Denumirea localității  Com. Pelinia, r-l Drochia 
2.    Denumirea proiectului Apă potabilă de calitate pentru locuitorii comunei Pelinia, r -

l Drochia 
3.    Problema care ar urma a   

  fi soluționată 
Gospodăriile din cîteva sectoare vor fi conectate la sistemul de 
aprovizionare cu apă potabilă de calitate 

4.    Obiectivul general al  
  proiectului 

OG Îmbunătățirea condițiilor de viață și a serviciilor publice 
livrate către cetățenii din comuna Pelinia, r-l Drochia 

5.    Obiectivele specifice ale  
  proiectului 

  OS 1 Restabilirea a 2 turnuri de apă potabilă (50  
  m3/turn) și contorizarea la 5 fîntîni 
  OS 2 Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă - 2  
  km traseu 
  OS 3 Informarea cetăţenilor despre funcţionarea  
  serviciului şi calitatea apei 

6.    Indicatorii calitativi și  
  cantitativi 

Cantitativi 
• 2 turnuri de apă potabilă restabilite 
• Contorizarea la 5 fîntîni realizată 
• Serviciu funcțional 
• Nr. persoane conectate 
Calitativi 
• Grad crescut de satisfacție al cetățenilor  
• Locuitorii comunei Pelinia cu acces permanent la apă 

potabilă de calitate  
• Diminuarea îmbolnăvirilor gastro-intestinale 

7.    Partenerii posibili APL de nivel I si II, Inspecția ecologică Drochia 
8.    Bugetul estimativ 1 500 000 MDL 

9.    Posibile surse de  
  finanțare 

USAID, Programul Comunitatea Mea, APL Pelinia,  
CR Drochia, FEN, Fonduri UE, FNDR, AE 

10.    Perioada 2021 – 2022  

 
 
 
Fișa de proiect 2 
Atragerea investițiilor pentru dezvoltarea turismului rural și asigurarea echilibrului ecologic. 
1.    Denumirea localității  Com. Pelinia, r-l Drochia 
2.    Denumirea proiectului Cetățeni ECO – educați în comuna Pelinia 
3.    Problema care ar urma a   

  fi soluționată 
Cetățenii din comuna Pelinia vor fi insuficient informați despre 
riscurile nerespectării normelor ecologice și importanța 
protecției unui mediu curat 

4.    Obiectivul general al  
  proiectului 

OG: Formarea unui comprtament eco-protectiv la cetățenii 
comunei și dezvoltarea abilităților de selectare și depozitare a 
deșeurilor menajere 

5.    Obiectivele specifice ale  
  proiectului 

  OS 1. Formarea unei conștiințe ecologice prin informarea  
  corectă asupra necesității preselectării și depozitării  



  deșeurilor la platforme autorizate 
  OS 2. Implicarea în acțiunile ecoprotective organizate în  
  comunitate pentru motivarea locuitorilor comunei de a  
  păstra curățenia în localitate 
  OS 3. Asigurarea transparenței activităților proiectului prin  
  editarea unui buletin ecologic 

6.    Indicatorii calitativi și  
  cantitativi 

Cantitativi 
• ...... cetățeni informați în cadrul adunărilor de mahala 
• 1 concurs anual “Cea mai curata mahala” realizat 
• 3 premii oferite 
• Campanii de salubrizare efectuate 
• Nr. participanți 
• Buletin ecologic editat și repartizat 

Calitativi 
• ......cetățeni cu cunoștințe noi în domeniul păstrării 

curățeniei 
• Cetățeni motivați în domeniul protecției mediului. 
• Grad sporit de educației ecologică 

7.    Partenerii posibili APL, CR Drochia, ONG cu profil ecologic. 

8.    Bugetul estimativ 50 000 lei. 
9.    Posibile surse de  

  finanțare 
GIZ, UNDP,  FNDR. 

10.    Perioada 2021 – 2022  

 

 

Fișa de proiect 3 
Modernizarea sectorului economic prin dezvoltarea agriculturii și promovarea business-ului mic și 
mijlociu 
1.    Denumirea localității  Com. Pelinia, r-l Drochia 
2.    Denumirea proiectului Livadă superintensivă în comuna Pelinia 
3.    Problema care ar urma a   

  fi soluționată 
Creșterea performanţei economice şi sporirea productivității 
livezilor   

4.    Obiectivul general al  
  proiectului 

OG: Creșterea competitivității AE locali și sporirea productivității 
culturilor pomicole şi stimularea exportului, prin plantarea unei 
livezi cu sistem antigrindină 

5.    Obiectivele specifice ale  
  proiectului 

  OS 1. Procurarea şi instalarea sistemului modern de   
  irigare și a plasei antigrindină   
  OS 2. Construcția unui depozit frigorific şi a liniei de sortare 
  OS 3. Instruirea antreprenorilor în domeniul aplicării  
  standardelor internaţionale de calitate şi promovarea  
  produselor 

6.    Indicatorii calitativi și  
  cantitativi 

Cantitativi 
• Sistem de irigare și plasă antigrindină instalat 
• Depozit frigorific construit 
• Linie de sortare funcțională 
• 3 seminare organizate 
• 50 persoane instruite 
• 5 evenimente de promovare realizate  



Calitativi 
• Sporirea productivității culturilor pomicole 
• Creşterea volumului de vânzări 
• Creşterea numărului de locuri de muncă 
• Sporirea veniturilor salariale 
• Sporirea bugetului local 

7.    Partenerii posibili Camera de Comerț și Industrie Drochia, AE locali, APL, CR 
Drochia 

8.    Bugetul estimativ 20 000 000 MDL 
9.    Posibile surse de  

  finanțare 
Ministerul Economiei, FNDR, Fonduri UE 

10.    Perioada 2021 – 2025   

 
 
Fișa de proiect 4 
Asigurarea accesului egal la servicii medicale şi sociale de calitate pentru diferite categorii de 
cetățeni. 
1.    Denumirea localității  Com. Pelinia, r-l Drochia 

2.    Denumirea proiectului  Acces egal în instituțiile publice pentru toți 
3.    Problema care ar urma a   

  fi soluționată 
 Crearea condițiilor de acces în instituțiile publice pentru  
 persoanele cu dizabilități, persoanele în etate și a  
 mamelor cu copii mici 

4.    Obiectivul general al  
  proiectului 

OG: Clădiri și instituții publice accesibile și deschise pentru 
toate persoanele 

5.    Obiectivele specifice ale  
  proiectului 

  OS 1. Informarea administrației a instituțiilor publice în  
  domeniul nedescriminării în obținerea informațiilor și  
  serviciilor publice 
  OS 2. Crearea condițiilor de acces pentru persoanele cu  
  dizabilități locomotorii și pentru mamele cu copii mici (cu  
  cărucioare) către instituțiile publice 

6.    Indicatorii calitativi și  
  cantitativi 

Cantitativi 
• 40 persoane informate în domeniul nedescriminării 
• 200 materiale informaționale repartizate 
• ... rampe de acces construite 
• ...persoane cu dizabilități – cu acces în toate instituțiile 

publice 
• ... mame – beneficiare 
• ... persoane în etate cu acces în intituții publice 

Calitativi 
• Administrația instituțiilor publice mai calificată și mai 

competentă în domeniul nedescriminării 
• 90 % din beneficiari satisfăcuți de rezultatul proiectului 
• Condiții optime de acces la instituțiile publice asigurate 

7.    Partenerii posibili APL I, APL II,  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, 
ONG în domeniul social 

8.    Bugetul estimativ   100 000 Lei 
9.    Posibile surse de  

  finanțare 
  Fonduri europene, UNDP 

10.    Perioada   2021 



 

 

 

Fișa de proiect 5 
Eficientizarea procesului educațional – cultural , promovarea unui mod sănătos de viață și implicarea 
tinerilor în viața comunității. 
1.    Denumirea localității Com. Pelinia, r-l Drochia 
2.    Denumirea proiectului 10 terenuri de joacă pentru o copilărie fericită 
3.    Problema care ar urma a   

  fi soluționată 
  Amenajarea a 10 terenuri de joacă la grădinițele Nr. 1, Nr.  
  2, Nr.3 și Nr. 4 

4.    Obiectivul general al  
  proiectului 

OG Crearea condiţiilor de joacă, petrecere a timpului în aer liber 
şi creşterea nivelului educativ 

5.    Obiectivele specifice ale  
  proiectului 

  OS 1 Amenajarea a 10 terenuri de joacă 
  OS 2 Instalarea echipamentului corespunzator:  
  echipamente sportive, nisipiere, etc. 
  OS 3 Realizarea competițiilor sportive între copii împreună  
  cu părinții și educatorii instituției 
  OS 4 Informarea părinților despre siguranța și protecția  
  copiilor 

6.    Indicatorii calitativi și  
  cantitativi 

Cantitativi 
• 10 terenuri amenajate corespunzător 
• Inventar și echipament procurat 
• 150 de copii beneficiari 
• 30 de topogane calitative şi sigure instalate 
• Nr. părinți informați 
• Nr. competiții organizate 

Calitativi 
• 100 % copii satisfăcuți de condițiile de joacă și petrecere a 

timpului liber 
• Îmbunătățirea dezvoltării fizice și instructiv- educative a 

copiilor de la Grădinițele Nr. 1, 2, 3, 4 
• Nivel sporit de frecvență 

7.    Partenerii posibili Agenţii economici, CR Drochia, APL 

8.    Bugetul estimativ 1 000 000 MDL 
9.    Posibile surse de  

  finanțare 
Primăria Pelinia, AE, Fonduri UE, USAID, UNDP 

10.    Perioada 2021 – 2024  

  



 

ABREVIERI: 

• ADR Nord – Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

• AE – Agenţi Economici 

• AOFM – Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă  

• AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

• APL – Administraţia Publică Locală 

• CCI – Camera de Comerţ şi Industrie 

• CR – Consiliul Raional 

• DS – Direcţie Strategică 

• DASPF – Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

• DÎTS – Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport 

• FEE – Fondul de Eficienţă Energetică 

• FNDR – Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

• FEN – Fondul Ecologic Naţional 

• FISM – Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 

• GAL – Grup de Acțiune Locală 

• IFAD – Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 

• IFAD – Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 

• GIZ – Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

• MSMPS – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

• OG – Obiectiv General 

• OMF – Oficiul Medicilor de Familie 

• ONG – Organizaţie Non Guvernamentală 

• OS – Obiectiv Specific 

• PNAET – Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor  

• RDN – Regiunea de Dezvoltare Nord 

• PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) 

• UAT – Unitate Administrativ Teritorială 

• UE – Uniunea Europeană 

• USAID – Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 
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