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1. Introducere și rezumat executiv 
 

1.1. Fișa de rezumat PSM 

Dezvoltarea durabilă şi descentralizarea administraţiei publice reprezintă un obiectiv major 
al managementului public naţional, activităţi menite să avantajeze o dezvoltare economică 
şi socială echilibrată a localităţilor prin utilizarea eficientă a tuturor resurselor (umane, 
materiale şi instituţionale) şi prin eficientizarea activităţilor la nivel local. 

În acest sens, Strategia de dezvoltare socio-economică (SDSE) constituie cadrul în care se 
va realiza dezvoltarea durabilă, incluzivă şi armonioasă pentru toți locuitorii comunei, iar 
calitatea vieţii locuitorilor se va ameliora pe parcursul implementării acesteia.  

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Telenești reprezintă un document 
complex, elaborat cu suportul USAID, în cadrul Programului „Comunitatea mea”. Proiectul 
are ca scop consolidarea capacităților actorilor nonguvernamentali și autorităților publice 
locale în domeniul dezvoltării durabile a localității. 

Prin conţinutul său, Profilul dezvoltării socio-economice evidenţiază situaţia curentă de 
dezvoltare a orașului şi se referă la diagnosticarea stării actuale a potenţialului socio-uman, 
dezvoltării economice locale, a resurselor naturale, serviciilor publice, instituţiilor 
infrastructurii sociale şi de afaceri precum şi a capacităţii autorităţilor publice locale, a 
structurilor societăţii civile şi rolul acestora în procesul de dezvoltare locală. Scopul 
documentului este evaluarea situaţiei curente din localitate, agrearea declarației de viziune, 
stabilirea obiectivelor strategice și a planului de acțiuni pentru perioada 2020-2025. 

Partea strategică a documentului (analiza SWOT, stabilirea viziunii, obiectivelor strategice 
și a Planului de acțiuni) a fost elaborată în mod participativ, având reprezentanți din diverse 
grupuri ale comunității (femei, bărbați, tineri, persoane cu dizabilități, antreprenori, persoane 
în etate) care au fost incluși în Grupul de Lucru de Planificarea Strategică, prin dispoziția 
primarului nr. 02 din 22 ianuarie 2020. 

Activitățile care au stat la baza elaborării profilului socio-economic sunt:  

 colectarea datelor statistice privind dezvoltarea economică; 

 colectarea datelor statistice privind demografia și situația socială; 

 colectarea datelor statistice privind dezvoltarea teritorială și funciară; 

 managementul administrativ și buna guvernare; 

 starea mediului ambiant şi analiza acestuia; 

 organizarea unei ședințe de lucru cu membrii GLPS, elaborarea 
recomandărilor și definirea profilului comunități, analiza SWOT în baza 
profilului comunității. 

Profilul socio-economic este structurat în 6 compartimente: 

 Caracteristici geografice și de mediu; 

 Demografie; 

 Servicii sociale; 

 Economie; 

 Infrastructură; 

 Buna Guvernare și Management.  
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1.2. Contextul național și regional 

Strategia de Dezvoltare Comunitară este un document complex, elaborat printr-un larg 
parteneriat, care are la bază documentele de programare locală (Plan de Dezvoltare 
Economică Locală 2018-2020), regională (Strategia de dezvoltare regională Centru (2016-
2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare 
”Moldova 2030”, strategii sectoriale de dezvoltare), și internațională (Agenda de Dezvoltare 
Durabilă 2030). 

1.3. Comisia și echipele PSM 

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (SDC) a or Telenești 
pentru anii 2020-2025, elaborată într-un mod participativ conform Manualului privind 
organizarea atelierelor de planificare strategică locală în Moldova, elaborat de programul 
USAID / Comunitatea Mea Moldova. 

Strategia de Dezvoltare Comunitară reprezintă un document de politică publică, care va 
ghida acțiunile Administrației Publice Locale în următorii 5 ani, în vederea asigurării unui 
proces continuu și coerent de dezvoltare a localității. 

Pentru elaborarea strategiei a fost creat un grup de lucru, componența căruia a fost aprobată 
prin Dispoziția primarului nr.2 din 22.01.2020, după cum urmează: 

Tabel 1 Componența grupului pentru planificare strategică 

# Numele, prenumele   Locul de muncă   Funcția 

1.  Vadim Lelic Primăria Telenești Primar 

2.  Nicolae Nastas Primăria Telenești Secretar, Consiliul Local 

3.  
Ghedeon Babară Primăria Telenești Medic, Președintele comisiei pe 

probleme sociale 

4.  Iurie Babcenco SRL Babcenco Group Administrator, consilier local 

5.  Lilia Bîcicov SRL Farmacia Familiei Laborant-farmacist 

6.  Alexandru Blajevschi Fundația creștină TITUS Președinte 

7.  Viorica Buruiană Î.M. Serviciul de Salubrizare Contabil 

8.  Valentina Chicuș  Pensionar 

9.  Mihail Ciobanu Crucea Roșie, Telenești Director filială 

10.  Natalia Costișanu Primăria Telenești Consilier local 

11.  Vitalie Cotiujanu SRL Covelit Construct Director  

12.  Vasile Danilescu CSP Orhei, subd. Telenești Medic, consilier local 

13.  Galina Darabană Biblioteca s. Mihalașa Bibliotecar  

14.  Larisa Dodi  Pensionar 

15.  Virginia Druguș Primăria Telenești Învățător, consilier local 

16.  Maria Furdui 
AO Centrul Multifuncțional de 

educație, informație, cultură 

Director executiv 

17.  Valentina Gheorghița DOFM Telenești Specialist  

18.  Vasile Gheorghița  Pensionar 

19.  Maria Ilescu DASPF Telenești Asistent social 

20.  Ana Lazari Gimnaziul Mihai Eminescu Profesor  

21.  Dumitru Polucciu  Pensionar 

22.  Piper Rasmusen Corpul Păcii Voluntar  

23.  Dorina Rotaru   

24.  Agafia Timuș Societatea Invalizilor Președinte  

25.  Elena Țarelea  Casnică 

26.  Rodica Țipotei Grădinița de copii Andrieș Director  
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2. Introducere în planificarea strategică 

2.1. Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategic 

Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-
economică a localității, de a stabili niște repere clare pentru conjugarea efortului comun al 
membrilor comunității direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. 

Metodologia de lucru a respectat logica elaborării unei strategii: 

1) Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente și realizat cu implicarea părților 
interesate (administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă) și a 
responsabililor pe domenii. Această analiză, ce conține o dimensiune atât tematică 
cât și una integrată, a servit drept material de lucru în cadrul grupurilor de lucru. 

2) Analiza SWOT – instrument de analiză a potențialului de dezvoltare a localității, 
evidențiază punctele tari și slabe, oportunitățile și amenințările rezultate din 
diagnosticul teritoriului pe baza unui proces participativ al părților interesate (grupuri 
de lucru sectoriale, interviuri, ateliere de lucru, focus grup-uri, dezbateri cetățenești. 

3) Strategia conține viziunea, obiectivele generale și specifice de dezvoltare și 
principalele direcții strategice de dezvoltare ale localității. Acestea sunt măsurabile în 
termeni de timp, relevanță și rezultate concrete. 

4) Planul de acțiuni 2020 – 2025 conține acțiuni concrete ce urmează a fi întreprinse 
pe termen scurt și mediu pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare, 
stabilite în Strategie. 

În același context, metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ și transparent 
al acestui document prin organizarea de interviuri, chestionare, ateliere de lucru, focus grup-
uri, training-uri, grupuri de lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele de 
elaborare, pentru exprimarea nevoilor și aspirațiilor tuturor categoriilor sociale și domeniilor 
de activitate. Au fost respectate principiile egalității și echității de gen, incluziunii și 
reprezentativității tuturor grupurilor din cadrul comunității (criterii de vârstă, sex, etnie, 
apartenență religioasă, categorii vulnerabile, etc.). 

2.2. Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară 

Strategia de Dezvoltare Comunitară a or. Telenești pentru anii 2020 – 2025 reprezintă un 
document de planificare strategică 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 Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică (în 
continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului or. Telenești nr. 2 din 22.01.2020, cu 
asistența tehnică și metodologică din partea consultanților Business Consulting Institute, 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. 
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2.3. Informații generale despre comunitate 

Oraşul Teleneşti, centrul administrativ al raionului Teleneşti, este situat în partea centrală a 
Republicii Moldova, pe malul drept al râului Ciulucul Mic, la 93 km de Chişinău, pe traseul 
Chişinău – Bălţi şi la 30 km de calea ferată Călăraşi. Teleneşti este una din cele mai vechi 
localităţi din Moldova. Din punct de vedere administrativ, în componenţa oraşului sunt 
incluse 2 sate: Mihalaşa şi Mihalaşa Nouă.  

Prima atestare documentară a localității Telenești datează din 27 martie 1611. Atunci 
Teleneștiul prezenta o mică localitate de răzeși. Datorită amplasării sale avantajoase – la 
hotarul dintre codru şi câmpie – Teleneşti a cunoscut o dezvoltare vădită, devenind la sf. 
sec. XVIII un important centru comercial (târg) al Moldovei. Către anul 1930 (pe timpul 
Românei Mari), târgul Telenești era unanim recunoscut ca una dintre cele mai dinamice 
”boeme” și ”economic-active” localități din Basarabia. Populația târgului depășise 5,500 de 
locuitori și continua să crească vertiginos, iar în zilele de târg peste 10 000 cumpărători atât 
din împrejurimi, cât și din alte județe, inclusiv din Orhei și Bălți veneau la piața din Telenești.  

Orașul este cunoscut prin comunitatea evreiască numeroasă. În perioada postbelică, 
Teleneştiul a fost unica localitate din Basarabia, cu excepția Chișinăului, în care a activat o 
sinagogă. De Teleneşti sunt legate nume de rezonanță în Republica Moldova, precum 
muzicianul Valeriu Găină, conducător artistic al formației rock „Kruiz”, juristul Boris Druţă, 
autor al unei cărţi despre comunitatea evreiască din partea locului, regretatul Gheorghe 
Bârcă, autorul volumului de proză umoristică „După însurătoare”, fizicianul Mendel 
Şapocinicov şi alţii. În ultimele decenii ale secolului XX, oraşul a degradat aproape 
fulgerător: comunitatea evreiască a părăsit oraşul, principalele întreprinderi din localitate şi-
au încetat activitatea, infrastructura a rămas lipsită de surse de întreținere, respectiv 
calitatea prestării serviciilor publice a scăzut considerabil.  

La sfârșitul anilor 2010, orașul începe să atragă fonduri de dezvoltare. În scurt timp sunt 
scoase din faliment și modernizate serviciul de alimentare cu apă. S-a reconstruit stația de 
epurare și a fost extinsă rețeaua de canalizare. Serviciul de salubrizare a fost renăscut 
practic de la zero. A început din nou să ardă lumina pe străzi seara. Grădinițele și liceul au 
fost renovate. S-a soluționat problema iluminatului stradal. Peste 1 mln de euro au fost atrași 
pentru lucrări de asfaltare, iar alte drumuri locale au fost reabilitate în variantă albă. 

Din punct de vedere al amplasării teritoriale regionale, oraşul se află în zona de influenţă a 
oraşelor mai mari, cum ar fi Bălţi şi Orhei, aflate în vecinătate. Este puternică, de asemenea, 
şi influenţa capitalei ţării – a oraşului Chişinău, mai ales în ceea ce priveşte procesele 
migraţionale ale tinerilor pentru continuarea studiilor sau căutarea unui loc de muncă. Pe de 
altă parte, Teleneşti exercită o influenţă asupra localităţilor din imediata apropiere, oraşul 
poate fi considerat centrul unei microregiuni preponderent rurale cu o populaţie de peste 30 
mii locuitori. 

Infrastructura de educație și cultură include: două gimnazii (Mihai Eminescu din or. Telenești 
și cel din s. Mihalașa), Liceul Teoretic Lucian Blaga din or. Telenești, două grădinițe, o 
școală profesională, o școală muzicală, o școală sportivă, o școală de arte plastice, două 
biblioteci (una în s. Mihalașa și una în or. Telenești) și o casă de cultură.  

Infrastructura de sănătate include șase instituții: două stomatologii, un spital raional, o 
policlinică și alte două centre de consultanță și asistență medicală primară. 

Sectorul asociativ este reprezentant de patru organizații: trei asociații obștești și o fundație 
creștină. Domeniile de activitatea ale acestora sunt: cultură, mediu, educație, dezvoltare 
personală, consolidare comunitară, protecție socială, caritate, dezvoltare locală etc.. 

La 01 ianuarie 2020, orașul avea 8519 persoane. Populația economic activă este de 5017 
de persoane, sau 58,9% din numărul total. Activitățile economice se desfășoară în 926 de 
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unități economice, dintre care întreprinderi înregistrate ca persoane fizice sunt 821 de 
unități, iar întreprinderi cu drept de persoane juridice sunt 105. 

În or. Telenești au fost înregistrate 3286 de gospodării, dintre care 2256 (68,6%) de 
gospodării casnice au acces la sistemul de alimentare cu apă potabilă, 1425 (43,3) de 
gospodării sunt conectate la rețeaua de canalizare, 2949 (89,7%) la sistemul de evacuare 
a deșeurilor, 1538 (46,8%) de gospodării sunt conectate la rețeaua de gaz. 

Primăria Telenești are pagină web http://www.primariatelenesti.md/ și pagină pe rețeaua de 
socializare facebook https://www.facebook.com/primariatelenesti/, care sunt actualizate 
permanent și asigură transparența activităților, precum și informarea și comunicarea cu 
cetățenii.  

La 01.01.2018, în orașul Telenești sunt înregistrate valorile următorilor indicatori socio-
economici: 

Tabel 2 Indicatori socio-economici or. Telenești, 2018 

 Indicatori socio-economici   Anul 2018 

  m f  

1 Total populație, inclusiv   8613 

1.1 - Copii de vârstă preșcolară (0-6 ani) 292 302 682 

1.2 - Copii de vârstă școlară (6-18) 396 445 841 

1.3 - Populație activă   5017 

1.4 - Persoane în etate (pensionari) 795 948 1743 

1.5 - Populație plecată (migranți) 862 1283 2155 

2.  Număr de agenți economici    926 

3 Număr de salariați    2609 

3.1 - În sfera bugetară   582 

3.2 - În economia reală   2027 

4 Salariul mediu brut (MDL)   5000 

5 Bugetul total executat (venituri)  anul 2019   15 844 933,15 MDL 

5.1 - Venituri proprii, anul 2019   4 951 700,00 MDL 

6 Număr total de gospodării    3286 

6.1 % din gospodării conectate la apeduct   68.6 % 

6.2 % din gospodării conectate la canalizare   43.3 % 

6.3 % din gospodării contract de evacuare centralizată a 

deșeurilor 

  
89.7 % 

6.4 % de gospodării comentate la rețeaua de gaz   46.8 % 

7 Lungimea drumurilor locale (total)   75.1 km 

7.1 % din drumuri locale cu acoperire rigidă (asfalt și 

”variantă albă”) 

  
87 % 

7.2 % din străzi cu iluminat    90 % 

  

http://www.primariatelenesti.md/
https://www.facebook.com/primariatelenesti/
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3. Profilul și analiza comunității 

3.1 Caracteristici geografice și de mediu 

3.1.2 Caracteristici fizico-geografice 

Denumirea: Orașul Telenești  
Anul fondării : Anul fondării – 1611 
Poziția geografică: 93 km de municipiul Chișinău, capitala Republicii Moldova 
Suprafața totală: 46.93 km2  
Numărul de locuitori: 8519 (inclusiv satele Mihalașa și Mihalașa Nouă) 
Densitatea populației: 185 locuitori/ km2   
Primarul orașului: Lelic Vadim 
Secretarul Consiliului:  Nastas Nicolae 
Ziua orașului   Hramul Sfânta Maria Mare, 28 august 
Adresa primăriei Str. 31 august, 8, MD-5801 

Poziționarea geografică | Orașul Telenești este situat în partea centrală a Republicii 
Moldova, pe malul drept al râului Ciulucul Mic, la 93 km de Chișinău, pe traseul Chișinău – 
Bălți și la 30km de calea ferată Călărași. Din punct de vedere al verticalității, teritoriul se află 
în limitele punctelor de înălțime 48-150m (sistemul Baltic). Cea mai potrivită pentru 
construcții este partea de luncă a r. Ciuluc și coasta ei de Est. Celelalte suprafețe sunt 
caracterizate de activitatea intensivă de alunecări de pământ. Lunca r. Ciuluc, în perioada 
puhoaielor de primăvară, deseori inundă 0.12% din teritoriul orașului.  

Clima orașului Telenești este temperat-continentală. Verile sunt lungi şi călduroase cu 
temperaturi medii de peste 30°C, iernile sunt sărace în precipitații, iar în ianuarie 
temperatura medie este în jur de -4°C. Ultima iarnă din 2019-2020 a fost una deosebit de 
caldă și aproape lipsită de precipitații.  

Suprafața totală a orașului constituie 4693,42 ha, pe care, conform datelor primăriei, la 01 
ianuarie 2020, locuiesc 8519 de persoane. După numărul de locuitori, or. Telenești este al 
doilea cel mai mic oraș din regiunea de dezvoltare centru, după Șoldănești. Conform datelor 
recensământului populației din 2014, structura etnică a populației în cadrul orașului este 
următoarea: 90,7% - moldoveni, 7,7 – români, 0,9 % - ucraineni, 0,5% - ruși, 0,1% - alte 
etnii. 

Istoric | În privinţa apariţiei sau primei atestări documentare a Teleneştilor există foarte 
multe neclarităţi. Cert este că primul act istoric în care se vorbeşte clar despre Telenești, 
aşezat pe malul râului Ciulucul Mic, datează cu anul 1611.  

Prima atestare documentară a Teleneștilor datează din 27 martie 1611. Atunci Teleneștiul 
prezenta o mică localitate de răzeși. Ulterior, gradual, răzeșii își pierd proprietățile funciare. 
Cea mai mare parte a terenurilor agricole din Telenești sunt cumpărate de un boier bogat – 
logofătul Beldiman, care acumulase avere din slujba pentru conducerea Moldovei de atunci. 
Ulterior, printr-un șir de tranzacții de vânzare/cumpărare, Teleneștiul ajunge în proprietatea 
uneia dintre cele mai puternice familii din Principatul Moldovei – Cantacuzino. Ulterior, 
familia Cantacuzino vinde satul Telenești unei alte familii puternice – Ruset (Rossetti), care 
mai târziu cedează satul familiei Mavrocordat.  

Destinul Teleneștiului se schimbă radical în 1798. În acest an, domnița Ralu Mavrocordat 
(proprietara satului) reușește să convingă Domnitorul Moldovei de atunci – Alexandru 
Callimachi – să semneze un decret (hristov) privind permiterea organizării de iarmaroace în 
Telenești. Astfel, este fondat de-facto târgul Telenești, în apropriere de satul Telenești. 
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Totodată, pentru a compensa deficitul de comercianți, Ralu Mavrocordat reușește 
suplimentar să convingă conducerea Moldovei să permită atragerea în Telenești a unor 
negustori din străinătate. Astfel, chiar în primii 2 ani în Telenești sunt atrași peste 120 de 
negustori evrei și armeni din alte părți ale Moldovei sau chiar din Imperiul Austro-Ungar. Iar 
în decurs de câteva decenii, în Telenești se vor muta cu traiul deja câteva mii de negustori 
evrei și armeni. 

Astfel, anul 1798 se consideră anul de fondare a târgului (orașului) Telenești. Tot această 
dată este și pe decretul (hristovul) Domnitorului Moldovei de fondare a târgului Telenești. 
Fondatoarea Teleneștiului este Doamna Raluca Mavrocordat – discipol al uneia dintre cele 
mai puternice dinastii din Imperiul Bizantin. 

Situația se schimbă în anul 1812, când Imperiul Rus anexează Basarabia. Pentru că 
Principatul Moldovei și-a pierdut puterea juridică asupra Basarabiei, familia Mavrocordat 
decide să vândă Teleneștiul, deoarece își făcea griji privind protejarea de mai departe a 
drepturilor sale patrimoniale asupra terenurilor și posibilităților de transportare a banilor 
adunați prin taxe din Telenești în Iași. 

Astfel, în 1813 la Iași este încheiată tranzacția de cumpărare a Teleneștiului de către familia 
boierului Teodosiu din Chișinău. 

Totodată, din punct de vedere administrativ, târgul Telenești și satul Telenești erau două 
unități administrative distincte, fiecare avându-și conducători separați. 

Următoarea etapă din istoria Teleneștiului începe în 
1918, o dată cu revenirea Basarabiei, în 
componența României Mari. În anul 1918 în 
Basarabia are lor Reforma Agrară, prin care sunt 
expropriați marii latifundiari. Astfel, proprietara de 
atunci a Teleneștiului – Elena Gore (Teodosiu), a 
fost deposedată de cea mai mare parte a averii pe 
care o avea în Telenești, inclusiv pădurile din 
împrejurimi. 

În același timp, târgul Telenești cunoaște o dezvoltare foarte dinamică. În anii 1930 în 
Telenești locuiau deja aproximativ 5 mii locuitori (peste 75% evrei). În oraș funcționau peste 
100 de magazine, peste 100 de cârciumi, 2 bănci, cinematograf, teatru, baie publică, câteva 
unități industriale. 

În anul 1940 Teleneşti obține statutul de centru raional. 

Al doilea război mondial aduce un mare dezastru pentru oraș. Este distrusă economia 
locală, inclusiv sunt devastate cele 2 mori mari, fabrica de cherestea, fabrica de cărămizi, 
fabrica de spirt, etc. Totodată, are loc Holocaustul, care a adus multe suferințe și nevoi 
pentru teleneșteni. Practic, de aici a început decăderea târgului. 

După al doilea război mondial, satul Telenești se unește cu orașul Telenești (+ satul 
Mihălașa) și formează împreună o primărie. Orășelul cunoaște o dezvoltare economică 
dinamică, inclusiv un aflux de specialiști străini din Rusia, Ucraina și Belarus. Se dezvoltă 
noi ramuri economice. Se construiesc multe obiective sociale. 

În anii 90, după aproape 200 de ani, comunitatea evreiască din Telenești practic dispare în 
totalitate, emigrând spre Israel, SUA, Australia și Canada. Comunitatea de evrei a lăsat în 
urma sa două cimitire, unul cu circa 1600 de morminte, obiect de studiu pentru istorici, şi 
sinagoga ruinată. 

Fost conac al boierului Teodosiu 
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Deşi emigranţii, practic, nu mai revin la 
baştină, evreii din Teleneşti, s-au unit 
la Tel-Aviv într-o asociaţie şi editează 
ziarul “Теленештская улица” („Strada 
din Teleneşti”). 

Teleneştiul este legat de nişte nume 
de rezonanţă în Republica Moldova. 
Din acest oraş au pornit muzicianul Valeriu Găină, conducător artistic al formaţiei rock 
„Kruiz”, care în prezent activează la Hollywood, juristul Boris Druţă, autor al unei cărţi despre 
comunitatea evreiască din partea locului, regretatul Gheorghe Bârcă, autorul volumului de 
proză umoristică „După însurătoare”, fizicianul Mendel Şapocinicov şi alţii.  

3.1.3 Planificare spațială 

Orașul Telenești dispune de un Planul Urbanistic General, elaborat pentru perioada 2006-
2020. PUG-ul anterior a fost elaborat în 1987 și era planificat până în 2010, incluzând două 
etape: 1990 și 1995.  

Conform studiului diagnostic efectuat de Institutul de Dezvoltare Urbană, suprafața 
teritoriului se distribuie în felul următor: 

Tabel 3 Suprafaţa teritoriului, ha 

 Zone Suprafaţa, ha 

1 Zona rezidenţială 272,8 

2 Zona industrială 55,01 

3 Transport şi servicii comunale 26,83 

4 Terenuri agricole 46,24 

5 Drumuri şi străzi 68,52 

6 Verzi 37,19 

 Total in limitele existente 506,59 

Sursa: Institutul de Dezvoltare Urbană. Auditul situației existente 

Suprafaţa terenurilor ocupate cu casele de locuit cu un etaj cu terenuri aferente, constituie 
187,66 ha, iar terenurilor ocupate cu casele de locuit cu multe etaje - 10,57 ha. 

Tabel 4 Suprafeţele terenurilor ocupate cu alte funcţii, ha 

 Zone Suprafaţa, ha 

1 Educaţie 17,46 

2 Sănătate 3,25 

3 Primăria 0,92 

4 Comerţ 5,56 

5 Salubritate 4,85 

6 Dezvoltarea 4,69 

7 În afară 18,81 

8 Poliţia-pompieri 0,95 

9 Specială 10,74 

Sursa: Institutul de Dezvoltare Urbană. Auditul situației existente 

Teritoriul oraşului Teleneşti în limitele existente constituie 492,86 ha, iar de facto este de 
506,59 ha. 

Densitatea populaţiei în limitele teritoriului pentru construcţii constituie 16 pers/ha, iar în 
limitele construcţiilor orăşeneşti – 13 pers/ha.  

La momentul elaborării actualului PUG, în 2006 suprafaţa locuibilă pentru o persoană era 
de aproximativ 21 m2. 
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Fondul locativ constituie 174 970 m2. În acelaşi 
timp, densitatea medie a fondului locativ este de 
345 m2/ha. Densitatea în zonele de construcţii cu 
multe etaje constituie 4 305 m2/ha, iar în zonele cu 
un etaj – 689 m2/ha. 

În prezent în oraşul Teleneşti numărul total de 
locuinţe este de 3340 unităţi, dintre care 
apartamente – 846 unităţi (31 blocuri), case 
individuale - 2494 unităţi, care ocupă o suprafaţă 
totală de 17,5 ha, sau 0,3% din suprafaţa totală a 

oraşului. 

Amenajarea oraşului I Oraşul Telenești este împărţit în cinci:  

1. Aşa-numiţii Teleneştii Vechi, care se află pe pantele râpei și împart panta de nord a 
dealului Budăi în două. Această regiune este 
cea mai „veche” în aspect istoric. Reţeaua 
planificată a străzilor este pitorească şi 
reprezintă un exemplu al structurii de 
planificare medievală. Construcţiile, 
aproximativ toate cu un etaj, destul de vechi, 
terenuri aferente caselor cu suprafeţe destul 
de mari (de la 20 la 30 ari). Densitatea medie 
a construcţiilor de 6-7 case pe ha. 

2. Altă parte ocupă panta de nord a dealului 
Budăi. Din punct de vedere istoric aceasta 
este o parte mai tânără. O mare parte ocupă construcţia cu un etaj, mai capitală. 
Densitatea acestei construcţii constituie aproximativ 12 case pe un ha, adică de 2 ori 
mai mult decât Teleneştii Vechi. În această parte se află majoritatea obiectelor socio-
cultural-comunale şi aproximativ tot centrul oraşului, inclusiv piaţa centrală.  

3. A treia parte se află în partea de luncă. Aceste teritorii sunt ocupate de case cu 4-5 
etaje. Alături cu case de piatră, se află şi casele de panouri mari de ultimele serii, 
construite în anii 80-90 ai secolului trecut. Se mai întâlnesc construcţii vechi cu un 
etaj, rămase din perioadele anterioare de dezvoltare a oraşului. 

4. O mică parte din teritorii se află practic pe aceleaşi cote ca şi partea de luncă, dar 
după panta de vest a dealului Budăi, la graniţa satului Mihalaşa. Construcţia este 
prezentată cu casele de locuit cu un etaj, care sunt destul de vechi. În afară de asta, 
teritoriile se caracterizează printr-un număr mare de terenuri cu destinaţie agricolă, 
aflate în raza oraşului. 

5. Cea de-a cincea parte a oraşului se află pe malul stâng al r. Ciuluc. Este cea mai 
târzie parte a oraşului. Practic aceste teritorii sunt ocupate cu construcţii cu un etaj şi 
nu numai că nu au teritorii libere, dar au ieşit în afara oraşului. 

  

Structura fondului locativ

846; 25%

2494; 

75%

Apartamente Case

Figura 2: Zonare funcțională a terenului 

Figura 1 Structura fondului locativ 

Sursa: Primăria Teleneşti 
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3.1.4 Elemente de brand ale localităţii 

Orașul Telenești are elaborate elementele distincte ale localității: stema și drapelul. Autorii 
simbolicii sunt Silviu Tabac și pictorul Alexandru Roșca Ceban. Simbolica oraşului a fost 
aprobată de Comisia Națională de Heraldică și de Consiliul orașului 
Telenești în vara anului 2014. Ambele simboluri conțin elemente din stema 
familiei Mavrocordat, care a avut un aport decisiv la urbanizarea satului 
Telenești. 

Din stema familială a fost luată pasărea phoenix şi câmpul de aur al 
scutului heraldic familial. În amintirea satului Teleneşti, pe a cui moşie a 
apărut şi s-a extins târgul, pasărea fenix a fost însoţită de trei ciorchini de 
struguri. Viţa de vie constituie bogăţia tradiţională naturală a acestei zone 
din moşi-strămoşi. Culoarea verde a acestor ciorchine este întărită şi de 
semnificaţia verdelui ca smalt heraldic al vegetaţiei forestiere, Teleneştii 
fiind în hotarul zonei de Codru. 

În amintirea celor patru moșieri Teodosiu – pitarul Teodosie, Iordache, Mihail şi Elena – din 
epoca modernă care au dezvoltat constant economic și cultural Teleneștiul, transformându-
l într-un centru comercial importat din Basarabia, în stema oraşului au fost incluse primele 
patru stele din capul scutului. Cea de-a cincea stea este rezervată lui Paul Gore, un bun 
român, o personalitate ilustră a provinciei dintre Prut şi Nistru şi unul din cei mai mari 
heraldişti români din toate timpurile.  

Smaltul roşu al câmpului capului scutului a fost ales pentru că este culoarea heraldică 
superioară, asociată cu nobleţea şi generozitatea, curajul şi sacrificiul, dar şi pentru că este 
culoarea tradiţională cea mai îndrăgită a heraldicii moldoveneşti. Forma şi smaltul stelelor a 
fost dictată de stelele din stema familie Gore. Tradiţional, stelele cu şase raze în heraldică 
se asociază cu credința creștină, cu ştiinţa, înțelepciunea şi cultura. 

Coroana murală de aur cu trei turnuri, care timbrează scutul stemei, arată statutul de oraş-
reşedinţă de raion pe care îl deţine localitatea Teleneşti în ierarhia unităţilor administrativ-
teritoriale ale Republicii Moldova.  

DRAPELUL orașului Telenești a fost elaborat în baza stemei și 
reprezintă o pânză dreptunghiulară (2:3), galbenă și cu pătrimea de 
la hampă roșie, purtând în mijlocul câmpului galben un fenix negru 
ieșind dintr-o nemurire roșie, iar în cel roșu cinci stele albe cu șase 
raze, așezate în pal. Decorurile exterioare ale drapelului original 
sunt cele stabilite pentru drapelele oraşelor-reşedinţă de raion de 
către Comisia Naţională de Heraldică.  

3.1.5 Resurse naturale 

Suprafața fondului funciar a orașului Telenești este de 5 360 ha. Cea mai mare pondere 
o au terenurile utilizate în scopuri agricole – 3 068,89 ha; terenurile destinate construcțiilor 
constituie 350,92 ha, iar alte 785 ha reprezintă rezerva orașului. 

Resursele acvatice ale oraşului au o suprafaţă de peste 54 ha sau 1,2% din suprafaţa 
totală, distribuită la 7 iazuri şi râul Ciuluc. Pădurile ocupă 980,1 ha sau 20,9% din 
suprafaţa totală şi anual se sădesc puieţi. Restul terenurilor, adică 692,7 ha sau 14,8% 
sunt destinate drumurilor, blocurilor instituţiilor publice şi private şi celor 3 340 edificii 
locative din localitate. 
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Deși orașul este străbătut de rîul Ciuluc, acesta nu constituie o arteră importantă pentru 
dezvoltarea localității. În ultimii ani, râul este aproape secat, deși anterior au fost situații 
când în perioada puhoaielor Ciulucul inunda zonele din apropiere. 

În prezent, localitatea își îndestulează necesitățile de apă potabilă din surse subterane și 
fântâni arteziene. Apele fântânilor arteziene ce sunt folosite ca surse de apă potabilă, sunt 
direcționate în special pentru satisfacerea necesităților casnice ale locatarilor. 

Caracteristicile iazurilor aflate în proprietate publică a Primăriei or. Teleneşti este prezentată 
în tabelul de mai jos: 

Tabel 5 Caracteristicile iazurilor 

 Denumirea iazului Anul dării în 
exploatare 

Valoarea 
iniţială, lei 

Amortiarze, 
lei 

Valoarea 
reziduală, lei 

Suprafaţa, 
ha 

1. Mihalaşa I 1963 56 453 31 895 24 558 8.88 
2. Mihalaşa II 1959 46 824 26 455 20 369 6.58 
3. Malanca 1983 92 864 13 650 79 214 13.05 
4. Ineşti 1981 51 472 14 157 37 315 3.6 
5. SOF 1989 285 956 85 788 200 168 6.3 
6. Răţăria 1974 319 380 95 820 223 560 7.8 
7. Ciulucani 1980 277 376 83 2080 194 168 10.6 
8 Meliorația 2010 209 977 5250 204 727 4,9 
9 Teleneștii Vechi  1981 19 000  4750 14250 1,13 

Sursa: Primăria Teleneşti 

Artera principală de apă a or. Teleneşti este râul Ciulucul Mic. Râul are o lungime de 64 km, 
suprafaţa de recepţie în raionul Teleneşti cuprinde 200 km2, conține un debit mic de apă şi 
depinde de condiţiile climaterice, regimul de cădere a precipitaţiilor, adâncimea albiei râului, 
precum şi de activitatea gospodărească a omului (influenţa antropogenă). În perioada 
dezgheţurilor şi a ploilor, conţinutul apei în râu se măreşte, iar în perioadele de secetă se 
usucă, ceea ce duce la ridicarea considerabilă a nivelului de impurificare şi creşterea 
mineralizării apei. Debitul mic al apei predetermină divizibilitatea scăzută de diluare, ceea 
ce duce la scăderea proceselor de curăţire proprie. 

3.1.6 Factorii de poluare a mediului 

Calitatea solului | Conform informațiilor din cartogramele agrochimice ale fondului funciar, 
se constată o scădere continuă a fertilității solului în orașul Telenești. În comparație cu 
datele analizei agrochimice din anul 1990, balanța curentă a substanțelor hrănitoare din sol 
este negativă. Cantitatea de humus, azot, fosfor, calciu și microelemente a scăzut. Acest 
fapt este determinat de lipsa culturii agrotehnice a producătorilor agricoli, absența 
îngrășămintelor organice și minerale, ignorarea zonelor de protecție a resurselor acvatice.  

Calitatea apei potabile | Analiza apei din fântânile localității scoate în evidență faptul că 
apa potabilă de la sistemul centralizat de alimentare cu apă este de o calitate mai bună. 
Apa de robinet are nivelul de amoniac puțin ridicat.  

Gestionarea deșeurilor | Gestionarea deșeurilor este un serviciu bine organizat, Telenești 
având una din puținele gunoiști autorizate din țară. În oraș este organizat un sistem de 
colectare și evacuare a deșeurilor, gestionat de Întreprinderea Municipală. 

  



17 
 

3.2 Demografie 

3.2.1 Resurse Umane 

Populație | Conform datelor furnizate de 
Primăria Telenești, numărul populației 
prezente a orașului Telenești la 01.01.2020  
a constituit 8316 persoane, inclusiv 1310 în 
s. Mihalașa și 181 în satul Mihalașa Nouă. 
Acest număr reprezintă 12 % din 
contingentul total al raionului Telenești, 
dintre care 48,9% sunt bărbați și 51,1% - 
femei. Populația prezentă cuprinde numărul populației care la moment se află pe teritoriul 
unității administrativ – teritoriale, inclusiv persoanele domiciliate temporar și persoanele 
temporar plecate în altă localitate/țară.  

Analiza numărului populației pentru ultimii șapte 
ani relevă faptul că acesta este în scădere. 
Astfel, la începutul anului 2020 erau cu 274 de 
persoane mai puțin decât în 2014. Comparând 
cu anul 2001, atestăm o scădere dramatică de 
peste 3000 de locuitori. Aceasta a fost perioada 
când s-a înregistrat cel mai mare număr de 
plecări la muncă peste hotare, ulterior familiile 
stabilindu-se cu traiul acolo.  
Sursa: http://recensamant.statistica.md 

La începutul anului 2020, în componența 
populației orașului Telenești ponderea 

cea mai mare o dețin persoanele cu 
vârsta aptă de muncă (cuprinsă între 
16 – 56/62 ani), care constituie în jur de 
60 % sau cca 5000 de persoane. Acest 
fapt este favorabil pentru implicarea 
categoriei date, apte de muncă, în 
dezvoltarea locală. Restul 30 % a 
populației orașului, sunt copii și tineri 
cu vârsta sub 16 ani – cca 1300 de 
persoane sau 15 %, un procent similar 

fiind și pentru persoanele în etate. 

Totuși, tendința de creștere a numărului persoanelor emigrate este în creștere în fiecare an. 
Astăzi 2155 persoane sunt migranți, ceea ce constituie 25 % din totalul populației.  

Dacă în perioada 2017-2019 numărul populației a fost relativ stabil, la începutul lui 2020 
acesta a înregistrat o scădere bruscă cu 106 persoane. Acest fapt este determinat atât de 
scăderea ratei natalității (doar 49 de nou născuți în 2019 comparativ cu 71 în 2018 și 80 în 
2017) cât și de migrația populației atât în țară, cât și peste hotare. Dinamica demografică a 
localității mai este caracterizată de stabilirea cu traiul în Telenești a locuitorilor din satele din 
apropierea orașului sau din celelalte localități rurale ale raionului, aflați în căutarea unui loc 
de muncă mai bine plătit și a accesului la servicii publice mai bune. 
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Figura 3 Dinamica populației în perioada 2014-2020 

Figura 4: Structura populației pe sexe 

Figura 5: Populația după grupa de vârstă, ani 

Sursa: http://recensamant.statistica.md 
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3.2.2 Forța de muncă 

Aspecte ocupaționale | Populația în vârstă aptă de muncă (16-56 ani la femei și 16-62 ani 
la bărbați) din orașul Telenești reprezintă un efectiv relativ mare și conform datelor 
administrative deținute de primăria Telenești, la 1 ianuarie 2020, nr acestora era de 5017, 
cca 52,8 % din nr. total al populației orașului. Din aceștia, 53.9% sunt femei, iar 46% sunt 
bărbați. 13% din totalul populaţiei cu vârstă aptă de muncă sunt din s. Mihalașa, iar 2.5% 
sunt din s. Mihalașa Nouă. 

Pe parcursul ultimilor cinci ani acest număr a rămas, practic, neschimbat. Din cele 5017 
persoane apte de muncă, doar 2609 (52%) sunt ocupate și lucrează pe teritoriul orașului.  

Tabel 6 Repartizarea populației ocupate pe principalele tipuri de activități economice, persoane în 2019 

Tipuri de activități economice Nr populației 
angajate 

TOTAL (în limitele localității) 2609 

Populație ocupată în economie, inclusiv:  

- în agricultură 762 

- în industrie 131 

- servicii şi comerț 908 

- construcții 164 

- transport și comunicații 48 

Învățământ şi educație preșcolară 162 

Sănătate și asistență socială 388 

Administrație Publică Locală 32 

Alte tipuri de activități 14 

Sursa: Primăria localității 

Din totalul de 5017 de populație economic activă, 2155 persoane sunt plecate la muncă în 
afara unității administrativ teritoriale (cea mai mare parte în mun. Chișinău) sau peste 
hotarele țării, fie sezonier, fie permanent. 59% din cei 2155 sunt emigranți cu caracter stabil. 
Migrația cu caracter stabil predomină asupra celei cu caracter sezonier, printr-un raport de 
59,1% la 40,9%.  

În segmentul de populație al migranților se încadrează tinerii și populația activă din punct 
de vedere economic. Decizia lor de a pleca este influențată de căutarea oportunităților mai 
bune de muncă și a condițiilor de trai.  

Țara de destinație a majorității migranților este Federația Rusă, unde sunt plecați 938 
persoane, ceea ce constituie 43 % din cei plecați. Italia este țara de destinație pentru 33 % 
din cei plecați. Alte țări de destinație pentru migranții din Telenești sunt Israel, Portugalia, 
Irlanda, Turcia, Ucraina. În mare parte bărbații sunt cei care pleacă în Rusia. Dacă vorbim 
de Italia, țară ce se clasează pe locul doi ca destinație de plecare, aici predomină femeile.  

Alte 59 de persoane au declarat intenția de a 
pleca din localitate.  

Actualmente orașul Telenești are o comunitate 
puternică de băștinași atât la Chișinău, cât și în 
întreaga lume, comunitate ce ar putea contribui 
semnificativ la dezvoltarea orașului. 
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Figura 6 Dinamica șomerilor înregistrați la ANOFM 

Sursa: primăria localității 
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Numărul șomerilor înregistrați la Agenția Națională a Forței de Muncă în 2019 a fost de 911 
persoane, 56,3% din aceștia fiind bărbați. Aceasta reprezintă 14% din nr total al populației 
apte de muncă. În ultimii cinci ani, numărul șomerilor înregistrați a variat între 800 și 1000, 
în 2019 acesta fiind în creștere cu 88 de persoane comparativ cu 2018, dar în scădere 
comparativ cu perioada 2015-2017. 

3.2.3 Profilul migrațional 

Procesul migrației este influențat la nivel mondial de situația economică și socială, cel mai 
mult fiind afectate țările unde se desfășoară conflicte armate și unde predomină sărăcia. 
Moldova este afectată de migrație din cauza instabilității politice, economice și sociale.  

Orașul Telenești nu este o excepție. Conform datelor statistice, numărul total al populației 
este de 8467, dintre care cca 30% sunt plecați peste hotare (cca 44% femei și 56% bărbați). 
Principalii factori care determină migrația internă și externă a persoanelor apte de muncă în 
orașul Telenești sunt calitatea condițiilor de trai, dar în special lipsa locurilor de muncă bine 
plătite.  

Amplasarea geografică a orașului atrage populația din localitățile rurale învecinate. Pe 
parcursul anului 2019, s-a înregistrat o tendință pozitivă a migrației interne de la sat în orașul 
Telenești. Orașul a încheiat un parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
în Moldova, și anume cu Proiectul „Integrarea Migraţiei în Dezvoltarea Locală” (denumirea 
prescurtată fiind „Migraţie şi dezvoltare locală” (MiDL), care presupune abilitarea și 
mobilizarea migranţilor pentru o dezvoltare locală durabilă. Prin intermediul acestui 
parteneriat s-a creat Asociația de Băștinași ”Frăția teleneștenilor de pretutindeni”, care are 
un rol important în cooperarea cu diaspora, pentru a atrage băștinașii în proiectele localității. 
În ultimii 4 ani s-a organizat anual evenimentul ”Ziua diasporei”, fapt care demonstrează 
atitudinea și grija APL fată de cei plecați, dar și menținerea legăturii cu băștinașii. 

Migrația internă în orașul Telenești are o amploare mai mare în ultimii 5 ani. Or. Telenești 
a devenit un important pol de atragere pentru migrația internă. În jur de 500 de persoane se 
stabilesc în oraș fie cu traiul, fie se angajează în câmpul muncii. Circa 50% din migranții 
interni sunt persoane tinere de 18-29 ani, un eșantion de gen bine echilibrat. Acest fenomen 
se datorează faptului că persoanele venite în oraș sunt în căutare de locuri de muncă, de 
condiții de trai mai confortabile, de oportunități educaționale pentru copii. În acest context, 
orașul Telenești oferă mai multe posibilități de angajare și acces mai mare la servicii publice 
decât localitățile rurale.  

Migrația externă sau cei care au plecat în căutarea unui loc de muncă bine plătit se 
estimează la cca 2500 locuitori sau cca 30% din numărul total al populației, dintre care cca 
56% sunt bărbați. Cea mai mare parte a migranților pleacă peste hotarele țării. Direcția 
principală pentru bărbați este Federația Rusă, Italia, Germania, Marea Britanie, Polonia, iar 
pentru femei – Italia, Franța, Israel. Ponderea migranților sezonieri constituie 50-60%. Peste 
40% din migranți sunt deja stabiliți în diferite țări cu tendința de a înregistra în țara de 
destinație reședința permanentă. Aceste destinații sunt Italia, Germania, Franța, SUA, 
Canada. Bărbații activează, în special, în domeniul construcțiilor și în industria 
prelucrătoare, femeile – în menaj, îngrijirea copiilor și a persoanelor în etate, etc.  

Tabel 7 Țările de destinație și dezagregarea pe gen a băștinașilor emigranți 

Emigranţi (pe țări de destinație) Bărbați: Femei: Total (cca): 

Italia 12% 88% 800 

Rusia 90% 10% 1000 

Portugalia 80% 20% 100 

Israel 20% 80% 150 

Germania 50% 50% 50 



20 
 

Emigranţi (pe țări de destinație) Bărbați: Femei: Total (cca): 

Irlanda 55% 45% 40 

Ucraina 55% 45% 40 

Canada 50% 50% 40 

Franţa 60% 40% 30 

Grecia 50% 50% 30 

Turcia 20% 80% 30 

România 60% 40% 30 

Spania 60% 40% 30 

Polonia 75% 25% 20 

Cipru 2% 98% 15 
Sursa: primăria localității 

Tendințele din ultimii ani ne arată că ponderea anuală a celor care migrează este în continuă 
creștere. În lipsa unor instrumente clare și stimulatorii la nivel de stat și comunitate, rata de 
revenire a migranților externi în oraș este redusă, iar prognozele tendințelor de revenire în 
următorii ani nu sunt deloc încurajatoare. 

Reintegrarea familiilor peste hotare este un fenomen slab răspândit. La nivel național, se 
estimează că doar 3-4% din numărul total de migranți pleacă peste hotare în acest scop, iar 
circa 60% dintre aceștia sunt copii de până la 18 ani.  

Afecțiunile migrației. Migrația sezonieră și cu caracter permanent a forței de muncă și a 
populației în general, a afectat negativ unele domenii vitale din oraș. Participanții la atelierul 
de lucru pe Migrație au menționat că cel mai mult suferă copiii. În jur de 257 copii la moment 
sunt cu unul sau ambii părinți plecați peste hotare. Aceștia devin răsfățați din cauza 
remitențelor primite constant de la părinții plecați. În același timp lipsa afecțiunii părintești 
se reflectă prin manifestarea agresivității, iar copiii devin inhibați. Pe plan școlar se 
înregistrează o scădere a reușitei la învățătură. În unele cazuri, putem vorbi chiar de 
abandon școlar.  

Situația cuplurilor familiale este la fel afectată negativ de migrație. Multe cupluri se separă 
din această cauză, iar unii soți cad în patima alcoolului. Cca 35 persoane din această 
categorie, cu probleme de abuz de alcool și violență în familie, se află la evidența serviciului 
de asistență socială. 

Persoanele în etate rămase singure, ale căror copii sunt plecați, sunt cele mai neajutorate. 
Din totalul de 80 persoane în etate ce necesită îngrijire la domiciliu, doar 60 beneficiază de 
acest serviciu oferit de cei 5 lucrători sociali, în conformitate cu regulamentul de activitate a 
lucrătorului social. 

În țările de destinație, migranţii din orașul Telenești nu sunt organizați și nici nu dispun de 
asociații create. Ei se grupează în comunități neformale în toate țările de destinație. Doar în 
Israel acestora le-a reușit să se organizeze și chiar să creeze un ziar al lor. Migranţii externi 
mențin între ei relații, comunică, se ajută reciproc, sărbătoresc împreună evenimente de 
familie și sărbători creștine. 

Problemele migranților țin în mare parte de accesul la informație privind completarea 
actelor de stare civilă, perfectarea documentelor de tutelă sau extraselor școlare a copiilor 
pentru reintegrarea familiei, actelor cadastrale, probleme de sănătate. În cazul băștinașilor 
ce au demarat reintegrarea familiilor, perfectarea actelor de stare civilă este preocuparea 
majoră. 

Implicarea migranților în viața comunității s-a efectuat la un nivel incipient și nesistematic. 
Există cazuri de donații pentru proiectele comunității, acte de caritate, implicarea în 
evenimente culturale ale migranților, însă aceste acțiuni au purtat un caracter sporadic și nu 
au făcut parte dintr-o abordare largă pentru integrarea migranților în dezvoltarea locală. Deși 
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importanța și impactul migrației sunt recunoscute de către APL, nu a existat o monitorizare 
fidelă a fluxurilor migraționale sau a evoluției necesităților migranților. La 15 mai 2016, cu 
susținerea proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală, primăria orașului Telenești a 
inițiat procesul de constituire a Asociației de băștinași ”Frăția Teleneștenilor de pretutindeni”, 
care are drept scop consolidarea relației cu migranții și implicarea băștinașilor în dezvoltarea 
locală. A fost concepută și o bază de date pentru colectarea informațiilor despre migranți-
băștinași plecați din localitate.  

Actualmente, orașul Telenești are o comunitate puternică de băștinași atât la Chișinău, cât 
și în întreaga lume, comunitate ce ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea orașului. 
Telenești se poate mândri cu nume sonore în diferite domenii care duc faima orașului în 
țară și peste hotare. Băștinași din Telenești astăzi au ajuns nume de referință în domeniul 
managementului și a consultanței, compozitori la Hollywood, gestionează cele mai bune 
restaurante din Israel și Moscova, conduc afaceri prospere în București, Sankt Petersburg 
și Milano, medici, polițiști, ingineri, specialiști IT, funcționari, și meseriași, artiști si actori în 
Chișinău, Italia, Portugalia, Canada, Germania, Franța. 

Comunitatea și primăria sunt în proces de regândire a relației cu migranții și analizează 
posibilitățile de a valorifica oportunitățile de colaborare cu aceștia. Modalitățile de implicare 
a migranților în dezvoltarea locală și de menținere a legăturii dintre comunitate și cetățenii 
plecați sunt diverse și trebuie să pornească de la motivația, necesitățile și disponibilitățile 
migranților. Este necesar de a avea o comunicare permanentă și calitativă cu diaspora prin 
informarea și consultarea acesteia despre tendințele dezvoltării localității, grijile, nevoile 
localității, dar și despre grijile și nevoile celor plecați, și să demonstrăm importanța 
băștinașilor pentru localitate. În acest sens, paginile web și rețelele de socializare joacă un 
rol important pentru o comunicare ce își propune să fie sursa de informare reciprocă:  

 Pagina Primăriei: http://www.primariatelenesti.md/  

 Pagina de facebook a Primăriei: https://www.facebook.com/primariatelenesti/  

 Pagina Asociației de Băștinași: 
https://www.facebook.com/asociatiabastinastelenesti/about/?ref=page_internal  

În viziunea membrilor Asociației de Băștinași, implicarea băștinașilor-migranți în 
proiectele locale este posibilă dacă se va asigura transparența totală a procesului și vor fi 
rezultate vizibile. Inițiativele urmează a fi pornite la nivel local, pentru că migranții nu cunosc 
la fel de bine problemele locale și nu dispun de timpul necesar pentru a veni cu soluții. Cu 
toate acestea, ei ar putea să aplice experiența lor la elaborarea unor concepte de proiecte 
bine formulate. Printre proiectele și inițiativele deja implementate în localitate unde au 
contribuit băștinașii sunt: proiecte de infrastructură (apă, sanitație, teren de sport, iluminare 
stradală) unde au contribuit cu donații și experiență în domeniu. Prin intermediul asociației 
de băștinași, au fost și vor mai fi organizate acte de caritate, oferirea de burse de merit 
pentru elevi, schimburi culturale, schimb de idei, promovarea orașului la nivel național și 
internațional prin organizarea unui festival de târg, implicarea în proiectele de infrastructură, 
promovarea creării unui parc agro-industrial, etc.. 

Timpul petrecut acasă de majoritatea migranților este de la o săptămână la o lună. 
Principalele probleme cu care s-au confruntat aceștia a fost sistemul de sănătate și serviciile 
juridice.  

În baza unui chestionar realizat cu băștinașii, se constată că principalele probleme ale 
acestora sunt: 

 acces la canalizare și apeduct,  

 locuri de parcare  

 locuri de joaca pentru copii  

 gunoiștea 

http://www.primariatelenesti.md/
https://www.facebook.com/primariatelenesti/
https://www.facebook.com/asociatiabastinastelenesti/about/?ref=page_internal
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 lipsa unui centru multifuncțional pentru copii  

 venituri mici 

 lipsa locurilor de muncă bine plătite 

Majoritatea intervievaților au declarat că nu își doresc să inițieze o afacere în Moldova din 
cauza situației politice și a cadrul legislativ instabil. Printre oportunitățile de dezvoltare a 
localității, aceștia au menționat următoarele: 

 Orașul are capacitate să ofere atât infrastructura, cât și resurse umane celor care ar 
vrea să demareze o activitatea în localitate. Mai multe oportunități trebuie oferite 
sectorului privat, deoarece acesta contribuie la creșterea venitului în bugetul local. 

 Posibilitatea de a înainta cereri de finanţare la diverse programe și proiecte care 
oferă și componenta de grant 

 Contribuția antreprenorilor locali la proiecte de infrastructură economică 

 Dezvoltarea zonelor de odihna pentru copii și adolescenți  

 Crearea structurilor de cazare pentru cei ce vin să viziteze orașul (cum ar fi hotel 
sau pensiune cu specific tradițional).  
 

Oraşul Telenești se bucură de o bună echipă de băștinași stabilită la Chișinău și peste 
hotare, care se implică în scrierea proiectelor și planurilor de dezvoltare, atragerea de noi 
surse de finanţare, își exprimă dorința și disponibilitatea de a se implica prin oferire de 
transfer de experiență, cooperare, contribuție financiară, iar intervențiile pot fi online. 
Aceștia afirmă că sunt mulțumiți de deciziile luate de APL și de felul cum arată localitatea. 
În ultimul timp, acești băștinași spun că nu au apelat la serviciile APL dar au încredere și 
doresc ca în continuare să se asigure transparența și accesul la informație 

De partea cealaltă, ei așteaptă să aibă acces la orice informație cu caracter public și să 
poată soluționa orice problemă când revin acasă. Aceștia și-ar dori mai multe proiecte 
sociale și investiții în infrastructură fizică și infrastructura economică, vor mai multe 
investiții în terenuri de joacă pentru copii și adolcescenți și îmbunătățirea aspectului 
esthetic al oraşului.  

90% din migranți și locuitori folosesc paginile sociale ale APL și AdB cel puțin o dată pe 
lună. Mulți dintre ei consideră că nu se dedică destul pentru localitate, dar și-ar dori să se 
implice în scrierea și implementarea proiectelor și în procesul decizional al APL, online, de 
la distanță. Majoritatea acestora nu au apelat încă la serviciile APL. 

Migrația, ca și în multe alte localități din Moldova, este văzută ca un fenomen pozitiv care 
aduce bunăstare, venituri mai mari decât locale și un nivel de trai mai ridicat. Cuvântul 
migrație se asociază cu bunăstare și grijă față de familie 

3.3 Servicii Sociale 

3.3.1 Caracteristicile grupurilor vulnerabile 

Populația săracă | Categoria populației sărace în orașul Telenești constituie cca 8.4% din 
numărul total al locuitorilor. Persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, familii 
monoparentale și familii cu mulți copii au preponderent venituri din gospodăriile agricole 
individuale, practică o agricultură de subzistentă, iar unii participă în măsură mică la 
schimburile comerciale. Unii din aceștia se implică și în lucrul ocazional sezonier, dar 
primesc și pensie socială.  

Din rândul persoanelor care se încadrează în categoria familiilor sărace, 95 (13%) sunt 
familii cu 3 sau mai mulți copii, iar 19 (4%) sunt familii monoparentale conduse de femei.  
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Tabel 8 Populația săracă, 2020 

Total 
săraci 

Numărul de 
gospodării 

Familii cu 3 sau mai 
mulți copii 

Monoparentale 
conduse de femei 

710 238 95 185 

Sursa: Primăria localității 

Persoane cu dizabilități | Numărul de persoane cu grad de invaliditate este de 8.5% (726 
de persoane) din populație. Dintre aceștia, 21.4% sunt din s. Mihalașa, iar 3.8% - din 
Mihalașa Nouă.  

Acest grup de persoane primește diverse tipuri de suport de la stat și primărie, cum ar fi: 
ajutor social, ajutor monetar, ajutor pentru perioada rece a anului și compensații pentru 
transport.  

Procesul de incluziune a persoanelor cu necesități speciale în societate este unul de durată, 
deoarece vizează schimbarea de mentalitate și trebuie abordat prin activități constante și 
consecvente. 

Tabel 9 Persoane cu dizabilități, 2020 

 Total Femei Bărbați Copii 

Total persoane cu dizabilități 281 147 91 43 

Persoanele cu dizabilități fizice grave (care nu 
pot supraviețui fără ajutorul extern) 

42 10 15 17 

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

197 108 63 26 

Persoanele cu dizabilități fizice angajate în 
câmpul muncii 

109 68 41  

Persoanele cu dizabilități fizice în etate 42 29 13  

Sursa: Primăria localități 

Persoane în etate | 1743 de persoane, adică 20% din totalul populației sunt în etate. 948 
din aceștia sunt femei, și 795 – bărbați. Multe persoane din categoria dată dețin un teren 
agricol, pe care-l îngrijesc pentru a-și asigura existența. Unele persoane în etate primesc 
compensații pe perioada de iarnă și vizite la domiciliu pentru îngrijire.  

Tabel 10 Persoane în etate, 2020 

Total persoane 
în etate 

Femei în 
etate 

Vârstnici cu 
dizabilități 

Femei în etate cu 
dizabilități 

Persoane în etate 
singure 

1743 948 42 29 261 

Sursa: Primăria localități 

3.3.2 Instituții Sociale 

Sistemul de educație în orașul Telenești este organizat după cum urmează: 

Preșcolar (grădiniță de copii):  

- Grădinița nr 3 a fost înființată în 1971. Are o suprafață de 1160 m2, la care lucrează 56 
de persoane dintre care 26 de cadre didactice, vârsta medie a acestora fiind de 42 de 
ani. 143 de fete și 147 de băieți frecventează instituția, însă capacitatea acesteia este 
de 330 de copii.  

- Grădinița nr 4 a fost înființată în 1983 și suprafața utilizată este de 826 de m2 din totalul 
de 2028 unde sunt angajați 23 persoane dintre care 7 cadre didactice, vârsta medie 
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fiind de 43 de ani. Cu o capacitate de 116 copii, grădinița este frecventată de 59 de fete 
și 57 de băieți. 

Primar, secundar și liceal:  

- Gimnaziul Mihai Eminescu, creat în 1975, are 42 de angajați cu vârsta medie de 47 de 
ani. Capacitatea totală este de 800 de persoane, însă este frecventat de 310 fete și 336 
băieți; 

- Gimnaziul din s. Mihalașa este înființat în 1950, are 19 angajați cu vârsta medie de 41 
de ani. Capacitatea totală este de 150 de elevi, însă este frecventat de 44 de fete și 32 
de băieți; 

- Liceul Teoretic a fost înființat în 1997, numărul personalului fiind de 21 de persoane, cu 
vârsta medie de 56 de ani. 130 de fete și 75 de băieți merg la acest liceu, însă 
capacitatea acestuia este de 300 de persoane; 

- Școala profesională a fost creată în 1982, aici activând 22 de persoane cu vârsta medie 
de 55 de ani. Capacitatea instituției este de 400 de elevi, însă mai puțin de jumătate 
studiază la moment aici: 30 de fete și 103 băieți; 

- Școala Muzicală a fost înființată în 1971, are 12 angajați cu vârsta medie de 44 de ani 
și o capacitate de 160 de persoane. 84 de fete și 36 de băieți sunt înscriși; 

- Școala Sportivă a fost creată în 1967, are 35 de angajați cu vârsta medie de ani. Cu o 
capacitate de 1000 de persoane, la moment este frecventată de 165 de fete și 405 
băieți; 

- Școala de arte plastice a fost creată în 1974. 14 persoane activează aici, cu vârsta 
medie de 44.5 ani. Capacitatea totală este de 300 de persoană și în 2020 erau înscriși 
72 de fete și 28 de băieți. 

Obiectul major al procesului educațional este formarea şi pregătirea copiilor pentru viață şi 
activitate într-o societate democratică, precum şi adaptarea lor la condițiile societății. 

Tabel 11 Instituții de învățământ, 2020 

Instituția 
Anul 

înființării 
Angajați Capacitate 

Beneficiari 
fete/băieți 

Suprafața 
totală, m2 

Suprafața 
utilizată m2 

Gimnaziul Mihai 
Eminescu  

1975 42 800  310/336 2938 2838 

Liceul Teoretic  1997 21 300 130/75 2720 2300 

Şcoala 
Profesională  

1982 22 400 30/103 3982 2585 

Gimnaziul Mihalaşa  1950 19 150 44/32 356 291 

Biblioteca Mihalaşa 1946 12  2980/1410 1514 1293 

Gradinita nr. 3  1971 56 330 143/147 1160 1038 

Gradinita nr. 4 1983 23 116 59/57 2028 826 

Şcoala Muzicala  1971 13 160 84/36 457 385 

Şcoala Sportivă  1967 35 1000 165/405 405 450 

Şcoala Arte 
Plastice  

1974 14 300 72/28 383 502 

Activitatea de educație și instruire a copiilor se realizează în baza Curriculumului Educației 
copiilor de vârstă timpurie și preșcolară din Republica Moldova și Standardelor de învățare 
și dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani. Întregul proces instructiv-educativ este axat pe copil, 
pe necesitățile lui, pe ritmul propriu și nivelul de dezvoltare a fiecărui copil în parte. În medie, 
la 100 de elevi revin 9 cadre didactice.  
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Cultura | În oraș există un centru de cultură Telenești și un cămin cultural în satul Mihalașa. 
Casa de Cultură dispune de mijloace tehnice audio-vizuale, sistem de încălzire, mobilier. 
Manifestările culturale ce se desfășoară țin de sărbătorile tradiționale ale neamului, de 
sărbătorile naționale, promovarea datinelor și obiceiurilor de iarnă.  

În cadrul Centrului de Cultură Telenești activează 12 formații artistice de amatori, 6 având 
titlul onorific de colectiv ”Model”. Acestea sunt: 

- Grupul vocal ”Trandafir de la Moldova” 
- Teatrul de satiră și umor ””Cipăruș 
- Taraful ”Vatra Ciulucului” 
- Orchestra de muzică populară ”Poiana codrului” 
- Formația de datini și obiceiuri 
- Formația de dansuri ”Codrenii” 
- Ansamblul vocal-instrumental ”Seaua” 
- Ansamblul de dans popular ”La umbra stejarului” 
- Teatrul dramatic ”Speranța” 

Pe teritoriul u.a.t. Telenești sunt 8 meșteri populari, care se ocupă cu croșetare, broderie, 
aplicație din piele, împăiatul păsărilor, pictură, grafică și gabilen.  

Biblioteca Publică Orășenească ”Vasile Alecsandri” este una modernă și a creat condiții 
pentru diverse tipuri de cititori, precum și alte activități. În cadrul instituției există o sală de 
lectură și agrement pentru copiii cu nevoi speciale. 

Colecția multimedia oferă beneficiarilor o gamă variată de literatură, muzică, acces la 
internet, casete video, opere literare ecranizate, proiectări de filme etc. O altă componentă 
a sălii este ludoteca, care are jocuri individuale și colective, animație, puzzle, jucării moi etc.. 
Copiilor cu dizabilități li se oferă suport în utilizarea calculatorului. 

Astfel, biblioteca publică oferă un program de activitate divers, atractiv, activ și fascinant 
pentru persoanele de toate vârstele și din toate categoriile sociale, oferind posibilitatea de 
integrare a persoanelor, precum și informație adaptată la curriculum școlar și la 
particularitățile psihice și de vârstă.  

Patrimoniul istoric al orașului este compus din șase monumente incluse în Registrul 
monumentelor protejate de Stat, și anume: 

a) Monumente de arhitectură de importanță națională: 

- Biserica ”Adormirii Maicii Domnului” din anul 1903 

- Biserica ”Sf. Ilie” din anul 1842 

b) Monument de artă de importanță națională  

- Monumentul Mihai Eminescu din anul 1989 

c) Monument istoric de importanță națională 

- Monumentul pe groapa comună a soldaţilor decedați în anul 1944 

d) Monumente arheologice de importanță națională 

- Urmele de aşezare ale secolelor II – IV 

- 6 movile din epoca antică. 

Ocrotirea sănătății | În orașul Telenești activează trei instituții de sănătate publică și alte 
trei instituții private. Numărul de beneficiari anual se ridică la cca 111 135 de pacienți. Toate 
instituțiile oferă servicii medicale de diverse tipuri: consultări, asistență primară, terapie și 
stomatologie. La 10 000 locuitori revin 13 medici.  

Lista instituțiilor include următoarele: 

- Spitalul raional, 251 de angajați și 5187 de pacienți în 2019 
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- Policlinica, 125 angajați și 74 351 de pacienți în 2019 

- Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Telenești, 12 angajați și 25 620 pacienți în 2019  

- CM CONSULTPROMED, 8 angajați și 4695 de pacienți în 2019 

- Stomatologia ProDentar, 2 de angajați și 1044 pacienți în 2019 

- Prodentar Gh. Braga, 2 angajați și 238 de pacienți în 2019 

  



27 
 

3.4 Economia 

3.4.1 Structura economiei locale și a domeniului de afaceri 

Economia Teleneștiului este relativ slab dezvoltată și diversificată, având un accent mai 
pronunțat pe sectorul comerțului, iar cel mai mare număr de agenți economici sunt în 
domeniul agricol – 578 de gospodării țărănești în 2019. Sectorul industrial este reprezentat 
de șase întreprinderi. Instituțiile financiare sunt reprezentate de patru filiale ale băncilor 
comerciale. Mai sunt prezente 188 de puncte de vânzare cu amănuntul, o piață și șase 
unități de alimentație publică. Până în 2018 în oraș a existat și o instituție de cazare publică 
de tip hotelier care presta și servicii de restaurant, însă aceasta s-a închis. În medie, la 1000 
de locuitori revin 4 întreprinderi.  

În ceea ce privește profilul sectorial al întreprinderilor, putem constata că sectorul 
comercial (circa 47%) prevalează, fiind urmat de întreprinderile din domeniul 
construcțiilor (14 %), iar industria prelucrătoare și agricultura formează 8% din numărul 
total de întreprinderi.  

Sectorul comercial oferă cel mai mare număr de locuri de muncă – 908, urmat de sectorul 
agricol – 762 de angajați, instituțiile din domeniul sănătății și servicii sociale cu 388 angajați,  
întreprinderile în domeniul construcțiilor cu 164 de angajați, sectorul educației – 162 
angajați, sectorul industrial – 131 angajați, iar restul sectoarelor au sub 50 de angajați. 
Acești indicatori reflectă atât caracteristicile întreprinderilor, cât și tendința activității 
economice a orașului, orientată spre sectorul comercial și al serviciilor. 

Activitatea întreprinderilor nu este constantă. Datele administrative colectate de primăria 
orașului arată că în fiecare an sunt create și înregistrate noi întreprinderi, în special în 
sectorul comercial. 

Clasificarea întreprinderilor după mărime: 

 Nici o întreprindere mare 

 89 % întreprinderi micro (până la 9 angajați) 

 8.7 % întreprinderi mici (10 – 50 angajați) 

 2.3 % întreprinderi mijlocii (51 – 250 angajați) 

Clasificarea întreprinderilor după activitățile economice: 

 47% întreprinderi în domeniul comercial 

 14% întreprinderi în domeniul construcțiilor 

 8% întreprinderi în industria de prelucrare și agricultura. 

Tabel 12 Caracteristici ale activității economice în or. Telenești, 2018 

Activități economice 
Nr. de 

întreprinderi 
Nr. mediu de 

angajați  
Vânzări 

nete 
Profit brut 

Industria prelucrătoare  6 13 124870905 29284660 

Electricitate și încălzire, 
gaz și apă 

1 29 9257274 297069 

Construcții 10 9 28421444 9320703 

Comerț 34 5 17373558 3505374 

Hotel, restaurante 2 26 123162 46281 

Transport și comunicații 1 35 50944 13017 
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Tranzacții imobiliare, 
închiriere și servicii 
prestate întreprinderilor  

8 2 37669 9075 

Sănătate și asistență 
socială  

3 156 0 0 

Alte servicii colective, 
sociale și personale 

5 11 0 0 

Total: 71 28.7 180 174 325 42 485 
223 

În noiembrie 2018 s-a deschis o întreprindere mijlocie în oraș – ÎCS “NOTHHSIDE 
TEXTILE” SRL în domeniul industriei textile, cu un nr de 110 angajați. Întreprinderea dată 
ar putea juca un rol important în remodelarea dezvoltării economice a orașului. Analiza 
efectuată arată că cel mai mare număr de întreprinderi sunt în sectorul de comerț și servicii. 
Însă acestea sunt afaceri micro și mici care se dezvoltă fără mult sprijin din partea statutului.  

Din analiza indicatorilor ce caracterizează evoluția de ansamblu a economiei localității se 
constată că la 01.01.2019 pe teritoriul orașului Telenești erau înregistrate în total 926 de 
agenți economici, dintre care 578 gospodarii țărănești, 71 întreprinderi individuale, 172 
deținători de patentă, 95 de societăți cu răspundere limitată, 3 societăți pe acțiuni, 3 
întreprinderi de stat 2 cooperative și 2 întreprinderi municipale.  

În perioada 2015-2019 numărul total al agenților economici a rămas relativ constant. 
Comparativ cu anul 2015, s-a redus nesemnificativ numărul de întreprinderi și al deținătorilor 
de patentă, dar a crescut puțin numărul SRL-urilor (cu 18%). 

După forma organizatorico juridică 88.6% din agenții economici sunt întreprinderi cu drept 
de persoane fizice, iar 11.4% - întreprinderi cu drept de persoane juridice. 

Tabel 13 Repartizarea agenților economici după forma organizatorico-juridică 

Agenți economici 2015 2016 2017 2018 2019 

Întreprinderi cu drept de persoane fizice: 850 2621 841 827 821 

- întreprinderi individuale 82 63 68 73 71 

- gospodării țărănești 576 576 578 580 578 

- patentă 192 1982 195 174 172 

Întreprinderi cu drept de persoane juridice: 88 82 91 100 105 

- societăți cu răspundere limitată 78 72 81 90 95 

- cooperative 2 2 2 2 2 

- societăți pe acțiune 3 3 3 3 3 

- întreprinderi de stat 3 3 3 3 3 

- întreprinderi municipale 2 2 2 2 2 

TOTAL 983 2703 932 927 926 
Sursa: Primăria localității 

Nu există nici o asociație a antreprenorilor, aceasta însă fiind o necesitate la nivel local, 
vociferată de mai mulți agenți economici. Aceștia, au nevoie, în special, de consultanță și 
informații structurate pentru a le fi oferite.  

Municipalitatea are terenuri care ar putea fi oferite potențialilor investitori. Majoritatea 
spațiilor existente sunt conectate sau sunt în proximitatea rețelelor de utilități publice la care 
urmează a fi conectate îndată ce apare interes din partea unui investitor.  

S-a remarcat faptul că majoritatea proprietarilor de ÎMM își doresc o locație în centrul 
orașului, deoarece afacerea lor este în domeniul servicii și e necesar ca clienții să aibă ușor 
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acces. Totuși, Telenești este un oraș mic, iar o întreprindere mai mare poate fi situată foarte 
aproape de centru și de principalele instituții. Terenul și infrastructura disponibilă poate fi 
adaptată la cerere.  

Orașul nu are nici o infrastructură de afaceri, cum ar fi un incubator de afaceri, parc 
industrial, parc tehnologic sau științific sau oficii care pot fi închiriate.  

Dezvoltarea aleatorie a întreprinderilor face dificilă planificarea creșterii economice a 
orașului. Iată de ce o abordarea mai consolidată este necesară, luând în considerație terenul 
și infrastructura disponibilă, forța de muncă necalificată și dorința administrației locale de a 
crea un parc industrial.  

Actualmente, primăria se concentrează pe o clădire cu patru etaje și 5ha de teren adiacent 
unde ar putea fi dezvoltată o zonă economică. Au fost mai mulți investitori în ultimii ani 
interesați de acea locație și autoritatea locală planifică să inițieze pregătirea tuturor 
documentelor necesare pentru crearea unui parc industrial și a oferi teren pentru producere 
și hale industriale antreprenorilor. 

Totodată, ținând cont de faptul că Telenești este, din punct de vedere istoric, considerat a fi 
târg, majoritatea populației din satele din vecinătate vin în zilele de piață la cumpărături sau 
să-și vândă produsele la Telenești. Din acest considerent, primăria intenționează să 
îmbunătățească condițiile oferite atât vânzătorilor cât și cumpărătorilor și să readucă statutul 
de ”târg” de altădată, încurajând schimburile comerciale să se desfășoare anume aici, la 
Telenești.  

În cadrul Forumului Economic Local desfășurat în decembrie 2019, s-a decis ca prioritățile 
de dezvoltare economică să fie: (i) crearea unui parc industrial agro-alimentar; (ii) 
modernizarea comerțului și (iii) promovarea turismului. 

3.4.2 Agricultura 

Agricultura nu are o pondere deosebită în economia locală, ocupând doar cca 8% din toți 

agenții economici. Cu toate acestea, există capacități de dezvoltare a industriei 

agroalimentare. 

În oraș activează o întreprindere cu capital francez care prelucrează și exportă nuci. 
Acesta este un actor al economiei locale de succes, important, care respectă cu strictețe 
toate procedurile și legislația națională și locală. 

Din totalul de producție agricolă, 105 mii tone revin nucilor, 1.8 mii tone – fructe și 
pomușoare, 0.25mii tone – struguri de masă. 

Din totalul de suprafețe agricole, terenurile agricole reprezintă 2.7mii ha, urmat de 
suprafețele însămânțate – 1.7 mii ha, sub 1000 ha fiind plantații multianuale, livezi de 
fructe, și viile.  

Structura fondului funciar |Suprafața totală a localității constituie 5360 ha, dintre care 
3068 ha sunt terenuri agricole. 24 ha sunt spațiile verzi din intravilanul primăriei, iar 21.5 ha 
îl constituie fâșiile forestiere.  

3.4.3 Comerțul 

Teleneştiul era cunoscut din istorie prin comunitatea evreiască numeroasă. Aceștia au 
dezvoltat comerțul în oraș devenind caracteristic pentru economia locală. Deservirea 
populaţiei este asigurată de 120 unităţi de comerţ cu amănuntul (majoritatea fiind deţinătorii 
de patente), o piaţă şi 6 unităţi de alimentaţie publică (situate preponderent în partea 
centrală şi de nord a oraşului). Până în ziua de azi, or. Telenești reprezintă un târg unde vin 
locuitorii din satele învecinate pentru comerț.  
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Sectorul comercial este reprezentat de circa 47% din numărul total de întreprinderi din oraș. 
Unica piață din oraș (care aparține ”Moldcoop”) unde este concentrat comerțul, nu 
corespunde standardelor minime de igienă și funcționare. Buticurile și tarabele sunt situate 
haotic, neavând un design comun. 

Concluzii I Aspectele atractive pentru investitori sunt terenurile și edificiile aflate la balanța 
primăriei, dar și în proprietate privată. Cele 10 ha de teren și clădirea cu 4 etaje care ar 
putea fi folosită pentru sediul administrativ sau o hală industrială pentru parc industrial se 
află în apropierea tuturor utilităților publice (apeduct, canalizare, conducta de gaz, drumul 
local și regional, curent electric). Totodată, în apropierea orașului se află mulți antreprenori 
în domeniul agricol care ar putea furniza materie primă.  

Sectorul comercial trebuie încurajat și dezvoltat, dată fiind ponderea mare din totalul de 
întreprinderi. Crearea unor condiții mai bune de vânzare-cumpărare în cadrul pieței micro-
regionale ar spori șansele ca acest sector să aibă o pondere și mai mare în dezvoltarea 
economiei și ar încuraja schimburile comerciale cu localitățile învecinate.  

Tabel 14 Potențiale idei de afaceri sau de investiții 

 Necesitatea locală 
Forma de 
organizare 

Premisele şi potențialul 
existente 

Volumul 
investițiilor 

inițiale 

Nr de 
angajați 

1.  O afacere cu flori – 
creștere și vânzare 

Î.I. sau 
SRL 

Cel mai bun florar din 
Portugalia, băștinaș din 
Telenești 

50 000 3 

2.  Crearea unei pieți 
agro-alimentare 

PPP Teren, vânzători și 
cumpărători care vor 
condiții mai bune, materie 
primă 

3 000 000 4 

3.  Crearea unui parc 
agro-industrial 

 Teren, o clădire cu 4 etaje, 
acces la infrastructură și 
servicii publice 

2 000 000  

Sursa: Primăria localității 
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3.5 Infrastructura 

3.5.2 Infrastructura Utilităților Publice 

Două întreprinderi municipale gestionează o parte din serviciile publice locale. Cota parte a 
consiliului local este de 100% pentru ambele instituții.  

1. Î.M. Apă Canal este responsabilă de serviciu de aprovizionare cu apă și canalizare 
și are 32 de angajați; 

2. Î.M. Serviciul de Salubrizare Telenești este responsabilă de evacuarea deșeurilor și 
are 20 de angajați.  

Gradul de echiparea cu utilități publice ale gospodăriilor casnice, este următorul:  

a) aprovizionare cu apă – 69 % din gospodării sunt conectate la rețeaua centralizată de 
apeduct, furnizarea apei fiind asigurată de 1 fântână arteziană;  

b) canalizare – 43 % din totalul de gospodării;  
c) serviciul de salubrizare – 89.7 % de gospodării;  
d) gaz – 47 % 
e) servicii de curent electric – 100 % din gospodării sunt conectate la curent electric 

Sistemul de alimentare cu apă se desfășoară în două moduri:  

- sistem centralizat cu aprovizionare cu apă din sonda arteziană, cu o lungime a 
apeductului de 27.6km. Prețul unui m3 este de 15 lei pentru persoane fizice și de 46.5 
lei pentru persoane juridice. 

- Șase fântâni arteziene pentru câteva sectoare 

Sistemul centralizat de canalizare conține și sistem de evacuare a apelor reziduale la 
stația de epurare. Lungimea sistemului este de 36.5 km, iar a stației de pompare este de 5 
km. Prețul unui m3 este de 9 lei pentru persoane fizice și de 22.7 lei pentru persoane 
juridice.  

În Telenești se află stația raională de epurare a apelor uzate. Stația este de tip M.B.B.R. și 
are o capacitate de 700m3/zi cu două module de epurare biologică de 350m3 fiecare. Sunt 
funcționale și trei stații de pompare noi, două fiind în or. Telenești și una în s. Inești. Dată 
fiind capacitatea stației, încă cel puțin patru localități învecinate ar putea beneficia de acest 
serviciu, din moment ce își vor extinde sistemul de canalizare și vor construi câte o stație 
de pompare. 

Datorită stației de epurare, s-a redus considerabil poluarea în apele râului Ciuluc și Răut.  

Sistemul centralizat de aprovizionare cu gaze naturale are lungimea totală a conductei 
de 52.38 km și este gestionat de SRL Orhei-Gaz, filiala Telenești gaz. 1538 de gospodării 
și 2307 de persoane de persoane sunt conectate la acest serviciu. Prețul unui m3 este de 
5.08 lei dacă s-a consumat până la 30m3/gaz și de 5.28 MDL pentru consum de peste 30m3 
de gaz pentru persoane fizice. Costul unui m3 de gaz în cazul persoanelor juridice este de 
5.28 MDL. 

Sistemul de evacuare a deșeurilor este atât centralizat cât și individual cu evacuare de la 
poartă. Î.M. Serviciul de Salubrizare Telenești deservește or. Telenești și satele Bănești și 
Inești, iar potențialul tehnic și de personal al întreprinderii oferă posibilitatea extinderii 
acesteia către localitățile din zona adiacentă. Serviciul a fost reorganizat în anul 2009 şi este 
succesor de drept al Serviciului de Amenajare a Teritoriului, creat în anul 2000, urmare a 
reorganizării Direcţiei de Producţie a Gospodăriei Locativ-comunale Teleneşti. Din 
momentul reorganizării, Serviciul a cunoscut o dezvoltare ascendentă în ceea ce priveşte 
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organizarea şi gestionarea, precum şi consolidarea bazei tehnice materiale, a statelor de 
personal, veniturilor şi extinderea serviciului.  

Întreprinderea dispune de 181 de tomberoane, 129 de platforme pentru depozitare, 223 de 
containere euro zincate, 1000 de pubele și 80 de pubele pentru plastic. Mai are în dotare 6 
mașini și 2 tractoare În anul 2019 au fost colectate 39 mii m3 de deșeuri menajere și 8 tone 
de masă plastică.  

Întreprinderea are semnate 4802 contracte cu persoane fizice și 230 contracte cu persoane 
juridice. Costul serviciului este de 12 MDL/persoană pentru apartament și 36 MDL/casă de 
locuit. Persoanele juridice plătesc 161 MDL/m3. Serviciul acoperă 44% din gospodăriile 
casnice și 57% din apartamente. 

La 5 km de oraș a fost construită o platformă autorizată de depozitare a deșeurilor, care 
corespunde tuturor standardelor de mediu și acoperă 8 localități din raionul Telenești și 
Sîngerei. Aceasta este una din cele cinci gunoiști autorizate din toată țara. Mai există și alte 
cinci gunoiști neautorizate.  

Infrastructura drumurilor locale | Numărul total de străzi din oraș este de 103, iar 
lungimea acestora este de 75.1km, 65.3km din acestea având îmbrăcăminte rigidă.  

Infrastructura de transport include 7.8 km de drumuri naționale, toate cu acoperire rigidă.  

Orașul Telenești nu are cale ferată, cea mai apropiată fiind la 30km, în or. Călărași.  

Din 16 263 de mijloace de transport existente, majoritatea – 55 % sunt autoturisme, 1.4 % 
sunt autobuze, 18 % sunt camioane, 5.5 % - motociclete, 10 % - remorci și 0.4 % sunt 
înregistrate ca semiremorci.  

14 rute circulă spre și dinspre satele din raion și 15 rute zilnice spre și dinspre Chișinău. De 
asemenea, există 4 rute ale serviciului local de taxi. 

Parcuri și zone de agrement I În orașul Telenești sunt trei parcuri amenajate, cu bănci, 
coșuri de gunoi, terenuri de joacă pentru copii, alei, poteci pavate. Starea infrastructurii 
diferă de la un parc la altul, dar toate oferă condiții pentru recreere. Parcurile orașului sunt: 

1. Parcul din str. Barbu Lăutaru (de lângă biblioteca raională), cu o suprafață de 1.5ha 

2. Parcul din str. Ștefan cel Mare, cu o suprafață de 0.78ha 

3. Parcul din str. Renașterii, cu o suprafață de 0.5ha.  

3.5.3 Fondul locativ 

Numărul total de gospodării casnice ale orașului este de 3286. Numărul total al caselor 
(apartamentelor) constituie 1036. Suprafața totală a fondului locativ la 31 decembrie 2019 
este de 439 777m2, dintre care 11.7 % revin blocurilor cu apartamente, iar 88 % - caselor 
particulare. La momentul de față cca 24 de gospodării sunt părăsite. 
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3.6 Buna guvernare și management 

3.6.1 Gestionarea administrativă 

Administrația publică locală | Conform Legii privind administrația publică locală nr. 436-
XVI din 28.12.2006 autoritățile administrației publice locale ale orașului Telenești sunt 
reprezentate prin Consiliul Orășenesc și Primărie. Activitatea autorităților administrației 
publice locale este bazată pe legislația în vigoare și propriile Regulamente de organizare şi 
funcționare. 

Tabel 15 Structura APL, 2020 

Sex  Primăria, persoane Consiliul Local, persoane 

TOTAL 19 17 

Bărbați 9 11 

Femei 10 6 

Sursa: Primăria localității 

Consiliul Orășenesc este autoritatea deliberativă a orașului, constituit din 17 consilieri aleși 
ca rezultat al alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019. Consiliul local este constituit 
din 6 femei 35.3%) şi 11 bărbați (64.7%). Dintre aceștia, 2 au sub 35 de ani, 11 au vârsta 
cuprinsă între 35-50 ani și 4 consilieri au peste 50 ani. 13 consilieri, adică 76.4 % au studii 
superioare, iar 9 au avut mandatul de consilier și anterior.  

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare în cadrul Consiliului, în funcție de 
specificul local au fost create următoarele comisii consultative de specialitate: 

1. Comisia pentru economice, buget, finanțe și administrarea domeniului public – (5 
membri) 

2. Comisia pentru problemele sociale, învățământ, sănătate, familie și copii, cultură și 
culte, activități sportive (7 membri) 

3. Comisia pentru agricultură, ecologie, urbanism și amenajarea teritoriului (5 membri). 

Primăria este instituția administrației publice locale condusă de primar prin care se 
realizează principiile de autonomie locală, descentralizarea serviciilor publice, consultarea 
cetățenilor şi este organul de conducere operativă a treburilor publice locale. Primarul este 
autoritatea reprezentativă a populației şi executivă a Consiliului Orășenesc.  

Personalul primăriei este reprezentat de 19 persoane, dintre care 10 femei. Jumătate din 
funcționarii primăriei au vechime în muncă de peste 10 ani, iar o persoană activează în 
serviciul public de mai puțin de un an. Cea mai mare parte a angajaților primăriei au peste 
35 de ani, repartizarea pe grupuri de vârstă fiind următoarea: 4 funcționari au vârsta sub 35 
ani, 8 funcționari – 36-50 ani și 7 funcționari – peste 50 ani. 

Principiile de bază ale activității tuturor specialiștilor încadrați în cadrul serviciilor publice ale 
Primăriei sunt colegialitatea, disciplina, competența şi responsabilitatea. Aceste principii 
asigură buna funcționare a serviciilor primăriei şi încrederea locuitorilor în buna gestionare 
a treburilor publice. 

Primăria dispune de propriul sediu care este suficient pentru o bună organizare și 
desfășurare a activităților APL. Pentru creșterea capacității administrative a UAT, cele 11,5 
unități au fost completate cu 5,5 unități. Aceste noi funcții sunt finanțate din sursele proprii, 
fiind încheiate contracte individuale de muncă. Organigrama și statele de personal ale 
primăriei au fost aprobate la ședința Consiliului Orășenesc din 9 decembrie 2016.  

Pentru coordonarea operativă şi eficientă a activităților în aceste domenii, în cadrul primăriei 
sunt următoarele funcții: primar, viceprimar, secretar al Consiliului orășenesc, specialist în 
domeniul perceperii fiscale, specialist în reglementarea regimului funciar, doi contabili, 
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specialist în planificare, specialist în problemele recrutării și încorporării, specialist pe tineret 
și sport, secretar dactilograf și un conducător auto. 

Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare comunitară în ultimii 3 ani | Primăria 
Telenești este activă și participă atât în calitate de beneficiar în cadrul la diverse proiecte de 
asistență tehnică (Primarii pentru Creștere Economică, Programul ”Comunitatea Mea”, 
Programul Migrație și Dezvoltare Locală), cât și în cadrul proiectelor investiționale, sau la 
apeluri de propuneri de proiecte. Multe din activități sunt proiecte de dezvoltare comunitară, 
iar reprezentanți ai diferitor grupuri din comunitate participă la luarea deciziilor privind 
prioritățile acestora, la evaluarea și implementarea proiectelor.  

Tabel 16 Principalele proiecte implementate în localitate 

Anii Denumirea proiectului Finanțator 
Valoarea 

proiectului, 
MDL 

Cofinanțar
e APL, 
MDL 

Nr de 
benefici

ari 

2018
-
2020 

Renovarea gimnaziului 
“Mihai Eminescu” 
Telenești 

Banca Mondială 11 900 000  2 100 000  1 000 

2018
-
2020 

“Pavarea căilor pietonale 
de acces" din orașul 
Telenești, 

Banca Germană 
de Dezvoltare 
"Kreditanstalt 
fur 
Wiederaufbau" 
(KfW) 

4 800 000  1 812  000  8 500 

2016
-
2017 

Construcția complexului 
sportiv de cartier 

SDC, FMF 1 071 962  525 590  1 200 

2018
-
2019 

Reparația capitală a 
drumurilor 

Guvernul RM 13 100 000 
MDL 

 2 100 000 8500 

2015
-
2017 

Construcția stației 
raionale de epurare și 
dezvoltarea sistemului 
public de canalizare și 
epurare a apelor uzate 

USAID Moldova  

FNDR 

29 000 000  150 000  8900 

2017 Construcția cazangeriei 
pe biomasă și a bateriilor 
solare la grădinița de 
copii "Guguță" și Centrul 
Comunitar din or. 
Telenești 

PNUD Moldova 1 005 800  110 000  230 

2017 Extinderea serviciului de 
canalizare pe strada 2 
Decembrie 

Ambasada 
Republicii 
Slovace în R.M. 

324 800  121 000  120 

Sursa: Primăria localității 
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3.6.2 Transparența decizională 

În cadrul APL există un sistem de proceduri bine determinate şi subiecţi implicaţi în procesul 
de iniţiere, elaborare, promovare şi aprobare a proiectelor de decizii. 

În anul 2019, 53 din 55 de proiecte de decizii elaborate de autoritatea publică locală au fost 
adoptate.  

În funcție de necesitate, pe lângă primărie au fost create grupuri de lucru sau consilii 
consultative care au participat la procesul decizional. Conform legislației în vigoare, toate 
ședințele Consiliului Local și ale Comisiilor de specialitate sunt publice și deschise și oricine 
poate asista. 

Pe pagina web a primăriei orașului Telenești există rubrica ”Transparență Decizională”, care 
conține alte cinci sub-rubrici: acte necesare, proiecte de documente, consultări publice, 
reglementare normativă și achiziții publice. Aici sunt publicate toate proiectele de document 
care necesită a fi consultate și supuse audierilor publice, sunt publicate anunțurile de 
organizare a consultărilor publice, toate anunțurile de participare la achiziții publice precum 
și rezultatele achizițiilor publice , dări de seamă și alte informații necesare cetățenilor.  

Începând cu anul 2016, toate ședințele Consiliului Orășenesc sunt transmise în direct prin 
intermediul paginii de facebook a primăriei.  

Tot pe pagina web a primăriei sunt publicate documentele strategice de dezvoltare a 
localității, informații despre structura și atribuțiile primăriei și ale consiliului local.  

Astfel, pagina web este principalul instrument utilizat pentru a asigura accesul la informație 
în mediul online tuturor celor interesați. Pe lângă aceasta, pe panoul informativ din fața 
primăriei este publicată toată informația la zi de interes pentru cetățean, asigurând astfel 
atât informarea populației cât și transparența procesului decizional. Iar conform unui 
clasament1 al celor mai transparente localități din Moldova, orașul Telenești este situat pe 
locul 7 din totatalul de 60 localități analizate.  

Începând cu anul 2020, timp de doi ani primăria Telenești face parte din cele 20 de APL-uri 
selectate care vor beneficia de suport în cadrul proiectului ”Informează, abilitează și 
acționează. Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. În cadrul 
proiectului, primăria împreună cu reprezentanții societății civile primesc suport metodologic 
și organizatoric pentru implementarea cu succes a cerințelor privind participarea cetățenilor 
în procesul bugetar.  

3.6.3 Bugetul Local 

Veniturile bugetului local | În ultimii 3 ani, în 
bugetul local s-au încasat venituri proprii în valoare 
de: 27 946.8 mln lei. În 2016, 3 912 mln lei în 2017 
– 4 974.3 mln, în 2018 – 5 301 mln lei, 4959.7 în 
2019 și 8 799 mln lei planificate pentru 2020. Cea 
mai mare parte a veniturilor o constituie 
transferurile de la bugetul de stat care, în 2019 au 
înregistrat 64.8%, fapt ce determină o dependență 
mare față de bugetul de stat, dar comparativ cu 
media generală, procentul este mai mic decât în 

                                            
1 Mai multe detalii despre raport, pot fi accesate 

aici http://www.localtransparency.viitorul.org./rankings/rCr,iCt,iCc,iCf01,iCf02,iCf03,iCf04,iCf05,iCf06,iCf

07,iCf08,iCf09/0-c/2020/rCr,desc,1-60  

3,90%

64,80%

0

31,30%

transferuri locale transfer de la bugetul de stat
venituri proprii

Figura 7 Structura bugetului local, 2019 

http://www.localtransparency.viitorul.org./rankings/rCr,iCt,iCc,iCf01,iCf02,iCf03,iCf04,iCf05,iCf06,iCf07,iCf08,iCf09/0-c/2020/rCr,desc,1-60
http://www.localtransparency.viitorul.org./rankings/rCr,iCt,iCc,iCf01,iCf02,iCf03,iCf04,iCf05,iCf06,iCf07,iCf08,iCf09/0-c/2020/rCr,desc,1-60
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cazul majorității primăriilor din țară2. Veniturile proprii au constituit 31.3 % din totalul 
veniturilor bugetului local în 2019, cea mai mare provenind din diverse taxe și impozite și 
defalcările de la impozitul pe venit al persoanelor fizice.  

Tabel 17 Evoluția veniturilor totale a bugetului local, 2016-2020, mii lei 

Denumirea 
indicatorului 

2016 2017  2018 2019 2020  

executat planificat 

Veniturile – total:    15 844.9  

Veniturile proprii 3 912.3  4 974.3 5 301.5 4 959.7 8 799.0 

Taxele locale    1 886.6  

Mijloace colectate 419.7 502.1 598.9 617.9 706.4 

Transferuri 6 371.7 7 951.3 7 968.0 10 267.3 9 625.2 

Sursa: Primăria localității 

Cheltuielile bugetului local | În anii 2017-2018, cheltuielile au fost aceleași, însă în 2019, 
acestea au crescut cu un milion de lei, pentru 2020 fiind planificate cu aproape 6 milioane 
de lei mai mult. Cheltuielile sunt ajustate la veniturile totale în bugetul local, înregistrând o 
evoluție similară.  

Tabel 18 Evoluția structurii cheltuielilor bugetului local, 2017-2020, mii lei 

Denumirea indicatorilor 
2017 2018 2019 2020 

executat planificat 

Cheltuieli total 14737,5 14712,0 15603,1 20440,6 

Aparatul administrativ 2151,5 2240,9 2684,5 2963,2 

Grădinița 5796,0 6275,2 7723,1 8190,9 

Biblioteca 42,7 41,8 50,1 86,8 

Cultură, artă sport 1179,5 582,94 1003,6 1830,4 

Tutela centru comunitar -
plasament 

616,3    

Amenajarea teritoriului 2837,9 3812,1 2723,7 6158,1 

Cheltuieli neatribuite la alte 
grupuri (de servicii) 

1928,5 1682,5 1319,1 981,2 

Fondul de rezervă 77,7 76,6 99,0 230,0 

Alte cheltuieli 107,5    

Sursa: Primăria localității 

Astfel, cele mai mari categorii de cheltuieli înregistrate în perioada 2017-2019 sunt: 

1) Cheltuieli legate de învățământul preșcolar au constituit în ultimii trei ani, după 
cum urmează: 2017 – 39.3% din bugetul local; 2018 – 42.6% din bugetul total; și 
2019 -49.4% din bugetul local – fiind cea mai consistentă linie de cheltuieli total. În 
anul 2020 instituțiile preșcolare vor consuma 40% din totalul bugetului local; 

2) Amenajarea teritoriului a reprezentat în medie 20.8% din totalul cheltuielilor pe 
parcursul a trei ani, iar pentru 2020 sunt planificate 30.12% din totalul cheltuielilor 

3) Cheltuielile pentru aparatul administrativ au constituit 15.7% din totalul 
cheltuielilor, pentru 2020 fiind planificate 14.4%. 

                                            
2 Conform unui studiu elaboat de Expert Grup, peste 70% din bugetele locale în 2017-2018 au provenit din transferuri 
de la bugetul de stat https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1835-autonomia-financiara-in-republica-
moldova-evolutia-veniturilor-bugetelor-locale&category=184 

https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1835-autonomia-financiara-in-republica-moldova-evolutia-veniturilor-bugetelor-locale&category=184
https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1835-autonomia-financiara-in-republica-moldova-evolutia-veniturilor-bugetelor-locale&category=184
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Figura 8: Structura cheltuielilor, 2019 

 

Sursa: primăria Telenești 

3.6.4 Societatea civilă 

Pe teritoriul orașului Telenești sunt înregistrate și activează 4 organizații 
nonguvernamentale: 

Tabel 19 Organizații non-guvernamentale și activitățile acestora 

 ONG / grupuri 
locale organizate 
(anul creării) 

Numărul de 
membri 

Descriere (obiectiv, activitățile principale) 

1.  A.O. Centrul 
Multifuncţional de 
Educaţie Instruire şi 
Cultură 

350  activități de culturalizare 

 ocrotirea naturii, mediului.  

 instruire non-formală  

 dezvoltare personală 

 consolidare comunitară și generare de idei 

și inițiative comunitare. 

2.  A.O. Frăția 
Teleneștenilor de 
pretutindeni 

250  ridicarea nivelului de informare și educare 

 sensibilizarea opiniei locuitorilor din 
comunitatea de baștină 

 consolidarea comunității de băștinași  

3.  
Fundația creștină 
TITUS 

350  asistență și protecție socială; 

 organizarea mecanismelor necesare 
pentru realizarea activităților de caritate 

4.  
A.O. Concordia 

250  

Toate organizațiile menționate activează în bază de voluntariat, sau în cadrul unor proiecte, 
cu finanțare obținută din surse externe pentru soluționare diverselor probleme la nivel local. 

Conlucrarea cu APL în cazul a două A.O. este una stabilă și consolidată. A.O. ”Frăția 
Teleneștenilor de pretutindeni”, care reprezintă o asociație de băștinași, a implementat mai 
multe proiecte în parteneriat cu primăria orașului. Proiectele au vizat atât activități sociale, 
cum ar fi susținerea familiilor nevoiașe, oferirea de burse pentru elevii cu rezultate bune la 
școală, construcția a cinci terenuri de joacă, construcția și amenajarea unui teren sportiv 

Aparatul 
administrativ

Grădinița

Biblioteca

Cultură, artă 
sport

Amenajarea 
teritoriului

Alte cheltuieli

Fondul de rezervă

Aparatul administrativ

Grădinița

Biblioteca

Cultură, artă sport

Amenajarea teritoriului

Alte cheltuieli

Fondul de rezervă
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pentru practicarea mai multor genuri de sport etc. În majoritatea proiectelor menționate, a 
fost implicată și comunitatea atât în colectare de fonduri, cât și în promovarea acțiunilor și 
mobilizarea în vederea realizărilor activităților și asigurarea sustenabilității acestora. De 
asemenea, în activitățile menționate, un rol important l-a jucat și diaspora, care a contribuit 
atât financiar cât și la promovarea proiectelor. 

În Primăria Telenești este numită o persoană responsabilă pe componenta Migrație. Pe 15 
mai 2016 a avut loc ședința de constituire a Asociației Băștinașilor “Frăția Teleneștenilor de 
Pretutindeni”. Băștinașii pe de o parte, și Autoritățile Locale pe de altă parte, au exprimat 
deschiderea de a conlucra și se implica activ în dezvoltarea locală și în consolidarea rețelei 
de migranți-băștinași din Telenești. 

Concomitent cu Asociația de Băștinași, a fost creat și un grup de inițiativă al Asociației de 
Băștinași juniori, tinerii din oraș fiind implicați în diverse activități alături de seniori. AdB junior 
de asemenea implementează proiecte și activități, în special în domeniul mediului și 
educației, cum ar fi regenerarea spațiilor verzi și organizarea zonelor de recreere. 

Structuri media I Orașul Telenești nu are o sursă media locală, însă este parte a unui ziar 
regional, alături de alte trei orașe/raioane: Șoldănești, Orhei, Telenești și Rezina. Pentru 
orașul Telenești este desemnat un jurnalist care scrie articole ce se referă la activitățile 
locale.  
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3.7 Analiza SWOT 

Analiza SWOT reprezintă instrumentul principal aplicat în evaluarea calitativă a situației din 
diferite domenii ale vieții comunitare a orașului Telenești, utilizat pentru a face o analiză 
internă și a vedea care sunt punctele tari şi punctele slabe ale comunității, urmate de o 
analiză externă concentrată pe oportunitățile şi riscurile cele mai importante. Analiza SWOT 
a fost realizată în procesul de planificare strategică de membrii grupului de lucru, inclusiv 
grupurile sectoriale și principalele părți interesate. 

Tabel 20 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Prezența terenului arabil 
• Potențial de materie primă agricolă  
• Climă favorabilă pentru 

dezvoltarea agriculturii 
• Administrație prietenoasă și 

receptivă 

• Infrastructura fizică bine dezvoltată 
(drumuri în stare bună, trotuare 
reabilitate, rețea centralizată de 
apeduct, canalizare, sistem de 
colectare a deșeurilor, stația de 
epurare a apelor uzate) 

• Existența centrelor educaționale și 
culturale (casă de cultură, 
bibliotecă, muzeu, biserici) 

• Activitatea instituțiilor cu profil 
extrașcolar 

• Comunitate activă de băștinași 
• Capacități mari de producție 
• Sectorul serviciilor și comerțului 

dezvoltat 
• Servicii publice de calitate 
• Existența a trei parcuri verzi 

amenajate 
• Rețea de transport interurban 
• Brutării recunoscute 
• O fabrică de confecții 
• Producători locali (oierit, 

apicultură) 
• Infrastructură sportivă dezvoltată 

(un stadion central, două 
stadioane de minifotbal) 

• Experiență în scrierea și 
gestionarea proiectelor (nr mare 
de proiecte implementate) 

• ONGuri active care cooperează cu 
instituțiile publice  

• O echipă de băștinași activă și cu 
experiență în scrierea proiectelor și 
atragerea de noi surse de finanțare 

• Număr redus de locuri de muncă 
atractive 

• Subdezvoltarea industrială 
• Lipsa personalului calificat 
• Mecanisme, capacități și fonduri 

publice insuficiente de susținere a 
economiei locale 

• Sectorul de prelucrare slab dezvoltat 
• Suprafețe mari de terenuri agricole 

neprelucrate 
• Lipsa infrastructura de afaceri  
• Lipsa lanțului valoric al producției 

• Migrația persoanelor apte de muncă 
• Lipsa locurilor de cazare și 

alimentare pentru turiști 
• Lipsa cadrelor medicale în 

anumite domenii 
• Spectrul scăzut de servicii pentru 

grupuri social-vulnerabile 
(invalizi, persoane singure în 
etate) 

• Infrastructura neadaptată pentru 
persoanele cu deficiențe 
locomotorii și cicliști 

• Nr mare de gospodării 
neconectate la serviciile publice  

• Lipsa parcărilor în zona pieței și 
a unor spații comerciale 

• Nevalorificarea străzii pietonale 
• Utilaj învechit la stația de tratare 

a apei 
• Afluenți înnămoliți 
• Lipsa locurilor de agrement 

pentru familiile din sectoarele 
Izvoraș și Mihalașa 
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• Disponibilitatea locuitorilor de a se 
implica în implementarea 
proiectelor 

• APL cooperantă cu donatorii străini 
și băștinașii 

• APL – beneficiar la mai multe 
programe de asistență tehnică 

 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

• Atractivitatea pentru investitori 
strategici 

• Infrastructură fizică dezvoltată 
(drumuri, rețea de apeduct și 
canalizare, gazificare) 

• Valorificarea prin diverse metode a 
spațiilor de producție neutilizate 

• O construcție și 6 ha de teren 
disponibile pentru construcția unui 
parc industrial 

• Programe internaționale ale 
partenerilor de dezvoltare, 
comunităților înfrățite 

• Dezvoltarea parteneriatelor 
intercomunitare 

• Dezvoltarea și consolidarea 
societății civile 

• Faima de târg a orașului 
• Resurse umane disponibile  
• Existența programelor de finanțare 

din extern 
• Instruirea grupului de inițiativă AdB 

și transfer de experiență  
• Promovarea investițiilor din 

remitențe în economia reală, 
direcționarea către sectoarele 
(nișele) neacoperite sau cu o 
concurență mai slabă 

• Atragerea/Implicarea migranților în 
deciziile de dezvoltare locală și 
administrativă 

• Coordonarea, elaborarea și 
implementarea măsurilor/acțiunilor 
locale în domeniul migrației 

• Migrația populației active și calificate 

• Lipsa subvenționării principalelor 
ramuri ale economiei 

• Rate înalte la credite bancare 

• Politici volatile la nivel național 
• Epidemii/pandemii 
• Instabilitatea politicilor economice, 

fiscale 
• Instabilitatea legislativă și politică 
• Situații excepționale (calamități 

naturale ca inundații, secetă, 
cutremur; epidemii și pandemii) 

• Criza economică și financiară 
mondială 

• Salarizarea mică a tinerilor specialiști 
• Localitate neatractivă pentru investitori 
• Modificarea structurii U.A.T. 
• Nerespectarea angajamentelor APC 

față de APL (transferuri)  
• Nerespectarea condițiilor acordurilor 

internaționale de către Guvern 
• Dependența economiei locale de 

remitențe și fluxul migrațional 
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4. Strategia de dezvoltare socio-economică 

4.1. Viziunea comunității  

Viziunea orașului Telenești se concentrează pe locuitori activi și prietenoși, care se implică 
și mobilizează alți locuitori pentru dezvoltarea comunitară. Acestora li se creează condiții 
atractive de viață și muncă pentru a avea familiile unite acasă, în Telenești. Atât 
administrația orașului cât și locuitorii acestuia își doresc recăpătarea tradiției seculare și a 
faimei de oraș-târg, cu activitatea de vânzare-cumpărare, dar și o bună ocazie de a 
revedea și a sta la sfat cu vechi cunoștințe, a beneficia de o atmosferă prielnică de 
sărbătoare în zilele de piață. 

Viziunea de dezvoltare a orașului: 

 
 
 
 
 

4.2. Cadrul și direcțiile strategice 

Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului Telenești a fost elaborată în contextul 
următoarelor documente strategice: Planul de Dezvoltare Economică Locală 2018-2020, 
Strategia de Dezvoltare Regională Centru (2016-2020), Strategia Națională de Dezvoltare 
”Moldova 2020”, strategii sectoriale de dezvoltare: Strategia energetică a Republicii 
Moldova până în anul 2030, Strategia Sectorială de Cheltuieli în domeniul energetic 2014-
2020, Strategia Sectorială de dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2012-2020, 
Strategia de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova 2014-2020, etc.. În 
procesul de elaborare a strategiei au fost consultate şi documente internaționale: Strategia 
Europa 2020, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită (2006), Agenda 
21. 

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

 Direcții de dezvoltare 
strategică 

Obiectiv specific 

1. Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii fizice și a 
serviciilor conexe 

1.1 Extinderea rețelei de apeduct, canalizare, 
gazificare și iluminat stradal 

1.2 Modernizarea infrastructurii fizice 

1.3 Diversificarea infrastructurii de agrement 

1.4 Construcția și amenajarea altor elemente de 
infrastructură 

2. Un mediu curat și sănătos 2.1 Îmbunătățirea serviciului de management al 
deșeurilor menajere 

2.2 Creșterea gradului de conștientizare a 
populației privind protecția mediului 

Telenești este un oraș modern și prietenos, cu cetățeni activi, cu familii 
fericite acasă care duc un trai decent într-un mediu sănătos. Orașul și-a 

recăpătat faima de altădată, păstrând tradiția seculară de târg pentru 
comercianții și cumpărătorii din întreaga regiune.  
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4.3. Gestionarea bunurilor 

Proprietatea or. Telenești se constituie din totalitatea bunurilor imobile proprietate publică, 
amplasate în raza administrativă 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 şi a celor stabilite la art. 7 din Legea 29/2018 privind 
delimitarea proprietății publice. 

Tabel 21 Structura intravilanului localității 

Tipuri terenuri Suprafață (ha) 

Intravilan 795,76 
Terenuri sub construcţii 350,92 
Terenuri agricole 3068,89 
Rezerva 785,02 
Drumuri şi cai de comunicaţie 40,37 
Ape 27,12 
Păduri 68,47 
Alte terenuri 223,59 

Sursa: Primăria localității 

Primăria or. Telenești are desemnat în calitate de responsabil de gestionarea bunurilor 
comunitare un specialist principal pentru reglementarea regimului funciar. Inventarierea 
bunurilor se efectuează anual, iar delimitarea terenurilor publice la necesitate, conform 
deciziilor Consiliului local. 

2.3 Crearea condițiilor pentru un mediu mai curat 
și prevenirea proceselor de eroziune 

3 Servicii accesibile și de 
calitate 

3.1 Crearea și diversificarea activităților culturale și 
de educație (valorificând clădirea bibliotecii și a casei 
de cultură) 

3.2 Incluziunea socială a grupurilor vulnerabile prin 
oferire de servicii necesare 

4. Activitate economică 
dinamică și competitivă 

4.1 Crearea și modernizarea infrastructurii de 
afaceri 

4.2 Stabilirea unui mediu economic prietenos prin 
asigurarea accesului la informație și promovarea 
producătorilor locali 

4.3 Consolidarea cooperării între sectorul public – 
privat – asociativ și promovarea orașului ca un centru 
economic pentru micii investitori. 

4.4 Promovarea potențialului turistic 

5. Management și buna  

guvernare 

5.1 Implicarea cetățenilor în procesul decizional 

5.2 Guvernare comunitară și relaționare 
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Conform datelor furnizate de către primăria or. Telenești, constatăm că în anul 2018 au fost 
înregistrate 23 de tranzacții de vânzare – cumpărare a proprietății private, iar suprafața 
terenurilor tranzacționate este de 1,3897 ha, în valoare totală de 983 286  MDL. 
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4.4. Planul de Acțiuni 

Orientare strategică 1: Extinderea și reabilitarea infrastructurii fizice și a serviciilor conexe 

Obiectiv specific 1.1 Extinderea rețelei de apeduct, canalizare, gazificare și iluminat stradal 

Activități Perioada Responsabil/i 
Indicatori de 
performanță 

Cost 
estimat 

MDL 

Potențiale surse 
de finanțare 

1.1.1 Extinderea rețelei de canalizare în orașul 
Telenești și satul Mihalașa 20 km 

2020-
2025 

• APL 
• ÎM Apă Canal 

• 20 km de canalizare 
construită 

20 700 
000 

• Buget local 
• Donatori  

1.1.2 Creșterea nr de consumatori/gospodării 
conectate la rețeaua de canalizare 

2020-
2025 

• APL 
• ÎM Apă Canal 

• 1020 gospodării 
conectate la rețeaua 
de canalizare 

 • Buget local 
• Donatori 
• Cetățenii  

1.1.3 Elaborarea documentelor de proiect 
pentru extinderea serviciului de 
canalizare în orașul Telenești și satul 
Mihalașa și Mihalașa Nouă -10 km 

2020-
2025 

• APL 
• ÎM Apă Canal 

• Documente de 
proiect elaborate și 
aprobate 

120 000 • Buget local 
• Donatori 

1.1.4 Elaborarea documentelor de proiect 
pentru extinderea serviciului de 
gazificare în orașul Telenești și s. 
Mihalașa 21 km  

2020-
2025 

• APL 
• S.R.L. Orhei 

Gaz 

• Documente de 
proiect elaborate și 
aprobate 

180 000 • Buget local 
• Donatori 

1.1.5 Conectarea la gaz a consumatorilor din 
orașul Telenești și satele Mihalașa - 21 
km 

2020-
2025 

• S.R.L. Orhei 
Gaz 

• Consumatorii 

• 750 gospodării 
conectate la conducta 
de gaz 

 • Donatori 
• Cetățenii 

Obiectiv specific 1.2 Modernizarea infrastructurii fizice 

1.2.1 Modernizarea străzilor 12 km  • APL 
• Fondul rutier 

• 12 km de străzi 
modernizate 

• 3500 beneficiari 

24 000 
000 

• Bugetul local 
• Fondul rutier 

1.2.2 Construcția trotuarelor pe străzile 
orașului Telenești și s Mihalașa 3 km 

 • APL 
 

• 3 km de trotuar 
construit 

1 800 000 • Bugetul local 
• Donator 
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1.2.3 Reabilitarea trotuarelor din străzile 
orașului 2 km 

 • APL • Trotuarele din 
străzile orașului 
Telenești reabilitate 

• 2700 beneficiari 

60 000 • Bugetul local 
• Fonduri 

naționale 

1.2.4 Amenajarea curților și blocurilor locative 
din străzile or Telenești și s Mihalașa 

 • APL • Curțile și blocurile 
locative din străzile 
or Telenești și s 
Mihalașa 

• 450 beneficiari 

3 200 000 • Bugetul local 
• Cetățeni 

1.2.5 Amenajarea parcărilor auto și a 
parcărilor pentru biciclete în zona pieței 
și a spațiilor comerciale 

 • APL 
• Agenți 

economici 

• Două parcări auto 
amenajate 

• 10 000 beneficiari 
• Teritoriul din zona 

pieței și spațiile 
comerciale eliberate  

500 000 • Bugetul local 
• Agenți 

economici 

Obiectiv specific 1.3 Diversificarea infrastructurii de agrement 

1.3.1 Amenajarea și dotarea 
centrelor/terenurilor destinate activităților 
sportive 

2021 - 
2025 

• APL • Două terenuri de 
sport amenajate 

• 520 beneficiari 

1 000 000 • Bugetul local 
• Cetățeni 
• Donatori 

1.3.2 Crearea unui parc de distracții ”Orășelul 
copilăriei” 

2021-
2025 

• APL • Un parc de distracții 
amenajat 

• 600 beneficiari 

1 000 000 • Bugetul local 
• Agenți 

economici 

1.3.3 Identificarea unui spațiu pentru perioada 
iernii pentru săniuș 

2022-
2025 

• APL • Un spațiu identificat 
și propus AE pentru 
amenajare 

• 300 beneficiari 

20 000 • Bugetul local 
• Agenți economic 

1.3.4 Crearea și amenajarea a două terenuri de 
joacă pentru copii 

2020 • APL • Două terenuri de 
joacă amenajate 

• 200 beneficiari 

220 000 • Bugetul local 
• ALDA 
• Populația  

1.3.5 Crearea și amenajarea terenurilor de 
fitness 

2021-
2025 

• APL • Două terenuri de 
fitness amenajate 

• 500 beneficiari 

220 000 • Bugetul local 
• Donatori 
• Populația  



46 
 

 

Obiectiv specific 1.4 Construcția și amenajarea altor elemente de infrastructură 

1.4.1 Restaurarea monumentelor și 
amenajarea terenurilor adiacente 

2023-
2025 

• APL 
• Consiliul Raional 

• 3 monumente 
restaurate și spațiile 
adiacente amenajate 

200 000 • Bugetul local 
• Consiliul Raional 
• Donatori 
• Populația 

1.4.2 Amenajarea intrărilor în oraș 2020-
2025 

• APL • 3 intrări amenajate, 
cu aspect estetic 
îmbunătățit 

200 000 • Bugetul local 
• Consiliul Raional 
• Donatori 

 

Orientare strategică 2: Un mediu curat și sănătos 

Obiectiv specific 2.1 Îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor menajere 

Activități Perioada Responsabil/i 
Indicatori de 
performanță 

Cost 
estimat 

MDL 

Potențiale surse 
de finanțare 

2.1.1 Lichidarea gunoiștilor neautorizate 2021-
2025 

• APL 
• Î.M. Salubrizare 

• Cinci gunoiști 
lichidate 

60 000 • Bugetul local 
• Fondul Ecologic 

2.1.2 Elaborarea unui proiect de cooperare 
descentralizată în gestionarea deșeurilor  

2020-
2025 

• APL 
• Î.M. Salubrizare 

• Un proiect elaborat 5 000 000 • Bugetul local 
• Donatori 

2.1.3 Crearea unei platforme de sortare și 
compostare a deșeurilor biologice la 
poligonul din or. Telenești 

2020-
2025 

• APL 
• Î.M. Salubrizare 

• O platformă creată 
• Cantitatea de 

deșeuri compostată 
• Cantitatea de 

deșeuri sortată 

20 000 
000 

• Bugetul local 
• Fondul Ecologic 
• Donatori 

2.1.4 Consolidarea bazei tehnico-materiale a 
Î.M. Serviciul de Salubrizare 

2020-
2025 

• APL 
• Î.M. Salubrizare 

• 100 containere 
• 120 pubele 
• 100 urne cu coș 

basculant  
• 35 de bănci de 

odihnă 

550 000 • Bugetul local 
• Cancelaria de 

Stat 
• Consiliul Raional 
• Băștinașii  
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2.1.5 Dotarea poligonului pentru deșeuri cu 
tehnica necesară 

2020-
2025 

• APL 
• Î.M. Salubrizare 

• Un tractor procurat 
• Un compresor 

procurat 

2 000 000 • Bugetul local 
• Fondul Ecologic 
• Donatori 

Obiectiv specific 2.2 Creșterea gradului de conștientizare a populației privind protecția mediului 

2.2.1 Extinderea spațiilor verzi. Plantarea de 
arbori, arbuști și flori în oraș  

2020-
2025 

• APL 
• Instituțiile 

publice și private 

• 2000 de arbori și 
arbuști plantați 

• 200 de voluntari 
implicați 

100 000 • Bugetul local 
• Parteneri de 

dezvoltare 
• IFAD 

2.2.2 Organizarea anuală a concursului ”Cea 
mai amenajată și curată stradă / mahala 
din oraș” 

Anual • APL • Curți și gospodării 
îngrijite 

20 000 • Bugetul local 

2.2.3 Instalarea camerelor de supraveghere 
pe străzile orașului 

2020-
2023 

• APL • Camere de 
supraveghere pe 
principalele străzi  

400 000 • Bugetul local 
• Donatori 

2.2.4 Diseminarea informației referitor la:  
- problemele de mediu 
- gestionarea eficientă a deșeurilor 
- folosirea rațională a resurselor de apă 
- prevenirea poluării mediului 
- promovarea colectării diferențiate, 

reciclarea și reutilizarea deșeurilor 
- promovarea stilului de viață pentru 

protejarea mediului și sănătății cetățenilor 

Perman
ent  

• APL 
• Instituțiile de 

educație 

• Populația informată 
și conștientă despre 
protecția mediului 

n/a n/a 

Obiectiv specific 2.3 Crearea condițiilor pentru un mediu mai curat și prevenirea proceselor de eroziune 

2.1.1 Construcția unei stații de tratare a apei 2025 • APL 
• Î.M. Apă-Canal 

• Stație modernă 
construită 

• Apă potabilă pentru 
toți consumatorii 
conectați la sistem 

10 000 
000 

• Bugetul local 
• Donatori 

2.1.2 Construcția unui rezervoar pentru apa 
potabilă suprateran 

2021-
2025 

• APL 
• Î.M. Apă-Canal 

• Rezervoar pentru 
apă potabilă 
construit 

 • Bugetul local 
• Donatori 
• Fondul ecologic 



48 
 

2.1.3 Amenajarea fântânilor arteziene cu zone 
sanitare 

2021-
2025 

• APL 
• Î.M. Apă-Canal 

• 6 zone sanitare 
instalate 

 • Bugetul local 
• Donatori 
• Fondul ecologic 

2.1.4 Deznămolirea afluenților râurilor Ciuluc  • APL • 6 km de afluenți 
deznămoliți 

200 000 • APL 
• Fondul Ecologic 

2.1.5 Lichidarea dambelor din râul Ciuluc anual • APL • 3 dambe lichidate 20 000 • Bugetul local 
• IFAD 

2.1.6 Crearea zonelor de protecție pentru 
împădurire  

 • APL 
• Î.M. Salubrizare 

• 6 ha de zone de 
protecție create 

600 000 • Bugetul local 
• Donatori 
•  

2.1.7 Reabilitarea fâșiilor riverane de protecție 
a bazinelor acvatice 

 • APL 
• Î.M. Salubrizare 

• 4 ha reabilitate 300 000 • Bugetul local 
• IFAD 

2.1.8 Elaborarea Planului de Acțiuni pentru 
energie durabilă și climă 

2021 • APL • Un plan de acțiuni 
elaborat și aprobat 

85 000 • Bugetul local 

 

Orientare strategică 3: Servicii accesibile și de calitate 

Obiectiv specific 3.1 Crearea și diversificarea activităților culturale și de educație (valorificând clădirea bibliotecii și a casei de 
cultură) 

Activități Perioada Responsabil/i 
Indicatori de 
performanță 

Cost 
estimat 

MDL 

Potențiale surse 
de finanțare 

3.1.1 Diversificarea activităților pentru copii în 
perioada vacanței ca rezultat al 
cooperării cu localități din alte țări 

2020-
2025 

• APL 
• Instituțiile  

școlare 

• Nr de evenimente 
organizate 

• Nr de participanți 

80 000 • Buget local 
• Donatori 
• Bugetul raional 
• Populația  

3.1.2 Identificarea și amenajarea unui spațiu 
pentru meșteri populari 

2021-
2025 

• APL 
• Centrele de 

cultură și 
educație 

• Un spațiu identificat 
și amenajat 

• Nr de meșteri 
populari cu obiecte în 
vânzare 

50 000 •  
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3.1.3 Crearea unui spațiu multifuncțional în 
clădirea bibliotecii ca punct de integrare 
și interacțiune a copiilor, tinerilor și 
persoanelor din grupuri marginalizate 

2022-
2025 

• APL 
• Consiliul Raional 
• Biblioteca 

• Conceptul creat și 
aprobat 

• Spațiul amenajat 

100 000 • Bugetul local 
• Consiliul raional 
• Donatori 

3.1.4 Crearea unui calendar online al 
evenimentelor de educație și culturale în 
oraș/raion pentru promovarea inițiativelor 
ce ar promova și valorifica orașul și 
spiritul civic și creativ 

2020 - 
2025 

• APL 
• Consiliul Raional 
• Biblioteca 
• Casa de cultură 

• Un calendar online 
creat și accesibil 
online 

• Nr de evenimente 
incluse 

n/a n/a 

3.1.5 Construcția unui amfiteatru/identificarea 
și amenajarea unei locații pentru 
desfășurarea activităților culturale în aer 
liber  

2022-
2025 

• APL 
• Consiliul raional 

• Un spațiu public 
amenajat pentru 
evenimente culturale 
și educative 

100 000 • Bugetul local 
• Consiliul raional 

Donatori 

3.1.6 Creșterea atractivității străzii pietonale 
prin desfășurarea de activități culturale, 
sportive, recreative etc. și încurajarea 
participării persoanelor cu dizabilități și a 
persoanelor din grupuri marginalizate 

Perman
ent  

• APL 
• Instituții publice 
• Instituții de 

educație și 
culturale 

• Cel puțin 2 
evenimente pe an 
desfășurate 

• 5000 beneficiari 

300 000 • Bugetul local 
• Consiliul raional 
• Donatori 

3.1.7 Educația digitală a populației și 
încurajarea folosirii platformelor online 
pentru plata serviciilor și achiziții diverse 

2021-
2025 

• APL 
• Instituțiile de 

educație 

• 500 beneficiari 
• 4 activități/an 

n/a n/a 

Obiectiv specific 3.2 Incluziunea socială a grupurilor vulnerabile prin oferire de servicii necesare 

3.2.1 Crearea de noi servicii sociale (cantină 
socială/livrare de prânzuri calde, 
spălătorie socială) 

2022 - 
2025 

• Primăria 
• Consiliul Raional 

• Nr de servicii sociale 
create 

• Nr de beneficiari 

100 000 • Bugetul local 
• Bugetul raional 
• Donatori 

3.2.2 Adaptarea infrastructurii de acces la 
instituții publice pentru persoanele cu 
dificultăți locomotorii 

2022 - 
2025 

• Primăria 
• Consiliul Raional 
• Alte instituții 

publice 

• Infrastructura de 
acces adaptată 
persoanelor cu 
dificultăți locomotorii 

50 000 • Bugetul local 
• Bugetul raional 
• Donatori 

3.2.3 Implicarea persoanelor cu dizabilități și a 
celor din familii social-vulnerabile în 
cadrul evenimentelor sociale, culturale 

2020 - 
2025 

• Primăria 
• Consiliul Raional 

• Nr de evenimente 
organizate 

n/a • n/a 
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sportive (d.ex. Sport pentru toți) 
organizate în localitate 

• Alte instituții 
publice, ONG 

• Nr de persoane 
implicate 

 

Orientare strategică 4: Economie dezvoltată și durabilă 

Obiectiv specific 4.1 Crearea și modernizarea infrastructurii de afaceri 

Activități Perioada Responsabil/i 
Indicatori de 
performanță 

Cost 
estimat 

MDL 

Potențiale surse 
de finanțare 

4.1.1 Înființarea unui parc agro-industrial 
energetic eficient (Platformă 
multifuncțională) 

2021-
2023 

• Primăria 
• Consiliul Raional 

• Un parc agro-
industrial creat 

• 3 producători locali 
beneficiari/rezidenți 

 • Bugetul local 
• Bugetul raional 
• Ministerul 

Economiei și 
Infrastructurii 

4.1.2 Modernizarea pieței din orașul Telenești 2023-
2025 

• Primăria 
• Consiliul Raional 
• MOLDCOOP 

• Piața modernizată 
• 10 000 beneficiari 
• 200 comercianți 

2 000 000 • Bugetul local 
• Bugetul raional 
• Donatori, IFAD 

4.1.3 Crearea pieței agro-alimentare și 
asigurarea condițiilor pentru comerțul 
produselor perisabile (de origine 
animalieră) 

2020-
2022 

• Primăria 
• Consiliul Raional 
• MOLDCOOP 

• Piața creată 
• 50 comercianți  
• 10 000 beneficiari 

3 mln • Bugetul local 
• Bugetul raional 
• Donatori, IFAD 

Obiectiv specific 4.2 Stabilirea unui mediu economic prietenos prin asigurarea accesului la informație și promovarea 
producătorilor locali 

4.2.1 Stimularea schimbului de experiență între 
antreprenori 

2020-
2025 

• Primăria 
• Consiliul Raional 
• Agenți 

economici 

• 2 vizite/schimburi de 
experiență anual 

 • Agenți 
economici 

• Donatori 

4.2.2 Crearea unei rubrici pe site-ul primăriei 
despre activitatea agenților economici 
(titlul companiei, serviciilor prestate). 
Principalii meșteri populari, lucrări de 

2023 • Primăria  
• Consiliul Raional 

• Rubrica creată 
• 100 de agenți 

economici și 
meșteri/artizani incluși 

10 000 • Agenți 
economici 

• Primăria  
• Consiliul Raional 
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artizanat produse în localitate (Asociația 
Meșterilor din Telenești) 

4.2.3 Crearea unei rubrici pe pagina web a 
primăriei cu informație de suport pentru 
inițierea afacerilor 

2021 • Primăria  
• FISC 

• Rubrică creată 
• 500 beneficiari 

5 000 • Primăria  
• Consiliul Raional 

4.2.4 Crearea unui fond pentru stimularea 
antreprenoriatului în rândul populației 

2023-
2025 

• Primăria • Fondul creat 
• 10 beneficiari 
• 10 noi afaceri inițiate 

50 000 • Primăria 
• ODIMM 

Obiectiv specific 4.3 Consolidarea cooperării între sectorul public – privat – asociativ și promovarea orașului ca un centru 
economic pentru micii investitori 

4.3.1 Crearea unei platforme de discuții 
sistematice 

2 x pe 
an 

• Primăria • Platforma creată 
• 2 întâlniri pe an 

desfășurate 

n/a n/a 

4.3.2 Elaborarea ofertei investiționale a orașului 2021-22 • Primăria 
• Consiliul Raional 
• Agenția de 

Investiții 

• Oferta investițională 
elaborate pentru 3 
obiecte 

50 000 • Agenția de 
Investiții 

• Primăria 
• Consiliul Raional 

4.3.3 Elaborarea unei rubrici pe site-ul primăriei 
cu oportunitățile de finanțare, instruire, 
participări la evenimente de afaceri 

2021 • Primăria • Rubrică elaborată 
• 1000 beneficiari 

10 000 • Primăria 
• Consiliul Raional 

4.3.4 Sprijin consultativ pentru tinerii 
antreprenori în lansarea și promovarea 
afacerilor 

2021-
2025 

• Primăria 
• Consiliul Raional 
• ODIMM 

• Consultații oferite 
• Antreprenori informați 

n/a n/a 

Obiectivul 4.4 Promovarea potențialului turistic 

4.4.1 Evaluarea potențialului turistic local 2022 • Primăria 
• Consiliul Raional 

• Potențial turistic 
evaluat 

100 000 • Primăria 
• Consiliul 

Raional 
• Donatori  

4.4.2 (Re)Deschiderea spațiului de cazare 
pentru turiști 

2021-
2025 

• Primăria 
• Consiliul Raional 

• Spațiu de cazare 
pentru turiști deschis 

• 3 camere disponibile 

2 000 000 • Primăria 
• Consiliul 

Raional 
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• Agenți 
economici 

4.4.3 Organizarea târgurilor sezoniere 
(iarmaroc) cu participarea meșterilor 
populari, a producătorilor locali 

Anual • Primăria 
• Consiliul Raional 
• Agenți 

economici 

• 2 târguri pe an 
organizate 

• 10 000 beneficiari 

100 000 • Primăria 
• Consiliul 

Raional 
• Agenți 

economici 

4.4.4 Susținerea și promovarea activității 
meșteșugarilor și artizanilor 

Anual  • Primăria 
• Consiliul Raional 
• Agenți 

economici 

• Meșteșugarii, meșterii 
populari promovați și 
susținuți 

• 15 beneficiari 

50 000 • Primăria 
• Consiliul 

Raional 
• Agenți 

economici 

4.4.5 Organizarea unui festival anual pentru 
promovarea relațiilor comerciale și 
redobândirea faimei de târg a 
Teleneștiului 

Anual, 
începân
d cu 
2021 

• Primăria 
• Consiliul Raional 
• Agenți 

economici 

• Un festival organizat 
anual 

• 30 000 vizitatori 
• 200 producători locali 
• 10 meșteri 

populari/artizani 

100 000 • Primăria 
• Consiliul 

Raional 
• Agenți 

economici 

 

Orientare strategică 5: Management și buna (e-)guvernare 

Obiectiv specific 5.1 Implicarea cetățenilor în procesul decizional 

Activități Perioada Responsabil/i 
Indicatori de 
performanță 

Cost 
estimat 

MDL 

Potențiale surse 
de finanțare 

5.1.1 Actualizarea paginilor web și de pe 
rețelele de socializare ale APL 

Perman
ent 

• APL • Articole scrise 
• Postări pe rețele de 

socializare 

n/a n/a 
 

5.1.2 Actualizarea panourior informative din 
oraș cu activitățile primăriei și ale 
Asociațiilor Obștești 

Perman
ent 

• APL 
• A.O. din 

localitate 

• Nr de evenimente, 
activități, rapoarte 
plasate 

1000 • Bugetul local 

5.1.3 Plasarea unei boxe la intrarea în 
Primăria Telenești pentru scrisori, reacții, 
sugestii de la cetățeni 

Perman
ent 

• APL • Nr de mesaje lăsate 
de populație 

1000 • Bugetul local 
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5.1.4 Informarea și implicarea populației în 
probleme de interes prin organizarea de 
discuții, audieri publice și întâlniri cu 
cetățenii 

2020-
2025 

• APL 
• ONG 
• Agenți 

economici 

• 10 evenimente 
• 400 de participanți 

n/a n/a 

5.1.5 Implicarea cetățenilor în grupurile de 
monitorizare și actualizare a Strategiei 
de Dezvoltare Socio Economică a or. 
Telenești 

Anual  • APL • 1 ședință 
•  20 participanți 

n/a n/a 

5.1.6 Susținerea activității societății civile 2021-
2025 

• APL 
• Diaspora 
• ONG 

• 2 activități anual 
desfășurate 

• 200 persoane 
implicate 

n/a n/a 

Obiectiv specific 5.2 Guvernare comunitară și relaționare 

5.2.1 Actualizarea Planului Urbanistic General 2022 • APL • PUG actualizat 300 000 • Bugetul local  
• Donatori 

5.2.2 Amplificarea cooperării intercomunitare 
și transfrontaliere 

2020-
2025 

• APL • 3 localități cu care s-a 
cooperat 

• 6 activități întreprinse 

40 000 • Bugetul local  
• Programe 

transfrontaliere 
5.2.3 Finanțarea proiectelor prin bugetare 

participativă 
Anual • APL 

• Comunitatea 
• 2 proiecte pe an 800 000 • Bugetul local 

 



54 
 

4.5 Planul și cadrul de monitorizare și evaluare 

4.5.1 Etape de implementare 

Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Telenești 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 orașului 
3. Societatea civilă 
4. Agenții economici 
5. Structuri externe (Consiliul raional, Guvernul, municipalități înfrățite, Organizațiile 

internaționale). 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Telenești 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. 

4.5.2 Monitorizarea strategiei 

Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice 
și obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare și 
(ii) raportarea rezultatelor evaluării. 

Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de Comisia pentru Implementarea 
Strategiei (în continuare CIS). CIS va fi creată prin Decizia Consiliului Local cu statut de 
Comisie obștească pe lângă Consiliul local 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) 
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 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 SDC a orașului Telenești 

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 

Consiliul 
orășenesc  

Reprezentanți 
Primărie 

Comunitatea 
oamenilor de 

afaceri 

Instituții 
educaționale 

ONG  Cetățeni  

Comisia pentru implementarea 
Strategiei (CIS) 
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 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 Comunal raportul de evaluare 
a implementării Strategiei.  

Obiect 
Monitorizare 

Elaborator/ 
Destinatar 

Raport Descriere 

Realizarea 
obiectivelor  

CIS şi Consiliul 
Orășenesc 

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: (i) interne şi 
(ii) 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 
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Domeniu Descriere 

 
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. 
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Anexa 2 Sesiunea de prioritizare a proiectelor eligibile 
finanțării din partea programului CM 

În ziua a doua din cadrul atelierului de planificare strategică organizat pe 4-5 iunie 2020 
facilitatorul CM, dl Andrei Gavriliță, a organizat o sesiune de prioritizare a proiectelor eligibile 
finanțării în cadrul programului de proiecte de până la 60 000 USD, finanțat de USAID prin 
intermediul proiectului Comunitatea Mea, 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 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) Reabilitarea sistemului de iluminat stradal 
2) Extinderea sistemului de canalizare 
3) Modernizarea drumurilor 
4) Reabilitarea stației de tratare a apei 
5) Crearea unei zone de odihnă și agrement 
6) Crearea unei cantine sociale 
7) Modernizarea pieței agro-industriale din oraș 
8) Crearea unui complex sportiv 

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 11 proiecte afișate, sau câte unul pentru fiecare proiect, pe care îl 
consideră cel mai important pentru comunitate. 

Ca rezultat al votării, proiectul Extinderea sistemului de canalizare a luat cele mai multe 
voturi. Apoi, facilitatorul CM, Andrei Gavriliță, a prezentat condițiile și termenele limită de 
scriere și depunere a proiectului spre finanțare către programul Comunitatea Mea. 


