Fişă Concept de Proiect
Crearea condiţiilor pentru activităţile turistice şi dezvoltare durabilă în localităţile comunei
Selişte, raionul Orhei
Localizare:
Regiunea de dezvoltare Centru, raionul Orhei, comuna Selişte (satele Lucaşeuca, Selişte şi
Mana)
Aplicant:
Primăria comunei Selişte, raionul Orhei
Parteneri
1. Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova;
2. Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova;
3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru din Republica Moldova;
Obiectivul general Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea durabilă şi demararea activităţilor turistice
al proiectului:
în localităţile Lucaşeuca, Selişte şi Mana
Succintă
Deşi localităţile comunei Selişte se află într-o zonă destul de favorabilă unei dezvoltări
descriere a
durabile prodigioase, fiind în imediată proximitate a or. Orhei, există o serie de factori care
proiectului:
crează un decalaj în nivelul de dezvoltare. În localităţile comunei au fost atestate o serie de
necesităţi strigente care nu permit dezvoltarea durabilă a acestor locăți. Totodată, pentru
realizarea majorităţii acestui obiectiv este absolut necesar să fie elaborat un cadru de
planificare care constă într-un Plan General de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.
Realizarea activităţilor din cadrul proiectului propus va rezolva problemele deosebit de
acute legate de gestionarea deşeurilor şi calitatea reţelei rutiere, va pune bazele unei
dezvoltări treptate a localităţilor după un plan bine stabilit în baza Planului general de
Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, va crea condiţii prielnice pentru atragerea de
finanţări din diverse fonduri care vor contribui şi la rezolvarea altor probleme existente, pe
lângă aceasta va creşte mult atractivitatea zonei pentru investitorii privaţi din ţară şi de
peste hotare. Vor fi create condiţii pentru includerea localităţilor comunei în diverse trasee
turistice, dată fiind şi proximitatea Mănăstirii Curchi – unul dintre cele mai vizitate
obiective turistice din ţară, dar şi integrarea celor trei localităţi în Parcul Naţional „Orhei”
Activităţi
În cadrul proiectului este preconizată desfăşurarea a patru tipuri de activităţi: Îmbunătăţirea
necesare:
infrastructurii rutiere; Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu; Crearea de atracţii turistice;
Elaborarea Planului General de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.
Prima activitate va fi acea de elaborare a Planului General de Urbanism şi Amenajare a
Teritoriului, apoi vor fi duse lucrările de îmbunătăţire a reţelei de drumuri, paralel (după
finisarea Planului General de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului) vor fi începute
lucrările legate de îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, totodată vor fi realizate lucrările
necesare creării muzeului „Paul Goma” în s. Mana.
Rezultate
În urma implimentării proiectului vor fi create condiţiile necesare pentru colectarea şi
aşteptate:
gestionarea corectă a deşeurilor în trei localităţi; 4448 persoane şi nu mai puţin de 30 de
întreprinderi vor beneficia de serviciile de colectare a deşeurilor; circa două mii tone de
deşeuri anual în decurs a cel puţin 15 ani vor fi colectate şi depozitate; 18 gunoişti
neautorizate vor fi eliminate; muzeul va fi viziata de circa 5-6 mii turişti anual în primii
ani; numărul întreprinderilor indirect implicate depăşeşte cifra de 20; va creşte fluxul de
persoane şi bunuri datorită drumurilor mai bune; localităţile vor dispune de un Plan General
de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.
Statutul actual al
În căutare de resurse financiare
Titlul proiectului:

proiectului:
Durată estimativă: 19 luni
Costuri
30 289 200,00 Lei
estimative:

