Fişă Concept de Proiect
Titlul proiectului:

Asfaltarea porţiunii de drum L326 M2-Clişova-Suhuluceni-Leuşeni-Verejeni

Localizare:

Regiunea Centru, raioanele Orhei, Teleneşti, localităţile: Ciocîlteni, Clişova, Coropceni,
Suhuluceni, Leuşeni, Văsieni, Verejeni.
Consiliul Raional Orhei
Consiliul Raional Teleneşti, Primăriile Clişova, Ciocîlteni, Coropceni, Suhuluceni, Văsieni,
Leuşeni, Verejeni
"Dezvoltarea economică şi socială durabilă a regiunii prin
îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe porţiunea de drum L326 M2Clişova - Suhuluceni - Leuşeni - Verejeni".
Pentru a crea o economie competitivă la nivel regional, este necesar accesul în, din şi între
diferitele zone ale regiunii. Zona are o infrastructură de drumuri şi transport de calitate
foarte slabă, avînd nevoie urgentă de reabilitare. Astfel, această porţiune de drum fiind
reabilitată va favoriza accesul în şi din aria raionului. Va duce la creşterea densităţii
traficului, un indicator destul de important pentru dezvoltarea regionala, condiţionat de
creşterea numărului de proprietari de maşini, contribuind şi din acest aspect la ridicarea
nivelului de trai.
Proiectul „Asfaltarea porţiunii de drum L326 M2-Clişova-Suhuluceni-Leuşeni-Verejeni”
este considerat o prioritate pentru comunitatea locală din toate satele vizate, fiind inclus in
Planul Strategic de Dezvoltare Locală al fiecărei localităţi. Proiectul este şi în conformitate
cu obiectivele Planului de Dezvoltare a Infrastructurii raionului 2007 – 2013.
• Constituirea echipei de implementare.
• Organizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de Proiect Tehnic
• Realizarea Proiectului Tehnic.
• Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor de construcţie.
• Realizarea lucrărilor de construcţie
• Publicitatea proiectului si promovarea serviciilor create
• Monitorizarea si evaluarea interna a proiectului.
• Creşterea atractivităţii zonei pentru investitori .
• Nivel de trai îmbunătăţit al locuitorilor din regiune.
• Condiţii îmbunătăţite de deplasare.
• Întreprinderi noi create.
• Mediu de afaceri îmbunătăţit.
• Transport asigurat de călători şi mărfuri.
• Scăderea numărului de accidente cu cel puţin 60% pe porţiunea dată.
In cautare de surse de finanțare.

Aplicant:
Parteneri
Obiectivul general
al proiectului:
Succintă descriere a
proiectului:

Activităţi necesare:

Rezultate aşteptate:

Statutul actual al
proiectului:
Durată estimativă:
Costuri estimative:

18 luni
69 291 283 lei

