
 
Fişă Concept de Proiect 

 

Titlul proiectului: Renovarea activitatii economice în localităţile dezavantajate din lunca rîului de frontiera 
Prut la hotarul raioanelor Hinceşti şi Nisporeni 

Localizare: Satele Obileni,Ivanovca,Căţăleni a raionului Hînceşti şi Călimăneşti a raionului Nisporeni 
Aplicant: Primăria Căţăleni 
Parteneri 1. Primăria s.Obileni 

2. Primăria Ivanovca; 
3. Primăria Călimăneşti; 
4. Consiliul Raional Hînceşti; 

Obiectivul general 
al proiectului: 

Renovarea activitatii economice în localităţile dezavantajate din lunca rîului de frontiera 
Prut la hotarul raioanelor Hinceşti şi Nisporeni 

Succintă 
descriere a 
proiectului: 
 
 

Lucrările propuse prin acest proiect rezolvă complect problemele interioare a satelor 
Obileni,Ivanovca,Căţăleni şi Călimăneşti  nbunătăţesc accesul acestor localităţi spre 
drumul naţional Chişinău-Leuşeni şi salvează de inundaţie circa 150 ospodării 
casnice.Drumul M1-Călţăleni-Călimăneşti  fiind o parte a drumului Nisporeni-Leuşeni  este 
o parte componentă a drumului magistral planificat Criva Giurgiuleşti. 
Starea existentă a drumului este dezastruoasă.Lungimea lui este de 13,5 km din care 5,5 km 
din beton armat cu lăţime de 4,0m şi 8,0km cu acoperire din macadam.   
Situaîia se agravează şi din pricina că tot drumul este amplasat în apropierea r. Nîrnova 
paralel cu el şi din pricina sistemei difectuoasă de scurgere a apelor este în fiecare an de 10-
12 ori inundat. 
Lucrările propuse prin acest proiect este o porţiune a drumului Criva -Giurgiuleşti, rezolvă 
complect problemele interioare a satelor Obileni,Ivanovca,Căţăleni şi Călimăneşti  

înbunătăţesc accesul acestor localităţi şi satelor din raionul Nisporeni spre drumul naţional 
Chişinău-Leuşeni şi salvează de inundaţie circa 150 de gospodării casnice. 

Activităţi 
necesare: 

1. Activităţi de reabilitare a drumului M1-Călţăleni-Călimăneşti, acces spre s. Obileni  şi a 
infrastructurii injenereşti a lui; 

2. Elaborarea proiectului tehnic pentru lucrări de renovare a drumului;  
3. Lucrări fizice de renovare a drumului M1-Călţăleni- Călimăneşti, acces spre s. Obileni             
4. Monitorizarea lucrărilor şi recepţia finală a lor. 

Rezultate 
aşteptate: 

În rezultatul implementării proiectului circa 6000     de locuitori vor avea acces confortabil 
la drumul naţional M1(Chişinău-Leuşeni), punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa.Se 
va majora considerabil atractivitatea investiţională a localităţile şi nivelul de trai a 
populației 

Statutul actual al 
proiectului:  

În căutare de resurse financiare 

Durată estimativă:  20 luni 
Costuri 
estimative:  

40 230 471 Lei    

 
 
 


