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Obiectivul principal al Camerei de Comerţ 
şi Industrie a Republicii Moldova este de a 
sprijini agenţii economici din ţară şi de a 
crea un mediu favorabil dezvoltării afacerilor, 
precum şi de a reprezenta interesele 
membrilor săi în relaţiile cu autorităţile 
guvernamentale şi comunitatea de afaceri de 
peste hotare.
 
Printre alte obiective ale Camerei se numără:

•	 Promovarea relaţiilor comerciale atât 
la nivel naţional, cât şi internaţional 
şi sprijinirea agenţilor economici 
din Republica Moldova în relaţiile 
cu autorităţile publice din ţară şi 
organizaţiile străine de susţinere a 
business-ului.

•	 Participarea la elaborarea actelor 
normative pentru promovarea 

intereselor comunităţii de afaceri 
sau în scopul eliminării obstacolelor 
şi restricţiilor privind funcţionarea 
economiei de piaţă care nu sunt 
prevăzute de legile publice.

•	 Promovarea dezvoltării diverselor 
tipuri de activităţi economice, ţinând 
cont de interesele tuturor agenţilor 
economici, din diverse ramuri ale 
economiei naţionale şi regiuni ale ţării.

•	 Oferirea de asistenţă în identificarea 
de contacte de afaceri pentru 
reprezentanţii activităţii 
antreprenoriale şi oferirea de sprijin în 
stabilirea unei cooperări eficiente cu 
autorităţile statului.

•	 Organizarea formării profesionale şi 
sporirea competenţelor profesionale 
ale antreprenorilor din ţară.

Sergiu Harea
Presedinte CCI

Camera de Comerţ şi Industrie
a Republicii Moldova

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI RM) este o organizaţie 
non-guvernamentală, autonomă şi independentă, care activează în conformitate 

cu Legea Republicii Moldova nr. 393-XIV din 13 mai 1999 şi reprezintă interesele comunităţii 
de afaceri din Republica Moldova.
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•	 Să furnizeze oamenilor de afaceri 
consultaţii şi informaţiile necesare 
privind diferite aspecte economice şi 
comerciale.

•	 Promovarea dezvoltării comerţului 
exterior şi a exportului de bunuri şi 
servicii.

•	 Crearea unei imagini favorabile 
a Republicii Moldova la nivel 
internaţional.

Activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie 
a Republicii Moldova se concentrează pe 
oferirea asistenţei întreprinderilor locale şi 
străine în diverse moduri, inclusiv dezvoltarea 
afacerilor, managementul, marketingul, 
formarea profesională, promovarea 
comerţului exterior şi exportul de bunuri 
şi servicii, precum şi în alte domenii vitale 
pentru succesul unei companii.
 
Având sediul central în municipiul 
Chişinău, Camera de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova are 9 filiale regionale şi 
1 reprezentanţă în Regiunea Transnistreană. 
CCI RM este membru activ în cadrul a diverse 
organizaţii internaţionale, printre care şi Camera 
de Comerţ Internaţională Worldchambers 
Federation şi Asociaţia Camerelor de Comerţ şi 
Industrie Europene - Eurochambres.
 
Camera este implicată activ în diverse 
programe şi proiecte pentru susţinerea 
intereselor membrilor săi, precum şi a tuturor 
IMM-urilor din ţară, susţinând întreprinzătorii 
locali în promovarea produselor şi serviciilor 
pe pieţele externe şi identificând fonduri în 
scopuri de producţie, cercetare şi dezvoltare 

tehnologică. În acest scop, colaborează 
îndeaproape cu camerele de comerţ 
şi industrie străine, autorităţile de stat, 
organizaţii internaţionale, asociaţii de afaceri 
din Moldova şi din străinătate.
 
Ca parte a politicii sale de stimulare a 
dezvoltării economice, de sporirea a 
competitivităţi IMM-urilor şi de promovare 
a relaţiilor comerciale internaţionale, CCI RM 
oferă următoarele servicii întreprinderilor din 
Moldova şi din străinătate:

•	 Contacte de afaceri: organizarea de 
misiuni comerciale şi coordonarea în-
trevederilor de afaceri individuale dintre 
agenţii economici autohtoni şi străini; 

•	 Organizarea de târguri şi expoziţii 
în ţară şi peste hotare; 

•	 Gestionarea bazelor de date a 
oportunităţilor de afaceri dintr-o 
varietate de ţări;

•	 Sprijin informaţional: consultaţii şi 
informaţii întreprinderilor în materie 
de comerţ internaţional; ghiduri de 
afaceri, studii sectoriale; informaţii 
actualizate despre târguri, expoziţii, 
date statistice, etc.;

•	 Formare profesională: organizarea 
de seminare şi cursuri de formare pe o 
varietate de subiecte de afaceri etc.

•	 Servicii specializate de expertiză 
şi evaluare a mărfurilor la cererea 
întreprinderilor locale şi străine

•	 Servicii de mediere şi soluţionarea 
litigiilor comerciale interne şi 
internaţionale de către Curtea de 
Arbitraj Comercial Internaţional de pe 
lângă la CCI RM.

Informaţii de contact: 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republici Moldova

Bd. Ştefan cel Mare 151, mun. Chişinău, 
MD-2004, Republica Moldova

Tel.: +373 22 221391, +373 22 221552
E-mail: camera@chamber.md   
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Cuprins

06 Prezentarea 
municipiului Bălți

31 Prezentarea 
Raionul Ocnița

26 Prezentarea 
Raionul Făleşti

39 Prezentarea 
Raionul Rîşcani

50 Prezentarea 
Raionul Sîngerei

55 Prezentarea 
Raionul Briceni
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PREZENTAREA 
MUNICIPIULUI BĂLȚI

Renato USATII 
Primar Bălți

Prezentarea generală. Municipiul Bălți este 
al doilea centru de importanță economică şi 
investițională din țară, fiind amplasat în Regiunea 
de Nord a Republicii Moldova. Întemeiat în anul 
1421, este situat la 138 km la nord de municipiul 
Chişinău, 65 km de la graniţa cu România (vama 
Sculeni) şi 120 km de la frontiera cu Ucraina (vama 
Otaci). Teritoriul municipiului Bălţi (inclusiv satele 
Sadovoe şi Elizaveta)  constituie 7800,6 ha, cu 
un număr total al populației stabile de 151,3 mii 
persoane, din care, 66,5% reprezintă populaţia cu 
vîrsta aptă de muncă, 18,6% populaţia peste vîrsta 
aptă de muncă şi 14,9% populația sub vîrsta aptă 
de muncă.

  MEDIUL ECONOMIC

Activitatea antreprenorială: În Bălți îşi desfăşoară activitatea de antreprenoriat 8 843 agenţi 
economici, şi anume: 3 677 – de persoane fizice şi 5 166 – de persoane juridice. Sectoarele cele 
mai atractive pentru antreprenorii locali sunt comerțul (45,1%) şi industria prelucrătoare (10,5%).

PREZENTAREA MUNICIPIULUI BĂLȚI 
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din țară, fiind amplasat în Regiunea de Nord a 
Republicii Moldova. Întemeiat în anul 1421, este situat 
la 138 km la nord de municipiul Chişinău, 65 km de la 
graniţa cu România (vama Sculeni) şi 120 km de la 
frontiera cu Ukraina (vama Otaci). Teritoriul 
municipiului Bălţi (inclusiv satele Sadovoe şi Elizaveta)  
constituie 7800,6 ha, cu un număr total al populației 
stabile de 151,3 mii persoane, din care, 66,5% 
reprezintă populaţia cu vîrsta aptă de muncă, 18,6% populaţia peste vîrsta aptă de muncă și 
14,9% populația sub vîrsta aptă de muncă. 

 Mediul economic 
 Activitatea antreprenorială: În Bălți îşi desfăşoară 

activitatea de antreprenoriat 8 843 agenţi economici, 
inclusiv, 3 677 – cu drept de persoane fizice şi 5 166 – cu 
drept de persoane juridice. Sectoarele cele mai atractive 
pentru antreprenorii locale sunt comerțul (45,1%) și 
industria prelucrătoare (10,5%). 

Industria. Sectorul industrial 
reprezintă sectorul prioritar al 

economiei locale, potențialul căruia este asigurat de o serie de 
întreprinderi de importanță națională și internațională, și de existența 
Parcului Industrial ,,Răut’’ și Zonei Economice Libere ,,Bălți’’.  

Volumul producției industriale fabricate în anul 2016 de către 
întreprinderile industriale din mun. Bălți a constituit 5 189,9 mil. lei 
(248,4 mil. euro), ceea ce reprezintă 58,6 % din volumul producției 
fabricate la nivel regional și 12,9% la nivel de țară. 
      Exportul.  În anul 2016, volumul producţiei livrate 
pe piaţa externă a alcătuit 2 360,6 mil. lei (113,0 mil. 
Euro) sau 45,5% din volumul total al producţiei 
industriale fabricate în anul 2016.  

Volumul producției industriale exportate în anul 
2016 la nivel local a constituit 60,5% din volumul total 
al producţiei industriale exportate la nivel de regiune şi 
16,1% la nivel de ţară. 

          
       Investițiile. Municipiul Bălţi ca centrul economic 
şi administrativ al Regiunii de Nord se bucură de 
existența unei infrastructuri atractive și competitive în 
atragerea investițiilor.   

În anul 2016, fluxul total al investițiilor în economia locală a constituit 1 016,1 mil. lei 
sau 48,6 mil. euro, inclusiv 40,6% din contul investițiilor străine. 

Volumul investițiilor înregistrate în anul 2016 a alcătuit 45,8 % din volumul total al 
investițiilor efectuate la nivel de regiune.                       

În scopul atragerii investițiilor în economia locală și valorificării potențialului 
investițional existent, în municipiu sunt puse la dispoziția investitorilor următoarele 
terenuri și clădiri (proprietate publică): 

TOP-10 
întreprinderi exportatoare din mun. Bălți în 

anul 2016 
1   "Dra Draexlmaier automotive" SRL 
2   ICS "GG Cables & Wires EE" 
3   "Floarea Soarelui" SA   
4   ICS "Maxmanserv" SRL 
5   ICS "Excel Manufacturing" SRL 
6   ICS "CB-TEX" SRl 
7   S.A."Incomlac"  
8   ICS "Knauf-Gips" SRL 
9   IM "Electromanufacturing" SRL  
10 "Textre" SRL 
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PREZENTAREA MUNICIPIULUI BĂLȚI 
 

Prezentarea generală. Municipiul Bălți este al 
doilea centru de importanță economică și investițională 
din țară, fiind amplasat în Regiunea de Nord a 
Republicii Moldova. Întemeiat în anul 1421, este situat 
la 138 km la nord de municipiul Chişinău, 65 km de la 
graniţa cu România (vama Sculeni) şi 120 km de la 
frontiera cu Ukraina (vama Otaci). Teritoriul 
municipiului Bălţi (inclusiv satele Sadovoe şi Elizaveta)  
constituie 7800,6 ha, cu un număr total al populației 
stabile de 151,3 mii persoane, din care, 66,5% 
reprezintă populaţia cu vîrsta aptă de muncă, 18,6% populaţia peste vîrsta aptă de muncă și 
14,9% populația sub vîrsta aptă de muncă. 

 Mediul economic 
 Activitatea antreprenorială: În Bălți îşi desfăşoară 

activitatea de antreprenoriat 8 843 agenţi economici, 
inclusiv, 3 677 – cu drept de persoane fizice şi 5 166 – cu 
drept de persoane juridice. Sectoarele cele mai atractive 
pentru antreprenorii locale sunt comerțul (45,1%) și 
industria prelucrătoare (10,5%). 

Industria. Sectorul industrial 
reprezintă sectorul prioritar al 

economiei locale, potențialul căruia este asigurat de o serie de 
întreprinderi de importanță națională și internațională, și de existența 
Parcului Industrial ,,Răut’’ și Zonei Economice Libere ,,Bălți’’.  

Volumul producției industriale fabricate în anul 2016 de către 
întreprinderile industriale din mun. Bălți a constituit 5 189,9 mil. lei 
(248,4 mil. euro), ceea ce reprezintă 58,6 % din volumul producției 
fabricate la nivel regional și 12,9% la nivel de țară. 
      Exportul.  În anul 2016, volumul producţiei livrate 
pe piaţa externă a alcătuit 2 360,6 mil. lei (113,0 mil. 
Euro) sau 45,5% din volumul total al producţiei 
industriale fabricate în anul 2016.  

Volumul producției industriale exportate în anul 
2016 la nivel local a constituit 60,5% din volumul total 
al producţiei industriale exportate la nivel de regiune şi 
16,1% la nivel de ţară. 

          
       Investițiile. Municipiul Bălţi ca centrul economic 
şi administrativ al Regiunii de Nord se bucură de 
existența unei infrastructuri atractive și competitive în 
atragerea investițiilor.   

În anul 2016, fluxul total al investițiilor în economia locală a constituit 1 016,1 mil. lei 
sau 48,6 mil. euro, inclusiv 40,6% din contul investițiilor străine. 

Volumul investițiilor înregistrate în anul 2016 a alcătuit 45,8 % din volumul total al 
investițiilor efectuate la nivel de regiune.                       

În scopul atragerii investițiilor în economia locală și valorificării potențialului 
investițional existent, în municipiu sunt puse la dispoziția investitorilor următoarele 
terenuri și clădiri (proprietate publică): 

TOP-10 
întreprinderi exportatoare din mun. Bălți în 

anul 2016 
1   "Dra Draexlmaier automotive" SRL 
2   ICS "GG Cables & Wires EE" 
3   "Floarea Soarelui" SA   
4   ICS "Maxmanserv" SRL 
5   ICS "Excel Manufacturing" SRL 
6   ICS "CB-TEX" SRl 
7   S.A."Incomlac"  
8   ICS "Knauf-Gips" SRL 
9   IM "Electromanufacturing" SRL  
10 "Textre" SRL 
 

Industria. Sectorul industrial reprezintă 
sectorul prioritar al economiei locale, 
potențialul căruia este asigurat de o serie 
de întreprinderi de importanță națională şi 
internațională, dar şi de existența Parcului 
Industrial ,,Răut’’ şi a Zonei Economice Libere 
,,Bălți’’. 

Volumul producției industriale fabricate în 
anul 2016 de către întreprinderile industriale 
din mun. Bălți a constituit 5 189,9 mil. lei 
(248,4 mil. euro), ceea ce reprezintă 58,6 % din 
volumul producției fabricate la nivel regional 
şi 12,9% la nivel de țară.
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Exportul. În anul 2016, volumul producţiei 
livrate pe piaţa externă a alcătuit 2 360,6 mil. 
lei (113,0 mil. Euro) sau 45,5% din volumul 
total al producţiei industriale fabricate în anul 
2016. 

Volumul producției industriale exportate în 
anul 2016 la nivel local a constituit 60,5% 
din volumul total al producţiei industriale 
exportate la nivel de regiune şi 16,1% la nivel 
de ţară.

TOP-10
întreprinderi exportatoare din mun. Bălți 

în anul 2016
1  "Dra Draexlmaier automotive" SRL
2  ICS "GG Cables & Wires EE"
3  "Floarea Soarelui" SA  
4  ICS "Maxmanserv" SRL
5  ICS "Excel Manufacturing" SRL
6  ICS "CB-TEX" SRl
7  S.A."Incomlac" 
8  ICS "Knauf-Gips" SRL
9  IM "Electromanufacturing" SRL 
10 "Textre" SRL

Investițiile. Municipiul Bălţi, ca centru economic şi administrativ al Regiunii de Nord, se bucură 
de existența unei infrastructuri atractive şi competitive în atragerea investițiilor. 

În anul 2016, fluxul total al investițiilor în economia locală a constituit 1 016,1 mil. lei sau 48,6 mil. 
euro, inclusiv 40,6% din contul investițiilor străine.

Volumul investițiilor înregistrate în anul 2016 a alcătuit 45,8 % din volumul total al investițiilor 
efectuate la nivel de regiune. 

În scopul atragerii investițiilor în economia locală şi a valorificării potențialului investițional 
existent, în municipiu sunt puse la dispoziția investitorilor următoarele terenuri şi clădiri 
(proprietate publică):

Primaria mun. Bălți reprezintă un interes 
major pentru investitorii străini, evitînd 
barierele administrative şi este dispusă 
să împartă riscurile aferente investițiilor. 
Aceasta este cea mai deschisă platformă 

destinată investitorilor şi dezvoltării 
afacerilor. Toate aceste oferte unice si solide 
sunt prevăzute în Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Municipiului pentru anii 2016-
2019.

 

 

          
       Investițiile. Municipiul Bălţi, ca centru economic şi administrativ al Regiunii de 
Nord, se bucură de existența unei infrastructuri atractive și competitive în atragerea 
investițiilor.   

În anul 2016, fluxul total al investițiilor în economia locală a constituit 1 016,1 mil. lei 
sau 48,6 mil. euro, inclusiv 40,6% din contul investițiilor străine. 

Volumul investițiilor înregistrate în anul 2016 a alcătuit 45,8 % din volumul total al 
investițiilor efectuate la nivel de regiune.                       

În scopul atragerii investițiilor în economia locală și a valorificării potențialului 
investițional existent, în municipiu sunt puse la dispoziția investitorilor următoarele 
terenuri și clădiri (proprietate publică): 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Primaria mun. Bălți reprezintă un interes major pentru investitorii străini, evitînd barierele 
administrative și este dispusă să împartă riscurile aferente investițiilor. Aceasta este cea mai 
deschisă platformă destinată investitorilor și dezvoltării afacerilor. Toate aceste oferte unice si 
solide sunt prevăzute în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului pentru anii 2016-2019. 

Infrastructura investițională 
Transportul. Municipiul Bălți reprezintă un important nod de transport la nordul 

republicii, care intersectează importante artere de transport rutier național și internațional, 
feroviare, dar și aeriene. 

Învățămîntul. Procesul educaţional din municipiu este organizat și 
desfășurat în 26 instituţii de învăţămînt secundar-general, frecventate de 
13 054 elevi. Localitatea dispune de 5 școli profesionale, 6 colegii și de 
o instituție de învățămînt superior de stat - Universitatea „Alecu 
Russo”. 

Sănătatea. Potenţialul ramurei ocrotirii sănătăţii este 
reprezentat de: IMSP "Spitalul Clinic Municipal  Bălţi" cu 938 de paturi, 
IMSP "Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi" cu 6 Centre de 
sănătate şi IMSP "Centrul Stomatologic mun. Bălţi". Municipiul dispune de 

o rețea diversificată de instituții medicale private: clinici, laboratoare 
și farmacii. 

Cultura. În domeniu culturii activează 22 de instituţii cu profil 
cultural, 8 Case şi Cămine de Cultură,  3 instituţii de învăţămînt artistic, 
Palatul municipal de cultură, Pinacoteca "А. Cantemir", Biblioteca 
municipală “Eugen Coșeriu”, Muzeul de istorie și etnografie, 3 
Centre de Meșteșugărit. În domeniul relaţiilor interetinice activează 14 organizaţii etnoculturale.  
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  INFRASTRUCTURA INVESTIȚIONALĂ

Transportul. Municipiul Bălți reprezintă 
un important nod de transport la nordul 
republicii, care intersectează importante 
artere de transport rutier național şi 
internațional, feroviare, dar şi aeriene.
Învățămîntul. Procesul educaţional din 
municipiu este organizat şi desfăşurat în 26 
instituţii de învăţămînt secundar-general, 
frecventate de 13 054 elevi. Localitatea 
dispune de 5 şcoli profesionale, 6 colegii şi de 
o instituție de învățămînt superior de stat - 
Universitatea „Alecu Russo”.

Sănătatea. Potenţialul ramurei ocrotirii 
sănătăţii este reprezentat de: IMSP “Spitalul 
Clinic Municipal Bălţi” cu 938 de paturi, IMSP 
“Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” 
cu 6 Centre de sănătate şi IMSP “Centrul 
Stomatologic mun. Bălţi”. Municipiul dispune 
de o rețea diversificată de instituții medicale 
private: clinici, laboratoare şi farmacii.

Cultura. În domeniu culturii activează 22 de 
instituţii cu profil cultural, 8 Case şi Cămine 
de Cultură, 3 instituţii de învăţămînt artistic, 
Palatul municipal de cultură, Pinacoteca 
“А. Cantemir”, Biblioteca municipală “Eugen 
Coşeriu”, Muzeul de istorie şi etnografie, 
3 Centre de Meşteşugărit. În domeniul 
relaţiilor interetinice activează 14 organizaţii 
etnoculturale. 

Turismul. Importanța considerabilă 
a monumentelor istorice în evoluția 
municipiului, şi patrimoniul material şi 
spiritual prezintă o valoare incontestabilă în 
circuitul turistic a monumentelor istorice, a 
unor întreprinderi şi instituții, precum sunt:  
Catedrală „Sf. Nicolae”, Reşedința Episcopului 
de Hotin, Catedrala „Sfinților Împărăți 
Constantin şi Elena”, Muzeul de Istorie şi 
Etnografie, S.A. „Barza Albă”, Institutul de 
Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”, 
etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Primaria mun. Balti prezinta un interes major pentru investitorii străini, evitînd barierele 
administrative și este dispusă să imparta riscurile aferente investitiilor.  Este cea mai deschisa 
platforma destinata investitorilor si dezvoltarii afacerilor. Toate aceste oferte unice si solide sint 
prevăzute in Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului pentru anii 2016-2019. 

Infrastructura investițională 
Transportul. Municipiul Bălți este un important nod de transport din nordul republicii, 

în care se intersectează importante artere de transport național și internațional rutiere, 
feroviare, aeriene. 

Învățămîntul. Procesul educaţional din municipiu este organizat și 
desfășurat în 26 instituţii de învăţămînt secundar-general, frecventate de 
13 054 elevi. Localitatea dispune de 5 școli profesionale, 6 colegii și de 
o instituție de învățămînt superior de stat Universitatea „Alecu Russo”. 

Sănătatea. Potenţialul ramurei ocrotirii sănătăţii 
reprezintă: IMSP "Spitalul Clinic Municipal  Bălţi" cu 
938 de paturi, IMSP "Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi" cu 6 
Centre de sănătate şi IMSP "Centrul Stomatologic mun. Bălţi". Municipiul 
dispune de o rețea diversificată de instituții medicale private: clinici, 

laboratoare și farmacii. 
Cultura. În domeniu culturii activează 22 de instituţii cu profil cultural, 

8 Case şi Cămine de Cultură,  3 instituţii de învăţămînt artistic, Palatul 
municipal de cultură, Pinacoteca "А. Cantemir", Biblioteca municipală 
“Eugen Coșeriu”, Muzeul de istorie și etnografie, 3 Centre de Meșteșugărit. 

În domeniul relaţiilor interetinice activează 14 organizaţii etnoculturale.  
Turismul. Importanța considerabilă a monumentelor istorice în evoluția municipiului, 
și patrimoniul material și spiritual, prezintă o valoare incontestabilă în circuitul turistic 
a monumentelor istorice, a unor întreprinderi și instituții, precum sunt:  Catedrală „Sf. 
Nicolae”, Reședința Episcopului de Hotin, Catedrala „Sfinților Împărăți Constantin și 

Elena”, Muzeul de Istorie și Etnografie,  S.A. „Barza Albă”, Institutul de Cercetări pentru 
Culturile de Cîmp „Selecţia”, etc.  
Relațiile externe. Municipiul Bălți are încheiate 35 acorduri de cooperare, 
inclusiv 10 acorduri de înfrățire cu orașe din diverse țări.  
Participarea în proiecte.  Primăria a devenit semnatară a Convenției Primarilor 
2020, în vederea atingerii obiectivelor Convenției în cauză pentru energie 
durabilă al municipiului Balti (PAED). La 11 martie 2016, primăria mun. Bălți 
devine membră a Convenției Primarilor pentru Climă și Energie 2030. Întru 
realizarea PAED-ului și a PAEDC au fost elaborate și aplicate șapte proiecte 
realizate pentru micșorarea emisiilor CO2 și privind măsurile de efeciență 
energetică, care au fost cofinanțate din bugetul municipal. 

1) str. Nicolae Iorga, 
suprafața terenului 40 ha 

3) str. Ștefan cel Mare 1H, 
suprafața terenului 1,9 ha 

4) str. Kiev, suprafața 
terenului 2,3 ha 

Terenuri disponibile  
pentru investiții (proprietate publică) 

2) str. Nicolae Iorga, 
suprafața terenului 9,2 ha 

Clădiri disponibile 
pentru investiții  

(proprietate publică) 

1) str. Nicolai Cicicalo 3, 
suprafața terenului 0,2796 ha 
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Relațiile externe. Municipiul Bălți are 
încheiate 35 acorduri de cooperare, inclusiv 
10 acorduri de înfrățire cu oraşe din diverse 
țări.

Participarea în proiecte. Primăria a devenit 
semnatară a Convenției Primarilor 2020, în 
vederea atingerii obiectivelor Convenției în 
cauză pentru dezvoltarea energiei durabile 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Primaria mun. Balti prezinta un interes major pentru investitorii străini, evitînd barierele 
administrative și este dispusă să imparta riscurile aferente investitiilor.  Este cea mai deschisa 
platforma destinata investitorilor si dezvoltarii afacerilor. Toate aceste oferte unice si solide sint 
prevăzute in Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului pentru anii 2016-2019. 

Infrastructura investițională 
Transportul. Municipiul Bălți este un important nod de transport din nordul republicii, 

în care se intersectează importante artere de transport național și internațional rutiere, 
feroviare, aeriene. 

Învățămîntul. Procesul educaţional din municipiu este organizat și 
desfășurat în 26 instituţii de învăţămînt secundar-general, frecventate de 
13 054 elevi. Localitatea dispune de 5 școli profesionale, 6 colegii și de 
o instituție de învățămînt superior de stat Universitatea „Alecu Russo”. 

Sănătatea. Potenţialul ramurei ocrotirii sănătăţii 
reprezintă: IMSP "Spitalul Clinic Municipal  Bălţi" cu 
938 de paturi, IMSP "Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi" cu 6 
Centre de sănătate şi IMSP "Centrul Stomatologic mun. Bălţi". Municipiul 
dispune de o rețea diversificată de instituții medicale private: clinici, 

laboratoare și farmacii. 
Cultura. În domeniu culturii activează 22 de instituţii cu profil cultural, 

8 Case şi Cămine de Cultură,  3 instituţii de învăţămînt artistic, Palatul 
municipal de cultură, Pinacoteca "А. Cantemir", Biblioteca municipală 
“Eugen Coșeriu”, Muzeul de istorie și etnografie, 3 Centre de Meșteșugărit. 

În domeniul relaţiilor interetinice activează 14 organizaţii etnoculturale.  
Turismul. Importanța considerabilă a monumentelor istorice în evoluția municipiului, 
și patrimoniul material și spiritual, prezintă o valoare incontestabilă în circuitul turistic 
a monumentelor istorice, a unor întreprinderi și instituții, precum sunt:  Catedrală „Sf. 
Nicolae”, Reședința Episcopului de Hotin, Catedrala „Sfinților Împărăți Constantin și 

Elena”, Muzeul de Istorie și Etnografie,  S.A. „Barza Albă”, Institutul de Cercetări pentru 
Culturile de Cîmp „Selecţia”, etc.  
Relațiile externe. Municipiul Bălți are încheiate 35 acorduri de cooperare, 
inclusiv 10 acorduri de înfrățire cu orașe din diverse țări.  
Participarea în proiecte.  Primăria a devenit semnatară a Convenției Primarilor 
2020, în vederea atingerii obiectivelor Convenției în cauză pentru energie 
durabilă al municipiului Balti (PAED). La 11 martie 2016, primăria mun. Bălți 
devine membră a Convenției Primarilor pentru Climă și Energie 2030. Întru 
realizarea PAED-ului și a PAEDC au fost elaborate și aplicate șapte proiecte 
realizate pentru micșorarea emisiilor CO2 și privind măsurile de efeciență 
energetică, care au fost cofinanțate din bugetul municipal. 

1) str. Nicolae Iorga, 
suprafața terenului 40 ha 

3) str. Ștefan cel Mare 1H, 
suprafața terenului 1,9 ha 

4) str. Kiev, suprafața 
terenului 2,3 ha 

Terenuri disponibile  
pentru investiții (proprietate publică) 

2) str. Nicolae Iorga, 
suprafața terenului 9,2 ha 

Clădiri disponibile 
pentru investiții  

(proprietate publică) 

1) str. Nicolai Cicicalo 3, 
suprafața terenului 0,2796 ha 

a municipiului Bălți (PAED). La 11 martie 
2016, primăria mun. Bălți devine membră 
a Convenției Primarilor pentru Climă şi 
Energie 2030. Întru realizarea PAED-ului 
şi a PAEDC au fost elaborate şi aplicate 
şapte proiecte realizate pentru micşorarea 
emisiilor CO2 şi privind măsurile de 
eficiență energetică, care au fost cofinanțate 
din bugetul municipal.
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii

Reconstrucția şi amenajarea zonei de agrement  „Canalul 
Caiac”

Denumirea companiei Primaria Municipiului Bălți
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Administrație Publică
Anul fondării 1944
Statutul legal Administrație Publică Locală
Numărul de angajaţi 156
Descrierea activităţii economice a
companiei

În baza fondurilor publice alocate, atingerea obiectivelor strategice  
economice şi operaționale locale în condiții de legalitate şi 
transparență, eficiență, eficacitate, etică şi integritate.

Principalele destinaţii de export Nu este cazul
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Veaceslav Coada, Şef Direcție arhitectură şi construcții
Telefon/Fax +373( 231)54611
Pagina Web, adresa electronică www.balti.md, 

dacbalti@gmail.com
Adresă Mun. Balti, Piata Independentei, 1
Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor pentru 
practicarea sportului şi diversificarea ofertei de agrement din 
raza municipiului Bălți prin reconstrucția şi amenajarea zonei de 
agrement  „Canalul Caiac-canoie”, pe terenul cu suprafața de 1,3 km 
2, amplasat în zona centrală a mun. Bălți. Nu este dotat cu utilități, 
dar se află în apropierea punctelor de racordare. Proiectul prevede 
şi amenajarea unui parc, finisarea constructivă  a canalului Caiac-
canoie, amplasarea centrelor comerciale şi de agrement, cît şi cu 
destinație sportivă.

Costurile totale ale proiectului, €  3 500 000 EURO
Intrările anticipate ale companiei
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale partenerilor
(inclusiv costurile, €)

100%

Forma de cooperare (Joint
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Grant, Co-finanțare

Disponibilitatea planului de 
afaceri
(scrieţi “da” sau “nu”)

Nu

Profilul ProPunerilor de investiţii în moldova, 2017
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Construcția serelor de tip tunel

Denumirea companiei Societate pe Acțiuni  „Codru-Nord”
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Creşterea culturilor decorative şi ornamentale
Anul fondării 1959
Statutul legal Societate pe Acțiuni (privată)
Numărul de angajaţi 63 pers.
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Creşterea şi comercializarea plantelor decorative, tufelor de 
trandafiri, liliac, tuici, molizi

Principalele destinaţii de export România, Bulgaria, Turcia, Republica Belarus
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Ivan Rotari, Director al S.A. „Codru-Nord”
Telefon/Fax +373 (231) 42564
Pagina Web, adresa electronică www.codru-nord.com, codru-nord@mail.ru 
Adresă MD-3121, Bălți, c/p 14
Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Construcția serelor de tip tunel pentru cultivarea plantelor 
decorative şi a florilor în ghiveci, pe o suprafața de 5000 m2. 
Proiectul prevede amenajarea serelor pentru plantații, dotarea cu 
echipamente de irigare, nutriție şi fertilizare, stropire şi combatere 
dăunători, umbrire, insolare, prelucrarea solului şi sistem încălzire-
antiîngheț. (Suprafața: 5000m2. Cost: 360lei/m2)

Costurile totale ale proiectului, € 85 700 EURO
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

18 000 EURO

Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

67 700 EURO

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

CREDIT

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

DA 
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Construcția unui Complex Locativ în municipiul Bălți

Denumirea companiei Primăria Municipiului Balți
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Administratie Publică
Anul fondării 1944
Statutul legal Administrație Publică Locală
Numărul de angajaţi 156
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

În baza fondurilor publice alocate, atingerea obiectivelor strategice  
economice şi operaționale locale în condiții de legalitate şi 
transparență, eficiență, eficacitate, etică şi integritate.

Principalele destinaţii de export
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Veaceslav Coadă, şef Directie Arhitectură şi Construcții
Telefon/Fax +373 (231)54611
Pagina Web, adresa electronică www.balti.md,  primaria@beltsy.md, dacbalti@gmail.com

Adresă
Primăria municipiului Bălți
Republica Moldova, municipiul Bălți
Piata Independentei, 1

Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Scopul proiectului constă în crearea condițiilor confortabile de 
trai pentru locuitorii municipiului Bălți prin edificarea Complexului 
Locativ Nicolae Iorga, pe un teren cu suprafata de 40ha,  amplasat 
pe strada Nicolae Iorga (zona II). Terenul respectiv dispune de 
rețele inginereşti ca: gaz, canalizare pluviala şi apeduct. Accesul, la 
Complexul care urmează să fie construit, este prevazut din strada 
Nicolae Iorga. În planul de acțiuni al proiectului, sunt prevăzute 
următoarele:

•	 construcția blocurilor de locuit în 9-16 nivele, 
•	 amenajarea terenurilor sportive şi agrement, cît şi a 

parcurilor de joacă pentru copii, 
•	  asigurarea cu edificii de utilitate publică şi alte funcțiuni 

complementare.
Costurile totale ale proiectului, € 214 971 000 EURO
Investiții ale companiei (inclusiv 
costurile, €)

-

Investiții anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

214 971 000 EURO

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)
Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Da 
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii

Construcția Complexului  de sport şi sănătate în municipiul 
Bălți

Denumirea companiei  Primăria Municipiului Bălți
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate  Administrație Publică
Anul fondării 1944
Statutul legal  Administrație Publică Locală
Numărul de angajaţi 156
Descrierea activităţii 
economice a companiei (max. 
100 cuvinte)

 În baza fondurilor publice alocate, atingerea obiectivelor strategice     
economice şi operaționale locale în condiții de legalitate şi 
transparență, eficiență, eficacitate, etică şi integritate.

Principalele destinaţii de export Nu este cazul
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Veaceslav Coada, şef Direcție arhitectură şi construcții
Telefon/Fax +373( 231) 54 611
Pagina Web, adresa electronică www.balti.md,  primaria@beltsy.md, dacbalti@gmail.com
Adresă Primăria municipiului Bălți

Republica Moldova,  municipiul Bălți, Piața Independenței 1
Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea şi diversificarea 
condițiilor pentru practicarea şi dezvoltarea diverselor genuri de 
sport şi posibilităților de recuperare a locuitorilor municipiului Bălți 
prin construcția Complexului de sport şi sănătate în 3 nivele, pe o 
suprafața totală de 36780 m 2.

 Costurile totale ale proiectului, € 1350000 EURO
Investiții ale 
companiei (inclusiv costurile, €)

-

Investiții ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

1350000 EURO

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Mixtă

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Da
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Denumire
Denumirea proiectului de investiţii Fondarea Grădinii Botanice în municipiul Bălți
Denumirea companiei Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Invățământ superior
Anul fondării 1945

Statutul legal 

1945 - Întemeierea la Bălţi a Institutului Învăţătoresc (Hotărîrea Sovietului 
Comisarilor Poporului al U.R.S.S. nr. 470 din 14 martie 1945 „Despre măsurile de 
ajutorare a şcolilor din R.S.S.M.”, Hotărârea Sovietului Comisarilor Poporului din 
R.S.S.M.  nr. 532 din 12 iunie 1945);
1953 -Reorganizarea Institutului Învăţătoresc în Institut Pedagogic 
(Dispoziţia Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. nr. 9038-p din 10 iulie 1953, 
Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. nr. 846 din 13 august 1953 
-„Despre reorganizarea Institutului Învăţătoresc din Bălţi şi crearea 
Institutului Pedagogic din Bălți”); 
1959 - Institutului Pedagogic din Bălţi i se conferă numele  „Alecu Russo” 
(Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. nr. 169 din 24 aprilie 1959);
2007- Înregistrarea Statutului Universităţii la Camera Înregistrării de Stat a 
Ministerului Dezvoltării Informaţionale (nr. 1007602000972  din 24.01.2007).

Numărul de angajaţi 600
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este o instituţie publică 
acreditată academic şi ştiinţific. Universitatea se subordonează la nivel 
administrativ central Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (pe domeniile de cercetare, transfer 
tehnologic şi instruire prin doctorat).

Principalele destinaţii de export Servicii educaționale, cercetare ştiințifică
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia  Cojocaru Igor, Prorector pentru activitatea ştiințifică
Telefon/Fax +373 (231) 52 342
Pagina Web, adresa electronică www.usarb.md, rector@usarb.md
Adresă A. Puşchin, 38. Bălți, MD - 3100, Moldova
Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

 

Fondarea Grădinii Botanice în mun. Bălți va servi în scopuri educaționale, 
ştiințifice şi culturale. Grădina Botanică va fi creată în cadrul Universității de Stat 
,,Alecu Russo” din Bălți, care dispune de Facultatea de Ştiințe Reale, Economice 
şi ale Mediului, cu Catedra de Ştiințe ale Naturii şi Agroecologie. Viitorii specialişti 
în domeniul biologiei, ecologiei, agroecologiei ş.a., vor avea posibilitatea de a 
obține o pregătire teoretică şi practică în baza instruirilor şi cercetărilor efectuate 
în teren. Grădina Botanică va servi concomitent pentru educația ecologică 
şi culturală a copiilor din şcoli şi grădinițe nu doar din mun. Bălți, dar şi din 
raioanele şi satele adiacente din zona de Nord a Republicii Moldova.

Costurile totale ale proiectului, € 500.000 EURO
Investiții ale companiei (inclusiv 
costurile, €)

Nu

Investiții ale partenerilor (inclusiv 
costurile, €)

500.000 EURO

Forma de cooperare (Joint Venture/
Greenfield/Credit/etc.)
Disponibilitatea planului de afaceri 
(scrieţi “da” sau “nu”)

Da
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Reabilitarea halei de producere industrială în blocul 50  al 
Parcului Industrial ”Răut” din municipiul Bălți

Denumirea companiei Parcul Industrial „Răut” (PI ”Răut”)
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producere industrială
Anul fondării 1944
Statutul legal Parc Industrial 
Numărul de angajaţi 417 (7 rezidenți)
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Parcul Industrial „Răut” oferă rezidenților săi: încăperi de producere 
şi oficii, spații pentru construcție şi servicii necesare dezvoltării unei 
afaceri în industrie, în special pentru: producerea echipamentului 
hidroacustic naval, producerea componentelor electrice şi 
electronice cu valoare adăugată înaltă, cît şi echipamentului 
medical, hidroacustic de navigație, industrial, echipamentului 
pentru transportul feroviar şi altele.

Principalele destinaţii de export India, Federația Rusă, România
Informaţii de contact

Persoana de contact, funcţia
Cojocari Ion, Director general S.A. ”Răut” – Întreprinderea 
administratoare a Parcului Industrial

Telefon/Fax +373 231 23090
Pagina Web, adresa electronică http://www.industrialpark.md, start@industrialpark.md  

Adresă
Parcul Industrial „Răut”, Republica Moldova, Municipiul Bălți,
Strada Decebal, nr.13

Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

 

Proiectul prevede reparația capitală a halei industriale 50 cu suprafața 
de peste 5 000 m.p., care include lucrări de: demontare interior, reparație 
acoperiş, izolare termică, turnare pardoselii industriale, schimbarea 
geamurilor şi uşilor, schimbarea utilajului pentru manipulare, instalarea 
sistemului de ventilare, condiționare şi încălzire, schimbarea rețelelor şi 
echipamentelor electrice de distribuție şi transformare.

Costurile totale ale proiectului, € 2 250 000 EURO 
Investiții ale companiei (inclusiv 
costurile, €)
Investiții ale partenerilor (inclusiv 
costurile, €)

2 250 000 EURO

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Brownfield 

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Nu 
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Modernizarea Hotelului  "Bălți"

Denumirea companiei Întreprinderea Municipală „Hotel „BĂLŢI”

Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Hotel şi restaurant de afaceri
Anul fondării 1962
Statutul legal ÎNTREPRINDERE MUNICIPALĂ
Numărul de angajaţi 50
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Servicii de cazare şi alimentație pentru locuitorii şi vizitatorii 
municipiului. Închirierea săli pentru conferințe cu capacitatea de 
40 şi 80 de locuri pentru organizarea seminarelor, conferințelor, 
training-urilor şi meselor pentru participanți.

Principalele destinaţii de export -
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Terioşchina Svetlana, Director al Întreprinderii Municipale
Telefon/Fax +373(231)61366,  (fax)+373(231)61137,(mob.) +37369721118
Pagina Web, adresa electronică www.hotelulbalti.md, e-mail: hotelbalti@mail.ru 
Adresă Republica Moldova, municipiul Bălţi, str. M.Sadoveanu, 1
Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

 

Scopul proiectului constă în modernizarea şi dezvoltarea 
condițiilor de primire a vizitatorilor şi turiştilor în municipiul Bălți 
prin modernizarea prestării serviciilor de cazare şi alimentație. 
Reconstrucția şi renovarea tuturor camerelor pentru oaspeți şi a 
utilitaților publice, cît  şi izolarea termică a fațadei clădirii hotelului, 
înlocuirea acoperişului şi parțial a ferestrelor şi a uşilor, cît şi 
continuarea demarării lucrărilor de gazificare, va  permite oferirea 
serviciilor de înalt nivel la prețuri accesibile.  

Costurile totale ale proiectului, € 500 000 EURO
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

 -

Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

500 000 EURO

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Compania mixtă

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

NU
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Denumire
Denumirea proiectului de investiţii Reabilitarea halei de producere industrială în blocul 41A al Parcului 

Industrial ”Răut” din municipiul Bălți
Denumirea companiei Parcul Industrial ”Răut” (PI ”Răut”) 
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producere industrială
Anul fondării 1944
Statutul legal Parc Industrial 
Numărul de angajaţi 417 (7 rezidenți)
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Parcul Industrial „Răut” oferă rezidenților săi: încăperi de producere şi oficii, 
spații pentru construcție şi servicii necesare dezvoltării unei afaceri în 
industrie, în special pentru: producerea echipamentului hidroacustic naval, 
producerea componentelor electrice şi electronice cu valoare adăugată 
înaltă, cît şi a echipamentului medical, hidroacustic de navigație, industrial, 
echipamentului pentru transportul feroviar şi altele.

Principalele destinaţii de export India, Federația Rusă, România
Informaţii de contact

Persoana de contact, funcţia Ion Cojocari, Director general al S.A. ”Răut” – Întreprindere administratoare 
a Parcului Industrial

Telefon/Fax +373( 231) 2 30 90
Pagina Web, adresa electronică http://www.industrialpark.md, start@industrialpark.md  

Adresă
Parcul Industrial „Răut”
Republica Moldova, municipiul Bălți
Strada Decebal, nr.13

Descrierea proiectului de investiții

Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

 

Proiectul prevede reparația capitală a blocului mixt administrativ-
industrial 41A cu suprafața de 9155 m.p. care include lucrări: demontare 
interior, reparație acoperiş, izolare termică, turnare pardoseli industriale, 
schimbarea geamurilor şi uşilor, schimbarea utilaj de manipulare, instalarea 
sistemului de ventilare, condiționare şi încălzire, schimbarea rețelelor şi 
echipamentelor electrice de distribuție şi transformare.

Costurile totale ale proiectului, € 1 350 000 EURO 
Investiții ale companiei (inclusiv 
costurile, €)

Nu

Investiții ale partenerilor (inclusiv 
costurile, €)

1 350 000 EURO

Forma de cooperare (Joint Venture/
Greenfield/Credit/etc.)

Brownfield 

Disponibilitatea planului de afaceri 
(scrieţi “da” sau “nu”)

Nu 
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Denumire
Denumirea proiectului de investiţii Reabilitarea halei de producere industrială în blocul 57 B al Parcului 

Industrial ”Răut” din municipiul Bălți
Denumirea companiei Parcul Industrial ”Răut” (PI ”Răut”)
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producere industrială
Anul fondării 1944
Statutul legal Parc  Industrial 
Numărul de angajaţi 417 (7 rezidenți)
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Parcul Industrial „Răut” oferă rezidenților: încăperi de producere şi oficii, 
spații pentru construcție şi servicii necesare dezvoltării unei afaceri în 
industrie, in special în: producerea echipamentului hidroacustic naval, 
producerea componentelor electrice şi electronice cu valoare adăugată 
înaltă cît şi echipament medical, hidroacustic de navigație, industrial, 
echipament pentru transport feroviar şi alte.

Principalele destinaţii de export India, Rusia, România
Informaţii de contact

Persoana de contact, funcţia
Ion COJOCARI, Director general S.A. ”Răut” – Întreprinderea administratoare 
a Parcului Industrial

Telefon/Fax +373 (231) 23090
Pagina Web, adresa electronică http://www.industrialpark.md, start@industrialpark.md  

Adresă
Parcul Industrial „Răut”, Republica Moldova, municipiul Bălți
Strada Decebal, nr.13

Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

 

Proiectul prevede reparația capitală a halei industriale 57B cu suprafața de 
aproximativ 5 000 m.p., care include lucrări: demontare interior, reparație 
acoperiş, izolare termică, turnare pardoseli industriale, schimbarea 
geamurilor şi uşilor, schimbarea utilajului pentru manipulare, instalarea 
sistemului de ventilare, condiționare şi încălzire, schimarea rețelelor şi 
echipamentelor electrice de distribuție şi transformare.

Costurile totale ale proiectului, € 750 000 EURO 
Investiții ale companiei (inclusiv 
costurile, €)

Nu 

Investiții ale partenerilor (inclusiv 
costurile, €)

750 000 EURO

Forma de cooperare (Joint Venture/
Greenfield/Credit/etc.)

Brownfield 

Disponibilitatea planului de afaceri 
(scrieţi “da” sau “nu”)

Nu 
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Modernizarea Stadionului Municipal „Olimpia”

Denumirea companiei  Întreprinderea Municipală  „Stadionul Olimpia”  
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Sport
Anul fondării 22.02.2001
Statutul legal Întreprindere Municipală
Numărul de angajaţi 10 
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Acordarea serviciilor de arendă a terenului de fotbal, pistelor de 
alergare, corturilor de tenis, sălii de forță

Principalele destinaţii de export Nu este cazul
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Sadovnicov Igor, Director al Întreprinderii Municipale
Telefon/Fax +(373) 68956000
Pagina Web, adresa electronică 1414svetlana@mail.ru
Adresă Republica Moldova, municipiul Bălți, Strada Kiev nr. 155
Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Proiectul prevede execuția următoarelor lucrări:
-	 reconstrucția terenului de fotbal;
-	 înlocuirea pistelor de alergare şi a nucleului atletic;
-	 amenajarea terenului pentru tenis de cîmp;
-	 construcția si amenajarea a două terenuri pentru 

minifotbal;
-	 înlocuirea gardului metalic;
-	 reconstrucția arcului de la intrarea principală;
-	 înlocuirea a 5000 de scaune din tribune cu scaune din 

plastic de tip antivandalism;
-	 reabilitarea sălii de forță;
-	 reabilitarea tribunelor pentru suporteri;
-	 instalarea a 5000 m² de pavaj;
-	 înlocuirea gardului din jurul pistelor de alergare;
-	 amenajarea terenului pentru volei şi badminton;
-	 înlocuirea tabloului pentru afişaj electronic;
-	 reabilitarea blocului administrativ.

Costurile totale ale proiectului, €  1 012 000  EURO
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

 1 012 000  EURO

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Broundfield

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Da (planul lucrărilor parțiale)
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Denumirea
Denumirea proiectului 
investiţional

Reabilitarea sistemelor de încălzire şi cazangerii 

Denumirea companiei Întreprinderea Municipală (ÎM)„Termogaz-Bălţi”
Informaţie despre companie
Sectorul activităţii Termoficare
Anul înfiinţării 2003
Statutul juridic Întreprindere Municipală
Numărul angajaţilor 42 persone
Descrierea activităţii de biznes 
a companiei (maximum 100 
cuvinte)

Furnizarea energiei termice şi deservirea echipamentelor 
alimentate cu gaz de diferite tipuri

Ţările de export    -
Datele de contact
Persoana de contact, funcţia Munteanu Stepan, Director al Întreprinderii Municipale
Tel./Fax +373 (231) 4 10 54 
Pagina-web, e-mail termogaz_bl@mail.ru 
Adresa mun. Bălţi, str. Feroviarilor, 19 “A”
Descrierea proiectului de investiții
Rezumat al proiectului 
(maximum 200 cuvinte)

Scopul proiectului constă în modernizarea sistemelor de încălzire şi 
cazangerii prin:

1. Repararea izolaţiei termice a reţelelor de încălzire.
2. Modernizare cazangeriei "Arbore".
3. Înlocuirea cazanului şi a pompei, echipamentelor cazangeriei 

str. “Krîlov”.
4. Schimbarea tipului de garnitură la blocul reţelelor de 

termoficare  "Krîlov" din subteran la sol.
5. Înlocuirea puterii motorului pompei şi achiziţionarea 

pompei de reţea cu convertor de frecvenţă integrat pentru 
cazangeria "Feroviarilor".

6. Înlocuirea armăturei de închidere a cazangeriilor, unităţilor de 
ascensor şi a camerei termice.

Costul total al proiectului, € 300 000 EURO
Contribuţia anticipată a 
companiei în proiect (inclusiv 
costurile, €)

   -

Contribuţia anticipată a 
partenerului investiţional în 
proiect (inclusiv costurile, €)

300 000 EURO

Forma de cooperare (Compania 
mixtă/Greenfield/Credit/etc.)

Compania mixtă

Existenţa business-planului al 
proiectului (scrieţi “da” sau “nu”)

NU
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Construcția şi dezvoltarea Parcului Industrial în cadrul Zonei 
Economice Libere „Bălți”

Denumirea companiei Zona Economică Liberă ”Bălți” (ZEL ”Bălți”)
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producere industrială
Anul fondării 2010
Statutul legal Zona Economică Liberă 
Numărul de angajaţi 3500 (53 rezidenţi)
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

•	 închirierea spaţiilor şi terenurilor la un preț cu mult mai 
atrăgător decît cel de piață;

•	 acordarea posibilităţii de a depozita mărfuri fără careva 
restricţii în privinţa limitelor maxime sau celor minime şi 
fără obligaţia de a achita taxe vamale;

•	 depozitarea mărfurilor în magazii şi platforme; 
•	 executarea operaţiunilor de ambalare, dezambalare, 

asamblare, sortare, prelucrare etc;
•	 manipularea mărfurilor străine (descărcare, încărcare, 

transbordare);
•	 obţinerea beneficiilor mari din diferenţa de taxe de 

transport pentru mărfurile aduse în vrac şi reexportate din 
zonă după prelucrarea acestora;

•	 posibilitatea de a organiza în zonă magazine – expoziţii 
permanente, în vederea vînzării.

Principalele destinaţii de export Germania, Austria, Italia, Japonia, România
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Vasile Şoldan, Administrator Principal interimar ZEL ”Bălți”
Telefon/Fax +373 231 88881
Pagina Web, adresa electronică http://www.zelb.md/ 

Adresă
Zona Economică Liberă ”Bălți” 
Republica Moldova, Municipiul Bălți
Strada Industrială, nr.4

Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Scopul creării parcului industrial în cadrul ZEL „Bălţi” este 
intensificarea atractivităţii investiţionale a PI în baza utilizării 
posibilităţilor existente, incluzînd regimul facilitar dublu al PI şi 
ZEL. PI va avea o infrastructură proprie, care va asigura utilităţile 
necesare funcţionării rezidenţilor PI şi care nu poate fi asigurată 
în parte de fiecare rezident. Pentru serviciile aferente costurilor  
necesare menţinerii şi dezvoltării PI, Întreprinderea Administratoare 
va percepe de la rezidenţi o taxă de administrare (sau o taxa de 
chirie).
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Astfel, parcul industrial creat va oferi posibilitatea de a folosi mult 
mai avantajos aşezarea geografică favorabilă a regiunii, care este 
amplasată la intersecţia dintre principalele artere de transport, 
care leagă cele mai mari pieţe, ce poate deveni atrăgătoare, 
în primul rînd pentru investiţii din partea oamenilor de afaceri 
din Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente şi 
Statele terțe.

Costurile totale ale proiectului, € 14 000 000  
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

14 000 000  

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Greenfield

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Există Studiul de Fezabilitate privind crearea Parcului Industrial
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Constructia Complexului Economic International  cu Centrul 
Expozitional în cadrul Zonei Economice Libere „Bălți”

Denumirea companiei Zona Economică Liberă ”Bălți” (ZEL ”Bălți”)
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producere industrială
Anul fondării 2010
Statutul legal Zona Economică Liberă 
Numărul de angajaţi 3500 (53 rezidenţi)
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

•	 închirierea spaţiilor şi terenurilor la un preț cu mult mai 
atrăgător decît cel de piață;

•	 acordarea posibilităţii de a depozita mărfuri fără careva 
restricţii în privinţa limitelor   maxime sau celor minime şi 
fără obligaţia de a achita taxe vamale;

•	 depozitarea mărfurilor în magazii şi platforme; 
•	 executarea operaţiunilor de ambalare, dezambalare, 

asamblare, sortare, prelucrare etc;
•	 manipularea mărfurilor străine (descărcare, încărcare, 

transbordare);
•	 obţinerea beneficiilor mari din diferenţa de taxe de 

transport pentru mărfurile aduse în vrac şi reexportate din 
zonă după prelucrarea acestora;

•	 posibilitatea de a organiza în zonă magazine – expoziţii 
permanente, în vederea vînzării.

Principalele destinaţii de export Germania, Austria, Italia, Japonia, România
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Vasile Şoldan, Administrator Principal interimar ZEL ”Bălți”
Telefon/Fax +373 (231) 88881
Pagina Web, adresa electronică http://www.zelb.md/ 

Adresă
Republica Moldova, Municipiul Bălți
Strada Industrială, nr.4

Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Proiectul va oferi posibilitate întreprinderilor din Regiunea de Nord 
a Republicii Moldova, dar şi din regiunile de graniță din statele 
vecine, accesul la piața internațională prin cel mai modern element 
al comerțului internațional şi anume, tîrgurile şi expozițiile. 

Proiectul presupune:
a) construcția unui bloc administrativ, în patru nivele (înălțimea 

fiecărui nivel de 3 m), cu o suprafață de 10000 mp.; 
b) construcția unui pavilion multifuncțional, în două nivele 

(înălțimea fiecărui nivel de 6 m), cu o suprafață de 15000 
mp., dotat cu ascensor de capacitate sporită pentru 
mărfuri; 



25OPORTUNITĂȚI DE COOPERARE INVESTIȚIONALĂ ALE REGIUNII DE NORD A REPUBLICII MOLDOVA

c) amenajarea suprafețelor de expunere în aer liber, cu o 
suprafață de 10000 mp;

d) amenajarea unei parcări cu o capacitate de 300 
autoturisme în cadrul ZEL ”BĂLȚI”, în locația din subzona nr. 
3, care este amplasată reuşit din punct de vedere al căilor 
de acces. 

e) asigurarea iluminării şi încălzirii încăperilor pe baza 
resurselor de energie alternativă (panouri fotovoltaice şi 
panouri solare tub vid),  ce nu au un impact negativ asupra 
mediului înconjurător

Costurile totale ale proiectului, € 3 200 000  EURO
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

3 200 000  EURO

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Greenfield

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Nu
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Pe teritoriul raionului Făleşti sunt amplasate 
oraşul Făleşti şi 75 localităţi, administrarea 
cărora se efectuează prin intermediul a 33 de 
primării. Partea de Vest a raionului Făleşti oferă 
vecinătatea cu România(UE).

Legătura cu teritoriul României se face prin 
punctele vamale Sculeni şi Costeşti, care se 
află la o distanță de 35 km şi, respectiv, 62 km 
de oraşul Făleşti. Distanța pînă la Ucraina prin 
vama Otaci este de 131 km. 

Reţeaua de drumuri publice din raionul 
Făleşti constituie în total – 340,437 km, dintre 
care: 2 drumuri republicane cu lungimea 
de – 66,172 km, 7 drumuri regionale cu 
lungimea de – 132,685 km si 31 de drumuri 
publice locale de interes raional cu lungimea 
de – 141,58 km. Dintre cele 141,58  km de 
drumuri publice locale de interes raional 
cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sunt 
acoperite – 51,63 km şi cu îmbrăcăminte din 
pietriş – 89,95 km.

Iraida BÎNZARI
Preşedinte raion Făleşti

Raionul Făleşti este situat în partea de nord-vest al 
Republicii Moldova, la o distanță de 125 km de la 
capitală (municipiul Chişinău) şi la o distanță de 33 
km de la municipiul Bălți. Acesta ocupă o suprafaţă 
de 1072 km², suprafeţele agricole constituie - 
80501 ha, 12393 ha – păduri şi fîşii de protecţie, 
4222 ha – suprafeţele acvatice. 

PREZENTAREA 
RAIONULUI FĂLEȘTI

Raionul dispune de infrastructură de transport 
feroviar. Pe teritoriul raionului sunt 5 staţii 
feroviare, dintre care una pe teritoriul oraşului 
Făleşti. Transportul auto de călători deserveşte 
zilnic 61 rute.

Populaţia raionului constituie 91,2 mii 
locuitori, iar cea a oraşului Făleşti – 18,3 
mii locuitori. Ponderea populaţiei de gen 
masculin constituie aproximativ 48,6%, faţă de 
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51,4% populaţie feminină. Populația în vârstă, 
aptă de muncă, din totalul populației din 
raion, constituie 19 155 persoane.

Pe teritoriul raionului sunt înregistraţi 9099 
agenţi economici şi întreprinzători individuali, 
inclusiv:1114 - Persoane juridice / 1052 - 
Întreprinderi Individuale / 6933 - Gospodării 
Ţărăneşti.

Agenţii economici din teritoriul raionului 
Făleşti au o activitate fructuoasă în domeniul 
comerţului exterior. Exporturile de mărfuri au 
avut ca destinaţie ţările Uniunii Europene şi CSI: 
România, Italia, Germania, Kazahstan, Belarus, 
Israel, Spania, Elveția, Austria, Georgia, Federația 
Rusă, Ucraina, Nigeria. Principalele tipuri de 
mărfuri exportate sunt: îmbrăcăminte de lucru 
pentru bărbaţi, jucării surpriză, cablaje electrice, 
zahăr alb tos din sfeclă de zahăr, distilate din 
prune şi caise, rachiu din prune şi caise,băutură 
alcoolică, aparate pentru ambalarea mărfurilor, 
porumb destinat însămînțării. Numărul 
tranzacţiilor economice de export - import a 
constituit – 2313 tranzacţii.

Consiliul Raional Făleşti are în proprietate 
şi dispune de clădiri de producere şi 
administrative cu o suprafață totală de cca 
5000 metri pătrați, inclusiv spații de producere 
de cca 4000 metri pătrați. 

Există şi spaţii industriale care pot fi utilizate 
în crearea unui parc industrial sau a unei zone 
economice libere cum ar fi potenţialul:

SA „Uzina de Maşini de Salubritate Făleşti” 
amplasată în zona industrială a or. Făleşti, str. 
M. Eminescu 61. Cota parte a statului este de 
94,124%. Întreprinderea are o suprafaţă totală 

de cca. 13,2 ha şi dispune de 41200 m.p. spaţii 
de producere. Este amplasată în imediata 
vecinătate a drumului naţional R17, la 1,6 km 
de la drumul naţional R16, care face legătură 
cu punctul de trecere a frontierei, Sculeni 
(33 km), şi la 2,35 km de la staţia Făleşti a căii 
ferate. Pentru facilitarea activităţii operaţionale 
dispune de o linie de cale ferată de 1,5 km ce 
face legătura cu Calea Ferată a RM. Punctul 
de conectare la sistemele de aprovizionare cu 
gaz natural se află la o distanţă de 1.2 km. Are 
acces la apă şi canalizare.

SA „Prut-80”,amplasată în zona industrială a or. 
Făleşti, str. M. Eminescu 63. Întreprinderea are 
o suprafaţă totală de cca. 3,8 ha şi dispune de 
13800 m.p. spaţii de producere. Este amplasată 
în imediata vecinătate a drumului naţional 
R17, la 1,6 km de la drumul naţional R16, care 
face legătură cu punctul de trecere a frontierei, 
Sculeni (33 km), şi la 2,35 km de la staţia 
Făleşti a căii ferate. Pentru facilitarea activităţii 
operaţionale dispune de o linie de cale ferată 
de 1,5 km ce face legătura cu Calea Ferată 
a RM. Punctul de conectare la sistemele de 
aprovizionare cu gaz natural se află la o distanţă 
de 1.2 km. Are acces la apă şi canalizare.
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Vînzare clădire şi teren aferent 

Denumirea companiei Combinatul de panificație Făleşti
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Industria alimentară, producerea pîinii şi produselor de panificație
Anul fondării 1961
Statutul legal Cooperația de consum
Numărul de angajaţi 30
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Producerea pîinii şi produselor de panificație după metoda 
tradițională cu maia, cît mai puțini aditivi alimentari. Pentru viitor 
compania tinde să obțină un produs 100 % sănătos.

Principalele destinaţii de export
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Dubina Svetlana, director
Telefon/Fax Tel.: +373 259 2 41 12,  fax: +373 259 2 25 17
Pagina Web, adresa electronică contfalpanifcop@rambler.ru
Adresă Or.Făleşti, strada 31 August, 110
Descrierea proiectului de investiţii

Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Se propune vânzării clădirea şi terenul aferent fostei fabrici de 
pâine. Suprafața totală a terenului 1,0848 ha, inclusiv suprafața 
clădirii fabricii de 1308 m p, depozit de făină 397 m.p., cămin – 155 
m.p., garaj – 128 m.p., baia cu bazin – 73 m.p., fîntînă arteziană cu 
apă potabilă. 

Costurile totale ale proiectului, € 150000 Euro
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Vînzare sau predarea în locațiune

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Profilul ProPunerilor de investiţii în moldova, 2017
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Reabilitarea halei de producere industrială

Denumirea companiei Consiliul Raional Făleşti
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Industrie
Anul fondării 1987
Statutul legal 
Numărul de angajaţi -
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Oferirea încăperilor de producere, oficiilor, spațiilor pentru 
construcție rezidenților şi serviciilor necesare dezvoltării unei 
afaceri în industrie

Principalele destinaţii de export -
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Bînzari Iraida
Telefon/Fax Tel: +373 259 22650 / 259 22658

Pagina Web, adresa electronică 
http://www.cr-falesti.md/ , consiliu_falesti@yahoo.com,  crfalesti@
gmail.com

Adresa MD. or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Necesită reparația capitală a halei industriale cu suprafața de 
aproximativ 6655.1 m.p., şi clădirea administrativă 2039,4 m. p., 
care include lucrări: demontare interior, reparație acoperiş, izolare 
termică, turnare pardoseli industriale, schimbarea geamurilor şi 
uşilor, schimbarea echipamentelor de ridicare, instalarea sistemului 
de ventilare, condiționare şi încălzire, schimbarea rețelelor şi 
echipamentelor electrice de distribuție şi transformare.

Costurile totale ale proiectului, € -
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

-

Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

- 

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

 Brownfield, vînzare.

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Nu
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Retehnologizarea uzinei constructoare 
de maşini de salubritate

Denumirea companiei Uzina constructoare de maşini de salubritate
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Industrie
Anul fondării 1980
Statutul legal Societate pe Acţiuni
Numărul de angajaţi 24
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Construcţia de maşini speciale, prelucrare metal, reparaţie utilaj.

Principalele destinaţii de export -
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Bînzari Fiodor Ion
Telefon/Fax Tel.: +373 79754683, +373 259 23714 / +373 259 26543
Pagina Web, adresa electronică 
Adresă Republica Moldova, or. Făleşti, str. M. Eminescu 61
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

 

Întreprinderea are o suprafaţa de cca. 13,2 ha şi dispune de:
•	 Bloc administrativ – 615,9 m.p.
•	 Hale de producere – 41268 m.p.,
•	 Forjerie şi Turnătorie – 6258,6 m.p.,
•	 Depozit – 3670 m.p.,
•	 2 Puncte de pomparea a apei - 325 m.p.
•	 Punct de comprimare 490 m.p. 
•	 Cota parte a statului este de 94,124%.

Întreprinderea necesită reparaţie şi retehnologizare.
Costurile totale ale proiectului, €
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Joint Venture, Brownfield, vînzare.

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

DA – studiu de fezabilitate
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În raionul Ocnița (la Naslavcea) se află 
extremitatea nordică a Republicii Moldova. 
Suprafaţa totală a raionului este de 598 
km². Teritoriul raionului e traversat de calea 
ferată cu nodul principal Ocniţa şi drumurile 
naţionale R-8, R-9, R-10, R-11, R-51. Activează 
următoarele puncte vamale: Ocniţa-Secureni, 
Otaci-Moghiliov-Podolschii, Clocuşna-
Secureni. Reşedința raionului este or.Ocnița cu 
o populație de 9700 locuitori.

Structura administrativ-teritorială 
o constituie 33 localităţi, inclusiv 21 primării: 
orăşeneşti – 3  (Ocnița, Otaci, Frunze); 
comunale – 6 Calaraşeuca (Calaraşeuca-
Berezovca), Lencăuți (Lencăuți-Verejeni), 
Lipnic, (Lipnic-Paustova), Ocnița (Ocnița-

Vasile ROMANIUC
Preşedinte raion Ocnița

Amplasarea geografică: Raionul Ocniţa este 
amplasat în partea de nord-est a Republicii 
Moldova, la o distanţă de 236 km de or. 
Chişinău. Situat pe cursul mediu al rîului Nistru 
ce îşi mînă lent apele pe o porţiune de 32 km 
pe teritoriul raionului, se învecinează la Nord 
cu  Republica Ucraina (regiunile Cernăuţi şi 
Viniţa), la Vest cu raionul Briceni, la Sud şi Sud-
Est cu raioanele Edineţ şi Donduşeni. 

PREZENTAREA 
RAIONULUI OCNIȚA

Maiovca), Gr.Moldova (Gr.Moldova, Gr.Raia, 
gara Rediul-Mare), Bîrlădeni (Paladea, Rujnița, 
Bîrlădeni), Vălcineț (Valcineț- Codreni)); 
săteşti - 12 (Unguri, Sauca, Gîrbova, Bîrnova, 
Mereşeuca, Naslavcea, Dîngeni, Mihalaşeni, 
Clocuşna, Hădărăuți, Corestăuți).

Populaţia raionului Ocniţa constituie 
53,912 mii locuitori, dintre care: populaţia 
urbană - 18,509 mii persoane, populaţia 
rurală - 35,403 mii persoane. Demografia 
raionului se caracterizează printr-o 
natalitate joasă, manifestînd o tendinţa de 
scădere. Populația raionului Ocnița este 
multinațională: moldoveni - 57,7 %, ucraineni 
– 30,7 %, ruşi - 4,9%, romi - 6,0%, polonezi - 
0,1%.
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Principalele atracții turistice (natural 
culturale, istorice)

Culturale:  Mănăstirea ”Adormirea Maicii 
Domnului” (mănăstire de călugăriţe) 
s.Calaraşeuca, Casa Muzeu „Constantin 
Stamati” com. Ocniţa, Casa Muzeu „Petru 
Zadnipru” s. Sauca, Camera - Muzeu şi 
Bustul „Emil Loteanu”  s. Clocuşna, Muzeul  
„O.Cobîleanskaia” s.Unguri, Muzeul Etnografic 
or.Ocnița.

Istorice: Monument  arhitectural din 
anul 1903 „Gara Feroviară” or. Ocnița, 
Monumentele istorice consacrate 
răscoalei de la Hotin din oraşul Ocniţa, 
Semn comemorativ „La stâlpul Leahului” 
s. Berezovca, Monumentul Istoric „Fântâna 
Cadânei” com. Lipnic, Monumentul „Clopotul 
Memoriei” com. Lipnic,  „Moara de apă” s. 
Naslavcea datează  sec. XVI anul 1506, Bustul 
lui Petru Movilă şi a contesei Contacuzino 
din oraşul Otaci, „Stîlpul Leahului” din satul 
Berezovca(1620).

Naturale: Monument al Naturii Geologic şi 
Paleontologic ”Râpa Carpov Iar” şi ”Râpa Rudâi 
Iar” (Naslavcea), Monument al naturii Geologic 
şi Paleontologic ”Făclia tectonica Naslavcea”, 

Rezervaţia Peisajeră “Călărăsăuca”(Calaraşeuca) 
şi „La 33 de Vaduri» (Naslavcea). 

Relații internaționale: 
Parteneriatele Consiliului raional Ocnița sunt 
reprezentate de următoarele :

• Acordul de Cooperare între Raionul 
Ocnița (Moldova) şi  raionul Buinsk 
(Tatarstan)

• Acordul de Colaborare între Raionul 
Ocnița (Moldova) şi Regiunea Preilu 
(Letonia)

• Acordul de Colaborare între Raionul 
Ocnița (Moldova) şi Raionul Secureni 
(Ucraina)

• Membru a Euroregiunii „Nistru”
• Membru a  Euroregiunii “Prutul de Sus”. 

Economia 
Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Conform datelor prezentate de Camera 
Înregistrării de Stat, în raion sunt înregistrate 
3887 de întreprinderi după forma juridică.

-	 Societăţi pe acţiuni – 25
-	 Societăţi cu răspundere limitată – 401
-	 Gospodării ţărăneşti – 2 609
-	 Întreprinderi individuale – 520
-	 Cooperative de producere – 39
-	 Alte – 293

Zona economica Liberă „Otaci-Business”

Parcul de producție „Otaci-Business” este amplasat în pe adresa: MD-7106, str.Voitovici,21 or.Otaci, 
rl.Ocniţa şi acoperă pe o suprafaţă de 33,1872 ha. Anul înfiinţării – 1998,  26 februarie, pe un 
termen de 25 ani. În ZAL sunt permise următoarele activităţi:
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• producerea confecţiilor;
• locațiune;
• producţie de mobilier;
• comerţ angro;
• producerea obiectelor din masă plastică şi metaloplast;
• producerea combustibilului alternativ „BIO-100”;
• producerea biobenzinei Ae-92,Ae-95,Ae-98;
• producerea confecţiilor pentru femei;
• ambalare, sortare.

Poziţionarea în teritoriu:
Distanţa pînă la cele mai importante centre este de:

• Bălţi -120km, Chişinău -220km.
• Gara feroviară Vălcineţ – 500 metri.
• Punctul de control vamal al RM Otaci - 1km

În zona liberă drumurile sunt asfaltate şi se află în stare bună, sunt două căi ferate. Este dezvoltată 
insfrastructura: reţea de apă, canalizare, gaz, electricitate. În zona liberă sunt înregistraţi 11 rezidenţi.

SA   “ Roada – Otaci ”

 

Denumirea   agentului   economic SA   “ Roada – Otaci ”
Anul  construcţiei, materiale  utilizate Anii  ’70-80.  Piatră ,beton,metal .
Suprafaţa  (m2, inclusiv pe  nivele  şi terenul aferent) 6,1885  ha
Preţul  de  arendă  per  1  m2 negociabil
Asigurarea  tehnică  ( uzura, utilaje  pezente  în 
clădire, conform  specificului  destinaţiei, inclusiv  
grupul  sanitar )

utilaje  pentru  comerţ angro, ambalare, sortare.

Dotarea  şi  starea  tehnică a încăperii ( electicitate, 
gaz, căldură, canalizare, etc.) 

Gazificat,  infrastructură  dezvoltată

Infrastructura  logistică  (căi de acces rutier, feroviar, 
inclusiv distanţe cheie  etc.)

Distanţa  500  metri pînă la gara  feroviară, acces la 
căi rutiere asfaltate în stare bună .

Adresa  juridică,  tel. contact MD  - 7106, str.Voitovici, 24 or.Otaci , r-n Ocniţa, RM ,  
tel . /271/79-7-05, 069955521
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SA   “ Beton ”

Denumirea   agentului   economic SA   “ Beton ” 
Anul  construcţiei, materiale  utilizate Anii  ’70-80. Beton, metaloconstrucţii .
Suprafaţa  ( m2, inclusiv pe  nivele  şi terenul aferent) 17000 m2
Preţul  de  arendă  per  1  m2 negociabil
Asigurarea  tehnică  ( uzura, utilaje  pezente  în 
clădire, conform  specificului  destinaţiei, inclusiv  
grupul  sanitar)

Utilaje  pentru  producţie industrială 

Dotarea  şi  starea  tehnică a încăperii ( electicitate, 
gaz, căldură, canalizare, etc.) 

Infrastructură  dezvoltată

Infrastructura  logistică  (căi de acces rutier, feroviar, 
inclusiv distanţe cheie  etc.)

Distanţa  10-20  metri pînă la nodul de cale  ferată, 
acces la căi rutiere asfaltate în stare bună.

Adresa  juridică,  tel. contact MD  - 7106, or.Otaci, r-n Ocniţa, RM 
str.Voitovici, 21 tel . 0/271/79-7-05, 069955521

SA   “ Rezonanţa ”

Denumirea   agentului   economic SA   “ Rezonanţa ”
Anul  construcţiei, materiale  utilizate Anii  ’70-80. Piatră ,beton,metal .
Suprafaţa  (m2, inclusiv pe  nivele  şi terenul aferent) 7,9932  ha
Preţul  de  arendă  per  1  m2 negociabil
Asigurarea  tehnică  ( uzura, utilaje  pezente  în 
clădire, conform  specificului  destinaţiei, inclusiv  
grupul  sanitar)

Utilaj  pentru  sudare, tăiere a ferului, şlefuire, oxidare 
a metalului şi altele, prelucrarea lemnului

Dotarea  şi  starea  tehnică a încăperii ( electicitate, 
gaz, căldură, canalizare, etc.) 

Infrastructură  dezvoltată

Infrastructura  logistică  (căi de acces rutier, feroviar, 
inclusiv distanţe cheie  etc.)

Distanţa  10-20  metri pînă la nodul de cale ferată, 
acces la căi rutiere asfaltate în stare bună.

Adresa  juridică,  tel. contact MD  - 7106, or.Otaci, r-n Ocniţa, RM, str.Voitovici, 19    
tel . 0/271/79-7-05, 069955521
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SA   “ Nistru ” DTD

Denumirea   agentului   economic SA   “ Nistru ” DTD 
Anul  construcţiei, materiale  utilizate Anii  ’70-80. Piatră ,beton,metal .
Suprafaţa  (m2, inclusiv pe  nivele  şi terenul aferent) 3,5153  ha
Preţul  de  arendă  per  1  m2 Negociabil
Asigurarea  tehnică  ( uzura, utilaje  pezente  în 
clădire, conform  specificului  destinaţiei, inclusiv  
grupul  sanitar)

 Utilaj  pentru  fabricarea  
alcoolului  etilic 

Dotarea  şi  starea  tehnică a încăperii ( electicitate, 
gaz, căldură, canalizare, etc.) 

Gazificat,  infrastructură  dezvoltată

Infrastructura  logistică  (căi de acces rutier, feroviar, 
inclusiv distanţe cheie  etc.)

Distanţa  500  metri pînă la gara  feroviară, acces la 
căi rutiere asfaltate în stare bună . 

Adresa  juridică,  tel. contact MD  - 7106, or.Otaci , r-n Ocniţa, RM 
str.Voitovici, 25  tel . 0/271/79-7-05, 069955521

SA   “ Mariuța ”

Denumirea   agentului   economic SA   “ Mariuța ”
Anul  construcţiei, materiale  utilizate Anii  ’70-80. Piatră, beton, metal .
Suprafaţa  (m2, inclusiv pe  nivele  şi terenul aferent) 1,020 ha
Preţul  de  arendă  per  1  m2 Negociabil
Asigurarea  tehnică  ( uzura, utilaje  pezente  în 
clădire, conform  specificului  destinaţiei, inclusiv  
grupul  sanitar)

Utilaj pentru fabrica de  confecţii                              
( maşini de cusut, de călcat şi de croit)

Dotarea  şi  starea  tehnică a încăperii ( electicitate, 
gaz, căldură, canalizare, etc.) 

Infrastructură  dezvoltată

Infrastructura  logistică  (căi de acces rutier, feroviar, 
inclusiv distanţe cheie  etc.)

Distanţa  500  metri pînă la gara  feroviară, acces la 
căi rutiere asfaltate în stare bună.

Adresa  juridică,  tel. contact  s.Vălcineţ, r-n Ocniţa, RM  
tel . 0/271/79-7-05, 069955521
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Dezvoltarea turismului rural

Denumirea companiei G.Ț.“Capmoale Victor Dumitru”
Logo-ul companiei -
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Agricultură (apicultură)
Anul fondării 2001
Statutul legal Gospodărie țărăneascăȚ
Numărul de angajaţi 2
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Producerea şi comercializarea produselor apicole.

Principalele destinaţii de export -
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Capmoale Victor – Director
Telefon/Fax +37360252274, +37368297201
Pagina Web, adresa electronică victoras.cazacu@mail.ru
Adresă s. Paustova ,r-nul Ocnița
Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Gospodăria Țărănească intenționează dezvoltarea afacerii prin 
mărirea stupinei cu 50 familii şi organizarea unei pensiuni 
agroturistice.
Principalele obiective care trebuie indeplinite: 
- procurarea inventarului apicol;  
- construcția unui spațiu destinat turismului rural;
- procurarea vestimentației popularare moldoveneşti.

Costurile totale ale proiectului, € 20000  €
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

10000  €

Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

10000  €

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Credit

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Da

Profilul ProPunerilor de investiţii în moldova, 2017
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Achiziţionarea,păstrarea şi prelucrarea producţiuei agricole

Denumirea companiei Întreprinderea Cooperatistă de Producţie PRODCOOP din Ocniţa a 
MOLDCOOP

Logo-ul companiei
Informaţii despre companie

Sectorul de activitate
Producerea conservelor (achiziţionarea, păstrerea şi prelucrarea 
legumelor şi fructelor)

Anul fondării 1964
Statutul legal Privat 
Numărul de angajaţi La moment 16
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Producerea staţionează. Activează numai în direcţia  achiziţionării şi 
vînzării diferitor produse.

Principalele destinaţii de export .
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Dutca Vasile – Director
Telefon/Fax Tel.: +373 271 22474
Pagina Web, adresa electronică PRODCOOP 2 @ mail.ru
Adresă Or. Ocniţa, r-nul Ocniţa, str. Gagarin,2
Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Intreprinderea are nevoie de utilaje performante şi preschimbarea 
utilajului tehnologic pentru a produce conserve care ar corespunde 
cerințelor UE, reparaţia clădirilor, instalarea utilajului la frigider. 

Costurile totale ale proiectului, € 500000
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

De dorit 100%

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Investiţii

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Da
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Denumire
Denumirea proiectului de investiţii Dezvoltarea proceselor tehnologice
Denumirea companiei Compania „Interagroinvest „SA
Logo-ul companiei

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producerea , prelucrarea , uscarea , procesarea , exportul  produselor agricole.
Anul fondării Aprilie  2000
Statutul legal Societate pe Actiuni 
Numărul de angajaţi 87 angajati.  În sezon  pina la 250 persoane 
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Cultivarea culturilor agricole începând cu anul 2000. Din anul 2007 direcția 
de bază  a activităţii Companiei  este procesarea profundă a semințelor de 
dovleac şi semintelor de floarea soarelui „Confetca”.
Tehnologia prevede: uscatul, calibratul, sortatul,  ambalatul şi exportul 
semințelor de dovleac .  Anual  producem  peste 500-600 tone de semințe.  
În anul 2016 au fost cutivate 804 ha de dovleac pentru semințe. S-au produs 
peste 1000  tone  materie primă -semințe de dovleac. Anual volumul global al 
producției constituie circa 30 milioane lei . Exportul - 80 %  din toata cantitatea 
livrată. Potențialul tehnic include cele  mai moderne  agregate şi utilage 
agricole.  Compania „Interagroinvest” SA este unica întreprindere din RM care a 
implimentat Proiectul „Prima Casă de ambalaj din RM”. Dispune de o uscătorie 
de fructe şi legume cu capacitatea de uscare 12 tone  pe  zi, pe bază de  2 
cuptoare conectate la gaze  naturale,    uscatorie  ASTRA  pentru grăunțoase şi 
uleioase, cu capacitatea de 20 tone pe schimb  şi un  frigider pentru păstrarea 
a 450 tone de fructe . Eficacitatea  producerii depățeşte 30%.

Principalele destinaţii de export Liban , Bulgaria , Egipt
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Claudia Burlac – Vicepreşedinte  pe  Finanţe 
Telefon/Fax Tel.: =373 22 210 759 , +373 22 23 43 61, GSM: +373 69467950
Pagina Web, adresa electronică e-mail:  interagroinvest@mail.ru

Adresă Adresa juridică:  satul Hădărăuţi, raionul  Ocnița
Adresa fizică: str.  31 August 1989, mun. Chişinău 

Descrierea proiectului de investiții
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Maşini şi utilage  pentru  procesarea profundă a produselor agricole 
alimentare, îndeosebi, utilaje de sortare, calibrare a semințelor de dovleac . 
 Investiții pentru construcția unui parc tehnic de achiziție, prelucrare, 
sortare şi depozitare a grăunțoaselor, uleioaselor şi pentru floarea soarelui  
cu livrarea produselor la export.

Costurile totale ale proiectului, € 500 000 Euro
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

50 000 Euro

Intrările anticipate ale partenerilor 
(inclusiv costurile, €)

450000 Eur

Forma de cooperare (Joint Venture/
Greenfield/Credit/etc.)

Greenfield

Disponibilitatea planului de afaceri 
(scrieţi “da” sau “nu”)

Da
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Serviciul Vamal situat în preajma barajului 
Costeşti-Stînca este punctul de legătură a 
raionului cu localitățile județului Botoşani.

Totodată raionul Rîşcani face parte din 
Euroregiunea ”Prutul de Sus”. În teritoriu 
funcționează Nodul Hidroenergetic Costeşti 
Stînca cu o capacitate de 32 MGW.

Populația raionului constituia, la data de 
01.01.2017, 67903 persoane, dintre care 78% 
locuiesc în localitățile rurale şi 22% în oraşe. 
În componența raionului sunt 28 de unități 
administrativ teritoriale, dintre care 2 oraşe, 
26 comune şi 27 sate. Localitățile dispun de o 
infrastructură socială compusă din instituții de 
învățămînt generale şi mediu de specialitate, 
spitale, case de cultură şi biblioteci.

Profilul de specializare economică este 
orientat spre domeniul agroindustrial şi de 
prelucrare a produselor agricole, industriei  
extractive şi industriei de producere şi 

redistribuire a energiei electrice. Ponderea 
ramurii agricole constituie 74%, iar cea a 
industriei 9,5%. Potențialul economic al 
raionului constiuie în jur de 1.4 miliarde lei sau 
648.1 milioane euro.

În sectorul industrial al raionului activează 29 
întreprindei industriale, volumul producției 
industriale în prețuri curente, în anul 2016, 
a constituit 226.4 milioane lei şi a marcat o 
creştere de 11.6 % în comparație cu anul 
precedent. Cei mai activi agenți economici în 
industrie sunt: SA Lactis, SA Avicola, SA Avis 
Nord, SA Argon Sigma, SRL Gardincom, AA 
Fantazia.

SA Avicola este unul dintre cei mai mari 
contribuabili din teritoriu, exportând 
producție autohtonă (ouă de găină) peste 
hotarele țării şi anume în Orientul Mijlociu 
(Turcia, Irak). Întreprinderea produce, anual, 
în jur de 50 mii ouă, 400 tone carne de găină, 
100 tone praf de ouă.

Iurie URZICA
Preşedinte raion Rîşcani

Raionul Rîşcani este situat în partea de nord-
vest a Republicii Moldova, are o suprafață de 
936.03 km pătrați, cu centrul administrativ 
raional amplasat în or. Rîşcani, situat la o 
distanță de 180 km de capitala țării - Chişinău. 
Teritoriul raional fiind la hotar cu România, are 
punct de conexiune cu UE, prin punctul de 
trecere la frontiera Costeşti- Stînca.

PREZENTAREA 
RAIONULUI RÎȘCANI
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SA Avis Nord producesucuri de fructe şi 
legume cu volum anual de 160 tone.

SA Lactis este o fabrică de producție a 
lactatelor şi brînzeturilor. Anual întreprinderea 
produce 480,9 tone caşcaval, 7452,7 tone 
produse lactate, şi 320 tone unt. Vînzările 
anuale ale întreprinderii sunt de 172 milioane 
lei anual.

SRL GardinCom este o întreprindere de 
producere a fructelor uscate, cu tehnologii 
europene, producția anuală este de 20 tone.
SA Fantazia - fabrică de confecții care produce 
66 mii unități de articole din tricot pentru 
export (Italia).

SA Argon-Sigma se ocupa cu producerea 
articolelor din lemn şi panificație. Veniturile 
sale constituie, 3.8 mln lei, dintr care 5000 m2 
parchet în sumă de 1.8 mln lei, mobilă-750 
mln lei, 1.5 mln lei articole de lemn, 300 mii lei 
produse de panificație.

Terenurile agricole ale raionului Rîşcani 
constituie 76460 ha, din suprafețele totale de 
teren. Nota de bonintate a solului constiuie 
70 unități, fiind mai înaltă decît media pe 
țară. Volumul producției agricole constituie 
800-1000 milioane lei. În raion se produc 
anual 37-40 mii tone de grîu, 28-30 mii tone 
porumb, 24-25 mii tone floarea soarelui, 80-
100 mii tone sfeclă de zahăr, 10-15 mii tone de 
soia, 4-5 mii tone de legume, 8-9 mii tone de 
fructe.

În ramura zootehnică, raionul produce în jur 
de 1885 tone carne, 14450 tone lapte, 64763 
mii bucăți ouă.

În ultimii doi ani, mari investiții s-au făcut 
în agricultură. SRL Grăzim a construit de la 
zero o linie de calibrare, tratare, ambalare şi 
depozitare a semințelor de porumb, dotată cu 
utilaj din Bulgaria, investiția totală ajungînd la 
6 milioane de lei.

Cooperativa agricolă Magic Fruct a investit 
în frigider pentru păstrarea fructelor, cu o 
capacitate de 1600 tone, dar şi în instalarea 
unei linii de sortare a fructelor.

SRL NordTrans -  frigider cu capacitatea de 
1600 tone.

Fruvo Natural din s.Varatic - frigider cu 
capacitatea de 1000 tone. 

GȚ Motelica Dumitru din s.Varatic are frigider 
cu o capacitate de 300 tone.

În contextul celor expuse venim cu nişte 
provocări de conlucrare cu partenerii de 
dezvoltare în diverse domenii:

1)	 Agroindustrial- promovarea 
producției autohtone în piețele EU 
şi CSI. Atragerea investițiilor pentru 
procurarea utilajului performant 
pentru procesare.

2)	 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 
de aprovizionare cu apă şi canalizare: 
construcția apeductului Costeşti-
Rîşcani, Soroca- Bălți.

3)	 Reabilitarea infrastructurii drumurilor 
şi dezvoltarea rețelei de transport, 
iluminarea stradală, construcția 
drumurilor.

4)	 Îmbunătățirea managementului 
deşeurilor solide: realizarea unui sistem 
integrat de managemnt al deşeurilor, 
colectarea selectivă, transportare – 
valorificare – depozitare, construcția 
fabricii de prelucrare a deşeurilor.

5)	 Dezvoltarea turismului.

Potențialul social economic al raionului 
Rîşcani este unul favorabil pentru climatul 
investițional şi o dezvoltare durabilă a 
raionului.

Sperăm să avem o conlucrare eficientă pe 
parcursul anilor în domeniile examinate şi nu 
numai.
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Denumire
Denumirea proiectului de investiții Dezvoltarea procesului tehnologic al întreprinderii agricole
Denumirea companiei II “Cad Colibaba"
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producerea produselor de panificaţie
Anul fondării 1994
Statutul legal Întreprindere Individuală
Numărul de angajaţi 35
Descrierea  activităţii  economice 
a companiei

Producerea produselor de panificaţie (torturi,chifle,biscuiti,piine). 
Capacitatea de producer annual constituie 85 tone pîine, 20 tone 
produse de cofetărie.

Principalele destinaţii de export
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Colibaba Ana – Director
Telefon/Fax Tel.: +373 256 23543
Pagina Web, adresa electronică kolibaba1990@mail.ru
Adresă Or.Riscani str, Neculce2
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)   

Pentru realizarea proiectului dat întreprinderea are nevoie de:
•	 Mixer planetar volum 4-6 l min 300 w~400 Euro 
•	 Condiţioner ~300 Euro 
•	 Maşină pentru taierea aluatului ~15000 Euro 
•	 Autocar refrigerator – capacitatea  de încărcare: ~500 

kg~3000 Euro 
•	 Maşină pentru prelucrarea aluatului foietaj ~10000 Euro 

Costurile totale ale proiectului, € 28700 Euro
Intrările anticipate ale companiei,
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale partenerilor
(inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint
Venture/Greenfield/Credit/etc.)
Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Profilul ProPunerilor de investiţii în moldova, 2017
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN ZONA DE AGREMENT 
COSTEŞTI -STÎNCA

Denumirea companiei Consiliul raional Râşcani
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Turism
Anul fondării 2003
Statutul legal 
Numărul de angajaţi
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Consilul raional Râşcani îşi accentuază activitatea în următoarele 
domenii
1. Agricultură şi industrie;
2. Activităţi economico-financiare;
3. Activităţi social-culturale, turism şi culte; 
4. Protecţia mediului, amenajarea teritoriului;
5. Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă;
6. Drept şi disciplină.

Principalele destinaţii de export Agenţii economici ai raionului Râşcani exportă producţia 
preponderent în ţara vecină – România, dar şi în Ucraina, CSI,   UE

Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Igor Frecăuţanu
Telefon/Fax 025623352
Pagina Web, adresa electronică bcisriscani@gmail.com
Adresă Or. Râşcani, str. Independenţei, 38, Secţia Economie
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

 

Un proiect de importanţă majoră al raionului Râşcani este 
construcţia unei zone de agrement în regiunea or. Costeşti din 
preajma lacului de acumulare Costeşti-Stânca. Proiectul prevede 
construcţia unei plaje bine amenajate cu o lungime de 2 km 
ca un spaţiu închis. Zona trebuie să fie constituită din 45-50 de 
căsuţe, turn de veghere cu salvamari, inventar de plajă (şezlonguri, 
umbrele, prosoape, etc.). Teritoriul e prevăzut să fie amenajat cu 
gard de protecţie, spaţiu de parcare, iar vizavi va fi o piaţă agricolă, 
unde agenţii economici locali vor putea deservi turiştii.

Costurile totale ale proiectului, €  4 000 000 Euro
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)
Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Da
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Extinderea producției de îmbrăcăminte, creşterea 
productivității şi crearea locurilor de muncă 

Denumirea companiei „FANTAZIA” SA
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producerea confecțiilor, servicii în domeniu
Anul fondării 1968
Statutul legal Colectivă 
Numărul de angajaţi 50
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Producerea îmbrăcămintei pentru tipurile extremale de sport, 
îmbrăcămintei speciale, confecțiilor pentrufemei

Principalele destinaţii de export Italia, Germania
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Valentina FORTUNEAC
Telefon/Fax Tel.: +373 256 28 452; fax: +373 256 23885  
Pagina Web, adresa electronică stancauti@outlook.com
Adresă MD 5638 s. Şaptebani r-nul Rîşcani
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

 

Pentru extinderea producției, creşterea productivității şi crearea 
locurilor de muncă, întreprinderea are nevoie de următorul utilaj:

1.	 Maşini de cusut cu un ac: 20 unități x 600 Euro = 12000 
Euro

2.	 Maşini de cusut cu 2 ace: 2 unități x 1800 Euro = 3600 Euro
3.	 Maşini de cusut plate: 2 unități x 750 Euro = 1500 Euro
4.	 Overloc: 4 unități x 500 Euro = 2000 Euro
5.	 Generator de abur pentru 2 locuri de uncă cu masă şi fier 

de călcat: 2 unități x 1900 Euro = 3800 Euro
6.	 Presă pentru dublare: 1 unitate x 700 Euro = 700 Euro
7.	 Presă pentru montarea butoanelor: 1 unitate x 400 Euro 

=400 Euro
8.	 Maşină de cusut pentru butoniere: 1 unitate x 1600 Euro = 

1600 Euro
9.	 Maşină pentru nasruri: 1 unitate x 1100 Euro= 1100 Euro
10.	Maşină de tacking: 2300 Euro
11.	TOTAL: 29000 Euro

Costurile totale ale proiectului, € 29000 Euro
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

140000 Euro

Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

-

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

-

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Da
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiții

Dezvoltarea proiectului postrecoltare

Denumirea companiei “HILIUȚIANUL” SRL
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Creşteres produselor agriocăole şi a fructelor. Creşterea porcinelor
Anul fondării 1999
Statutul legal Societate cu Răspundere Limitată
Numărul de angajaţi 42 angajați stabili, 50 -sezonieri
Descrierea  activităţii  economice  
a companiei

Creşterea cerealelor, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, fructe. 
Creşterea porcinelor. Păstrarea cerealelor.

Principalele destinaţii de export
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Tcaci Igor - administrator
Telefon/Fax +373 256 45230,  +373 691 60588
Pagina Web, adresa electronică tcaci-igor@mail.ru
Adresă satul Hiliuți, raionul. Râscani, Republica Moldova
Descrierea proiectului de 
investiţii
Sumarul proiectului Aprovizionarea parcului de maşini cu utilaj pentru metoe 

conservative de prelucrare a solului (combinator, combină, 
sisteme de irigare). Construcția complexului de cărățire şi uscare a 
cerealelor – ZAV-60. Procurarea setului de maşini pentru protecția 
plantelor, semănătorilor de precizie înaltă şi a sacrificatorului pentru 
animale.

Costurile totale ale proiectului, € 300000 
Intrările anticipate  ale  
companiei (inclusiv costurile, €)

100000

Intrările anticipate  ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

200000

Forma de cooperare (Joint
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Întreprindere mixtă

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

DA

 



45OPORTUNITĂȚI DE COOPERARE INVESTIȚIONALĂ ALE REGIUNII DE NORD A REPUBLICII MOLDOVA

Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii

Reutilarea secţiei de brînzeturi

Denumirea companiei Societatea pe Acţiuni „Lactis”
Logo-ul companiei lactis
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Procesarea laptelui şi realizarea produselor lactate
Anul fondării 1970
Statutul legal privată
Numărul de angajaţi 272
Descrierea activităţii economice a 
companiei(max. 100 cuvinte)

Întreprinderea are un volum de vânzări de 177milioane.lei,
Este specializată în producem caşcavalurilor tari - 410 tone, 
produselor lactate proaspete -  8105 tone, untului -  320 tone.

Principalele destinaţii de export -
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Gheorghe Angheluţă – director
Telefon/Fax Tel.: +373 256  2-35-51
Pagina Web, adresa electronică Lactis.md    lactis@mtc-rs.md
Adresă str. Komarov -73 or.Râşcani, Republica Moldova MD-5600
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului(max. 200 
cuvinte)

1.	 Pres ПС 5в*18 000 € =90 000 €;
2.	 Instalaţie de pasterizat multifuncţuinală – 45 000€;
3.	 Instalaţie de sărat caşcaval – 27 700 €;
4.	 Pompe dispergator 2*16000€=32 000 €
5.	 Gomogenizator 10m3/c – 48 000 €;
6.	 Bagtofuga cu sterilizator pentru bactofugant – 120 000 €
7.	 Separator OME -15-1 – 160 000€
8.	 Ferbătorcaşcaval 4*41 700€ = 166 800€
9.	 Instalaţie de primire şi evidenţă ЧПМ -20 2*8 300=16600€

Costurile totale ale proiectului, € 706 100 €
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Credit 

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Nu
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Renovarea parcului de maşini şi tractoate

Denumirea companiei ”STÂNCĂUŢI” SRL

Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate AGRICULTURA
Anul fondării 1997
Statutul legal PRIVAT
Numărul de angajaţi 130
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

SRL” STÂNCĂUŢI” arendează 2321 ha de teren agricol:
•	 culturi cerealiere: 570  ha grîu de toamnă, 60 ha orz, 262 ha 

porumb,
•	 culturi tehnice: 271 ha sfeclă zahăr, 358 ha floarea soarelui, 

590 ha soia,
•	 plantaţii multianuale:210 ha livadă,

În 2016 compania a realizat producţie agricolă în sumă de 30 
milioane lei.

Principalele destinaţii de export
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Alexandru Irimciuc - Director
Telefon/Fax Tel./fax: +373 256 51 230; mobil: +373 690 50 111 
Pagina Web, adresa electronică stancauti@outlook.com
Adresă MD 5638, s. Şaptebani, r-nul Rîşcani
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Procurarea tractorului şi semănătorii pentru semănatul sfeclei de 
zahăr  

Costurile totale ale proiectului, € 150000 Euro
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

-

Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)

-

Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

-

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Nu
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Investiţii de renovare a procesului tehnologic

Denumirea companiei ”Valea Pîrjotei” SRL
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Agricultură
Anul fondării 1999
Statutul legal Societate cu răspundere Limitată
Numărul de angajaţi 52
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Compania se ocupă cu prestarea serviciilor agricole, creşterea 
produselor cerealiere şi fructelor. Are arendată o suprafaţă agricolă 
de 1000 ha, dintre care 30 ha livezi. Pe an produce 500 t mere, 1200 
t grîu, 800 t floarea soarelui, 1000 t porumb, 70 t soia.

Principalele destinaţii de export
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Director, Tcaci Andrei Ion
Telefon/Fax +373 691 30004, +373 25643430
Pagina Web, adresa electronică  valeapirjotei@mail.ru
Adresă Raionul Rîşcani, satul Pîrjota
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului Pentru renovarea procesului tehnologic,  compania ere nevoie să 

procure utilaj agricol:
•	 Semănătoare de precizie- 30 000 Euro
•	 Combinator de prelucrare a solului- 35 000 Euro
•	 Reconstruirea depozitelor- 25 000 Euro
•	 Procurarea utilajului de păstrare şi procesare a fructelo 

r-100 000 Euro
Costurile totale ale proiectului, € 190 000 Euro
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)
Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)
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Denumire
Denumirea proiectului de investiţii Modernizarea activităţii fabricii de confecţii
Denumirea companiei SC ”Vatnors” SRL
Logo-ul companiei SC ”Vatnors” SRL
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Confecţionarea articolelor textile
Anul fondării 2005
Statutul legal Privat
Numărul de angajaţi 50
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

SC „Vatnors” SRL a fost creată în anul 2015, având ca domeniu de activitate 
confecţionarea articolelor textile. Întreprinderea exportă producţia în Germania 
şi Italia. Întreprinderea şi+a propus drept obiectiv crearea locurilor de muncă 
în mediul rural . Astfel în satul Sturzeni a fost creată o secţie de producere în 
cadrul căreia activează 30 muncitori, în satul Brătuşeni au fost create 30 locuri 
de muncă începând cu anul 2015. În prezent este în proces de construcţie o 
secţie de cusut pentru 40 locuri de muncă în satul Varatic din raionul Râşcani.

Principalele destinaţii de export Germania, Italia
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Vlad Ozarciuc 
Telefon/Fax Tel.: +373 256- 2-84-52/ fax: +373 256-2-38-85
Pagina Web, adresa electronică vlad.ozarciuc@gmail.com
Adresă Or. Rîşcani, str. Komarova 28
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

 

Utilajul întreprinderii este uzat din punct de vedere moral şi fizic. Pentru 
creşterea productivităţii întreprinderea are nevoie de următoarele utilaje:

•	 Maşină automată de cusut cu un singur ac: 
 18 unităţi x 600 Euro = 10 800 Euro
•	 Maşină de cusut cu două ace: 3 unităţi x 1 800 Euro = 5 400 Euro
•	 Maşini de cusut speciale overloc cu 5 fire: 
 4 unităţi x 600 Euro = 2400 Euro
•	 Maşini speciale overloc cu 4 fire: 3 unităţi x 550 Euro = 1650 Euro
•	 Maşini de botoniere: 1 unitate x 1600 Euro = 1600 Euro
•	 Maşină de cusut pentru nasturi:  1 unitate x 1100 Euro = 1100 Euro 
•	 Maşină de tacking: 1 unitate x 2300 Euro =2300 Euro
•	 Generator de abur: 2 fiare de călcat, 2 mese:
 2 complete x 1900 Euro = 3800 Euro
•	 Aparat pentru montarea butoanelor: 1 unitate x 400 Euro = 400 Euro
•	 Maşină de cusut pentru cusătură franceză:
 2 unităţi x 750 Euro = 1500 Euro
 TOTAL: 34550 Euro

Costurile totale ale proiectului, € 34 550 Euro
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

100 000 Euro

Intrările anticipate ale partenerilor 
(inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint Venture/
Greenfield/Credit/etc.)

Grant

Disponibilitatea planului de afaceri 
(scrieţi “da” sau “nu”)

 Da
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiții

Eficientizarea procesului 
de producere a mobilei din PAL şi MDF

Denumirea companiei "II Vorosciuc VP"
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producerea termopanelor şi a mobilei
Anul fondării 2005
Statutul legal Întreprindere Individuală
Numărul de angajaţi 6
Descrierea  activităţii  economice
companiei (max. 100 cuvinte)

"II Vorosciuc VP" produce şi instalează: geamuri cu număr
variat de sticle, ferestre, uşi, vitralii din PVC. De asemenea compania 
instalează jaluzele si rolete. În anul 2015 a deschis o linie noua, de 
asamblare şi instalare a mobilei din PAL şi MDF

Principalele destinaţii de export
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Colibaba Svetlana
Telefon/Fax +373 67172021 +373 256 92130
Pagina Web, adresa electronică svetlanacolibaba@yandex.ru
Adresă Or. Râscani str. Calinin, 2/25, Republica Moldova

Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului Pentru realizarea proiectului "II Vorosciuc VP" are nevoie de maşină 

pentru tăierea foilor de PAL şi MDF, costul careia este de ~ 10 000 
Euro

Costurile totale ale proiectului, €
Intrările anticipate  ale  
companiei (inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate  ale  
partenerilor (inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint
Venture/Greenfield/Credit/etc.)
Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)
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Raionul Sîngerei are în componența 
administrativă 70 de localități, care sunt 
organizate în 26 de unități administrativ - 
teritoriale: 2 oraşe - Sîngerei şi Biruința, 1 sat 
- Rădoaia şi 23 de commune.

Populaţia economic activă alcătuieşte 38,6%, 
sau 33600 persoane. Numărul persoanelor 
ocupate în câmpul muncii este de 10347, 
dintre care 2570 persoane activează în 
agricultură.

Raionul  dispune de Plan Urbanistic de 
Dezvoltare, elaborat în anul 2008. La 
momentul actual în raion sunt gazificate 24 
localităţi şi 53 obiecte de menire socială.

Întru aprovizionarea raionului cu apă, 
funcţionează 12 sisteme de apeducte, 168 
fîntîni arteziene şi 8650 fîntîni de mină.

Vasili MARANDIUC
Preşedinte raion Sîngerei

Raionul Sîngerei este situat  în partea de nord 
a republicii, la 110 km de capitala ţării, oraşul 
Chişinău, pe traseul internaţional Chişinău – 
Cernăuţi. Raionul dispune de cale ferată, care 
traversează localitatea Alexăndreni. Raionul este 
situat în stepa Bălţului, relieful fiind destul de variat, 
inclusiv: cîmpie deluroasă cu văi  largi, dealuri 
mari, şesuri şi coline mici. Teritoriul raionului este 
întretăiat de rîurile Răut, Cubolta, Ciulucul Mare, 
Ciulucul de Mijloc şi Soloneţ.  

PREZENTAREA 
RAIONULUI SÎNGEREI

În raion sunt înregistraţi 5805 agenţi 
economici, dintre care: Întreprinderi 
Individuale - 755; Gospodării Ţărăneşti - 3998; 
Asociaţii Obşteşti - 166; SRL –539; Cooperative 
de consum – 9, şi altele.

Raionul este preponderent agrar, dispunînd 
de 54349 ha teren agricol, dintre care 48823 
ha arabil. Conform structurii semănăturilor, 
se reprezintă astfel: culturi cerealiere  - 17808 
ha, culturi tehnice – 13808 ha, plantaţii 
multianuale – 4028 ha.

Totodată este important de menţionat că în 
raionul Sîngerei activează 7 întreprinderi cu 
capital străin.
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Este de remarcat că sursele principale de 
finanţare a activităţii investiţionale, în anul 
2016,  au fost mijloacele proprii ale agenţilor 
economici şi ale populaţiei, care au constituit 
54%, totodată, mijloacele investitorilor străini 
au însumat – 20,2%, din bugetul teritorial – 
7%, bugetul de stat – 2,9%, etc.

Conform situaţiei la data de 01.01.2008, soldul 
investiţiilor alocate în Sîngerei a constituit 
suma de 16,28 mil. lei, sau 0,11% din totalul pe 
republică.

Crearea unui climat investiţional favorabil 

este condiţia de bază în atragerea investiţiilor, 
îndeosebi pentru investiţii străine. 

Problemele legate de renaşterea 
întreprinderilor industriale şi prelucrătoare 
ale raionului, de atragerea unor investitori 
noi şi de crearea mediului antreprenorial 
şi investiţional favorabil poartă un caracter 
complex. Soluţionarea acestor probleme 
este la ordinea zi acum. În primul rînd, este 
necesară realizarea proiectelor economice, 
acordarea asistenţei practice şi informaţionale 
necesare pentru investitori care îşi încep 
activitatea. 

Industria este reprezentată prin activitatea a 10 întreprinderi industriale  cu diferite forme 
de proprietate, dintre care întreprinderi lider:

SRL Gelibert             producerea băuturilor răcoritoare nealcoolice;
SRL Ghips Biruinţa   producerea pansamentelor adezive;
SRL Multival               producerea alcoolului etilic;
SRL Verisvin              producerea alcoolului etilic;
SRL Plastal                fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
SRL Molfarmgrup    creşterea producţiei agricole, creşterea tăuraşilor pentru 

carne, export animale vii.

Exportul din raion este reprezentat de  întreprinderile:

ICS  Euroconfex SRL                     mărfuri industriale, confecţii;
ICS LOGITEX –Future  SRL         mărfuri industriale, lenjerie de corp;
ICS Codru Nord                              arburi şi arbuşti, flori;
SRL Ghips Biruinţa                       pansamente adezive;
SRL Agrocopăceni                         produse cerealiere.
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Dezvoltarea fabricarii de mobilă

Denumirea companiei BURACHEOC SRL
Logo-ul compaaniei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Industria mobilei
Anul fondării 2016
Statutul legal SRL
Numărul de angajaţi 6
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Producere de mobilier de uz casnic şi industrial de toate tipurile

Principalele destinaţii de export România
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Director, Buracioc Roman 
Telefon/Fax +373 798 13676
Pagina Web, adresa electronică www.mobila-buracheoc.md; buracheoc@mail.ru
Adresă Republica Moldova, raionul Sîngerei, satul Sîngereii Noi, str. Pacii 2, 

MD-6238
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte) 

Ntrepriderea are nevoie de utilaj pentru fabricarea independentă 
a mobilierului şi prestarea serviciilor de taiere şi prelucrare a 
canturilor şi găurire a detaliilor.

Costurile totale ale proiectului, € 30000
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)
Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)
Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

nu

Profilul ProPunerilor de investiţii în moldova, 2017
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Prelucrarea mierii locale – oportunităţi de dezvoltare a 
sectorului apicol

Denumirea companiei ROYAL HONEY SRL
Logo-ul companiei
Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Industria uşoară / comerţ
Anul fondării 2017
Statutul legal 
Numărul de angajaţi 2
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

ROYAL HONEY SRL îşi propune să aducă pe piața din Republica 
Moldova o gamă de produse de top din miere, nuci şi fructe uscate. 
Mierea folosită va fi colectată în special de la producătorii din 
cadrul asociației apicultorilor din satul Chişcăreni, cît şi din regiunea 
de nord, astfel oferind oportunități de dezvoltare a sectorului în 
regiunea dată.

Principalele destinaţii de export Uniunea Europeană
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Midrigan Nicolae - Administrator
Telefon/Fax Tel.: +373 60477566
Pagina Web, adresa electronică sts.chiscareni@gmail.com
Adresă satul Chişcăreni, r-nul Sângerei.
Descrierea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

ROYAL HONEY SRL este o entitate nou creată cu scopul de a 
colecta, prelucra, ambala si comercializa ulterior produse din miere 
cu diverse fructe şi nuci. Întreprinderea are nevoie de  un dozator 
de miere pentru a facilita munca de turnare exactă a gramajului 
necesar de miere în borcane şi ambalarea acesteia.

Costurile totale ale proiectului, € 5 600
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

4 000

Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)
Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Da
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Denumire
Denumirea proiectului de 
investiţii 

Dotarea cu utilaj tehnologic a fermei de caprine din s. Slobozia 
Măgura, raionul Sîngerei.

Denumirea companiei „Prisvio” SRL
Logo-ul companiei/marca 
comercială

„Vilador”

Informaţii despre companie
Sectorul de activitate Producere în agricultură
Anul fondării 2012
Statutul legal Societate cu Raspundere Limitata
Numărul de angajaţi 3
Descrierea activităţii economice a 
companiei (max. 100 cuvinte)

Companie dispune de o ferma moderrna de caprine cu sala de 
muls, sectie de prelucrare a laptelui, camera frigorifica de pastrare 
a productiei etc. In prezent producem si livram pe piata interna, 
cu tendinta pe viitor si de a exporta produsele (lapte de capră 
pasteurizat şi brânză de capră). Suntem la inceput de cale si inca nu 
este dotata cu echipamentul necesar pe deplin din motivul lipsei 
mijloacelor financiare.

Principalele destinaţii de export Tarile CSI-pe viitor
Informaţii de contact
Persoana de contact, funcţia Viorel Prisacari administrator
Telefon/Fax +373 69825858
Pagina Web, adresa electronică prisviosrl@gmail.com
Adresă Str. Independentii 38 bl. 2 of. 31, mun. Chisinau
Denumirea proiectului de investiţii
Sumarul proiectului (max. 200 
cuvinte)

Compania este la început de cale şi încă nu este dotată cu 
echipamentul necesar. Întreprinderea ar dori să identifice parteneri 
şi mijloace financiare pentru procurarea utilajului necesar pentru 
modernizarea fermei. 

Costurile totale ale proiectului, € 15 000
Intrările anticipate ale companiei 
(inclusiv costurile, €)

158 000

Intrările anticipate ale 
partenerilor (inclusiv costurile, €)
Forma de cooperare (Joint 
Venture/Greenfield/Credit/etc.)

Grant/credit

Disponibilitatea planului de 
afaceri (scrieţi “da” sau “nu”)

Nu
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Populaţia raionului constituie 74,2 mii 
locuitori, inclusiv: 

-	 rurală – 60,4 mii
-	 urbană – 13,8 mii

Componenţa populaţiei după naţionalitate: 
moldoveni – 70%, ucraineni – 25%, ruşi – 
1,3%, alte naţionalităţi (minorităţi) – 3,7 %.

În componenţa raionului sunt 39 localităţi 
inclusiv:  2 oraşe (Briceni şi Lipcani), 26 sate 
(comune), 37 localităţi din componenţa 
satelor (comunelor).

În prezent în raion activează 24071 agenţi 
economici cu diferite forme de organizare şi 
proprietate inclusiv:

a. Întreprinderi Individuale – 1044
b. Societăţi pe acţiuni – 26
c. Cooperative – 46
d. Întreprinderi din comerţ – 19
e. Întreprinderi de stat – 22

Mihail GNATIUC
Preşedinte raion Briceni

Raionul Briceni este cea mai de Nord-Vest unitate 
administrativ-teritorială a Republicii  Moldova şi 
are hotare cu Ucraina, la Nord, şi România, la Vest. 
Teritoriul raionului are o suprafaţă de 81,4 mii ha, 
inclusiv: terenuri arabile – 50,7 mii ha; păduri – 8,2 
mii ha; terenuri ocupate cu bazine acvatice – 2,1 
mii ha (230 iazuri); imaşuri – 6,9 mii ha; alte terenuri 
– 13,5 mii ha

PREZENTAREA 
RAIONULUI BRICENI

f. Asociaţii de asigurare – 19
g. Asociaţii de gospodării ţărăneşti – 2
h. Organizaţii bugetare, obşteşti - 166

Industria raionului este reprezentată de 5 
întreprinderi:

-	 „Calcar” SA,  s. Beleavinţi,
-	 ”Lapmol” SRL din or. Lipcani,
-	 CMC „Criva-Knauf”, 
-	 Întreprinderea de prelucrare a 

nutreţurilor ,
-	 ”Ţadic” SRL,
-	 ”Servest-Agro” SRL.

Agricultura:
-	 Teren agricol – 44570 ha, dintre care:

a. Teren arabil 38745 ha
b. Plantaţii multianuale 5825 ha

-	 Cooperative agricole de producere – 4 
unităţi;

-	 SRL-uri – 87 unităţi;
-	 Gospodării Ţărăneşti - 19373 unităţi;
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-	 Magazine agricole – 11 unităţi;
-	 Frigidere – 28 unităţi, cu capacitatea 

totală 28510 tone

Transport şi telecomunicaţii:
În raion sunt 12 organizaţii de transport 
pentru transportarea pasagerilor şi mărfurilor: 
SRL “Natadim Auto”, SRL “Iac Corjgaz”, CA 
“Briaqrotrans”, SA “Pat 9”, SRL “Trans- Unit”, SRL 
“Nordtrans”, SRL “Lilia Salom”, SRL “Translider- 
Li”, SRL “Comuntrans”, SRL “Taxi- Lux”, SRL 
“Pond- Trans”, SRL “Apsanu- Trans”.

Educaţia:
În raionul Briceni activează 68 unităţi de 
învăţămînt, inclusiv: 11 licee, 18 gimnazii, 2 
şcoli primare-grădiniţă, 32 grădiniţe, 4 instituţii 
extraşcolare.

Şcoala de meserii Nr.10, din or. Briceni, are,în 
prezent, posibilitatea să pregătească: zidari, 
tincuitori- plăcători cu plăci, tîmplari, sudori 
electrici, bucătari, croitori, frizeri. Corpul 
didactic este format din 14 persoane.

Colegiul Pedogogic  „Gheorghe Asachi“ 
din or.Lipcani, care a fost fondat în anul 
1963 cu denumirea de şcoală pedagogică, 
areurmătoarele specialităţi: bibliotecari pentru 
bibliotecile săteşti, învăţători de muncă şi 
desen, pedagogia învăţămîntului primar, 
instruirea tehnologică, pedagogia preşcolară, 
secretar- birotică.

În Şcoala sportivă de box din satul 
Grimancăuţi se antrenează în jur la 110 
pugilişti (boxeri) cu filialele  şcolii  de box 
în: satul Coteala- 15 pugilişti (boxeri), oraşul 
Lipcani -30 pugilişti (boxeri), satul Colicăuţi – 
15 pugilişti (boxeri). etc.

Cultura
Aria culturală a raionului constituie: 31 case 
şi cămine de cultură, 32 biblioteci, 5 şcoli ale 
învăţămîntului artistic, dintre care:

– 2 şcoli de arte – com. Colicăuţi şi or. 
Lipcani

– 2 şcoli de muzică – com. Larga, or. Briceni
– 1 şcoală de Arte Plastice  - or. Briceni

 În raion activează 42 formaţii artistice cu Titlul 
Onorific „Model”, dintre care: 

-	 2 formaţii corale
-	 22 formaţii folclorice
-	 3 formaţii vocale
-	 1 formaţie de dans sportiv
-	 4 fanfare
-	 2 formaţii de teatru
-	 5 formaţii de dans popular
-	 2 tarafuri
-	 4 orchestre de muzică populară
-	 3 formaţii de muzică uşoară

În instituţiile de Cultură activează 
4 centre de informare, documentare şi 
informatică amplasate în: or. Briceni, or. 
Lipcani, com. Larga şi s. Criva.

Turism:
Raionul Briceni dispune de un potenţial bogat 
pentru dezvoltarea durabilă a turismului. 

Premise pentru dezvoltarea turismului sunt 
prezenţa: 

-	 ”Conacul Rosetti-Roznovan” or.Lipcani
-	 ”Conacul Krupenski”
-	 Mănăstirea de maici cu Hramul 

”Învierea Domnului”, în apropierea 
or.Briceni

-	 Biserici din lemn ce datează din 1771-
1902

-	 Casa-muzeu ”Grigore Vieru”, s.Pererita
-	 Peştera ”Emil Racoviţă” s.Criva
-	 ”Meandrul de la Pererita” s.Pererita
-	 ”Parcul Pavlovca” c. Larga (suprafaţa 

18,3 ha)
-	 ”Aleea de Tei” dintre satele Pavlovca şi 

Larga
-	 Rezervaţia ”Zamca” s. Pererita (o 

rezervaţie naturală întinsă pe câţiva 
km, înconjurată de râul Prut).


