
Anexa 1. Fişa de proiect  

 

Denumirea proiectului  Valorificarea potenţialului turistic în micro-regiunea Otaci-Calaraşeuca 

Aplicantul Consiliul raional Ocnița 

Partenerii  
(date de contact) 

Primăria s. Călărășeuca, Primăria or. Otaci 

Durata proiectului 24 luni 

Localizare Obiectivul se extinde de la accesul de intrare în s. Călărășeuca din partea or. 
Otaci, prin localitate pînă la porțile mănăstririi „Adormirea Maicii Domnului” 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul general:  
Reabilitarea infrastructurii turistice în micro-zona Otaci – Calaraşeuca  
Obiective speciale:  
- Renovarea a unei porţiuni de drum de 4,62 km – Otaci-Calaraşeuca timp de 

16 luni  
- Promovarea obiectului turistic de interes major – Mănăstirea „Adormirea Maicii 

Domnului”  pe traseul Otaci – Călăraşeuca 

Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/grupul ţintă 

De realizarea proiectului va beneficia APL de nivelul I Otaci, Calaraşeuca prin 
venit  suplimentar în buget, meşterii populari , colectivele artistice, turiştii , 
vizitatorii , călătorii, locuitorii. 

Valoarea totală (lei) 22 702,67 mii lei 

Suma solicitată din FNDR (lei) (%) - 

Produsele proiectului - 4,62 km de drum asfaltat; 
- 2 locuri de popas amenajate; 
- Website creat, 300 de broşuri, 2000 pliante elaborate, 5000 calendare 

ortodoxe, publicitate în mass-media: ziar raional „Meridian Ocniţa”, TV 
Moldova 1, ocen.md, ardnord.md, mc.gov.md ; 

- 2 Festivaluri organizate pe teritoriul Mănăstirii; 
- 10 Indicatori instalaţi cu cartografierea obiectelor turistice din micro-zona 

Otaci-Călăraşeuca şi ieşirea către r. Nistru; 

Rezultatele proiectului -  Condiţii favorabile de deplasare către obiectele turistice 
-  Creşterea preponderentă a turiştilor, populaţie bine informată 
-  Implicarea tineretului în activităţi de cult; 
-  Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale; 
-  Condiţii favorabile la Piaţa de desfacere în RM şi peste hotare; 
-  Viziune clară a traseului turistic a raionului Ocniţa. 

Activităţile proiectului 1. Masă rotundă de lansare a proiectului; 
2. Renovarea capital a traseului Otaci-Calaraşeuca; 
3. Amenajarea locurilor de popas; 
4. Instalarea indicatorilor rutieri; 
5. Evoluarea potenţialului turistic pe traseul Otaci-Calaraşeuca; 
6. Elaborarea materialelor promoţionale a obiectelor turistice din zona 

respectivă; 
7. Elaborarea website-ului privind obiectele turistice ale raionului Ocniţa ; 
8. Seminare de instruire pentru reprezentanţii APL, meşteri populari, 

conducători a colectivelor artistice, privind promovarea valorilor cultural-
turistice; 

9. Masă rotundă de finisare a proiectului. 

 


