
Notă informativă 

privind proiectul: „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural 

«Conacul Pommer» şi drumului de acces la parcul dendrologic din 

s.Țaul, r-nul Donduşeni” 

 
Solicitantul: Primăria s.Ţaul, r-nul Donduşeni 

Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice,  

Măsura 3.4 Reabilitarea edificiilor/obiectivelor turistice și integrarea lor în circuitele turistice 

internaţionale,  

 

I. Date generale proiect 

 

Obiectivul general al proiectului: Zona vizată de proiect, fiind una bogată în obiecte de atracţie 

turistică are potenţial de creare a traseielor care vor impulsiona spre dezvoltare regiune în general şi 

industria turistică în special. 

Obiectivul cheie este reabilitarea infrastructurii zonei turistice Ţaul, care se află în centrul RDN şi 

poate uni 2 traseie conectînd astfel regiunea la circuitul turistic naţional şi internaţional. 

Seminarele de informare şi instruire îi vor ajuta pe locuitorii zonei turistice să se orienteze pe piaţa 

muncii sau să iniţieze propriile afaceri. 

 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Lansarea proiectului în mass-media; 

2. Organizarea licitaţiilor privind selectarea operatorilor care vor efectua lucrările fizice de 

reabilitare a infrastructurii zonei turistice „Ţaul”; 

3. Lucrări fizice de reabilirare/restaurare; 

4. Organizarea traininguri-lor şi cursurilor de instruire în vederea dezvoltării afacerilor 

turistice în zona „Ţaul”; 

5. Promovarea potenţialului turistic al regiunii şi crearea traseielor turistice în regiune; 

 

Partenerul (partenerii):  
1. Primaria s.Mihăileni, r-nul Rîşcani,  

2. CR Donduseni, 

3. Primaria or.Donduseni, 

4. Primaria s.Corbu, r-nul Donduseni  

 

Localizarea proiectului: s.Ţaul, r-nul Donduşeni; Traseul turistic „Costeşti-Pădurea Domnească-

Bălţi-Japca-Soroca-Ţaul”, traseul „Criva-Ţaul-Otaci” 

Suma totală a proiectului: – 23.305.122,62  lei, suma solicitată de la FNDR – 23.305.122,62 lei, 

ceea ce constituie 100 % din costul total al proiectului.  

Durata de implementare a proiectului: 24 luni 

       

 

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Populaţia băştinaşă din zonele turistice, inclusiv de pe traseiele vizate pot deveni antreprenori mici şi 

mijlocii în domeniul turismului şi va crea sate tematice în preajma obiectelor de atracţie turistică, astfel 

ridicînd industria turistică la un nivel înalt, şi, odată cu ea, nivelul de trai al populaţiei din regiune.  



 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului. 

 Populaţia regiunii; 

 Turiştii; 

 Industria turistică din RDN. 

 Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor. 

980000 locuitori ai RDN per ansamblu şi cca 2800 locuitori din apropierea obiectului de atracţie 

turistică. 

Produsele proiectului. 

 1 complex  istorico-arhitectural restaurant (8 edificii);  

 1drum de acces la parcul dendrologic reparat; 

 1 gard al parcului reabilitat; 

 2000 Persoane informate privind cultura antreprenorială în sfera turistică; 

  3Traininguri de antreprenoriat; 

 2 Cursuri de instruire pentru toţi doritorii de iniţiere a afacerilor în sfera turistică; 

 2 manifestări publice de lansare şi finalizare a proiectului; 

 1500 materiale promoţionale editate. 

Rezultatele proiectului 

1. Număr sporit de turişti vizitatori ai zonei turistice “Ţaul”; 

2. Număr sporit de afaceri turistice în zona vizată de proiect;  

3. Număr sporit a locurilor de muncă nou create pe regiune;  

4. Produsul Regional Brut majorat.  

 

Efectele multiple 

Proiectul poate genera noi activităţi economice în domeniul turismului şi va face mai atractivă zona de 

Nord pentru noi locuitori şi pentru investori. Sporirea numărului de turişti în Ţaul va abunda vizitele 

altor localităţi turistice şi va genera profituri din vînzarea de suvenire, cazare, alimentare, transport. 

Experienţa s.Ţaul poate fi replicată asupra altor localităţi cu potenţial de dezvoltare. 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Implementarea proiectului ”Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural”Conacul Pommer” şi 

drumului de acces la parcul dendrologic din s.Țaul, r-nul Donduşeni” 

 Zona vizată de proiect, fiind una bogată în obiecte de atracţie turistică are potenţial de creare a 

traseielor care vor impulsiona spre dezvoltare regiune în general şi industria turistică în special. 

Obiectivul cheie este reabilitarea infrastructurii zonei turistice Ţaul, care se află în centrul RDN şi 

poate uni 2 traseie conectînd astfel regiunea la circuitul turistic naţional şi internaţional. 

Seminarele de informare şi instruire îi vor ajuta pe locuitorii zonei turistice să se orienteze pe piaţa 

muncii sau să iniţieze propriile afaceri. 

 


