
Notă informativă 

privind proiectul: „Conectarea Parcului Industrial Edineţ la infrastructura de 

acces şi utilităţi publice” 
Solicitantul: Primăria or.Edineț. 

Prioritatea 2:  Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile rurale 

Măsura 2.1 Educarea populaţiei din mediul rural în vederea diversificării mijloacelor de trai şi a 

dezvoltării afacerilor non agricole. 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Impulsionarea dezvoltării economice în raionul Edineţ ca pol de 

creştere, prin crearea condiţiilor optime de funcţionare a Parcului Industrial Edineţ. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  
- Promovarea proiectului şi oportunităţilor oferite rezidenţilor Parcului industrial  

- Pregătirea implementării proiectului; 

- Lucrări de construcţie a utilităţilor Parcului industrial;  

- Lucrări de construcţie a blocului administrativ a PI;  

- Achiziţionarea echipamentului necesar; 

- Recepţia finală a utilităţilor Parcului Industrial. 

- Crearea Parcului Industrial Edineţ pe parcursul a 2 ani pentru circa 50 rezidenţi; 

- Conectarea Parcului la reţelele de utilităţi: căi de acces auto, apă potabilă, canalizare, lumină 

electrică şi alimentare cu gaze naturale. 

- Informarea cetăţenilor despre activităţile proiectului şi importanţa menţinerii securităţii sanitare pe 

traseul renovat 

- - Articole în presă, emisiunile la radio şi TV 

- 3 panouri informaţionale (la şantierele de construcţie, la intrare în oraş  şi primăria Edineţ) buclete, 

pliante etc. 

Partenerul (partenerii): 

1. Ministerul Economiei 

2. ADR Nord 

3. CR Briceni 

4. CR Rîşcani 

5. CR Donduşeni 

6. Primăria Cupcini. 

Localizarea proiectului: Regiunea Nord, raionul Edineţ, or.Edineţ 

Suma totală a proiectului: – 9 791 380,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 9 791 380,00 lei, ceea 

ce constituie 100 % din costul total al proiectului.  

Durata de implementare a proiectului: 24 luni 

       

II.Notă conceptuală 

Justificare 

Crearea unui Parc Industrial în or. Edineţ, pe teren proprietate publică va căpăta importanţă 

regională, deoarece raionul Edineţ este situat în partea de nord a ţării  şi are o populaţie de 83600, iar 

hotarele administrative ale raionului sunt la o distanţă aproximativ de 20 km de terenul destinat Parcului 

Industrial din Edineţ. Un factor important este şi aşezarea geografică favorabilă, raionul se învecinează la 

vest cu România, la est cu raionul Donduşeni, la nord cu raioanele Briceni şi Ocniţa, iar la sud cu raionul 

Rîşcani, fapt ce confirmă importanţa strategică regională pentru doritorii de a-şi găsi un loc de muncă. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

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

În cadrul proiectului au fost stabilite următoarele grupuri  ţintă: 

- Locuitorii or. Edineţ şi din alte localităţi ale raionului Edineţ; 

- Locuitorii din localităţile din raioanele învecinate din Regiunea de Nord (Briceni, Ocniţa, 

Donduşeni, Rîşcani); 

- Agenţii   economici, viitorii rezidenţi ai PI; 



- Primăria or. Edineţ;  

- Angajaţii Întreprinderii administratoare a PI. 

Activităţile proiectului sînt orientate spre crearea reţelei de utilităţi, căi de acces, apă, canalizare, 

lumină electrică şi alimentarea cu gaze naturale pentru rezidenţi  şi angajaţii  PI. 

Parcul industrial creat va asigura   accesul  sporit  al locuitorilor din or. Edineţ şi a  altor localităţi 

din regiunea de Nord la noi servicii specializate de calitate. 

Beneficiarii finali. 

- circa 50 agenţi economici, rezidenţi ai Parcului Industrial; 

- circa 2000 angajaţi ai Parcului Industrial şi familiile acestora din raionul Edineţ şi din raioanele 

învecinate;                 

- circa 10% din populaţia întoarsă de peste hotarele ţării (potenţiali rezidenţi/angajaţi); 

- Primăria or. Edineţ; 

- Populaţia raionului Edineţ, precum şi a raioanelor limitrofe din regiune (Briceni, Ocniţa, 

Donduşeni, Rîşcani). 

Produsele proiectului. 

- Drumuri interne - 40 m 

- Conducte de apă potabilă - 115 m 

- Conducte de canalizare - 850 m 

- Conducte interne de gaz natural - 115 m 

- Linie de transportare  a energiei electrice - 115 m 

- 1 transformator instalat cu capacitatea  totală de 1000 kVA.  

- Blocul administrativ cu birouri pentru rezidenţi cu suprafaţa de 820 m
2
 

- Gard de împrejmuire  de 2100 m 

- Articole în presă, emisiunile la radio şi TV 

- 3 panouri informaţionale (la şantierele de construcţie, la intrare în oraş  şi primăria Edineţ) buclete, 

pliante etc. 

- Conferinţă internaţională de promovare a PI Edineţ 

Rezultatele proiectului 

- Infrastructură de acces la utilităţile publice de bază a Parcului Industrial Edineţ, creată; 

- Mediu favorabil pentru investiţii creat;  

- Circa 50 rezidenţi vor beneficia de condiţiile create pentru dezvoltarea afacerilor 

- Circa 2000 posibili angajaţi care vor fi asiguraţi cu condiţii normale de lucru în cadrul Parcului 

Industrial Edineţ; 

- Nivelul de trai ridicat a circa 80,0 mii locuitori ai raionului Edineţ şi populaţiei raioanelor limitrofe 

din regiune; 

- Aspect fizic industrial al oraşului îmbogăţit. 

Efectele multiple 

    În urma implementării proiectului se va schimba substanţial aspectul industrial al oraşului Edineţ, in 

deosebi pentru locuitorii oraşului această schimbare pozitivă va oferi un prilej suplimentar de mîndrie 

pentru oraşul natal, că în partea de nord-est a oraşului, adiacent drumului internaţional M14,  va fi creat PI 

pe o suprafaţă de 18 ha, dar şi siguranţă că lucrurile se pot schimba în bine. 

     De asemenea, în urma construcţiei Blocului Administrativ şi a utlităţilor  Parcului Industrial Edineţ, 

vor fi create cele mai bune condiţii optime pentru funcţionarea PI, vor începe să se dezvolte diferite 

activităţi economice în or. Edineţ atît din partea AE locali , dar şi externi .  

III.Impactul economico-social al proiectului 

Se estimează că în Parcul Industrial vor fi create circa 2000 locuri de muncă directe, plus circa 100 

de locuri de muncă indirecte în sfera de servicii. Totodată se estimează o creştere a ratei de supravieţuire a 

întreprinderilor mici şi mijlocii în rezultatul funcţionării IA ce va contribui la stabilitatea economică a 

localităţii şi regiunii.  

Impactul social pozitiv asupra populaţiei din raza de 20 km de la Parcul Industrial se va manifesta 

prin faptul că o parte din locuri de muncă vor fi angajaţi şi din rândul şomerilor, precum şi circa 10% din 

cei plecaţi peste hotarele ţării. Fondul de remunerare a muncii se va majora cu circa 102.5 mln. lei, anual 

se vor spori veniturile populaţiei din regiune.  


