
Notă informativă 

privind proiectul: „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească” 

Solicitantul: Consiliul Raional Glodeni 

 

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 Dezvoltarea activităţilor turistice, culturale şi de agrement, care să 

contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă, a veniturilor alternative, precum şi la diversificarea 

activităţii în spaţiul rural. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Lucrări de reconstrucţie şi amenajare: 

-Amenajarea căilor de acces în zona turistică „Pădurea Domnească”; 

       -Amenajarea a 3 popasuri eco-turistice (La Fontal, Gîrla„Ţiganca”,La lac) pe traseul în rezervaţie; 

       -Parcări pentru automobile; 

- Bivuacuri. 

       -Traseul pentru petrecerea întrecerilor la autocros 

- Amenajarea parcărilor, marcajul drumului si instalarea indicatoarelor. 

 

Partenerul (partenerii):  

1. Primăria s.Cobani , r-ul Glodeni  

2. Primăria com.Balatina , r-ul Glodeni 

3. Primăria com.Cuhneşti, r-ul Glodeni 

4. Primăria com. Viişoara, r-ul Glodeni 

5. Primăria s.Chetriş, r-nul Făleşti 

6. Primăria s.Branişte r-nul Rîşcani 

7. RN ”Pădurea Domnească” ÎS  

 

Localizarea proiectului: r-l Glodeni. 

Suma totală a proiectului: – 11 552 900,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 5 000 000,00 lei, ceea 

ce constituie 43.3 % din costul total al proiectului.  

Durata de implementare a proiectului: 24 luni 

      

 

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Raionul  Glodeni este situat în partea de nord-vest al Republicii Moldova, în valea Prutului de 

Mijloc. La nord-vest se învecinează cu raionul Rîşcani, la sud-est- cu suburbiile or.Bălţi, la sud –cu 

raionul Făleşti, iar la vest- cu judeţul Botoşani (România).Potenţialul turistic natural al raionului Glodeni 

constă din monumente naturale geologice şi paleontologice, arii protejate de stat, fondul forestier raional, 

râul Prut şi afluentul lui Camenca, lacuri. Acest spaţiu geografic cu monumente ale naturii, are o structură 

geomorfologică şi geologică deosebită, de unicitate la nivel naţional şi internaţional. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă : Locuitorii raioanelor Glodeni, Făleşti,Rîşcani. 



 Beneficiarii finali : 

      Agenţii economici din regiune 

      2,2 mii locuitori din localităţie  Branişte ,Chetriş 

      Populaţia raionului Glodeni 60,4 mii de locuitori inclusiv: 

       s.Cobani – 2,5 mii locuitori; 

       com.Balatina -5,5 mii locuitori ; 

       com.Cuhneşti- 3,0 mii locuitori ; 

       com.Viişoara-2,0 mii locuitori . 

Produsele proiectului. 

     Nu este informație 

Rezultatele proiectului 

   Crearea unei alocaţii turistice în rezervaţia Pădurea Domnească situată pe malul rîului   

    Prut pentru extinderea traseelor turistice naţionale spre Prutul mijlociu. 

    Locaţiile turistice au o amplasare favorabilă, pe un traseu naţional turistic circular şi au   

    o suprafaţă sumară de cca.3 ha. Locaţiile turistice se vor constitui din: 

     -Amenajarea căilor de acces în zona turistică „Pădurea Domnească”; 

     -Amenajarea a 3 popasuri eco-turistice (La Fontal, Gîrla Ţiganca, La Zimbrărie) pe  

      traseul în  rezervaţie; 

     -Parcări pentru automobile; 

    - Bivuacuri; 

Efectele multiple 

Atragerea şi asigurarea durabilă cu investiţii a donaţiilor din ţară şi de peste hotare ce susţin   

dezvoltarea turismului rural, dezvoltarea contituă a practicii de dezvoltare a turismului rural,   

eco-turismului, lărgirea posibilităţilor schimbului de experienţă cu partenerii din Euroregiune, crearea 

centrelor de afaceri regionale, asocierea prin programe de cooperare cu partenerii Euroregiunii, 

diversificarea mijloacelor de informare în toate domeniile, inclusiv şi turism, creşterea numărului 

localnicilor de a se recalifica pentru activitatea turistică cu crearea noilor afaceri de familie, reîntoarcerea 

cadrelor calificate la baştină cu încadrarea în dezvoltarea infrastructurii turistice, majorarea numărului de 

pensiuni turistice, crearea noilor locuri de muncă implicarea mai activă a societăţii civile, APL-lor, ÎMM 

în derularea proiectelor de dezvoltare atît turistică, cît şi în alte domenii ale economiei naţionale. 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Implementarea proiectului „amenajarea traseului eco-turistic pădurea domnească”: 

-  va conduce la crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice în 

raionul Glodeni,Rîşcani,Făleşti; 

- creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor într-o nouă zonă turistică pe un traseu eco-

turistic mediatizat ; 

- creşterea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi 

femei; 

- îmbunătăţirea accesului în una dintre cele mai atractive zone turistice din nordul ţării; 

- crearea condiţiilor pentru înfiinţarea şi amenajarea a unor micro trasee tematice,conexe la traseul 

naţional (în special pe teritoriul raionului).  

 


