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Planul Strategic de Acțiuni al GAL ”Cișmeaua Sudului” (2018-2022) a fost elaborat pe baza 

principiilor LEADER / CLLD de participare, transparență și parteneriat de către membrii GAL. Planul 

strategic de acțiune a fost aprobat la prima ședință a Consiliului GAL Cișmeaua Sudului din 

05.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest document a fost elaborat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Programului 

Susținerea Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Găgăuzia și Taraclia (SARD) implementat de PNUD. 

Conținutul Planului Strategic de Acțiuni nu reflectă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene sau 

a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 
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Sumar executiv 

Grupul de acțiune locală „Cișmeaua Sudului” a fost creat în baza implementării abordării europene 

LEADER (acronim din limba franceză care înseamnă „Legăturile dintre acțiunile pentru dezvoltarea 

economiei rurale”) în cadrul programului finanțat de UE „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale 

în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD), o inițiativă a Uniunii Europene pe un termen de trei ani, 

implementată de PNUD (2016-2018).  

Grupul nostru de acțiune locală cuprinde teritoriul a 3 localități: satul Cișmichioi, comuna Etulia (în 

UTA Găgăuzia) și satul Alexandru Ioan Cuza (în raionul Cahul), cu o populație totală de aproximativ 

10.600 de locuitori. Numeroase trăsături comune ne caracterizează teritoriul, cum ar fi peisajul 

frumos de stepă din jurul lacului Cahul, activitățile economice, o influență puternică având-o 

creșterea ovinelor și cultivarea viței-de-vie, infrastructura drumurilor locale comune, frontiera cu 

Ucraina, precum și diversitatea sa etnică și culturală (în special, Găgăuzi, Moldoveni/ Români). 

Activitățile noastre locale relevante au început în timpul campaniei de sensibilizare a SARD LEADER, 

implementată de PNUD în regiuni vizate, în a doua jumătate a anului 2016. Drept rezultat, a fost 

creat primul grup de lucru mic între sate și a fost delimitat teritoriul nostru LEADER în luna 

decembrie 2016. În septembrie 2017, urmând principiul LEADER de jos în sus, principiul teritorial și 

de parteneriat, cu contribuția echipei de 

experți locali SARD LEADER (au fost puse la 

dispoziție servicii de coaching, mentorat și 

îndrumare), ne-am oficializat GAL-ul, iar în 

noiembrie 2017 toți membrii GAL-ului 

nostru au semnat declarațiile de membru. 

Avem 24 de membri (10 bărbați și 14 de 

femei), dintre care 8 (33%) reprezintă 

sectorul public, inclusiv autorități și instituții 

publice, 9 (37%) reprezintă societatea civilă, 

iar 7 (30%) – mediul de afaceri.).  

Pentru a ne conforma cu principiul LEADER de dezvoltare integrată, GAL-ul nostru a elaborat acest 

Plan strategic de acțiuni pentru o perioadă de cinci ani, în care am inclus acțiuni economice, sociale, 

culturale și de mediu și primele planuri de implementare. În cadrul procedurii de elaborare a 

strategiei am participat la 9 ateliere de lucru, la care au luat parte în medie 22 de membri ai GAL-

ului și alte părți interesate locale, adunând în jur de 70 de idei de acțiuni de dezvoltare locală și idei 

Fig. 1 Membrii GAL Cișmeaua Sudului 
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de proiecte. Pentru a răspunde provocărilor locale, am elaborat declarația comună a misiunii 

noastre, viziunea și obiectivele strategice, iar în conformitate cu acestea am stabilit ordinea 

prioritară a ideilor de proiecte colectate și am pregătit primele planuri de implementare. Câțiva 

dintre membrii noștri au participat la vizitele de studiu LEADER organizate în Bulgaria, România, 

Polonia, Lituania și Italia și ne-au împărtășit lecțiile învățate, generând noi idei de dezvoltare în 

localitățile noastre. 

La 15 noiembrie 2017, cei 24 de membri ai GAL-ului nostru au semnat Acordul oficial de parteneriat 

al GAL-ului, sărbătorind începutul unei noi 

etape – implementarea planurilor pe care 

le-am elaborat. 

Pe parcursul acestei activități, care va dura 

un an, am decis să acționăm împreună 

pentru a încuraja îmbunătățirea 

condițiilor de trai la nivel local, coeziunea 

teritorială a zonei GAL-ului nostru și 

atractivitatea turistică pentru o creștere 

economică locală durabilă și favorabilă incluziunii. 

În timpul elaborării Planului strategic de acțiuni (PSA) am identificat următoarele obiective 

strategice principale pe termen mediu pentru teritoriul GAL-ului nostru: 

➢ Dezvoltarea durabilă a economiei locale;  

➢ Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural;  

➢ Promovarea inovațiilor sociale și participării civice.  

Credem că Planul strategic de acțiuni, cu cele trei obiective strategice identificate, va oferi un 

program durabil în următorii 5 ani, pentru a asigura o creștere a activității economice pe teritoriul 

GAL-ului. Sperăm ca prin realizarea lor să transformăm teritoriul GAL-ului nostru într-o zonă 

prosperă în sudul Moldovei. 

Conformitatea Planului Strategic de Acțiuni cu documentele de politici de dezvoltare  

PSA-ul nostru contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare rurală și regională, în conformitate 

cu obiectivele stabilite în strategiile naționale, regionale și locale. Obiectivele strategice ale 

documentului completează direct prioritățile Strategiei de dezvoltare a agriculturii și mediului rural 

„Moldova 2020” (în special prioritățile pentru modernizarea sectorului alimentar, gestionarea 

durabilă a resurselor naturale și îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural), ale Strategiei de 

Fig. 2 Ceremonia de semnare a Acordului de Parteneriat 
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dezvoltare a sectorului ÎMM-urilor 2012-2020 (spre susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii și a capitalului uman în regiuni), precum și ale Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 

2020”. PSA-ul corespunde cu cadrele strategice regionale (UTA Găgăuzia și Regiunea de Dezvoltare 

Sud) care reglementează procesele de planificare a dezvoltării locale. Este vorba în primul rând de 

strategiile de dezvoltare regională pentru cele două regiuni, programele regionale sectoriale privind 

dezvoltarea turismului, infrastructura de susținere a mediului de afaceri, infrastructura rutieră și 

serviciile publice (alimentarea cu apă, gestionarea deșeurilor menajere solide), precum și strategiile 

de dezvoltare locală ale tuturor localităților de pe teritoriul GAL-ului. 
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1. Prezentarea teritoriului GAL Cișmeaua Sudului  

 

1.1 Resursele locale de dezvoltare ale teritoriului GAL-ului 

Noi, membrii GAL „Cișmeaua Sudului”, credem cu fermitate că resursele locale sunt principalii 

piloni care sprijină dezvoltarea locală și reprezintă potențialul de dezvoltare a acestei regiuni. Am 

grupat resursele locale în 4 categorii: (i) de mediu, (ii) economice, (iii) umane și (iv) instituționale. 

Aceste constatări au fost realizate în urma discuțiilor și consultațiilor din timpul ședințelor de 

lucru cu membrii GAL-ului. 

Resursele de mediu: 

▪ Resurse bogate de apă (lacuri, lacul din Cahul, ape subterane);  

▪ Zone pitorești (movile) 

▪ Surse de energie regenerabilă (biomasa și energia solară) 

▪ Terenuri fertile pentru desfășurarea activităților agricole   

▪ Floră bogată  

▪ Resurse minerale (argilă și nisip) 

Resurse economice: 

▪ Diverse produse agricole (porumb, floarea-soarelui, grâu, struguri, prune, miere etc.) 

▪ Ocupații pastorale (creșterea oilor și a bovinelor) 

▪ Industrii agricole: Vinăria Bostovan, morăritul, piscicultura, panificația 

▪ Infrastructura pentru depozitarea și prelucrarea produselor agricole (depozite frigorifice) 

Resurse umane: 

▪ Specialiști cu studii medii și superioare în domeniul culturii și pedagogiei 

▪ Cunoștințe locale despre diferite meșteșuguri artistice (prelucrarea artistică a lemnului, 

împletitul din salcie, broderie, aranjamente florale) și produse agricole (lactate, gemuri etc.) 

▪ Abilități și capacități în formarea culturală și artistică (muzică, dans) și sport 

▪ Cunoștințe locale despre ocupațiile agricole  

Resurse/procese instituționale 

• Experiență în cooperarea inter-municipală (prestarea serviciilor publice)  

• Experiență în planificarea strategică locală și cooperarea cu instituțiile regionale și 

naționale 

• Evenimente culturale anuale organizate în fiecare localitate 

• Rețea de instituții sociale, de sănătate și culturale în toate localitățile din această micro-

regiune. 
 

Ne-am dori ca aceste resurse să stea la baza activităților noastre de dezvoltare 
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1.2 Introducere în teritoriul GAL 

Suprafața teritoriului este de circa 217 km² (ceea ce constituie aproximativ 0,7% din suprafața totală 

a țării) și cuprinde trei unități teritorial-

administrative: satul Alexandru Ioan Cuza, 

Cișmichioi și localitatea Etulia (cu următoarele 

sate: Etulia (reședința), Etulia (gara și Etulia 

Nouă). Teritoriul se află în extrema sudică a 

Republicii Moldova, lângă lacul Cahul, 

învecinat cu Ucraina. 

Teritoriul este reprezentat de câmpii fertile 

care îi conferă un potențial agricol ridicat. În 

această zonă sunt mai multe atracții naturale, și anume monumente geopaleontologilce: „Râpile 

din Etulia” și „Râpa din Cișmichioi” , precum și mai mulți tumuli (kurgane), care de asemenea 

reprezintă interes arheologic. Astfel, 13,42 ha de terenuri din satele Cișmichioi și Etulia sunt incluse 

în ariile protejate de stat. 

Clima este caracteristică zonei climaterice de sud, regiunea fiind considerată cea mai aridă și caldă 

din țară, temperaturile fiind cu 2-3 grade Celsius mai ridicate față de celelalte regiuni. Cantitatea de 

precipitații este uniformă, deseori survenind secete. 

Principalele resurse minerale din zonă sunt nisipul și argila, care pot fi utilizate în construcții și 

producerea de materiale de construcție, 

însă pentru care nu există o exploatare 

economică, precum și zăcămintele de ape 

dulci (Etulia) care pot fi utilizate în scopuri 

potabile și menajere. 

În zona satului Etulia se află lacul Cahul și 

delta râului cu același nume care 

traversează satele Alexandru Iona Cuza și 

Etulia. În zona lacului se practică pescuitul și agrementul, dar nu într-un mod organizat și cu 

elemente de activitate economică. Dificultatea valorificării acestei zone este determinată de faptul 

că se află în zona de frontieră pentru care există reglementari specifice de activitate. Periodic, râul 

Cahul inundă satului Etulia atunci când cad precipitațiilor abundente. Din această cauză sunt 

Fig. 4 Lacul Cahul 

Fig. 3 Etulia. Cișmea la intrarea în localitate 
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necesare lucrări de amenajare a albiei râului și a teritoriului adiacent. Zona umedă favorizează 

obținerea biomasei. 

Un factor de risc pentru mediul înconjurător îl constituie poligonul de pesticide de lângă satul 

Cișmichioi, construit între anii 1975-1987, și care conține mii de tone de pesticide și de alte 

substanțe chimice periculoase. Acestea sunt depozitate în 14 sarcofage construite din beton sau 

îngropate direct în sol și izolate cu peliculă impermeabilă. Volumul total estimat al acestor sarcofage 

este de aproximativ 26 mii m3. Proiectul „Reducerea riscurilor legate de depozitul de deșeuri 

periculoase din satul Cișmichioi” a fost inițiat în luna octombrie 2016. 

Poziția geografică și infrastructura de acces (drumuri naționale, căi ferate) oferă condiții favorabile 

de utilzare a oportunităților economice din regiune: Portul Internațional Giurgiulești, orașul Reni 

(Ucraina), orașul Galați (România), orașul Cahul (Moldova). În microregiune funcționează punctul 

de trecere a frontierei „Cișmichioi” la hotar cu Ucraina. 

Din suprafața totală de 21.768,17 ha, 76% sunt terenuri agricole.  În această micoregiune se 

constată un grad înalt de eroziune a solului, 

afectând circa 30% din acesta. Intravilanul, 

suprafața localităților, ocupă circa 4% din 

teritoriu. Satul Etulia are cea mai mare suprafață 

de terenuri acoperite de ape, în special de lacul 

Cahul, iar satul Alexandru Ioan Cuza deține doar  

22 ha de terenuri acoperite de ape, în mare parte 

fiind albia râurilor care traversează localitatea. 

Ponderea acestor terenuri este de doar 2% din 

suprafața totală. Pădurile ocupă 4% din suprafața 

totală a terenurilor, iar majoritatea acestora sunt 

situate în apropierea localităților favorizând, astfel, practicarea albinăritului și odihna populației.  

Cine locuiește pe teritoriul GAL-ului nostru? 

Populația GAL-ului are un caracter multietnic. Potrivit distribuției populației după etnie, populație 

de origine găgăuză este majoritară, locuind preponderent în satele Cișmichioi și Etulia, urmată de 

moldoveni (români), care locuiesc în mare parte în satul Alexandru Ioan Cuza. De asemenea, aici 

locuiesc grupuri mici de ruși, ucraineni, bulgari etc.  

Terenuti 
Agricole

76%

Intravilan
4%

Ape
2%

Spatiu forestier 
4%

Alte terenuri
14%

Fig. 5 Structura teritoriului 
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Prima atestare documentară a satului Alexandru Ioan Cuza datează din anul 1770, iar satele 

Cișmichioi și Etulia sunt menționate în anul 

1809 și, respectiv, în 1811, fiind fondate de 

către coloniștii găgăuzi. Numărul 

populației stabile1, la data de 1 ianuarie 

2016, a constituit 10.696 persoane, ceea ce 

reprezintă 0,3% din totalul populației țării. 

Potrivit numărului populației, toate 

localitățile sunt de mărime medie, chiar 

dacă numărul locuitorilor din satul 

Cișmichioi este cu mult mai mare decât în restul localităților (45% din totalul populației cuprinse de 

parteneriat). Densitatea populației este de 49 persoane pe 1 km², mult sub media la nivel regional 

(75 persoane/km²) și național – 111 persoane/km² (Recensământ 2014). 

Potrivit datelor recensămintelor din anul 2004 și 2014, atestăm o scădere în totalul populației cu 

circa 2,7% la nivel de microregiune, comuna Etulia fiind unica în care se constată o creștere a 

numărului de locuitori. Această descreștere a numărului de locuitori a fost influențată în special de 

sporul natural negativ și de procesele migraționale.  

Conform structurii populației pe sexe, femeile reprezintă circa 51,75% din totalul populației.  

La nivelul GAL-ului, populația pe grupe de vârste este distribuită în felul următor: copiii cu vârsta 

cuprinsă între 0-17 ani dețin o pondere de 18,9%, persoanele mature cu vârsta cuprinsă între 18-

64 ani formează majoritatea – 69,75%, iar persoanele în etate cu vârsta de 65 de ani și mai mult 

reprezintă 11,34% din totalul populației. 

În majoritatea localităților atestăm o rată destul de înaltă a migrației populației apte de muncă (pe 

termen lung și sezonier), în special peste hotarele țării, în mărime de 10-20%. Printre cele mai 

populare destinații se numără Rusia, Turcia, Italia etc. Migrația este una dintre cauzele îmbătrânirii 

accelerate a populației și a depopulării, fiind și un factor care generează deficitul de capital uman 

calificat și lipsa forței de muncă în anumite sectoare (de exemplu, educație, ocrotirea sănătății și 

agricultură). Sub aspect social, se constată apariția de noi grupuri de populație vulnerabilă, cum ar 

                                                 
1Populația stabilă – numărul persoanelor al căror domiciliu stabil este pe teritoriul respectiv, inclusiv 

persoanele absente temporar. 

 

Alexandru 
Ioan Cuza

24%
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31%

Cismichioi
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Fig. 6 Ponderea populației pe localități 
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fi copiii rămași cu un părinte sau fără ambii părinți, persoanele în vârstă rămase în singurătate. 

Dintr-o altă perspectivă, fenomenul migrației poate genera beneficii, pentru că prin remitențe 

poate dezvolta consumul și activitatea economică. 

Învățământul formal în localitățile microregiunii este realizat în cadrul grădinițelor și gimnaziilor. 

Până în anul 2017, cei circa 460 de copii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani învățau în cele 6 instituții 

de învățământ, 3 dintre care erau în satul 

Cișmichioi. Din anul 2017 în satul Cișmichioi 

a fost deschisă una din cele mai moderne 

instituții preșcolare din țară, care a fost 

construită cu sprijinul Turkmenistanului.  

Circa 900 de elevi din toate cele patru 

localități frecventează un gimnaziu. Satele 

Etulia și Alexandru Ioan Cuza dispun de câte 

un gimnaziu, iar satul Cișmichioi – de două.  

Toate localitățile din microregiune dispun de oficii ale medicilor de familie. Acestea prestează atât 

servicii medicale, cât și servicii de asistență socială. În satul Alexandru Ioan Cuza există un azil de 

care beneficiază 30 de bătrâni singuratici din diverse localități ale raionului Cahul. Aceasta instituție 

necesită investiții pentru modernizarea infrastructurii și serviciilor. 

Evaluarea economică și a forței de muncă 

La nivelul GAL-ului, ponderea persoanelor apte 

de muncă este de circa 66% (2016). Numărul de 

salariați în diverse unități economice este de 

1.334 de persoane, ceea ce reprezintă doar 

18,8% din populația activă. Majoritatea 

acestora, circa 62,6%, sunt înregistrați în 

unitățile economice din Etulia. Această situație 

se explică prin faptul că aici este localizat unul 

din cei mai activi agenți economici din 

microregiune – Vinăria Bostavan.  

Fig. 7 Gimnaziul din Cișmichioi 

0-15 ani
16%

Populatia apta de munca, 
16-64  ani

66%

65+
18%

Fig. 8 Structura populației pe grupe de vârstă, 2016 
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Numărul șomerilor înregistrați este nesemnificativ și reprezintă circa 1% din totalul populației 

active. În realitate, această rată este mult mai înaltă, fiind estimată de autoritățile locale la circa    

10-15%. 

Potrivit estimărilor la nivel regional, nivelul de ocupare al populației este mai înalt în rândul 

persoanelor cu studii medii de specialitate sau superioare, iar riscul de a deveni 

șomer revine persoanelor cu studii gimnaziale și liceale. Tot ei sunt cei care 

beneficiază cel mai frecvent de ajutor social. 

Principalele sectoare economice din microregiune sunt agricultura, industria 

agro-alimentară și comerțul.   Agricultura și industria agro-alimentară (industria 

vinicolă, panificația) sunt cele mai importante sectoare economice care asigură 

locuri de muncă. De asemenea, unii locuitori din microregiune lucrează în or. 

Vulcănești, în special în domeniul producției textile. 

Din totalul terenurilor cu destinație agricolă, 78,18% (14.399,45 ha) revin terenurilor arabile. Solul 

este favorabil activităților agricole, dar este caracterizat și printr-un grad înalt de eroziune (circa 

30% din terenuri sunt afectate de eroziune). 

Suprafața medie a terenurilor funciare deținute de populație variază de la 1,3 la 1,9 ha în funcție de 

localitate. Totuși, aceste terenuri sunt 

exploatate, în mare parte, de întreprinderi 

agricole medii (10-50 ha) și mari (50 ha și mai 

mult). Din totalul de 55 de întreprinderi 

agricole funcționale, 23 sunt de mărime 

medie și 32 sunt mari. În Etulia funcționează 

doar 5 întreprinderi agricole mari. 

Pe terenurile arabile se cultivată, în mare 

parte, culturi anuale (grâu, floarea soarelui etc.), iar culturile multianuale se cultivă pe o suprafață 

de circa 1.970 ha, ceea ce reprezintă 13,7%. Culturile multianuale includ din vița de vie si livezile, 

din care ponderea viței de vie este de circa 96,5%. În comuna Etulia funcționează Vinăria Bostavan, 

parte a grupului Bostavan Winery Group, care deține podgorii ce se întind pe o suprafața de 850 ha 

în microzona Etulia (satele Etulia și Alexandru Ioan Cuza) și Onești (raionul Hâncești).  Creșterea 

animalelor, in special a ovinelor, este o ocupație tradițională în această zonă.  

Teren 
arabil, 
culturi 

anuale

67%

Teren arabil, 
culturi 

multianuale

11%

Pășuni

8%

Alte ternuri

14%

Fig. 9 Vinăria 
Bostavan, Etulia 

Fig. 10 Structura terenurilor agricole 

mailto:cesmelesudului@gmail.com


Contacte GAL Cișmeaua Sudului : 
e-mail: cesmelesudului@gmail.com 

 
 

14 

 

Turismul este slab dezvoltat în microregiune și este mai mult sporadic. Totuși, acest sector are 

potențial de dezvoltare în ceea ce privește: monumentele naturale, ariile protejate, ocupațiile 

tradiționale (producerea vinului, creșterea animalelor, meșteșugăritul etc.), diversitatea culturală 

etc. 

Evaluarea infrastructurii și a serviciilor comunale 

Drumurile publice din microregiune au o lungime de 123,3 km, iar drumurile asfaltate constituie 

18,2 km. Totuși, majoritatea acestora 

sunt clasificate ca fiind în stare 

satisfăcătoare și nesatisfăcătoare. O 

cauză a stării drumurilor este și traficul 

intens din zonă, în special a mijloacelor 

de transport de capacitate mare, către 

punctele de trecere a frontierei.  

Microregiunea este traversată și de o calea ferată pe teritoriul comunei Etulia și satului Alexandru 

Ioan Cuza, stație fiind localizată în Etulia. 

Populația are acces la telefonie fixă și mobilă, inclusiv internet – servicii furnizate de diverși 

operatori public și privați: Moldtelecom, Orange Moldova, Moldcell.  

Bugetele locale sunt formate, în 

mare parte, din transferuri, venituri 

ale bugetului de stat, venituri 

proprii, granturi etc. Ponderea 

veniturilor proprii variază între 10 și 

15% din totalul veniturilor, cea mai 

mare pondere fiind constatată la 

Cișmichioi. Veniturile proprii se formează, în mare parte, din impozitul funciar pe terenurile cu 

destinație agricolă, impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă al gospodăriilor țărănești 

(fermierilor), impozitul funciar încasat de la persoanele fizice, plata pentru arenda terenurilor cu 

destinație agricolă, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru unități comerciale, etc.  

Principala infrastructură de mediu – sistemul de alimentare cu apă, de canalizare și colectare a 

deșeurilor – este dezvoltată neproporțional și reflectă, totodată, necesitățile prioritare pentru acest 

0 2000 4000 6000 8000

Alexandru Ioan Cuza

Etulia

Cismichioi

Venituri, total Venituri proprii

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Alexandru Ioan Cuza

Etulia

Cismichioi

Lungimea drumurilor locale, km

Lungimea drumurilor asfaltate, km

Fig. 12 Bugete locale, mii lei, 2016 

Fig. 11 Lungimea drumurilor locale, km 
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tip de infrastructură cu un impact considerabil asupra mediului și a dezvoltării durabile a regiunii. 

Prioritar este considerată aprovizionarea cu apă, cu o rată de conectare a locuințelor la sisteme 

centralizate de apă de circa 52%.  În acest sens, cea mai bună situație este înregistrată în comuna 

Etulia, unde avem o rată de conectare de 73%, iar cea mai joasă rată de conectare este înregistrată 

în satul Alexandru Ioan Cuza.  

Infrastructura de colectare a deșeurilor este dezvoltată cel mai puțin. În prezent există doar terenuri 

de depozitare a deșeurilor, iar colectarea și transportarea acestora se face în mod individual. Cea 

mai dificilă situație este înregistrată în satul Cișmichioi, unde nu există nici un teren autorizat pentru 

depozitarea deșeurilor, acestea fiind depozitate în mod haotic în spațiul intravilan al localității. În 

prezent a fost inițiat un proiect de dezvoltare a serviciilor de colectare a deșeurilor la nivel 

intermunicipal, inițiat de către comuna Vulcănești. Proiectul are drept scop crearea infrastructurii 

fizice și operaționale pentru asemenea tip de servicii publice. 

Evaluarea instituțională și a cooperării 

În cadrul programului „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în Găgăuzia și Taraclia”, 

management publică locală din satul Cișmichioi și comuna Etulia și-a dezvoltat capacitățile de 

planificare strategică și a elaborat strategiile de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2017-

2022. 

Cooperarea intercomunitară se manifestă în special la nivelul administrațiilor publice locale. Acest 

lucru este necesar pentru a îmbunătăți infrastructura (de ex. drumurile publice) și serviciile publice 

(de ex. managementul deșeurilor, odihna copiilor în tabăra de odihnă ”Iunosti”(Etulia) etc.) 

comunităților menționate mai sus. Cea mai activă localitate din perspectiva relațiilor de cooperare 

cu comunitățile și asociațiile culturale din afara țării (de ex. România) este satul Alexandru Ioan 

Cuza.  

În satul Cișmichioi este activ Consiliul tinerilor (de vârstă școlară). Acesta inițiază diverse acțiuni. 

Recent Consiliul tinerilor și-a extins activitatea și în satul Etulia.  

Bibliotecile publice din toate localitățile microzonei fac parte din Programului „Novateca”, care 

facilitează modernizarea bibliotecilor, inclusiv prin dezvoltarea de servicii publice noi.  

Numărul asociațiilor obștești, în special a celor funcționale/active, care pot să asigure o implicare 

mai mare a celor interesați în dezvoltarea comunităților este modest in această microregiune. 
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1.3 Analiza SWOT 

În procesul de elaborare a PSA-ului nostru, o etapă importantă a constituit-o analiza SWOT, care 

include analiza punctelor tari și slabe ale factorilor interni, precum și a amenințărilor externe și a 

oportunităților pentru dezvoltarea teritorială. Analiza s-a bazat pe studiul resurselor identificate de 

către membrii GAL-ului nostru și pe analiza socio-economică a surselor statistice și a datelor de 

sondaj. Aceste constatări au fost făcute în urma discuțiilor și consultațiilor avute în timpul ședințelor 

de lucru cu toate părțile interesate.  

Puncte forte Oportunități  

o Mediu 

Poziție geografică favorabilă  

Soluri fertile pentru activități economice  

Păduri și pășuni  

Rezervații naturale și geologice  

Lacuri și ape subterane  

Zone pitorești  

Potențial pentru energiile regenerabile 

(biomasă solară) 

o Infrastructură 

Monumente istorice (biserici, monumente) 

Instituții sociale (școli, grădinițe, oficii ale 

medicilor de familie, case de cultură, tabere de 

vară, școli profesionale etc.) 

Rețea de drumuri naționale, regionale și locale 

o Comunitate 

Cunoașterea și practicarea meșteșugăririlor  

Persoane și grupuri active  

Diversitate etnică și culturală  

o Economie 

Forță de muncă calificată  

Diversitate de produselor agricole  

Infrastructură de afaceri (depozite de cărbune) 

o Mediu 

Ape de suprafață poluate  

Terenuri expuse la eroziune  

Gestionare ineficientă a deșeurilor  

o Infrastructură 

Drumuri deteriorate 

Instituții publice dotate precar  

Gestionare defectuoasă a serviciilor comunale 

(deșeuri, alimentare cu apă și canalizare) 

Planificare teritorială ineficientă  

Clădiri istorice, menținerea cărora reprezintă o 

povară semnificativă  

o Comunități 

Migrație în rândul forței de muncă 

Îmbătrânire  

Acces limitat la tehnologiile din domeniul TIC 

o Economie 

Producție industrială subdezvoltată  

Capacități reduse de inovare  

Infrastructură economică slab dezvoltată 

(piețe agricole, depozitare și prelucrare a 

produselor agricole) 

Acces redus la la resurse financiare private  
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Ocupații agricole și neagricole diversificate 

(apicultură, morărit, creșterea ovinelor, 

pescuitul etc.) 

Întreprinderi agricole mari, care generează 

locuri de muncă  

Oportunități Riscuri  

Utilizarea tehnologii energetice eficiente  

Cooperarea intermunicipală  

Facilitarea accesului produselor meșteșugarilor 

la piețele de desfacere  

Dezvoltarea turismului  

Diversificarea produselor agricole  

Dezvoltarea parteneriatelor regionale și 

transfrontaliere  

Dezvoltarea identității locale 

Condiții climaterice instabile  

Presiune politică 

Concurență neloială 

Schimbări economice negative (crize, 

embargouri) 

Creșteri frecvente ale prețurilor la servicii 

publice și servicii comunale 

 

1.4 Rezumatul valorilor și necesităților noastre locale  

Regiunea GAL „Cișmeaua Sudului” este cunoscută pentru un peisaj pitoresc (surse de apă, rezervații 

naturale și geologice), un mediu înconjurător relativ curat, soluri fertile favorabile pentru plantațiile 

viticole și creșterea ovinelor. Aceasta este casa oamenilor harnici care practică diverse ocupații și 

sunt deschiși pentru inovații în activitățile lor. Comunitățile locale sunt activ implicate în organizarea 

diverselor evenimente culturale publice, care contribuie la coeziunea socială locală și promovarea 

tradițiilor populare. Teritoriul GAL este caracterizat prin diversitate etnică și culturală care 

demonstrează deschiderea și toleranța lor.  

În acest context, GAL „Cișmeaua Sudului” a identificat următoarele necesități pentru dezvoltare: 

o Promovarea agriculturii ecologice în microregiune; 

o Utilizarea oportunităților pentru dezvoltarea turismului; 

o Crearea locurilor de muncă; 

o Dezvoltarea învățământului non-formal și profesional;  

o Includerea patrimoniului cultural în cadrul activităților culturale și turistice; 

o Reabilitarea spațiilor publice (spații verzi, locuri părăsite etc.); 

o Sporirea implicării tinerilor și a persoanelor în vârstă interesați de participarea civilă.  
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2. Principiile de dezvoltare locală 

Principiile implementării abordării LEADER sunt principalii piloni pentru crearea și funcționarea 

Grupului de acțiune locală „Cișmeaua Sudului”, precum și o modalitate pentru implementarea 

programelor și proiectelor de dezvoltare rurală.  Am discutat aceste principii la ședințele de lucru 

cu membrii GAL-ului și dorim să le urmăm în activitatea noastră, fiind de părere că acestea sunt un 

instrument eficient pentru asigurarea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii la nivel local. 

2.1 Abordarea bazată pe regiune  

Teritoriul GAL ”Cișmeaua Sudului” cuprinde 3 unități teritorial administrative: satele Etulia, 

Cișmichioi și Alexandru Ioan Cuza, cu o populație de circa 10.600 persoane.  

La 9 decembrie 2016, primarii localităților membre ale acestui parteneriat teritorial au semnat un 

Memorandum de înțelegere, care prevede cooperarea pentru crearea GAL-ului. 

Noi vom funcționa în limitele localităților menționate întru implementarea viziunii și a priorităților 

de dezvoltare durabilă prevăzute în Planul de acțiuni, precum și întru consolidarea coeziunii 

teritoriale și formarea identității locale.  

2.2 Parteneriatul local: Grupul de acțiune locală „Cișmeaua Sudului” 

GAL „Cișmeaua Sudului” este constituit și organizat conform Acordului de parteneriat semnat, la 15 

noiembrie 2017, de aproximativ 24 de 

membri reprezentanți ai persoanelor și 

instituțiilor publice (autorități și instituții 

publice locale), ai mediului de afaceri și 

societății civile. Din numărul total de 

membri ai GAL-ului, 33% reprezintă sectorul 

public, iar 67% – mediul de afaceri și 

societatea civilă. Ne angajăm să 

implementăm Planul de acțiuni, să consolidăm cooperarea dintre diferiți actori locali și să asigurăm 

sinergia resurselor din diferite sectoare (public și privat). GAL-ul este, astfel, o structură 

reprezentativă din care fac parte toate părțile interesate în dezvoltarea și funcționarea locală, 

conform principiilor de transparență și deschidere.  

 

Sector 
Public 
33%

Antreprenoriat Local 
30%

Societate
Civilă
37%

Fig. 13 Structura GAL „Cișmeaua Sudului”, după sectoare 
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2.3 Abordarea de jos în sus  

GAL „Cișmeaua Sudului” a elaborat prin 

abordare participativă un Plan strategic de 

acțiuni pe o perioadă de 5 ani (2018-2022), 

asigurând astfel implicarea tuturor 

persoanelor și grupurilor în evaluarea 

resurselor locale (umane, economice, 

ecologice și instituționale), identificarea și 

examinarea situației curente, formularea 

viziunii, a priorităților de dezvoltare și a unor acțiuni specifice (proiecte) pentru producerea 

schimbărilor dorite la nivel local. Elaborarea Planului de acțiuni a început în luna martie 2017 și s-a 

încheiat în luna noiembrie a aceluiași an.  

2.4 Acțiunile integrate și multisectoriale  

În Planul strategic de acțiuni au fost incluse activități din diferite sectoare: economic, de mediu, 

social, cultural etc. Acțiunile și proiectele incluse în Planul de acțiuni sunt integrate în mod coerent 

și planificate cu o atenție cuvenită asupra impactului diferitor factori de dezvoltare. De asemenea, 

Planul de acțiuni este corelat cu diferite documente elaborate la nivel local (strategii de dezvoltare 

locală), regional (strategii și programe) și 

național (strategii și planuri de dezvoltare). 

2.5 Inovația  

GAL „Cișmeaua Sudului” susține și încurajează 

toate inițiativele și ideile care presupun 

valorificarea noilor cunoștințe, a abordării 

inovatoare și a tehnologiilor moderne, luând 

în considerare factorii și posibilitățile 

existente. În urma generării ideilor de proiecte au fost formulate diferite idei și inițiative referitoare 

la transferul de inovații, identificarea de noi soluții pentru problemele existente, adoptarea unor 

noi tehnologii de comunicare etc. 

 

 

Fig. 14 Grup de lucru participativ 

Fig. 15 Ședință de lucru, GAL „Cișmeaua Sudului” 
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2.6 Relaționarea și cooperarea 

Pentru consolidarea capacităților și valorificarea oportunităților locale existente, GAL „Cișmeaua 

Sudului” va coopera în mod activ cu diferite grupuri și instituții interesate în dezvoltarea rurală. De 

asemenea, acesta va colabora cu grupuri de acțiune locală similare din alte regiuni ale țării.  

2.7 Management local  

Dezvoltarea rurală durabilă este un proces continuu care permite implicarea, solidaritatea și 

punerea în aplicare a intereselor comune. "GAL-ul Cișmeaua Sudului" are în structură diverse sub-

structuri organizaționale și funcționale, care asigură implementarea cu succes a inițiativelor LEADER 

la nivel local: consiliul GAL, consiliul administrativ, comitetul de selecție, comitetul de audit. Am ales 

unul dintre membrii noștri Asociația Obștească "Centrul psiho-social" ca organism responsabil și am 

hotărât ca biroul de conducere să funcționeze în satul Cismichioi, strada Kosmodemianskaia nr. 3 și 

vor fi angajați doi manageri cu timp parțial. 
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3.  Misiunea și viziunea GAL Cișmeaua Sudului  

Misiunea noastră: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziunea noastră: 

 

  

În anul 2022, GAL „Cișmeaua Sudului” va fi cunoscut pentru 
diversitatea produselor sale agro-industriale, locurile turistice 

atractive și serviciile sociale de înaltă calitate. 

Noi, membrii GAL „Cișmeaua Sudului”, ne angajăm să 
promovăm îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

locale, coeziunea teritorială a zonei GAL-ului nostru și 
atractivitatea turistică pentru o creștere economică locală 

durabilă și favorabilă incluziunii. 
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4. Obiective strategice și specifice 

4.1 Obiectivele strategice  

Sectorul agricol joacă un rol strategic în dezvoltarea strategică a regiunii GAL-ului nostru. 

Importanța acestui sector s-a accentuat în cadrul procesului participativ de definitivare a 

obiectivelor strategice pentru GAL-ul nostru. Majoritatea populației este angajată sau lucrează pe 

cont propriu în sectorul agricol. Astfel, un element important în Planul strategic îl constituie 

încurajarea dezvoltării agricole. Prin urmare, primul obiectiv strategic are drept scop modernizarea 

sectorului agricol, precum și promovarea activităților aferente și neaferente sectorului agricol, care 

pot contribui la diversificarea activităților economice din regiune. Astfel de intervenții vor duce la 

crearea locurilor de muncă noi și la creșterea veniturilor.  

Suntem, de asemenea, preocupați de problemele legate de modul de îmbunătățire a nivelului de 

trai, astfel încât al doilea obiectiv strategic propus de Grupul de Acțiune Locală are ca scop 

îmbunătățirea condițiilor de viață, în mod specific creșterea nivelul de satisfacție vis-a-vis de 

condițiile de locuit, odihnă, agrement, calitatea serviciilor publice etc.  

La nivel de regiune, am identificat numeroase provocări sociale (coeziunea, existența grupurilor 

vulnerabile cu diverse nevoi, serviciile sociale slab dezvoltate), precum și nevoi de învățământ și 

formare profesională. Al treilea obiectiv strategic, identificat de noi, se referă la necesitatea de a 

consolida activitățile civice și a îmbunătăți serviciile sociale.  

Următoarele obiective strategice au fost identificate prin proces participativ: 

 

  

1. Dezvoltarea durabilă a economiei locale

2. Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural

3. Promovarea inovațiilor sociale și a participării civile
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4.2 Obiectivele specifice  

GAL-ul „Cișmeaua Sudului” a identificat prin proces participativ următoarele obiective specifice:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul 1. Dezvoltarea 
durabilă a economiei locale

1.1 Modernizarea 
afacerilor și a 
serviciilor 
agroalimentare

1.2 Promovarea 
atractivității turistice 
și a identității locale

Obiectivul 2. Îmbunătățirea 
nivelului de trai în mediul 

rural

2.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
odihnă, recreere și 
sportive

2.1 Extinderea și 
modernizarea 
infrastructurii și a 
serviciilor comunale

Obiectivul 3. Promovarea 
inovațiilor sociale și a 

participării civile

3.1 Dezvoltarea 
serviciilor sociale 
durabile

3.2 Promovarea 
patrimoniului cultural

3.3 Susținerea 
activităților pentru 
tineri
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5. Priorități de dezvoltare teritorială în următorii cinci ani  

(2018-2022) 

În timpul procedurii de elaborarea a strategiei au fost organizate nouă ședințe ale grupului de lucru 

și două misiuni ale experților, la care au participat membrii GAL-ului și alte părți interesate la nivel 

local. Unul dintre scopurile acestor ședințe a fost identificarea ideilor de proiecte locale și întâlnirea 

cu cât mai mulți proprietari de proiecte viitoare posibil. Au fost adunate în jur de 70 de idei de 

acțiuni de dezvoltare locală și idei de proiecte.  Pentru a răspunde provocărilor locale, GAL 

„Cișmeaua Sudului” a formulat împreună misiunea, viziunea și obiectivele sale strategice 

(prezentate mai sus), iar în conformitate cu acestea membrii GAL-ului au stabilit ordinea prioritară 

a ideilor de acțiuni și de proiecte adunate. Rezultatele acestui proces le puteți vedea în acest capitol. 

Obiective specifice  Priorități de dezvoltare  

Obiectiv Strategic 1: Dezvoltarea durabilă a economiei locale  

1.1 Modernizarea întreprinderilor 

agroalimentare și a celor 

prestatoare de servicii   

Prioritatea 1 Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în 

sectorul agroalimentar și al serviciilor 

Prioritatea 2 Promovarea agriculturii ecologice 

1.2 Promovarea atractivității 

turistice și a identității locale  

Prioritatea 3 Dezvoltarea oportunităților de turism în 

mediul rural 

Prioritatea 4 Promovarea identității locale 

Obiectiv Strategic 2:  Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural 

2.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

odihnă, agrement și sport  

Prioritatea 5 Reabilitarea locurilor de odihnă și agrement 

2.2 Extinderea și modernizarea 

serviciilor comunale publice 

Prioritatea 6 Protecția resurselor naturale 

Prioritatea 7 Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor 

publice 

Obiectiv Strategic 3: Promovarea inovațiilor sociale și participării civice.  

3.1 Dezvoltarea serviciilor sociale 

durabile 

Prioritatea 8 Dezvoltarea învățământului non-formal și 

profesional 

Prioritatea 9 Crearea și îmbunătățirea infrastructurii și a 

serviciilor sociale 

3.2 Promovarea tradițiilor 

culturale 

Prioritatea 10 Reabilitarea și utilizarea tradițiilor folclorice 

3.3 Susținerea activităților pentru 

tineret 

Prioritatea 11 Implicarea activă a tinerilor în activități 

sociale și civice 
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6. Acțiuni și proiecte identificate în procesul de elaborare a 

Planului strategic de acțiuni 

6.1. Procesul de identificare a ideilor de proiecte 

În procesul de creare a GAL-ului nostru au fost adunate în jur de 70 de idei de proiecte și de acțiuni 

de la membrii GAL-ului și locuitorii din teritoriu. Fiecare idee este descrisă pe scurt în fișa ideii de 

proiect, cu informații de bază despre: (i) 

proprietarul ideii; (ii) activitățile de bază 

planificate; (iii) scopul acțiunii sau al proiectului 

de dezvoltare; (iv) bugetul estimat, precum și (v) 

durata. Bugetul total estimat pentru toate ideile 

este de aproximativ 14.500.000 MDL (725.000 

EUR).  

La ședințele de lucru ale GAL-ului, ideile au fost 

grupate în vederea stabilirii unor priorități, după 

care au fost clasificate după importanță și urgență. Acestea au fost analizate și din perspectiva 

implementării. Drept urmare, GAL „Cișmeaua Sudului” a creat următoarele liste cu idei de proiecte. 

6.2. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 1 Dezvoltarea 

întreprinderilor mici și mijlocii în sectorul agroalimentar și al serviciilor 

 Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

1.1 Crearea unei săli de festivități 

Tatiana 
Neniova 
(săteancă 
activă) 

Cișmichioi 18 100.000 

1.2 Crearea unei ferme de șinșile 
Georgij Neniov 
(antreprenor 
începător) 

Etulia 6 60.000 

1.3 
Producerea de carne de prepelița si 
oua 

Alexandru 
Moldovan 
(antreprenor 
începător) 

Cișmichioi 6 60.000 

1.4 
Crearea unui atelier mic de prelucrare 
a pieilor 

Alexandru 
Moldovan 
(antreprenor 
începător) 

Cișmichioi 6 80.000 

Fig. 16 Priortezarea ideilor de proiect după  
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 Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

1.5 

 
Crearea unui atelier pentru 
prelucrarea lânii pentru perne 
 

Emilia Biuc 
(antreprenoare 
începătoare) 

Cișmichioi 12 400.000 

1.6 

 
Achiziționarea echipamentului pentru 
o linie de producere a 
biocombustibilului 
 

Serghei Bria 
(antreprenor) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

12 400.000 

1.7 
Crearea unei cantine sociale și a unui 
restaurant   

Konstatiniuk 
Dumitru 
(sătean activ) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

12 400.000 

1.8 

 
Crearea unei linii de îmbuteliere a 
apei provenite din izvoarele de apă 
minerală 
 

Biuk Emilia 
(antreprenor 
începător) 

Cișmichioi 12 200.000 

1.9 

 
Organizarea unei sere de cultivare a 
viței de vie (viticultura) pentru 
struguri de masă și comercializarea 
lor ulterioară 
 

Duloglu 
Serghei 
(sătean activ) 

Cișmichioi 3 100.000 

1.10 

 
Instalarea unor panouri solare pentru 
obținerea energiei electrice 
 

Bria Serghei 
(antreprenor) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

6 300.000 

1.11 

 
Crearea unui Depozit pentru 
păstrarea grânelor  
 

Bria Serghei 
(antreprenor) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

6 400.000 

1.12 
Crearea unei abator pe teritoriul GAL-
ului 

Sargheliu 
Serghei 
(AGRO-
SARIGUL SRL) 

Cișmichioi 6 500.000 

Total   3.000.000 

 

6.3. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 2 Promovarea agriculturii 

ecologice 

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

2.1 
Organizarea unei mini fabrici pentru 
produse ecologice 

Biuk Emilia 
(antreprenor 
începător) 

Cișmichioi 12 160.000 
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2.2. 
Procurarea și instalarea 
echipamentului de irigare pentru 
gospodăria țărănească 

Taraburca Ion 
Gheorghe 
(gospodărie 
țărănească) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

3 300.000 

2.3 

 
Procurarea și instalerea 
echipamentului de irigare pentru 
gospodăria țărănească 
 

Sargheliu Oleg Cișmichioi 3 750.000 

2.4 Producerea furajelor ecologice 
Bria Serghei 
(antreprenor) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

6 200.000 

2.5 

 
Crearea unei ferme de curcani și de 
struți – procurarea ouălor  
 

Zabun Anna 
(antreprenoare) 

Etulia 4 40.000 

Total  1.450.000 

 

6.4. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 3 Dezvoltarea 

oportunităților de turism în mediul rural 

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

3.1 Producerea suvenirelor tradiționale 

Asociația pentru 
Dezvoltare 
Socială și 
Culturală 
DELFIN 

În toate 
satele 

12 60.000 

3.2 Crearea itinerariilor pentru turiști 

Ianul Dmitrii 
(Asociația 
pentru 
Dezvoltare 
Socială și 
Culturală 
DELFIN) 

În toate 
satele 

8 60.000 

3.3 
Instalarea panourilor informative 
privind localizarea obiectivelor 
turistice 

Primăriile, 
Asociația pentru 
Dezvoltare 
Socială și 
Culturală 
DELFIN 

În toate 
satele 

12 80.000 

3.4 Cartografierea resurselor turistice 

Ianul Dmitrii 
(Asociația 
pentru 
Dezvoltare 
Socială și 
Culturală 
DELFIN) 

În toate 
satele 

12 110.000 

3.5 
Instituirea și dotarea cu echipament 
a unei pensiuni cu denumirea 
“CURTEA GĂGĂUZIEI” 

Ianul Dmitrii 
(Asociația 
pentru 

Cișmichioi 12 100.000 
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Dezvoltare 
Socială și 
Culturală 
DELFIN) 

3.6 
Produse din levănțică Organizarea 
unui festival al levănțicii 

Asociația pentru 
Dezvoltare 
Socială și 
Culturală 
DELFIN 

Etulia 12 60.000 

Total  410.000 

 

6.5. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 4 Promovarea identității 

locale 

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

4.1 
Crearea Brandului GAL „Cișmeaua 
Sudului” 

Ianul Dmitrii 
(Asociația 
pentru 
Dezvoltare 
Socială și 
Culturală 
DELFIN) 

În toate 
satele 

10 20.000 

4.2 
Crearea unei site web pentru GAL 
„Cișmeaua Sudului” 

Ianul Dmitrii 
(Asociația 
pentru 
Dezvoltare 
Socială și 
Culturală 
DELFIN) 

În toate 
satele 

6 20.000 

Total  40.000 

 

 

 6.6. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 5 Reabilitarea locurilor de 

odihnă și agrement 

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

5.1 
Reabilitarea zonei de odihnă pentru 
copii de lângă lacul Cahul 

Sinigur Anna  
(săteancă 
activă) 

Etulia 6 30.000 

5.2 
Reabilitarea zonei de odihnă „Stația 
de tren” 

Sarabas 
Veronica 
(săteancă 
activă) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

3 60.000 
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5.3 Modernizarea parcului central   
Primăria satului 
Cișmichioi 

Cișmichioi 4 500.000 

5.4 
Reabilitarea zonei de odihnă pentru 
copii 

Primăria satului 
Alexandru Ioan 
Cuza 

Alexandru 
Ioan Cuza 

3 130.000  

5.5 Reabilitarea parcului central 
Primăria satului 
Alexandru Ioan 
Cuza 

Alexandru 
Ioan Cuza 

3 60.000 

5.6 
Crearea unui teren de joacă pentru 
copii 

Angeloglu Lidia 
(săteancă 
activă) 

Cișmichioi 4 30.000 

5.7 
Crearea unei zone de odihnă lângă 
lacul Cahul  

Zabun Anna 
(săteancă 
activă) 

Etulia 12 100.000  

5.8 
Organizarea unui loc de joacă la 
biblioteca publică 

Kodza Melania 
(Biblioteca 
publică din 
Etulia) 

Etulia 2 10.000 

Total  920.000 

 

6.7. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 6 Protecția resurselor 

naturale 

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

6.1 Curățarea albiei râului Cahul 
Primăria satului 
Etulia 

Etulia 4 6.000.000 

6.2 
Curățarea și reabilitarea izvoarelor 
de lângă lacul Cahul 

Zabun Petre 
(sătean activ) 

Etulia 1 30.000 

Total   6.030.000 

 

6.8. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 7 Diversificarea și 

îmbunătățirea serviciilor publice 

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

7.1 

 
Organizarea serviciilor publice de 
transport în regim de leasing (în 
interiorul și în afara GAL-ului) 
 

Nenov Ghiorghii 
(antreprenor 
începător) 

În toate 
satele 

6 200.000 

7.2 
Crearea unui centru de printare 
(copiere și multiplicare) 

Kodza Melania 
(Biblioteca 
publică din 
Etulia) 

Etulia 2 20.000 
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7.3 

 
Crearea și dotarea cu echipament a 
unui centru de fitness pentru femei 
și copii de pe teritoriul GAL 
 

Nenova Tatiana 
(săteancă 
activă) 

În toate 
satele 

4 80.000 

Total  300.000 

 

6.9. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 8 Dezvoltarea 

învățământului non-formal și educație profesională 

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

8.1 
Dotarea cu echipament a unei 
clase de muzică 

Buiuklî Larisa 
(funcționar la 
casa de cultură 
din satul Etulia) 

Etulia 2 80.000 

8.2 

 
Organizarea unei școli de vară 
pentru elevii pentru a studia limba 
engleză într-o tabără de vară 
existente în timpul perioadei de 
vacanță 
 

Ianul Ina 
(săteancă 
activă) 

În toate 
satele 

2 40.000 

8.3 Crearea unui studiou artistic 
Emilia Biuc 
(antreprenoare 
începătoare) 

Cișmichioi  3 20.000 

8.4 

 
Organizarea unor instruiri privind 
împletitul din salcie și broderie 
etc. 
 

Emilia Biuc 
(antreprenoare 
începătoare) 

Cișmichioi 3 40.000 

8.5 
Organizarea unui atelier creativ 
pentru copii 

Emilia Biuc 
(antreprenoare 
începătoare) 

Cișmichioi 6 100.000 

Total  280.000 

 

6.10. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 9 Crearea și 

îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor sociale 

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

9.1 

 
Crearea unui centru pentru 
persoane în etate 
 

Primăria satului 
Cișmichioi 

Cișmichioi 12 200.000 
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9.2 
Organizarea unei vizite de studiu 
pentru a învăța despre serviciile 
destinate persoanelor în etate 

Konstantiniuk 
Mariana 
(funcționar la 
azilul de bătrâni 
din satul 
Alexandru Ion 
Cuza) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

1 3.000 

9.3 
Dotarea cu echipament a sălii de 
fizioterapie din cadrul azilului de 
bătrâni 

Konstantiniuk 
Mariana 
(funcționar la 
azilul de bătrâni 
din satul 
Alexandru Ion 
Cuza) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

12 300.000 

9.4 
Crearea unui pavilion de vară pe 
teritoriul azilului de bătrâni 

Konstantiniuk 
Mariana 
(funcționar la 
azilul de bătrâni 
din satul 
Alexandru Ion 
Cuza) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

6 100.000 

9.5 
Crearea unei zone de odihnă în 
cadrul azilului de bătrâni 

Konstantiniuk 
Mariana 
(funcționar la 
azilul de bătrâni 
din satul 
Alexandru Ion 
Cuza) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

6 50.000 

9.6 

 
Crearea unui club pentru 
persoane în etate 
 

Neghina Tatiana 
 (săteancă 
activă) 

Cișmichioi 6 10.000 

9.7 

 
Crearea unui centru pentru 
victimele violenței 
 

Boeva Svetlana 
(Primăria din 
satul Etulia) 

Etulia 4 80.000 

9.8 
Crearea unei teren de joacă în 
incinta grădiniței 

Țurcan Ana 
(funcționară la 
grădinita din 
satul Alexandru 
Ioan Cuza) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

2 60.000 

9.9 
Construcția unui gard în jurul 
grădiniței 

Țurcan Ana 
(funcționară la 
grădinita din 
satul Alexandru 
Ioan Cuza) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

1 200.000 

9.10 
Reconstrucția acoperișului 
grădiniței 

Țurcan Ana 
(funcționară la 
grădinița din 
satul Alexandru 
Ioan Cuza) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

2 100.000  

9.11 
Construcția unui centru de 
reabilitare pentru localnici 

Konstatiniuk 
Dumitru (sătean 
activ) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

12 500.000 

mailto:cesmelesudului@gmail.com


Contacte GAL Cișmeaua Sudului : 
e-mail: cesmelesudului@gmail.com 

 
 

32 

 

9.12 
Crearea unui cinematograf în aer 
liber 

Mutaf Irina 
(activistă la 
Inițiativa 
Tineretului) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

3 60.000 

9.13 
Crearea unui teren de joacă la 
biblioteca publică 

Kodza Melania 
(Biblioteca 
publică din 
Etulia) 

Etulia 2 10.000 

Total   1.673.000 

 

 

6.11. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 10 Reinventarea 

tradițiilor locale  

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

10.1 
Crearea unor cercuri 
etnofolclorice 

Buciuceanu 
Tatiana 
(funcționar la 
liceul din satul 
Alexandru Ion 
Cuza) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

6 40.000 

10.2 

 
Renovarea și organizarea 
muzeului local 
 

Konstatiniuk 
Dumitru (sătean 
activ) 

Alexandru 
Ioan Cuza 

12 50.000  

10.3 
Organizarea unui festival al 
brânzei și al creșterii ovinelor 

Ianul Dmitrii 
(Asociația 
pentru 
Dezvoltare 
Socială și 
Culturală 
DELFIN) 

Cișmichioi 6 30.000 

10.4 

 
Organizarea festivalului de 
meserii populare pentru 
promovarea produselor locale și 
dezvoltarea IMM 
 

Emilia Biuc 
(antreprenoare 
începătoare) 

În toate 
satele 

6 30.000 

10.5 

 
Reabilitarea meșteșugului - 
țesutul covoarelor tradiționale în 
regiune 
 

Emilia Biuc 
(antreprenoare 
începătoare) 

Cișmichioi 12 40.000 

Total  220.000 
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6.12. Măsurile, proiectele de dezvoltare identificate conform Priorității 11 Implicarea activă a 

tinerilor în activități sociale și civice 

# Descrierea succintă a proiectului Cine? Unde? 
Durata 
(luni) 

Bugetul 
estimat, 

MDL 

11.1 

 
Organizarea unei discoteci mobile 
care va furniza servicii pe întreg 
teritoriul GAL 
 

Mutaf Irina 
(activistă la 
Inițiativa 
Tineretului) 

Cișmichioi 4 40.000  

11.2 

 
Dotarea cu echipament a sălii 
sportive școlare 
 

Boeva Svetalana 
(primăria satului 
Etulia) 

Etulia 12 60.000  

11.3 

 
Organizarea excursiilor locale în 
Moldova pentru tineret pentru a 
cunoaște mai multe despre țară și 
pentru a-și dezvolte identitatea 
națională și locală 
 

Kemixiz 
Ecaterina  
(săteancă 
activă) 

În toate 
satele 

1 20.000  

11.4 

 
Organizarea unor vizite de studiu 
locale pentru reprezentanții activi ai 
tineretului și membrii GAL-urilor 
 

Kemixiz 
Ecaterina  
(săteancă 
activă) 

În toate 
satele 

2 20.000  

11.5 
Crearea unui cinematograf în aer 
liber 

Mutaf Irina 
(activistă la 
Inițiativa 
Tineretului) 

Cișmichioi 3 30.000 

Total   170.000 
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7. Planul de implementare al GAL Cișmeaua Sudului  

7.1 Priorități pentru dezvoltarea teritoriului LEADER în primii doi ani (2018-2019) 

În baza calității ideilor și a măsurilor de proiecte propuse, a proprietății și a fezabilității, am stabilit 

pentru primii doi ani următoarele priorități de dezvoltare pe termen scurt.    

Obiective specifice  Dezvoltarea priorităților (P) 

Scop strategic 1: Dezvoltarea durabilă a economiei locale 

1.1 Modernizarea întreprinderilor 

agroalimentare și a celor prestatoare 

de servicii  

Prioritatea 1 Susținerea agriculturii ecologice și a 

sectorului avicol 

Prioritatea 2 Susținerea întreprinderilor de 

producere a biocarburanților 

1.2 Promovarea atractivității turistice și 

a identității locale 

Prioritatea 3 Dezvoltarea unei hărți turistice 

interactive a teritoriului GAL 

Scop strategic 2: Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural  

2.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

odihnă, agrement și sport  

Prioritatea 4 Planificarea și organizarea unei zone 

de odihnă și agrement în aproprierea lacului Cahul 

(Etulia) 

Prioritatea 5 Revitalizarea spațiilor publice (parcuri 

etc.) 

Scop strategic 3: Promovarea inovațiilor sociale și a participării civice  

3.1 Dezvoltarea serviciilor sociale 

durabile  

Prioritatea 6 Servicii sociale de calitate pentru 

vârstnici 

Prioritatea 7 Dezvoltarea educației artistice 

(muzicale) 

3.2 Promovarea patrimoniului cultural  Prioritatea 8 Organizarea festivalului brânzei și a 

creșterii ovinelor 

3.3 Susținerea activităților pentru 

tineret  

Prioritatea 9 Organizarea unui centru/loc de 

agrement pentru tineri 
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7.2 Proiecte pilot pentru dezvoltarea rurală  

Proiectele pilot sunt proiecte de dezvoltare care sunt definite strategic drept inițiative inovatoare. 

Acestea au fost selectate în timpul discuțiilor de la ședința de lucru a GAL-ului. Credem că aceste 

proiecte sunt fezabile și că au un potențial extins de dezvoltare și durabilitate. Aceste proiecte pilot 

ar servi drept exemplu pentru generarea de soluții model la provocările importante cu care se 

confruntă teritoriul nostru GAL: promovarea/comercializarea produselor locale și ale celor de pe 

teritoriul GAL, revitalizarea zonelor publice. 

Denumirea proiectului Scopul proiectului Durata 

1. Dezvoltarea unei 
hărți interactive cu 
resurse turistice 
locale  

Scopul acestui proiect este elaborarea unei hărți 
interactive cu resurse turistice locale care va 
permite persoanelor interesate să găsească și să-și 
identifice propriile itinerarii turistice în zonă.  

12 luni 

2. Festivalul brânzei și a 
creșterii ovinelor 

Acest proiect are ca scop promovarea creșterii oilor 
în regiune, în special obiectivele și tradițiile locale 
aferente. 

6 luni 

3. Reabilitarea 
izvoarelor locale din 
zona lacului Cahul  

Scopul acestui proiect este de a reabilita izvoarele 
locale din zona lacului Cahul prin adoptarea unei 
abordări integrate: asigurarea accesului la apă 
potabilă, reabilitarea zonei și asigurarea gestionării 
durabile a acestor resurse. 

6 luni 

 

7.3 Planul de implementare pentru primii doi ani (2018-2019)  

Priorități/măsuri 2018, trimestrul 2019, trimestrul Regiunea 
unde vor fi 

aplicate 
acțiunile  

I II III IV I II III IV 

Prioritatea 1 Susținerea agriculturii ecologice și a sectorului avicol  

Măsura 1.1 Dezvoltarea sectorului 
avicol 

        Cișmichioi, 
Etulia 

Măsura 1.2 Prelucrarea lânii și 
confecționarea biciului 

        Cișmichioi 

Prioritatea 2 Susținerea întreprinderilor de producere a biocarburanților 

 

Măsura 2.1 Modernizarea (dotarea cu 
echipament) a liniei de producție a 
biocarburanților 

        Alexandru 
Ioan Cuza 
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Prioritatea 3 Dezvoltarea unei hărți turistice interactive a teritoriului GAL 

Măsura 3.1 Elaborarea unei hărți a 
resurselor turistice 

        În toate 
satele  

Măsura 3.2 Dezvoltarea infrastructurii 
turistice (indicatori, agropensiuni) 

        În toate 
satele 

Măsura 3.3 Crearea brandului 
teritoriului GAL 

        În toate 
satele 

Prioritatea 4 Planificarea și organizarea unei zone de odihnă și agrement în aproprierea lacului 
Cahul (Etulia) 

Măsura 4.1 Amenajarea unei zone de 
odihnă lângă lacul Cahul 

        Etulia 

Măsura 4.2 Revitalizarea izvoarelor de 
apă potabilă 

        În toate 
satele 

Prioritatea 5 Revitalizarea spațiilor publice (parcuri etc.) 

Măsura 5.1 Revitalizarea parcurilor 
publice 

        Cișmichioi, 
Alexandru 
Ioan Cuza 

Măsura 5.2 Crearea zonelor de odihnă 
pentru copii 

        În toate 
satele 

Prioritatea 6 Servicii sociale de calitate pentru vârstnici 

Măsura 6.1 Îmbunătățirea 
infrastructurii și a serviciilor sociale în 
azilul de bătrâni 

        Alexandru 
Ioan Cuza 

 

Prioritatea 7 Dezvoltarea educației artistice (muzicale) 

Măsura 7.1 Susținerea educației 
artistice 

        Etulia (pentru 
toate satele) 

Măsura 7.2 Crearea școlilor de vară în 
limba engleză pentru copii  

        Cișmichioi, 
Etulia 

Prioritatea 8 Organizarea festivalului brânzei și a creșterii ovinelor 

Măsura 8.1 Planificarea și organizarea 
festivalului brânzei și a creșterii 
ovinelor 

        Cișmichioi 
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Prioritatea 9 Crearea unui centru/loc de agrement pentru tineri 

Măsura 9.1 Crearea unei zone de 
agrement pentru tineri 

        Cișmichioi 

 

7.4 Plan de acțiune cu susținerea Programului SARD în 2018 

Activități locale 
care urmează să 

fie implementate 

Detalii privind activitățile planificate 

Contribuția 
financiară 

solicitată de la 
SARD (USD) 

Contribuție 

In Cash 
(USD) 

In natură 
(USD) 

Înființarea și 
funcționarea 

Consiliului GAL și a 
Organelor alese, 

funcționarea 
oficiului local 

LEADER, a echipei 
de management și 

a sistemului de 
management și 
financiar al GAL-

ului. Monitorizare, 
evaluare și 
raportare. 

1.1. Înființarea și funcționarea 
echipei de management a GAL-ului 
- 2 manageri cu timp parțial 
gestionarea a GAL (ianuarie-
noiembrie 2018), angajați și 
aprobați de Consiliul GAL. 
Management și logistica GAL, 
atragerea de fonduri, suport pentru 
implementarea proiectelor, 
monitorizarea, evaluarea și 
raportarea. 

2.244 0 0 

1.2. Crearea condițiilor de pentru 
gestionarea eficientă a GAL-ului, în 
special elaborarea și punerea în 
aplicare: 
1) Planul de comunicare pentru 
GAL; 
2) Planul de monitorizare și 
evaluare al GAL-ului; 
3) Instrumente pentru asigurarea 
transparenței organelor de 
management a GAL; 
4) Planul de vizibilitate și 
comunicare al GAL-ului. 

0 0 150 

1.3 Funcționarea GAL-ului Cișmeaua 
Sudului, Consiliului și Organelor 
alese - asigurarea funcționării GAL-
ului, pe baza modului de 
funcționare a GAL-ului, precum și a 
Acordului de parteneriat teritorial 
semnat de membrii GAL-ului 
(inclusiv organizarea a cel puțin 
șase Ședințe ale GAL-ului și 
întâlnirile Consiliului de 
administrație al GAL). 

100 130 150 

1.4 Funcționarea oficiului GAL-ului 
Cismeaua Sudului din sat. 

1.891 0 150 
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Activități locale 
care urmează să 

fie implementate 
Detalii privind activitățile planificate 

Contribuția 
financiară 

solicitată de la 
SARD (USD) 

Contribuție 

In Cash 
(USD) 

In natură 
(USD) 

Cismichioi, incl. achiziționarea de 
echipamente de birou, consumabile 
de birou, alte consumabile, costuri 
bancare, costuri de călătorie locale 
ale conducerii GAL, pauze de cafea 
și internet. 

1.5 Contabilitate: Management GAL 
și implementarea proiectului. 

765 0 0 

Subtotal  5.000 130 450 

Măsuri selectate 
din planul de 

implementare al 
GAL-ului, la care se 
solicită contribuția 

SARD în 2018 

2.1 Elaborarea și punerea în 
aplicare a unui Concurs de finanțare 
a proiectelor locale a GAL, în 
conformitate cu prioritățile de 
dezvoltare locală din Planul 
strategic de acțiuni Cismeaua 
Sudului selectate în cadrul ședinței 
primului Consiliu GAL din 5 
decembrie 2017. 

0 0 0 

2.2 Implementarea proiectelor de 
dezvoltare locală cu prioritatea: 
"Sprijinirea agriculturii organice / 
ecologice și avicole". 50% din 
bugetul total al aplicației și 50% din 
contribuția (financiar / în natură) 
beneficiarului. 

12.500 3.125  3.125 

2.3 Implementarea proiectelor de 
dezvoltare locală cu prioritatea: 
"Planificarea și organizarea unei 
zone de odihnă și agrement în 
apropierea lacului Cahul (Etulia)" 
25% din bugetul global al aplicației 
și 20% din contribuția (financiar / în 
natură) beneficiarului. 

6.250 1.250 0 

2.4 Implementarea proiectelor de 
dezvoltare locală cu prioritate: 
"Organizarea festivalurilor 
tradiționale" 25% din bugetul 
general al aplicației și 20% din 
contribuția (financiar / în natură) 
beneficiarului. 

6.250 0 1.250 

2.5 Monitorizarea și evaluarea 
procesului de implementare a 
proiectului de către Comitetul de 
gestiune și de audit al GAL-ului. 

0 0 0 
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Activități locale 
care urmează să 

fie implementate 
Detalii privind activitățile planificate 

Contribuția 
financiară 

solicitată de la 
SARD (USD) 

Contribuție 

In Cash 
(USD) 

In natură 
(USD) 

2.6 Raportarea către programul 
SARD a activităților și a proiectelor 
implementate. 

0 0 0 

Subtotal  25.000 4.375,00 4.375,00 

TOTAL   30.000 4.505,00 4.825,00 

 

 

8. Plan financiar indicativ pentru punerea în aplicare a Planului 

strategic de acțiuni 2018-2022 

 
Priorități 

Buget 
estimativ, 

MDL 

Prioritatea 1 Dezvoltarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici în sectorul agroalimentar și al serviciilor 

3 000 000 

Prioritatea 2 Promovarea agriculturii ecologice 1 450 000 

Prioritatea 3 Dezvoltarea oportunităților turistice în mediul rural 410 000 

Prioritatea 4 Promovarea identității locale 40 000 

Prioritatea 5 Reabilitarea zonelor de odihnă și agrement 910 000 

Prioritatea 6 Protecția resurselor naturale 6 030 000 

Prioritatea 7 Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor publice 300 000 

Prioritatea 8 Dezvoltarea învățământului non-formal și profesional 290 000 

Prioritatea 9 Crearea și îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor 
sociale 

1 673 000 

Prioritatea 10 Reabilitarea și utilizarea tradițiilor folclorice 220 000 

Prioritatea 11 Implicarea activă a tinerilor în activități civice și sociale 170 000 

Total 14 493 000  
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9. Plan de management 

Planul de management va fi elaborat în termen de 3 luni de la aprobarea Planului 

strategic de acțiune cu contribuția experților. Planul de management va fi aprobat de 

Consiliul GAL. Documentul aprobat va fi atașat acestui Plan strategic de acțiuni. 

 

10. Plan de comunicare 

Planul de comunicare va fi pregătit în termen de 3 luni de la aprobarea planului strategic 

de acțiune cu contribuția experților. Planul de comunicare va fi aprobat de Consiliul GAL. 

Documentul aprobat va fi atașat acestui Plan strategic de acțiuni. 

 

11.Plan de monitorizare și evaluare 

Planul de monitorizare și evaluare va fi elaborat în termen de 3 luni de la aprobarea 

planului strategic de acțiune cu contribuția experților. Planul va fi aprobat de Consiliul 

GAL. Documentul aprobat va fi atașat acestui Plan strategic de acțiuni. 
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Annex 1 – Harta GAL Cișmeaua Sudului 
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Anexa 2 – Prezentarea localităților de pe teritoriul GAL-ului nostru 

Cișmichioi 

Cișmichioi este o unitate administrativ-teritorială din Vulcănești – cea mai îndepărtată regiune din 

sudul Moldovei. Cilmishioi este situat la o latitudine de 45.5444 grade, longitudine de 28.3827 grade 

și altitudine de 28 de metri față de nivelul mării.  

Cișmichioi a fost fondat în anul 1809 de către un grup de 

coloniști găgăuzi (16 familii), care au primit permisiunea de 

la guvernatorul general al Basarabiei (mai târziu teritoriu al 

Rusiei) de a se stabili între satele Vulcănești, Etulia și 

Giurgiulești, la intersecția a două dealuri, la o distanță de 5 

km de lacul Cahul. Coloniștii au găsit un izvor (cișmea) sub 

dealul stâng și s-au stabilit acolo, numind satul Cișmichioi, care este tradus ca „un loc lângă izvor”. 

Potrivit altor surse, coloniștii s-au stabilit în satul Nogai, numit Cișmichioi. 

Satul este localizat la 25 km de Vulcănești, 70 km de Cahul, 110 km de Comrat, 220 km de Chișinău, 

30 km de portul Giurgiulești, 15 km de Reni (Ucraina) și 40 km de Galați (România).  

La data de 1 ianuarie 2016, populația satului constituia 5.003 persoane dintre care 2.582 de femei 

sau 53% și 2.421 de bărbați sau 47%.  

În sat sunt 85 de agenți economici, dintre care 79 funcționează: 46 întreprinderi agricole, 3 

întreprinderi industriale și de prelucrare, inclusiv 1 moară de ulei, 1 moară, 1 mini brutărie, 32 de 

întreprinderi comerciale, 20 de magazine generale, 3 magazine industriale, 1 benzinărie etc.  

Suprafața totală a locuințelor (în 2015) era de 127.800 m2. Numărul total de case – 1.536. În total, 

932 de locuințe sau 61% au acces la apă. În total, 1.312 de locuințe sau 86% au acces la gaze 

naturale, iar 1.240 de locuințe sau 81% au acces la telefonie fixă. 

Structura etnică este destul de omogenă: 96% găgăuzi. Populația este în continuă scădere, inclusiv 

populația activă din punct de vedere economic. Peste 20% din populația aptă de muncă a migrat la 

muncă în alte țări, în special în Rusia și în Turcia. Majoritatea migranților (55%) sunt femei. 

Principala ramură de activitate în satul Cișmichioi este agricultura.  
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Veniturile locale constituie doar 24% din bugetul local.  

Etulia 

Comuna Etulia este o unitate administrativ-teritorială din Vulcănești –  raionul cel mai îndepărtat 

din sudul Moldovei.  

În componența comunei sunt incluse satele: Etulia, 

Etulia stație de cale ferată și Etulia Nouă; distanța 

dintre cele trei localități este de circa 3 km.  

Etulia este cel mai mare sat din comună. Satul este 

situat în punctul superior al lacului Cahul și este cel 

mai sudic punct al Moldovei. Între anii 1810-1820, 

satul Etulia a fost menționat documentar, pentru 

prima dată, în documentele istorice descrise în 

cartea „Găgăuzii din Județul Bender”, autor V.A. Moșcov – general-maior de origine rusă, membru 

activ al Societății Geografice Ruse, a studiat obiceiurile și tradițiile găgăuze în vizitele sale efectuare 

în acea regiune, printre care și în satul Etulia.  

La data de 1 ianuarie 2016, numărul total al populației din comună era de 3.331 de persoane, dintre 

care: în Etulia – circa 2.300 persoane sau aproximativ 69%, în Etulia Nouă – circa 700 de persoane 

sau aproximativ 21%, și în Etulia stație de cale ferată – circa 330 de persoane sau aproximativ 10%. 

Aici locuiesc 1.770 de femei sau 53% și 1.561 de bărbați sau 47% din numărul total al populației din 

comună. 

Agricultura reprezintă principalul domeniu de activitate în satul Etulia, date fiind condițiile 

climaterice și abilitățile tradiționale ale locuitorilor în domeniul agriculturii și a cultivării pământului. 

În general, în satul Etulia sunt înregistrați 75 de agenți economici care dispun de 785 de angajați. 

Trebuie să menționăm că, în prezent, rolul și ponderea agriculturii în economia satului este în 

scădere, iar rolul industriei de procesare este în creștere datorită vinăriei „Bostovan”. Satul Etulia 

este situat în sudul Moldovei, la doar 10 km distanță de delta Dunării. Poziția geografică a 

plantațiilor de vii, și anume pe pantele sudice ale dealurilor, este favorabilă pentru producerea 

vinurilor roșii de calitate înaltă.  

La data de 1 ianuarie 2016, suprafața totală a spațiilor de locuit (1.098 de case) este de 112.700 m2, 

inclusiv case cu mai multe etaje – 660 m2 și locuințe private – 112,1 m2. 
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Numărul caselor cu acces la alimentarea cu apă este de 830 sau 75% din total (lungimea conductelor 

de apă este de 28 km, instalate în perioada 2003-2005). Comuna dispune de 170 de fântâni, dintre 

care 60 sunt cu apă potabilă (întrunesc normele sanitare). În plus, comuna dispune de 7 fântâni 

arteziene, dintre care 5 sunt funcționale, și 7 izvoare cu apă potabilă. Deși 75% din case dispun de 

sisteme de canalizare independente, comuna nu dispune de un sistem centralizat de canalizare.  

Structura etnică: găgăuzi – 3.170 de persoane sau 95% din populația locală, moldoveni – 125 de 

persoane sau 4% din pululația locală. Ucrainenii, bulgarii, rușii și evreii, împreună, constituie 1% din 

populație. 

Alexandru Ioan Cuza  

Alexandru Ioan Cuza este un sat din raionul Cahul, 

cu o suprafață de circa 4.41 km² și un perimetru de 

15,11 km.  

Localitatea se află la 37 de km de Cahul și la 194 km 

de Chișinău.  

Satul Alexandru Ioan Cuza a fost menționat 

documentar, pentru prima dată, în anul 1770. În acest sat încă funcționează una dintre cele mai 

vechi școli din Moldova. Aceasta a fost înființată în anul 1856. 

Numărului populației satului este de circa 2.600 cetățeni care locuiesc în aproximativ 890 de 

gospodării. 

Structura etnică a populației: 94,46% – moldoveni (români), 0,87% – ucraineni, 0,94% – ruși, 2,86% 

– găgăuzi, 0,57% – bulgari, 0,30% – alte etnii.  

Principala ocupație este agricultura. Suprafața totală a terenurilor agricole este de aproximativ 

5.200 ha, dintre care peste 900 ha sunt culturi perene (în mare parte plantații de vii). Cu peste 6.000 

de capete, creșterea ovinelor și a caprinelor este o ramură dezvoltată. Lungimea totală a drumurilor 

locale este de circa 10 km, inclusiv 4 km de drumuri asfaltate; majoritatea acestora necesită, însă, 

renovare.  

În localitate există instituții preșcolare și școlare cu predare în limba română. Numărul elevilor este 

în scădere în ultima vreme.  

Satul dispune și de un azil pentru persoanele vârstnice și cele cu dizabilități. Sunt necesare 

investiții în infrastructura și serviciile azilului. 
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Anexa 3 Lista membrilor GAL, membrilor organelor alese și 

organului responsabil  

 

 No Localitatea 

Numele și 
prenumele 

reprezentantului 
membrilor GAL 

Membrii GAL – instituții 
sau persoane  

Sex Documente justificative 

Se
ct

o
r 

p
u

b
lic

 

1 Cismichioi Madzar Piotr Primăria Cișmichioi M 

–Decizia Consiliului local No 
28.1 din 13.07.2017; 

– Proces-verbal No 28 din 
13.07.2017; 

– Decizia No 28.2 din 
13.07.2017; 

– Decizia No 28.3 din 
13.07.2017. 

2 Etulia Kula Grigorii Primăria Etulia M 
– Decizia No 9.6 din 
18.10.2017 (2 ex.). 

3 Etulia Buiukly Larysa  Casa de cultură din Etulia F – Decizia No 1 din 21.08.2017. 

4 Etulia Kodza Melania 
Biblioteca publică din 

Etulia 
F – Decizia No 1 din 21.08.2017. 

5 
Alexandru Ion 

Cuza 
Kalaidzoglu Nicolae 

Primăria Alexandru Ion 
Cuza  

M 
–Decizia No 7/10 din 

12.10.2017. 

6 
Alexandru Ion 

Cuza 
Konstantiniuk 

Mariana 
Azil pentru persoane în 

etate Alexandru Ion Cuza 
F –Decizia No 1 din 21.08.2017. 

7 
Alexandru Ion 

Cuza 
Buciuceanu Tatiana 

Liceul din Alexandru Ion 
Cuza 

F –Decizia No 1 din 22.08.2017. 

8 
Alexandru Ion 

Cuza 
Azder Aliona 

Grădinița de copii din 
Alexandru Ion Cuza 

F –Decizia No 1 din 22.08.2017. 

 
Total: 8 reprezentanți, 5 femei și 3 bărbați 

 

Se
ct

o
ru

l b
u

si
n

es
s 

1 Cismichioi Sargheliu Serghei AGRO-SARIGUL SRL M – Decizia of 21.08.2017. 

2 Cismichioi Biuk Emilia 
Biuk Emilia 

(persoană fizică) 
F 

– Scrisoare de intenție din 
22.08.2017. 

3 Cismichioi Moldovan Alexandr 
Moldovan Alexandr 

(persoană fizică) 
M 

– Scrisoare de intenție din 
12.09.2017. 

4 Etulia Nenov Ghiorghii 
Nenov Ghiorghii 

(antreprenor) 
M 

– Scrisoare de intenție din 
21.08.2017. 

5 
Alexandru Ion 

Cuza 
Bria Serghei 

Bria Serghei 
(antreprenor) 

M 
– Scrisoare de intenție din 

21.09.2017. 

6 
Alexandru Ion 

Cuza 
Taraburca Ion 

Taraburca Ion Gheorghe 
Peasant fermier 

M 
– Scrisoare de intenție 

13.07.2017. 

7 
Alexandru Ion 

Cuza 
Kyrkelan Alina 

Kyrkelan Alina 
Întreprindere individuală 

F 
– Scrisoare de intenție din  

23.08.2017. 

 
Total: 7 reprezentanți, 2 femei și 5 bărbați 
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So
ci

et
at

e
 c

iv
ilă

 

1 Cismichioi Ianul Dmitrii 
Asociația de Dezvoltare 

Socială și Culturală Delfin 
M 

– Decizia No 3 din 18.07.2017; 
– Proces verbal No 1 din 

18.07.2017. 

2 Cismichioi Mutaf Irina 

Cetățean activ, 
reprezentant al grupului 

neformal de tineri 
“Vershyna” 

F 
– Decizia No 1 din 22.08.2017; 

-Proces verbal No 1 din 
22.08.2017. 

3 Cismichioi Nenova Tatiana 
Nenova Tatiana 
 (cetățean activ) 

F 
– Scrisoare de intenție din 

21.08.2017. 

4 Cismichioi Duloglu Serghei 
Duloglu Serghei 
(cetățean activ) 

M 
– Scrisoare de intenție din 

28.09.2017. 

5 

Cismichioi 
(reprezentant 
al orgaizației 

din  
Vulcanesti) 

Mocan Nadejda 
Asociația obștească 

“Centrul Psiho-Social” 
F 

– Decizia No 1 din 17.10.2017; 
– Proces-verbal din 

17.10.2017; 
– Acord de parteneriat din 

17.10.2017; 
– Certificat de înregistrare 

(Copie); 
– Acord de voluntariat No 1 

din 17.10.2017; 
– Contract No 1 din 

17.10.2017. 

6 Etulia Zabun Anna 
Zabun Anna  

(cetățean activ) 
F 

– Scrisoare de intenție din 
21.08.2017. 

7 Etulia Kemixiz Ecaterina 
Kemixiz Ecaterina  
(cetățean activ) 

F 
– Scrisoare de intenție din 

21.08.2017. 

8 
Alexandru Ion 

Cuza 
Konstatiniuk 

Dumitru 
Konstatiniuk Dumitru 

(cetățean activ) 
M 

– Scrisoare de intenție din 
13.07.2017. 

9 
Alexandru Ion 

Cuza 
Tzurcan Anna 

Tzurcan Anna  
(cetățean activ) 

F 
– Scrisoare de intenție din 

03.10.2017. 

 
Total: 9 reprezentanți, 6 femei și 3 bărbați 

Total în GAL ‘Cişmeua Sudului’ – 24 instituții și persoane fizice din sectorul public, business, societate civilă  

Legenda: 
 

 Cismichioi  Etulia  A.I.Cuza 
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Contacte GAL Cișmeaua Sudului : 
e-mail: cesmelesudului@gmail.com 
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Figura 1. Ponderea pe sectoare, %

Public sector Businesses sector Civil society

54%

46%

Figure 2. Rata pe Gender, %

Women Men

46%

54%

Figure 3. Ponderea persoane fizice și 
instituții, %

Individuals Public entities

37%

25%

38%

Figure 4. Ponderea membrilor pe 
localități, %

Cismichioi Etulia A.I.Cuza
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Contacte GAL Cișmeaua Sudului : 
e-mail: cesmelesudului@gmail.com 
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Consiliul GAL Cișmeaua Sudului: 

1. Codja Melania, Biblioteca publică, Etulia 
2. Bria Sergiu, Alexandru Ioan Cuza 
3. Biuc Emilia, Cișmichioi 
4. Ajder Aliona, Grădiniță de copii, Alexandru Ioan Cuza 
5. Constantiniuc Mariana, Azil pentru persoane în etate, Alexandru Ioan Cuza 
6. Buiuclî Larisa, Casa de cultură, Etulia 
7. Duloglu Sergheim, Cișmichioi 
8. Zabuna Anna, Etulia 
9. Cîrchelan Alina, ÎI Cîrchelan Alina, Alexandru Ioan Cuza 
10. Chemixiz Ecaterina, Etulia 
11. Constantiniuc Dumitru, Alexandru Ioan Cuza 
12. Tărăburcă Ion, GȚ Tărăburcă Ion Gheorghe, Alexandru Ioan Cuza 
13. Moldova Alexandr, Cișmichioi 
14. Nenov Gheorghi, Etulia 
15. Nenova Tatiana, Cișmichioi 
16. Mutaf Irina, Consiliul tinerilor ”Vershina” 
17. Ianul Dmitri, AO Asociația de dezvoltare socială și culturală ”Delfin”, Cișmichioi 
18. Mocan Nadejda, AO Centrul psiho-social, Vulcănești 
19. Sargheliu Sergiu, Agro-Sarigul SRL, Cișmichioi 
20. Calaidjoglu Nicolae, primar, Alexandru Ioan Cuza 
21. Madjar Piotr, primar, Cișmichioi 
22. Cula Grigori, primar, Etulia 
23. Buciuceanu Tatiana, Liceu, Alexandru Ioan Cuza 
24. Țurcan Ana, Alexandru Ioan Cuza 

 

Organe alese ale GAL Cișmeaua Sudului: 
 
Consiliul de Management: 

1. Piotr Madjar, Președinte, Primar, Cișmichioi  
2. Melania Codja, Biblioteca publică, Etulia 
3. Ana Țurcanu, cetățean activ(societate civilă), A.I.Cuza 
4. Anna Zabun, cetățean activ (societate civilă), Etulia 
5. Sergiu Bria, antreprenor, A.I.Cuza 
6. Sergiu Sargheliu, antreprenor, Cișmichioi 

 
Comitet de selecție: 

1. Piotr Madjar, Președinte, primar, Cișmichioi  
2. Larisa Buiuclî, Casa de cultură, Etulia 
3. Dmitri Ianul, ONG « Dolphin», Cișmichioi 
4. Ion Tărăburcă, antreprenor, A.I.Cuza  
5. Alexandr Moldovan, antreprenor, A.I.Cuza  

 
Consiliul de audit: 

1. Tatiana Buciuceanu, Liceu, A.I.Cuza 
2. Dmitrii Constantiniuc, cetățean activ (societate civilă), A.I.Cuza  
3. Alina Cîrchelan, antreprenor, A.I.Cuza 

 
Organul responsabil: 
Organizația Obștească “Centrul Psycho-social”, Vulcanești 
 
Manageri: 

1. Nadejda Mocan, Organizația Obștească “Centrul Psycho-social”, Vulcanești 
2. Emilia Biuc, antreprenor, Cișmichioi 
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