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INTRODUCERE
Acest document reprezintă o sistematizare a inițiativelor Grupului de lucru pentru dezvoltarea 
turismului local în s. Vorniceni pentru o perioadă de 3 ani (2022-24). Acest document de politici a fost 
realizat cu suportul Proiectului Migrație și dezvoltare locală MiDL/PNUD Moldova, implementat cu 
asistența expertului Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova – dr. Viorel Miron. Conținutul 
acestui document ține de responsabilitatea GL DTL și nu reflectă în mod necesar viziunea PNUD 
Moldova sau MiDL. 

Scopul Conceptului de dezvoltare a turismului în s. Vorniceni este de a valorifica potențialul turistic 
atractiv local pentru a spori consumul turistic în această destinație de vizită. La fel se vor amplifica 
inițiativele de a promova localitatea (aspecte unice, irepetabile, competitive), de atragere a surselor 
diverse de finanțare (buget de stat, investiții private locale și străine, donații, granturi) pentru a 
implementa proiectele concrete în amenajarea turistică planificată a destinației turistice. 

Beneficiarii Conceptului de turism sunt locuitorii s. Vorniceni, autoritățile administraţiei publice locale, 
sectorul privat (turism, HORECA, agrement), structurile societății civile, precum şi toate persoanele 
interesate în dezvoltarea durabilă a turismului local/regional/național. 

Conceptul de dezvoltare a turismului 2024 este structurat pe patru compartimente şi include: (i) 
descrierea potențialului de atracție turistică; (ii) Oferta unicală pentru turism a s. Vorniceni (identificată
în cadrul Proiectului MiDL/UNDP Moldova); (iii) Planul de acțiuni, (iv) schițe de proiecte pentru 
amenajarea atractiilor turistice majore. 

Obiectivele dezvoltării destinației turistice Vorniceni

OS 1 Dezvoltarea capacităţilor instituţionale

OS 2 Valorificarea potenţialului turistic

OS 3 Dezvoltarea capacităţilor umane

OS 4 Promovarea s. Vorniceni ca și destinație turistică

OS 5 Îmbunătăţirea infrastructurii turistice

Planul de acțiuni 2022 – 2024 cuprinde totalitatea acțiunilor orientate spre atingerea obiectivelor 
specifice, necesarul de resurse, perioada de implementare, responsabilii de înfăptuirea acțiunilor, 
sursele de finanțare. În Planul de acțiuni pentru 3 ani au fost identificate 47 de acţiuni, grupate în 
funcţie de direcţia strategică la care se atribuie. Fiecare acţiune are perioada ei de implementare, 
responsabili şi parteneri. Majoritatea acţiunilor vor necesita acoperire financiară. Costul total de 
implementare al Conceptului a fost estimat la aproximativ 8,1 mln. lei. Astfel pentru Dezvoltarea 
capacităţilor instituţionale sunt prevăzute cca. 1,98% din bugetul total, 0,02% - pentru realizarea OS 2 
Valorificarea potenţialului turistic, cca. 0,54% sunt pentru OS 3 Dezvoltarea capacităţilor umane, iar 
2,7% sunt pentru OS 4 Promovarea s. Vorniceni ca și destinație turistică. Cea mai mare sumă (cca. 94,8%
din costuri) trebuie să fie direcționată pentru acțiunile legate de implementarea OS 5 Îmbunătăţirea 
infrastructurii turistice, care presupune investiții din surse publice și private atrase în baza unor planuri 
investiționale coierente.



   

Conceptul este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care se sprijină pe 
documentele de programare locală (Strategia de dezvoltare locală a s. Vorniceni pentru perioada 2021-
2025), Plan strategic de acțiuni al GAL ”Paliul Codrilor”, 2019 - 2022), regională (Strategia de dezvoltare 
regională Centru (2016-2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de 
dezvoltare ”Moldova 2030”, strategii sectoriale de dezvoltare: Strategia națională de dezvoltare a 
turismului ”Turism 2020” și proiectul nou „Turism 2026”)), și internațională (Agenda de Dezvoltare 
Durabilă 2030).

DATE GENERALE DESTINAȚIE TURISTICĂ
Denumirea: Vorniceni
Anul fondării : satul a fost atestat documentar în 25.04.1420, 
Poziţia geografică: S. Vornicenii este situată la 17 km de Strășeni și la 44 km nord de mun. Chișinău, capitala 

Republicii Moldova. Distanța până la stația de cale ferată este de 17 km. Satul este traversată 
de traseul auto R25 (spre Nisporeni) și E58 (Chișinău-Strășeni-Ungheni-Iași). Satul are o 
suprafață de circa, 2,5 km patrați cu un perimetru de 8,61 km.



   

POTENȚIALUL ATRACTIV AL S. VORNICENI

ATRACȚII NATURALE 

Peisajul local: satul Vorniceni este amplasat pe Podișul Moldovei din centru (Codrii) caracterizat printr-un
relief  deluros,  fragmentat  de văile  cursurilor  de apă.  Partea sudică a  localității  este  mai  ridicată,  cu o
variație a înălțimii de peste 300 m. În această directie (de la nord spre sud) se află câteva atracții turistice
importante. Conform reliefului se poate clasifica ca zonă de silvostepă. Pe teritoriul satului sunt prezente
ravenele. În sudul localității se află Dumenii, iar în sud-vest Lucenii. Se crede că denumirea acestor locuri
provine de la numele boierilor Duma și Luca. În apropriere se află Dealul Țigăncii unde se presupune că a
existat un sat locuit de populația roma.
În  zonă  nu  există  surse  majore  de  poluare  a  aerului  și  solului  ceea  ce  face  ca  aceast  teritoriu  să  fie
considerat o ”zonă ecologic curată”, acest lucru fiind accentuat și de suprafețele semnificative de pădure
din subregiune.
În prezent,  suprafața teritoriului  cu funcționalitatea turistică reprezintă cca.  314,63 ha sau 9,7% și  se
distribuie în felul următor:
Tabel 2 Suprafaţa teritoriului, ha

Tipuri terenuri Suprafaţă, ha
Total, inclusive: 3259
Intravilan 328,46
Terenuri sub construcţii 215
Terenuri agricole 2039
Rezerva 489
Drumuri şi cai de comunicaţie 57
Ape 32,53
Păduri 282,1
Alte terenuri 353,4

În s. Vorniceni există o arie naturală de importanță națională, angajată în perimetrul format de Rîpa "La
Chetrărie" (3 ha) la balanța  primăriei la est de sat. La fel s. Vorniceni este parte a rezervaţiei peisajere 
(de peisaj geografic) „Căpriana – Scoreni” (1762,4 ha) - ocolul silvic Căpriana și administrată de 
Gospodăria Silvică de Stat Străşeni.
Pădurile  masive  (282,1  ha),  cât  și  statutul  acestor  de  zone  protejate,  reprezintă  oportunități  pentru
dezvoltarea turismului în acest teritoriu, cât și a unor activități economice (ex.: apicultura).
Pădurile  aflate  în  gestiunea  unităţii  administrativ-teritoriale  Vorniceni  sunt  încadrate  în  categoria
pădurilor  de  protecţie  a  terenurilor  şi  solurilor,  precum  şi  de  protecţie  contra  factorilor  climatici  şi
industriali  dăunători.  La  momentul  actual  aceste  păduri  nu  sunt  suficient  explorate  atât  prin  prisma
dezvoltării  turismului,  precum şi  a industriei  forestiere.  Insa,  poate fi  mentionat faptul  ca pădurea din
preajma satlui devine mai solicitată în prezent în scopuri de agrement și de vânătoare. 
Fauna o alcătuiesc speciile tipice de câmpie: vulpea, iepurele, mistrețul, căprioare, bursucul, țistarul, iar
dintre păsări: vrabia, ciocârlia, graurul, pițigoiul, cucul, mierla, cioara, potârnichea, prepelița, porumbelul
de câmp,  ciocănitoarea,  fazanul,  cucostârcul  alb,  lebăda,  rațe  sălbatice.  Cele  mai  răspândite  specii  de
pești din lacurile din sat sunt: crapul, carasul, șalăul, știuca, crapul argintiu, plătica etc.
Satul are mai multe izvoare - Ciuşmeaua lui Planca, izvorul „de la Vasile Salată”, izvorul Budului. Cel mai
mare este însă izvorul lui Chisel. În partea de sud, a satul se întind dealuri cu peisaje pitorești. Localitatea



   

este străbătută de pârăul Bâculeț, afluient al r. Bâc ce mărginește satul la est. 
Clima  din  satul  Vorniceni  este  temperat  –  continentală,  cu  ierni  reci  şi  veri  călduroase  şi  secetoase.
Temperatura medie în luna ianuarie e de -8 -10ºC în luna iulie +20 +25°C. Vânturile mai frecvente sunt
cele de nord-vest şi sud-est, cu un calm atmosferic mediu multianual de 28,2% şi cu o viteză maximă mai
mare de 40 m/s. Cantitatea anuală de precipitaţii este de aproximativ 500 mm/m2. Numărul anual de zile
cu precipitaţii lichide este de 110,9, iar numărul anual de zile cu precipitaţii solide a fost de 27,5.

ATRACȚII ISTORICO-CULTURALE

Patrimoniul cultural artistic al s. Vorniceni este o parte componentă a tezaurului naţional - fiind ”poartă”
de acces spre cooperare şi parteneriat cultural pe scară, naţională şi internaţională. 

Patrimoniul cultural-istoric este reprezentat de 8 monumente de importanță națională (4 așezări 
umane străvechi, 2 biserici); Biserica locală din lemn „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” este din 1839, deși 
se cunoaște că la 1389 aici locuia preotul Toader Costin). Monumentele menționate sunt înregistrate în 
Registrul monumentelor protejate de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 – XII din 
22.06.1993. 

Se știe că localitatea s-a dezvoltat pe vetrele unor localități mei vechi (Dumeni, Secăreni, Țigănești, 
Glăvășeni, Lăvrești, Brățișcani, Luceni).

Registrul Monumentelor din Rep. Moldova

Vorniceni Aşezare Sec. XVI-XVII Arheol N

Vorniceni - I Aşezare Sec. XIV Arheol N

Vorniceni - II Aşezare Sec. XIV Arheol N

Vorniceni - III Aşezare Sec. XIV Arheol N

Vorniceni Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” 1912 Arhit N

Vorniceni Biserica din lemn „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” 1839 Arhit N

Vorniceni Monument în memoria consătenilor căzuţi în 1941-1945 Ist N

Vorniceni Sculptură populară. La cimitir Ist N

Muzeul “Vatra Dumeniului”
Elena Lazarev, antreprenoare satul Vorniceni, a reușit să construiască un muzeu in satul de baștină care 
și-a căpătat numele de “Vatra Dumeniului”. “De la lume adunate și iarăși la lume date. “ –acesta este 
motto-ul din momentul înființării acestui muzeu si până în present.
Astfel, „Vatra Dumeniului” este locul în care sunt păstrate cultura și tradițiile satului Vorniceni, localitate
menționată pentru prima dată în documente în anul 1420 de pe vremea lui Alexandru cel Bun   care ar fi
fost întemeiată de un vornic de-al domnitorului. Pe vremuri, în zona în care se află muzeul au fost niște
construcții- cătun numite „dumești” și de aici a venit și denumirea muzeului, „Vatra Dumeniului”. Acesta
este  situat  într-o  zonă  reprezentativă  a  satului,  în  preajma  unei  biserici  vechi  de  lemn,  care  este  un
monument istoric.  Pe lângă faptul că zona are o încărcătură istorică, vizitatorii  se pot bucura și  de un



   

peisaj de poveste.
Elena a deschis muzeul, păstrând stilul rustic al casei: a căutat piatră pentru prispă care să fie similară celei
folosite în trecut și  a păstrat podeaua veche și  podul cu grinzi.  Ușa de la intrare a cerut-o de la niște
consăteni care au demolat o casă veche și aveau de gând să o pună pe foc. Până la urmă, acea ușă a fost
restaurată, vopsită și instalată la intrarea în muzeu.
Aici este improvizată o “casă mare”. Această cămară, “casa mare “ reprezintă o valoare pentru poporul 
nostru și redă unele elemente care promovează și ne duce istoria mulți ani înainte. La baza acestui 
muzeu sunt mai multe lucruri donate de localnici (elemente pentru război de țesut de peste 100 ani, o 
cămașă care avea elemente tradiționale locale, rochia de mireasă din 1940, zestrea mirese, colecție de 
prosoape de nuni mari, perne, covoare tradiționale, veselă din lut etc) , care reflectă tradițiile și 
specificul zonei, dar muzeul există și se dezvoltă datorită sprijinului financiar oferit de Uniunea 
Europeană (UE). La o imprimantă 3D sunt făcute suvenire pentru turiști. 
Acum, muzeul din Vorniceni este vizitat de turiști din țară și din străinătate. Oamenii pot participa și la
manifestațiile culturale care sunt organizate aici sau pot vizita locurile din apropiere, inclusiv Mănăstirea
Căpriana. În viitorul apropiat, turiștii care ajung la muzeu vor putea cumpăra, pe lângă traiste și vin din
Vorniceni, și miere de la producătorii locali sau din miroregiunea GAL Plaiul Codrilor  Micleușeni,inclusiv 
prune din satul  Dolna,  șervețele croșetate în Lozova. Pentru a promova turismul rural,  se propune să
deschidă  spații  de  cazare  și  să  creeze  un  traseu  turistic  în  localitate  și  în  satele  învecinate.  Se
intenționează  să  valorificăm  potențialul  turistic  prin   promovarea  produsele  locale   în  diferite
evenimente culturale la  amfiteatru de vară în aer liber.

ACCESIBILITATEA DESTINATIEI TURISTICE VORNICENI
S.  Vornicenii  este  situată  la  17  km de  Strășeni  și  la  44  km nord  de  mun.  Chișinău,  capitala  Republicii
Moldova. Distanța până la stația de cale ferată este de 17 km. Satul este traversată de traseul auto R25
(spre Nisporeni) și E58 (Chișinău-Strășeni-Ungheni-Iași). 

Transportul public este asigurat de patru rute zilnice care fac legătura dintre sat și centrul raional Strășeni
și Chișinău, în plus, satul Vorniceni este traversat de rutele Chișinău-Nisporeni, la depărtare de 3 km este
traseul  Chișinău-Ungheni,  iar  la  2  km  este  traseul  șoseaua  Balcani,  existînd  mai  multe  opțiuni  de
deplasare. 

MODUL DE ABORDARE A TURISMULUI ÎN STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ A S. VORNICENI (2021-2025)

ANALIZA SWOT 

FACTORI DE 
DEZVOLTARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Resurse naturale - Zonă forestieră
- Relief de câmpie și deluros
- Zone acvatice
- Flora și fauna bogată

- Poluarea apei și solului
- Eroziunea solului
- Defrișări neautorizate
- Gestionarea defectuoasă a deșeurilor



   

- Sol fertil

Patrimoniul 
cultural

- Casa de cultură
- Ansambluri și cercuri 

etnofolclorice
- Biserică veche de lemn
- Sit arheologic
- Obiceiuri și tradiții populare

- Casa de cultură necesită reparații
- Biserica de lemn necesită 

reconstrucție totală

Resurse turistice - Potențial turistic bogat (resurse 
naturale, cultură)

- Complexul cultural turistic ”Vatra 
Dumeniului”

- Antreprenori intresați de 
dezvoltarea serviciilor turistice

- Vederi panoramice

- Infrastructură turistică slab 
dezvoltată

- Lipsa afacerilor turistice
- Ruinarea obiectivelor turistice 

existente
- Cunoștințe slabe despre inițierea 

afacerolor de turism
- Gestionarea defectuoasă a deșeurilor

ANGAJAMENTE STRATEGICE RELEVANTE TURISMULUI LOCAL

Prevederi clare pentru dezvoltarea turismului sunt specificate în viziunea, obiectivele strategice și 
listarea unor acțiuni specificate în Strategia de dezvoltare locală a s Vorniceni (2021-25):

Viziunea de dezvoltare a satului Vorniceni: 
Vorniceni este o comunitate cu servicii publice de calitate și accesibile, cu afaceri prospere care 
generează venituri și crează locuri de muncă bine plătite, cu cetățeni responsabili ce participă activ în 
dezvoltarea locală, cu migranți reveniți la baștină și/sau implicați în dezvoltarea comunității și cu o 
guvernare locală eficientă.

Pentru realizarea viziunii  strategice,  activitățile  și  proiectele tuturor factorilor implicați  în procesul  de
dezvoltare  locală  vor  fi  orientate  pe  următoarele  direcții  strategice  de  dezvoltare  și  spre  atingerea
următoarelor obiective specifice legate de turism, patrimoniu local, odihnă și agrement:

# Direcții de dezvoltare strategică Obiective specifice
2. Activitate economică dinamică și competitivă 2.3 Promovarea afacerilor de turism rural
3 Servicii educaționale, sociale și de sănătate 

accesibile și de calitate
3.4 Promovarea patrimoniului cultural

4 Buna guvernare și participarea cetățenilor 4.4 Îmbunătățirea condițiilor de odihnă și agrement

Selecție  din  Planul  de  acțiuni  pentru  realizarea  acțiunilor  relevante  sectorului  de  turism,
HORECA, recreație și administrarea atracțiilor

Obiectivul 2.3 Promovarea afacerilor de turism rural
2.3.1 Evaluarea potențialului 
turistic local. Elaborarea 
strategiei de dezvoltare a 
turismului 

2022 • Autorități locale
• Agenți 

economici
• AdB

• Potențial 
turistic evaluat;

• Strategie 
elaborată

• PNUD MiDL 
• Bugetul 

local
• Donatori 

2.3.2 Organizarea 
evenimentelor/ târgurilor 
sezoniere cu participarea 

Anual • Autorități locale
• Agenți 

economici

• Minim 2 
evenimente 
organizate;

100000 • Bugetul 
local



   

2

meșterilor populari și a 
antreprenorilor locali

• AdB
• Consiliul raional

• Minim 200 
participanți per 
eveniment

• Consiliul 
Raional

• Agenți 
economici

2.3.3 Suport în dezvoltarea 
complexului turistic ”Vatra 
Dumeniului”

2021-2022 • Agenți 
economici

• ODIMM
• APL
• APC

• Minim 2 servicii 
lansate

• Peste 30 
vizitatori 
săptămînal

• Investiții 
private

• Donatori

2.3.4 Renovarea bisericii de 
lemn:
2.3.5 Crearea AO pentru 
reconstrucția bisericii.
2.3.6 Elaborarea proiectului 
tehnic.

2022 • Autorități locale
• Consiliul raional
• MECC

• AO creată
• Pr. Teh elaborat

500 000 • Bugetul 
local

• Donatori

2.3.7 Amenajarea situl-ui 
arheologic:
2.3.8 Elaborarea proiectelor 
tehnice pentru sit.

2022 • Autorități locale • Proiect tehnic 
pentru drum 
elaborat

• Proiect tehnic 
pentru 
restaurarea 
sitului elaborat

100 000 • Bugetul 
local

• Donatori 

Obiectiv specific 3.4 Promovarea patrimoniului cultural
3.4.1. Renovarea casei de 
cultură (acoperiș, încălzire, 
termoizolare)

2021-2022 • Autorități locale
• Consiliul Raional
• Instituții publice

• Sistem de 
încălzire 
realizat

6
(pentru 
încălzire)

• Bugetul local
• Bugetul 

raional
• Donatori

3.4.2. Susținearea și 
promovarea colectivelor 
artistice

2021-2022 • Autorități locale
• Consiliul Raional
• Instituții publice

• Cel puțin 4 
evenimente 
organizate

300 000 • Bugetul local
• Bugetul 

raional
• Donatori

Obiectiv specific 4.4 Îmbunătățirea condițiilor de odihnă și agrement
4.4.1 Amenajarea și dotarea 
centrelor/terenurilor destinate 
activităților sportive și de 
agrement

2021 - 
2022

• Autorități locale
• Grupuri de 

inițiativă
• AdB

• Minim 2 
terenuri 
amenajate

• Peste 700 
beneficiari

250 000 • Bugetul local
• Cetățeni
• Donatori

Angajamentul APL Vorniceni pentru susținerea sectorului turistic din localitate în acest document se
focusează pe un buget previzionat la cca. 3,98 mln lei, în 9 acțiuni grupate pe 3 obiective specifice din
3 direcții strategice de dezvoltare a satului.

OFERTA UNICALĂ PENTRU TURISM A S. VORNICENI (
IDENTIFICATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI MIDL/PNUD)

ATRACȚIA LOCURILOR DEOSEBITE DIN VORNICENI

Pe  teritoriul  mun.  Vorniceni  sunt  câteva  locuri  si  edificii  vechi,  care  reprezintă  diferite  perioade
importante din istoria locală captivantă marcate pe harta turistică a localitătii: 
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Atracții naturale:
 Gura Țigăncii
 Dealul Țigăncii / pereval
 Râpa Țigăncii
 Moșia lui Constantin Budu (Cuhni)
 Beșlic
 Loc numit În grădini
 Livada lui Oșie
 Fosta livadă de meri în Ponoare
 Dealul Carului
 Pădurea Căprienii rezervația

peisajistică
 Dealul Odăilor
 Pădurea Voloaca
 Sălciile lui Ghiorghiță
 Fața satului
 Doamna
 via lepădată
 Fostul loc pentru helicoptere
 La pini
 Pădurea de la Volocuța
 Treime
 Bursucărie
 Livadă de peri
 Aleia de cireși
 Hârtoape
 Ponoare La Maslini
 La smolărie
 Râpa Lucenilor
 La feteasca
 Pădurea Lucenilor
 La stejari în deal
 La chersagi
 La stadion
 La Ioave
 Podiș
 Buda
 Livada lui Mihail Zestrea /

Bessarbskii sad
 Râpa la câcatul lupului
 pe Șes
 La Dumbrava

 Livadă de meri
 Livada de prun
 Livada de piersic
 Livadă de piersic
 La mlajă
 Pădurea de pini
 Terase
 Livada lui Vasile Toader
 Pădurea La Gura Țăgăncii
 Dealul Buzamete
 Pădurar
 Pădurea Breșcanilor
 Pădurea din coasta luncii
 La Vulpe
 Pământul la Cârnățaru
 La gutui
 Coasta Poșarului
 La cântari
 Pădurea de la Coasta poșarului
 Imașul lui Puțâchi
 5 cvartal
 pădure de coarne
 fostă livadă de prun și peri
 Pârlitura
 Râpa Pârliturii
 Fundul Țigăncii
 La Haram
 Coasta Țigăncii
 Fosta livadă de piersic
 Ponor
 Prisaca
 La Bules
 Țicla lui Câtâcă
 Gișinarii
 La Podiș
 La periot
 Coasta la iapă
 În deal la Cruce
 Terasele la cireș
 Coarba
 Coasta lui Zanșir
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 Fundătura
 Săcătura
 Dealul Târnăucii
 Târnauca
 Grădina pristavului
 Pădurea La capul roș
 Terasele livezii de prun
 Torkalinaia roscea / pădure de

salcâmi
 Țihla lui Plăcintă
 Fosta livadă de piersic
 Dealul Cioara
 Coasta Scorinca
 Țigla Scorinca
 Răjoc
 La Diaconu
 Dealul Lozovei
 Odăile

 Țigla lui Satârcă
 Punct 205
 Lotul școlar
 Fosta Brigadă lui Mosor
 La nucii lui Dadu
 Puieții lui Samșilă
 Livada lui Vuz
 Carieră de nisip
 Valea Stânii
 Chiscul Jdanului
 Râpa Țiganului
 Valea Budeanului
 Budăul lui Ștefan Tuchel
 Hike
 La Zăvoară
 Fundul Budei
 Buda
 Valea Budei
 Pădurea În crac

Atracții cultural-istorice:
 La șanțuri
 Locul vatrei vechi a Țiganca
 Vatra fostului sătuc Secăreni
 cătunul dispărut Glăvășeni
 Luceni
 Luceni
 Fundătura
 Centrul Fundăturii
 Locul presupus al „Storojcă” chilie de

lângă biserică unde a fost o clasă de 
studii

 Locul presupus al casei preotului in
care la 1862 era o școală parohială

 Școala veche de fete
 Locul fostei școli de băieți La Voiciulis
 Fosta Primărie
 În deal La cruce, loc de hore
 Locul horelor în Plopi
 Locul horelor în Dumeni 
 Cimitir
 satul nou
 Casa lui Nicolai Căuș
 Casa lui Anatol Zestrea
 Casă veche a lui Mămăligă
 Casa din Pecea

 Casa din Dumbravă
 Fosta moșie a lui Ion Inculeț
 Fosta dugheană a lui Drobot
 Fostă dughiană La Teșu
 2 Morii de vânt
 Moara satului
 Locul fostei Cruci a flăcăilor
 Crucea satelor înfrățite Vornicenii din

Moldova și România
 Pe Șleah
 Șleahul Morilor ce duce la șoseaua

Poltava
 Locul pe unde trecea calea ferată

îngustă
 „Vâșca lui Cosâghin”
 La stână din Fundătură
 Stâna lui Bâtcă
 Stâna lui Cazacu
 Stâna
 Fosta stână a lui Andrei Dodoi
 La găinărie
 Fosta fabrică de rațe
 Găinăria din Luceni
 Fosta fermă de porci
 Stâna lui Nicolai Drăcosu
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 Fosta Grădiniță în casa lui Macar
ridicat în Siberia

 Casa dinastiei de preoți familiei Frija
 Moșia lui Vrabie
 Casa de cultură
 Moșia lui Fâșlea
 Poșta veche
 Fosta Primărie
 Stadion
 Baia veche
 Fosta cantină muncitorească
 Fosta școală rusă
 Fostă minibrutărie
 Fosta grădiniță la Puțiche
 Brutărie
 Gospodăria Tutunaru
 Casa lui Fudulu (boier ridicat)
 Fosta brigadă
 Casa muzeu Ion Grosu
 foste tranșee
 Foste adăposturi de pe front
 Linia de apărari
 un cimitir militar
 La combatanți



   

1

Hidrografie:
 3 fântâni la Clanet
 Fântâna la Țiru
 Fosta fântână a lui Ion Gori
 Fântâna la Oșie
 Fântână veche
 Fântâna lui Grecu
 Fântâna lui Baranovschi
 Fântâna lui Foghin
 Fântâna veche
 Fântâna lui Pușcașu
 Iazuri - copani
 Fântâna lui Cazacu
 Cișmeaua lui Corobceanu
 Fântâna Doctorului
 Fântâna La Teșu
 Canalul la hotarul cu Căpriana
 Iazul de la Țiganca
 Izvorul lui Salată
 Fântâna la Grecu
 Izvorul Budului
 Izvorul La uluc
 Fântână veche cu ciutură
 Izvorașul lui Ghiorghiță
 Fântâna veche
 Iazul vechi din Țiganca
 Izvoraș La plancă
 iaz de la Gura Țigăncii
 Fântâna la Plancă
 Râul Bâc
 Iaz uscat
 Fântâna Mărioarei
 Iazul lui Vuz
 La lacuri
 Iaz la Târnăjoc
 izvorul lui Boboroancă
 Iazuri de la elicopter din Doamna / la

Prisacă
 Iazul din Luceni
 Fântânița lui Capu Roș
 La fântâniță
 Fântâna la Făluță
 Fântâna lui moș Mihail Condrea
 Iazul lui Salată
 Fosta fântână a lui Ion Gore cu

cumpănă în Curături
 Fântîna Negrilor

 Izvorul lui Chilcu
 Șușumea de pe timpul românilor
 Cele 3 fântâni a lui Ion Gore
 Iazul și izvorul la Oșie
 Cișmeaua La Salată
 3 fântâni la Culachi
 Izvorul La Racu
 Fântîna de la Prisacă
 La Fântînițe, se făceau horele (pana

in anii 70)
 Fântâna din Dealul Carului
 Fântâna Negrilor
 Fântâna lui Sidor Cucu
 Fântâna lui Ghiorghinetu
 Fântâna lui moș Mitrofan
 Izvorul la iapă
 Cisterne de la apeduct
 Cisterna 
 Cisterna de la Fundătură
 Izvorul La Chelsia
 Fântânițe la Serbușcă
 Fântîniță cu ciutură
 Fântâna lui Mutu
 Fântâna brigăzii
 Izvor cu papură
 În lac
 Fântîna lui Bordeanu
 Iazul lui Dumnezeu
 Izvorul rusului
 Fântâna lui Topor
 Fântâna la Gheorghe Ștefan
 Fântâna la Malachi
 Fântâna la Bălășica
 Fântâna la Culina Ursu
 Fântâna la Dochița
 Fântâna la Macrina
 Fântâna lui Chișcă
 Fântâna lui Zdubcă
 Fântâna lui moș Toader Otavă
 Fosta cișmea
 Fântână de la Tiniță
 Fântâna la Iancu
 Fântâna lui Șoșu
 Fântâna lui Bâtcă
 Fântâna la Iepure
 Fântână cu cumpănă la Michiduță
 Fântâna la Chilcu
 Fântână la Hurdulică



   

2

 Fântână la Uje
 Fântâna la Buhai
 Fântâna la Pozderică
 Fântâna la Chefal
 Fântâna la Zemschi

 Fântâna la Dumitru
 Fântână cu cumpănă la Bălășica
 Fântâna la Tărfiche
 Fântâna la Bârsu
 Fântâna la Buhuși
 Fântâna la Cârjică

ELEMENTE DE GASTRONOMIE (UNICE, ORIGINALE) CE POT FUNDAMENTA MOTIVAȚIA
VIZITELOR ÎN LOCALITATE

 Borș cu hațmațuchi
 Borș cu urechiușe
 Ghițmane cu coraslă (coptură fără umplutură în cuptor, coaptă pe frunză de

curechi)
 Găluce cu podbal, sfeclă roșie, arțar, fasole, zmeură, + bulgur, păsat, grâu, crupă de

porumb
 Cepușoara (ceapă multă și morcov și cartof prăjite separate apoi amestecate +

făină, făcute în post)
 Răcituri de ciuperci
 Învârtită frământată cu bostan
 Chiroașchi cu brânză, vișină, nucă diferse împluturi – rotund apoi tăiat și lipit

neobișnuit ca și floare, 
 Must din tescovină și mere

TOP 10 ATRACȚII TURISTICE ALE S. VORNICENI

 Sit arheologic Hoarda de Aur
 Vatra Dumeniului
 Chetrărie
 Biserica din lemn Sf. Arh. Mihail și Gavriil (1839)
 Biserica Sf. Petru și Pavel (1912)
 Școala 2 de băieți, legată de Constantin Balaur
 Casa lui Ion Inculeț
 Vinăria Vornic
 Vinăria Divus
 La Mămâie

STRUCTURI DE PRIMIRE A OASPEȚILOR ÎN S. VORNICENI

 Tabăra Codru
 Tabăra „Ion Soltâs”
 tabără de vară / punct zootehnic
 Sanatoriul de tuberculoză
 Casa rurală Bușu
 Vile

 fostele vile uzinei Signal
 Pădurar OS 2 Căpriana
 Cafenea „La plăcinte”
 Beciul Vinăria Vornic
 Zonă locală de odihnă La salcâmi
 Zona de odihnă din Luceni
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NECESITĂȚI SPECIFICE TURISMULUI LOCAL (EVIDENȚIATE ÎN VORNICENI LA ÎNTRUNIRILE 
PUBLICE PRELIMINARE)

Vizibilitate atracțiilor localității turistice
Acțiunea 1. Amenajarea traseelor turistice
Acțiunea 2. Elaborarea și editarea materialelor promoţionale pentru destinaţiile turistice 
locale
Acțiunea 3. Stimularea creșterii capacităților de cazare calitativă în regiune
Acțiunea 4. Reabilitarea infrastructurii turistice aferente parcurilor și bazinelor acvatice 
pentru agrement și sporturi de recreare
Acțiunea 5. Implicarea actorilor locali în managementul destinației turistice
Acțiunea 6.Cooperarea antreprenorilor pentru promovarea unor trasee tematice comune 
(etnoculturale, vinicole, eco, agroturism, cognitive etc.) conectate la rețeaua regională
Acțiunea 7.Identificarea brandului turistic sau specificului de brand local şi promovarea 
acestuia, etc.
Îmbunătățirea accesului oaspeților la atracțiile locale
Acțiunea 8. Conectarea atracțiilor turistice amenajate la rețeaua rutieră prin căi de acces 
(pietonal, velo, rutier.
Acțiunea 9. Elaborarea și instalarea sistemelor de vizibilitate a atracțiilor vizitate de turiști.
Acțiunea 10. Instalarea marcajelor turistice, indicatoarelor rutiere, panourilor informative în 
preajma atracțiilor și de-a lungul traseelor turistice.
Acțiunea 11. Amenajarea locurilor de popas.
Acțiunea 12. Amenajarea pistelor pentru biciclişti. 
Atracțiile localității mai informative 
Acțiunea 15. Repararea căilor de acces (a drumurilor) spre destinațiile turistice
Acțiunea 16. Plasarea infrastructurii de utilitate în locuri publice accesibile (WC; urne pentru 
gunoi; scaune pentru popasuri)
Bariere înlăturate pentru a atrage mai mulți oaspeți (clienți ai afacerilor de ospitalitate) în 
localitate
Acțiunea 21. Degradarea patrimoniului cultural.
Acțiunea 22. Infrastructura de transport și cea de acces spre obiectivele și zonele turistice 
insuficient dezvoltată.
Acțiunea 23. Lipsa infrastructura de utilități (apă, canalizare, managementul deșeurilor) în 
unele regiuni ale localităţii.
Acțiunea 24. Diversificarea limitată a activității turistice, a rutelor turistice tematice în 
regiune.
Acțiunea 25. Grad redus de specializare a ofertei turismului local.
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PLANUL DE ACȚIUNI LA CONCEPTUL DE DEZVOLTARE A 
TURISMULUI LOCAL ÎN VORNICENI (2022-24)

Obiective 
strategice

Măsurile 
propuse Acțiunile propuse

Perioa
da de 
realiz
are

Costul, lei

Sursa 
de 

finanța
re

Respons
abil de 

impleme
ntare

Indicatori de 
monitorizare

Recrutarea și angajarea 
administratorului Muzeului local / 
Biroului de informare a vizitatorilor

2022 50000 BL Primaria Administrator 
angajat la BIT

Crearea echipei Biroului de informare 
a vizitatorilor 2022 10000 BL Primaria

2 angajați 
(voluntari) în 
Echipa BIT, 
ordine de 
angajare, CV
2 încăperi 
reparate Amenajarea spațiului Muzeului local /

Biroului de informare a vizitatorilor (în
Școala la Balaur)

2022 50000 BL Primaria
Costul lucrărilor 
realizate
BIT dotat și 
amenajat 
conform 
cerintelor, nr de
mese, dulapuri, 
vitrine, panouri,
echipament etc

1. Amenajarea 
şi dotarea 
Muzeului local / 
Biroului de 
informare a 
vizitatorilor

Dotarea Muzeului local / Biroului de 
informare a vizitatorilor (vitrine, 
panouri informative, echipamente, 
etc)

2022 50000 BL, BR, 
proiect Primaria

Costul dotărilor
Concept de 
Dezvoltare a 
turismului 
elaborat, 

Elaborarea conținutului Conceptului 
de Dezvoltare a Turismului în 
localitate (2.3.1 din SDL)

2022 0  Echipa 
Bir.Info. 10 persoane 

implicate, liste, 
poze
Concept de 
Dezvoltare 
consultat și 
aprobat,

OS 1 
Dezvoltare
a 
capacităţil
or 
instituţion
ale în 
localitate

2. Elaborarea şi 
aprobarea 
Conceptului de 
Dezvoltare a 
Turismului în 
localitate Aprobarea Conceptului de Dezvoltare 

a Turismului în localitate și Planului 
de acțiuni

2022 0  
CL, 
Echipa 
Bir.Info. % plan de 

acțiuni realizat
Subtotal OS 1 Dezvoltarea capacităţilor instituţionale în localitate  160000    

1. Inventarierea 
atracțiilor de 
turism ale 
localității

Elaborarea Listei complete a 
atracțiilor turistice (naturale, 
antropice) ale localității (2.3.1 din 
SDL)

2022 0  Echipa 
Bir.Info.

20 de atracții 
turistice incluse 
în lista a 
atracțiilor 
turistice 

Elaborarea Registrului turistic al 
localității (atracții, trasee, 
infrastrucură specifică, facilități, 
prețuri, analize) 

2022 0  Echipa 
Bir.Info.

Registru turistic 
elaborat
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2. Crearea bazei 
de date în 
turism a 
localității

Pregătirea unor rapoarte analitice 
privind performanțele turistice ale 
localității

2022-
24 0  Adm BIT

2 rapoarte 
analitice anual 
elaborate. 
Costul lucrărilor

1 trainingi 
realizat,
20 de persoanei
instruite,

OS 2 
Valorificar
ea 
potenţialu
lui turistic 
local

3. Instruirea 
personalului al 
Muzeului/Biroul
ui de informare 
a vizitatorilor 
pentru 
gestionarea 
bazei de date 

Training privind gestionarea datelor 
despre performanțele turistice ale 
localității că și destinație turistică

2022-
24 2000 proiect Experți

Poze, listele 
participanților

Subtotal OS 2 Valorificarea potenţialului turistic local  2000    
Echipa 
Bir.Info.

2 vizite de lucru 
realizate,

Experți 10 persoane 
implicate, 

Vizită de lucru și schimb de 
experiență în destinații turistice din 
Moldova

2022 10000 BL, AE, 
proiect

 listele 
participanților

Echipa 
Bir.Info.

2 vizite de studii
realizate,

Experți 10 persoane 
implicate,

1. Efectuarea 
vizitelor de 
studiu în 
destinații 
turistice 
remarcabile Vizită de documentare în destinații 

turistice din Romania 
2023-
24 20000

BL, AE, 
proiect
e

 listele 
participanților

Training-uri speciale: Echipa 
Bir.Info.

3 traininguri 
specialre 
realizate,

Elaborarea produsului turistic Experți 20 de persoanei
instruite,

Promovarea ofertei turistice 
locale

 Poze, listele 
participanților

2. Organizarea 
cursurilor de 
instruire ale 
persoanelor 
implicate în 
turism

Marketing turistic...

În 
depen
dență
 de 
situați
a 
pande
mică

6000
Donato
ri, AE, 
BL

  

Training-uri specializate: 3 traininguri 
realizate,

Colectarea, amenajarea și 
restaurarea exponatelor

20 de 
participanți 
instruiți

Muzeografia Poze, listele 
participanților

Elaborarea traseelor muzeale și 
extramuzeale

 6000 proiect
e  

 

Echipa 
Bir.Info.

10 dosare 
elaborate,

Experți 3 angajați ai BIT
implicați,

3. Dezvoltarea 
capacităţilor în 
turism la 
angajaţii 
Muzeului local / 
Biroului de 
informare a 
vizitatorilor Elaborarea Dosarelor excursiilor 

generale, tematice, speciale (texte de 
control, fișe metodice, material 
demonstrativ) prin localitate

2022 0  

 poze

Training-uri tematice: 1 trainingi 
realizat,
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Marketingul destinației turistice 20 de persoanei
instruite,

OS 3 
Dezvoltare
a 
capacităţil
or umane 
în 
destinația 
turistică 
locală

4. Dezvoltarea 
competenţelor 
de marketing 
turistic

 

 2000
Donato
ri, AE, 
BL

 Poze, listele 
participanților

Subtotal OS 3 Dezvoltarea capacităţilor umane în destinația turistică 
locală  44000    

Pagină turism 
pe web activă,
Nr de utilizatori,
vizitatori, 

Elaborarea conținutului de turism pe 
pagina web a localității (
www.vorniceni.md) și crearea paginii 
noi

2022 0  Primaria
nr de 
comentari. 
Costul 
serviciului
Pagină fb activă,
Nr de utilizatori,
vizitatori,

1. Crearea 
pagini web/fb a 
localității cu 
informații 
turistice

Elaborarea conținutului de turism pe 
pagina fb și asigurarea prezenței 
active pe social media (fb/comuna 
sculeni)

2022 0  Echipa 
Bir.Info. nr de 

comentari, 
Costul serviciilor
2 trasee 
turistice 
elaborate,

Documentarea informativă a 2 trasee 
turistice (vatra veche a localității, 
traseu tematic)

2022 0  Echipa 
Bir.Info.

Beneficiari 
/turisti 
mulțumiți, nr 
de vizitatori, 
chestionare, 
poze
Hartă 
amenajată la 
PrimărieAmenajarea hărții și panotajului 

informativ în centrul la Primărie
2022-
24 15000

BL, 
Donato
ri

Primăria 2 intrări în 
localiitate, 
Costul lucrărilor

Amenajarea indicatoarelor turistice 
rutiere până la atracțiile majore (10 
buc)

2022-
24 50000

BL, 
Fond 
Rutier

Primăria
10 indicatoare 
instalate. Costul
lucrărilor

Amenajare plachetelor informative la 
atracțiile locale (top 10 atracții )

2022-
24 10000 BL Primăria

20 de plachete 
informative 
instalate la 20 
atracții. Costul 
lucrărilor

2. Crearea 
reţelei de 
panouri 
informative şi 
de orientare 
turistică 

Plan media 
elaborat,Elaborarea și implementarea Planului 

media al destinației turistice locale 2022 0 volunta
riat

Echipa 
Bir.Info. % angajați CIIT 

implicați, % 

http://www.vorniceni.md
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plan media 
rtealizat

Producerea de material distributiv 
promoțional (fluturași-hărți, etc) 2022 5000 BL Primăria 100 de fluturați 

elaborate

Elaborarea și tirajarea Ghidului 
turistic al localității 2022 15000 BL Echipa 

Bir.Info.

Ghid turistic 
elaborat, Costul 
lucrărilor

3. Susținerea 
unui ciclu de 
emisiuni 
radio/tv, 
articole în presa 
scrisă 
Publicarea 
Ghidului turistic 
al destinației

Producerea de material foto/video a 
obiectelor rare, unicale, personalități,
etc

În 
perma
nență

10000  
Primăria,
Echipa 
Bir.Info.

1 album foto, 2 
spoturi video 
realizate și 
difuzate pe 
rețele de 
socializare, 
Costul lucrărilor
Brand turistic 
elaborat,

Elaborarea unui brand turistic local 2022 5000 BL Echipa 
Bir.Info. 5 persoane 

implicate Costul
lucrărilor

Elaborarea Calendarului prezenței 
localității la evenimente regionale, 
naționale și internaționale

2022 0  Echipa 
Bir.Info.

Calendar 
elaborat, nr de 
evenimente 
regionale, nr. de
evenimente 
naționale, nr. 
de evnimente 
internaționale

Elaborare unui complet expozițional 
mobil reprezentativ localității 2022 10000 BL Echipa 

Bir.Info.

Complet 
expozițional 
elaborat, 
funcțional 
Costul lucrărilor

4. Participarea 
la târguri, 
forumuri, 
expoziţii 
specializate

Asigurare prezență la minim 4 
evenimente naționale/regionale 
anual (2.4.2 din SDL)

2022 30000 BL Echipa 
Bir.Info.

4 evenimente 
vizitate, nr de 
participanți, 
poze

Elaborarea Calendarului 
evenimentelor ”Bine ați venit în 
localitatea mea”

 0  Echipa 
Bir.Info.

Calendarul 
evenimentelor 
elaborat, nr de 
activități 
realizate, nr de 
persoane 
implicate, Poze

OS 4 
Promovar
ea 
localității 
ca și 
destinaţie 
turistică

5. Calendar al 
evenimentelor 
localității cu 
impact regional/
naţional Implementarea Calendarului de 

evenimente al localității (2.3.2 din 
SDL)

 100000 AE, BL Echipa 
Bir.Info.

Poze , nr de 
activități 
realizate, nr de 
persoane 
participante, 
Costul 
activităților

Subtotal OS 4 Promovarea localității ca și destinaţie turistică  218000    
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3 proiecte 
elaborate
3 proiecte 
implementate,

Elaborarea dosarelor proiectelor de 
grant pentru amenajarea atracțiilor și
a căilor de acces

2022 100000
BL, 
Donato
ri

Primăria

Nr de 
beneficiari ai 
proiectelor, % 
surselor 
finaciare alocate
și atrase în 
localitate Costul
lucrărilor

2. Elaborarea 
PUG şi a 
proiectelor 
investionale, 
studiilor de 
fezabilitate, 
planurilor de 
afaceri,pentru 
infrastructura 
turistică

Elaborare Proiecte tehnice pentru 
amenajarea unor zone de odihnă din 
localitate

2022-
24 30000

BL, 
Donato
ri

Primăria

3 proiecte 
tehnice 
elaborate Costul
lucrărilor

Estetizarea atracțiilor din top 10 în 
localitate 

2022-
24 50000

BL, 
Donato
ri

Primăria

5 atracții top 
estetiztae, poze,
nr publicații pe 
net. Costul 
lucrărilor

Amenajarea turistică a unei porțiuni 
din vatra veche a localității (Vatra 
Dumenului (2.3.3 din SDL))

2022-
24 2000000

BL, 
Donato
ri

Primăria

Suprafața din 
vatra veche 
amenjată, , 
documente 
tehnice, poze, 
Costul lucrărilor

Amenajarea turistică a bisericii vechi 
din lemn (2.3.4 din SDL)

2022-
24 3000000

BL, 
enoriaș
i

preot

Suprafață 
teritoriu bisericii
amenjat, nr de 
persoane 
implicate, sursa 
finaciară (liste, 
poze), Costul 
lucrărilor

Amenajarea turistică a școlii vechi 2022-
24 1000000

BL, 
Donato
ri

Primăria

Suprafață 
teritoriul Școlii 
amenjat, nr de 
persoane 
implicate, sursa 
finaciară (liste, 
poze), Costul 
lucrărilor

Întreținerea sitului arheologic vechi 
(2.3.5 din SDL)

2022-
24 100000

BL, 
Donato
ri

AE, 
Primăria

Suprafață 
teritoriu sitului 
amenjat, nr de 
persoane 
implicate, sursa 
finaciară (liste, 
poze), Costul 
lucrărilor
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Amenajarea turistică a Vinăriei Divus 2022-
24 1000000

BL, 
Donato
ri

AE

Suprafață 
teritoriul 
Vinăriei 
amenjat, nr de 
persoane 
implicate, sursa 
finaciară (liste, 
poze), Costul 
lucrărilor

3. Amenajarea 
atracţiilor 
turistice de top, 
muzeului în 
destinație 

Amenajarea turistică a Vinăriei 
Vornic 

2022-
24 100000

BL, 
Donato
ri

AE

Suprafață 
teritoriul 
Vinăriei 
amenjat, nr de 
persoane 
implicate, sursa 
finaciară (liste, 
poze), Costul 
lucrărilor

Primăria

Echipa 
Bir.Info.
AE 
interesaț
i

Elaborarea și implementarea 
proiectelor de parteneriat APL-Agenți
economici pentru investiții majore în 
sub-zonele turistice 
(cazare/pensiuni/camping, 
alimentație publică, agrement divers, 
transport intern și de agrement, 
popasuri/adăposturi, parcare, zone 
sport, servicii curative, producere/ 
comercializare suveniruri, etc)

În 
perma
nență

100000 AE

 

nr. de 
parteneriate 
noi, nr de 
persoane 
implicate, poze ,
liste Costul 
lucrărilor

Primăria

Echipa 
Bir.Info.

4. Parteneriate 
pentru 
crearea/amplas
area structurilor
turistice în 
localitate Organizarea comerțului cu suvenire și

produse specifice localității / 
Organizarea și participarea la 
evenimente pentru promovarea 
produselor locale (târguri, expoziții, 
iarmaroace, ziua roadei etc.) 

 30000 AE
AE 
interesaț
i

Nr. de expoziții,
nr de 
participanți, nr 
de vizitatori, 
suma de bani 
acumulată

5. 
Modernizarea, 
amenajarea și 
extinderea 
spațiilor de 
deservire a 
vizitatorilor în 
localitate

Promovarea unui cluster de turism în 
localitate  10000 AE

ONG 
prof. In 
turism

nr de întâlniri, 
nr. participanți, 
liste, poze 

Sistem integrat de management al 
deșeurilor pe teritoriul localității 2022 200000

BL, AE, 
populat
ie

APL

Nr de 
tomberoane 
instalate, nr de 
contracte 
semnate cu 
furnizorii, poze

OS 5 
Îmbunătăţ
irea 
infrastruct
urii 
turistice 
din 
localitate

6. Certificarea 
calității a 
unităților de 
deservire a 
vizitatorilor Sistem integrat de management al 

resurselor turistice (naturale, 
culturale) pe teritoriul localității

2022 42000 BL APL

Nr de resurse 
administrate, nr
de contracte 
semnate cu 
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furnizorii, poze
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Subtotal OS 5 Îmbunătăţirea infrastructurii turistice din localitate  7672000    
TOTAL  8096000    

Angajamentul APL Vorniceni pentru susținerea sectorului turistic din localitate în acest document se
focusează pe un buget previzionat la cca. 8,1 mln lei, în 47 acțiuni grupate pe 5 obiective strategice de
dezvoltare a turismului în sat.
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ANEXE

ANEXA 1: GRUPULDE LUCRU CREAT ÎN S. VORNICENI 

1. Șargarovschi Valeriu (66 ani)
2. Triboi Nicolae (69 ani)
3. Lazarev Elana (48 ani)
4. Budu Tatiana (65 ani)
5. Grigoriev Svetlana (60 ani)
6. Miron Vladimir (61 ani)
7. Diaconu Vasile (53 ani)
8. Diaconu Liliana (50 ani)
9. Tofan Vasile (65 ani)
10. Budu Vasile (81 ani)
11. Tutunaru Ion (75 ani)
12. Socol Mihaela (18 ani)

13. Cioclu Constantin (61 ani)
14. Luchian Vasile (65 ani)
15. Luța Ion (81 ani)
16. Ursu Maria (34 ani)
17. Ursu Luiza (61 ani)
18. Cebotari Maria (72 ani)
19. Tutunarua Emilia (74 ani)
20. Luța Ion (79 ani)
21. Plămădeală Teodora (71 ani)
22. Tofan Vasile (60 ani)
23. Bornaru Petru 
24. Diaconu Maria
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ANEXA 2. NECESARUL DE INDICATOARE PENTRU MARCAREA TRASEELOR TURISTICE ÎN
S. VORNICENI

Model indicator 
conform 
Regulamentului 
circulației rutiere

Bi
se

ric
ă 

le
m

n

Si
t a

rh
eo

lo
gi

c

M
uz

eu

Ch
et

ră
rie

Bi
se

ric
a 

Sf
. P

et
ru

Șc
oa

la
 2

 d
e 

Ca
sa

 lu
i I

on
 

Vi
nă

ria
 V

or
ni

c

Vi
nă

ria
 D

iv
us

La
 M

ăm
âi

e

To
ta
l

5.80 - 5.93 Atracții turistice

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Loc pentru popas

1 1 1 3

Punct de informare

2 2

Direcţie spre obiectivul 
turistic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19

Pensiune

1 1 2

Hotel sau motel

Restaurant

2 1 1 4

Parcare

1 2 2 1 1 1 8

WC 1 1 1 3
Total 49
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ANEXA 3. FIȘA CONCEPTULUI DE PROIECT PENTRU AMENAJAREA TURISTICĂ A 
BISERICII DE LEMN ÎN S. VORNICENI

Denumirea localității c. Vorniceni, r. Strășeni
Denumirea proiectului Amenajarea turistică a Bisericii de lemn în s. Vorniceni

Ținând  cont  de  faptul  că  în  s.  Vornicenii  este  localizată  o  biserică
veche  din  lemn  care  este  reprezentativă  istoriei  legendare  a
localității,  precum  și  deoarece  păstrează  locația  primei  școli  din
zona  cu  câteva  vetre  medievale  (Dumeni,  Secăreni,  Țigănești,
Glăvășeni,  Lăvrești,  Brățișcani,  Luceni),  este  necesar  de  amenajat
pentru organizarea vizitelor turistice a acestui obiect de patrimoniu
national.

Problema care ar urma fi
soluționată

Mai  mult  decât  atât,  amplasarea  sa  atractivă  în  zona  medieval  a
satului  sub  codrii  Căprienei  a  determinat  localnicii  să  se  unească
pentru  restabilirea  bisericii  potrivit  proiectului  initial  și  a  tehnicilor
vechi. 

Obiectivul general al 
proiectului Restaurarea și amenajarea bisericii din lemn pentru vizite turistice

 Restaurarea exteriorului bisericii din lemn
 Amenajarea  spațiului  adiacent  bisericii,  inclusiv  plantarea  de

arbori, arbuști și flori 
  Crearea de alei de acces adiționale

Obiectivele specifice ale 
proiectului

  Creșterea  gradului  de  conștientizare  a  populației  referitor  la  un
obiect de patrimoniu utilizat pentru atragerea turiștilor
 Exterior biserică restabilit
 Zona adiacentă amenajată pentru vizite turistice
  Elemente de vizibilitate turistică applicate (poze vechi, elemente
etnografice locale, icoane și atributică instalate)
1   festival raoinal desfășurat aici
200   de voluntari implicați

Indicatorii calitativi și 
cantitativi

1000   de cetățeni informați
Partenerii posibili Primăria, Grupul de lucru, Liceul, ONG-urile locale
Bugetul estimativ 3000000 MDL

Posibile surse de finanțare Primăria,  FNDRL,  Ministerul  Agriculturii,  Ministerul  Dezvoltării
Regionale, Donatori

Perioada 2022 – 2025
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ANEXA 4. FIȘA CONCEPTULUI DE PROIECT PENTRU AMENAJAREA TURISTICĂ A FOSTEI 
ȘCOLI PRIMARE (A LUI BALAUR) ÎN S. VORNICENI

Denumirea localității c. Vorniceni, r. Strășeni
Denumirea proiectului Amenajarea turistică a a fostei Școli primare (a lui Balaur) în s. Vorniceni

Problema care ar urma fi

Ținând cont  de faptul  că  în  s.  Vornicenii  este  localizată  o  Școală  vechecu
istorie  care  este  reprezentativă  localității,  precum și  deoarece păstrează
amintirea  întemeietorului  profesor  Balaur  și  a  vizitei  Regelui  Mihai  al
României, este necesar de amenajat pentru organizarea vizitelor turistice a
acestui obiect de patrimoniu local.

soluționată
Mai mult decât atât, amplasarea sa atractivă în centrul satului a determinat
localnicii să se implice pentru promovarea Școlii ca și obiect reprezentativ
de vizită. 

Obiectivul general al 
proiectului

Restaurarea și amenajarea a fostei Școli primare (a lui Balaur) pentru 
vizite turistice
 Restaurarea exteriorului școlii primare
 Amenajarea  spațiului  adiacentșcolii,  inclusiv  plantarea  de  arbori,

arbuști și flori 
  Crearea de alei cu expoziții în aer liber

Obiectivele specifice ale 
proiectului

  Creșterea gradului de conștientizare a populației referitor la un obiect de
patrimoniu utilizat pentru atragerea turiștilor
 Exterior școală restabilit (inclusiv pridvor expresiv)
 Zona adiacentă amenajată pentru vizite turistice (scuar, parcare, gard

schimbat, )
  Elemente de vizibilitate turistică applicate (poze vechi, standuri
tematice/personalități locale, flori în scuarul din curte, harta locală în 
miniatură)
1   muzeu al învățământului local aici
1   indicator turistic instalat
  introducere în Registrul monumentelor
200   de voluntari implicați / inclusiv în claca pentru reparații

Indicatorii calitativi și 
cantitativi

1000   de cetățeni informați
Partenerii posibili Primăria, Grupul de lucru, Liceul, ONG-urile locale
Bugetul estimativ 1000000 MDL

Posibile surse de finanțare Primăria,  FNDRL,  Ministerul  Agriculturii,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale,
Donatori

Perioada 2022 – 2025
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ANEXA 5. FIȘA CONCEPTULUI DE PROIECT PENTRU AMENAJAREA TURISTICĂ A 
SITULUI ARHEOLOGIC ÎN S. VORNICENI

Denumirea localității c. Vorniceni, r. Strășeni
Denumirea proiectului Amenajarea turistică a sitului arheologic în s. Vorniceni

Ținând  cont  de  faptul  că  în  s.  Vornicenii  este  localizată  o  descoperire
arheologică arhaică care este reprezentativă istoriei inutului nostru, precum
și deoarece păstrează locația primei așezări antice din care s-a dezvoltatalte
câteva  vetre  medievale  (Dumeni,  Secăreni,  Țigănești,  Glăvășeni,  Lăvrești,
Brățișcani,  Luceni),  este  necesar  de  amenajat  pentru  organizarea  vizitelor
turistice a acestui obiect de patrimoniu.

Problema care ar urma fi
soluționată

Mai mult decât atât, amplasarea sa atractivă în zona medievală a satului a
determinat  localnicii  să  promoveze  locația  ca  una  reprezentativă  satului
Vorniceni. 

Obiectivul general al 
proiectului Restaurarea și amenajarea sitului arheologic pentru vizite turistice

· Conservarea sitului arheologic
·  Amenajarea  spațiului  adiacent  sitului  arheologic,  inclusiv  plantarea  de
arbuști și flori 
  Crearea de alei tematice de acces

Obiectivele specifice ale 
proiectului

  Creșterea gradului de conștientizare a populației referitor la un obiect de
patrimoniu utilizat pentru atragerea turiștilor
 Exterior sit amenajat conform cerințelor obiectelor de patrimoniu cu

vizibilitate pentru turiști (ex: copertină transparentă, clopor de protecție 
mai estetic, iluminare artistică sit, )
 Zona adiacentă amenajată pentru vizite turistice (o parcelă amenajată cu

flori, cărare în curte și alei tematice, bănci și zonă/terasă de agrement de 
scurtă durată)
  Elemente de vizibilitate turistică aplicate (standuri cu poze obiecte vechi
descoperite, elemente etnografice locale, atributică arheologică și imitații 
instalate, 3 indicatoare de la drumul central până la sit)
1   magazin de suvenire
200   de voluntari implicați

Indicatorii calitativi și 
cantitativi

1000   de cetățeni informați

Partenerii posibili Proprietar, CR Strășeni, Agenția Naț. Arheologică, Primăria, Grupul de lucru,
Liceul, ONG-urile locale

Bugetul estimativ 1000000 MDL
Posibile surse de 
finanțare

Primăria,  FNDRL,  Ministerul  Agriculturii,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale,
Donatori

Perioada 2022 – 2025
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ANEXA 6. FIȘA CONCEPTULUI DE PROIECT PENTRU AMENAJAREA TURISTICĂ LA 
VATRA DUMENULUI ÎN S. VORNICENI

Denumirea localității c. Vorniceni, r. Strășeni
Denumirea proiectului Amenajarea turistică la Vatra Dumenului în s. Vorniceni

Ținând  cont  de  faptul  că  în  s.  Vornicenii  este  localizată  o  vatră  veche
cunoscută  din  bătrâni  care  este  reprezentativă  istoriei  legendare  a
localității, precum și deoarece păstrează relația cu câteva vetre medievale
descoperite  aici  (Dumeni,  Secăreni,  Țigănești,  Glăvășeni,  Lăvrești,
Brățișcani, Luceni), este necesar de amenajat pentru organizarea vizitelor
turistice a acestui obiect de patrimoniu.

Problema care ar urma fi
soluționată

Mai  mult  decât atât,  amplasarea sa atractivă în zona medievală a satului
sub  codrii  Căprienei  a  determinat  localnicii  să  se  unească  pentru
promovarea acestui loc drag fiecărui vornicenean. 

Obiectivul general al 
proiectului Refacere și amenajarea la Vatra Dumenului pentru vizite turistice

· Reabilitarea conextului istoric la Vatra Dumenului
 Amenajarea spațiului adiacent, inclusiv plantarea de arbori, arbuști și

flori 
  Crearea  de  alei  de  acces  adiționale  spre  alte  vetre  vechi  (inclusiv
Căpriana)

Obiectivele specifice ale 
proiectului

  Creșterea gradului de conștientizare a populației referitor la un obiect de
patrimoniu utilizat pentru atragerea turiștilor
 Conext istoric la Vatra Dumenului restabilit (monument lui Alexandru

cel Bun, inscripția 1420, traseu de acces cu indicarea unor date istorice, 
semibordei medieval reconstrucție)
 Zona adiacentă amenajată pentru vizite turistice (punct de observare,

binocuri panoramice, masă/scaun, scrânciob, 5 căsuțe tradiționale 
pentru cazare, 5 foișoare, poartă și gard tradițional, decor lemn 
tradițional, irigație, panouri solare, iluminare, drum de acces pînă la 
complex, parcare marcată corespunzător, zonă sport, zonă de agement 
pentru copii)
  Elemente de vizibilitate turistică aplicate (poze vechi cu imaginea satului,
elemente etnografice locale, standuri tematice și atributică instalate, 
drum marcat 3 indicatoare, traseu drumeții marcat, poze cu personalități 
la VD, traseul produselor locale, flori și spații verzi întreținute, )
1   muzeu ineractiv (fimotecă locală, prezentări tematice, teze de master
în muzeu, panouri info tematice, )
1   festival republican - raoinal desfășurat la Vorniceni, evenimente gen
„Ziua faptelor bune”
200   de voluntari implicați

Indicatorii calitativi și 
cantitativi

1000   de cetățeni informați
Partenerii posibili Proprietar, măhăleni, Primăria, Grupul de lucru, Liceul, ONG-urile locale
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Bugetul estimativ 2000000 MDL
Posibile surse de 
finanțare

Primăria,  FNDRL,IFAD,USAID,ODDA,ODIMM,ADTM,UNDP,Ambasade  ,
Ministerul Agriculturii, Ministerul Dezvoltării Regionale, Donatori

Perioada 2022 – 2025

ANEXA 7. FIȘA CONCEPTULUI DE PROIECT PENTRU AMENAJAREA TURISTICĂ A 
VINĂRIEI VORNIC ÎN S. VORNICENI

Denumirea localității c. Vorniceni, r. Strășeni
Denumirea proiectului Amenajarea turistică a Vinăriei Vornic în s. Vorniceni

Ținând cont  de  faptul  că  în  s.  Vornicenii  este  localizată  o  vinărie  familiară
autentică care este reprezentativă istoriei vinificației localității, este necesar
de amenajat pentru organizarea vizitelor turistice a acestui obiect turistic.Problema care ar urma fi

soluționată
Amplasarea  sa  atractivă  în  centrul  satului  a  determinat  localnicii  să
promoveze vinăria pentru vizita oaspeților. 

Obiectivul general al 
proiectului Restaurarea și amenajarea Vinăriei Vornic pentru vizite turistice

· Amenajare atractivă a exteriorului Vinăriei Vornic
· Amenajarea spațiului adiacent Vinăriei Vornic 
  Crearea unui spațiu de degustații a vinurilor localeObiectivele specifice ale 

proiectului
  Creșterea gradului de conștientizare a populației referitor la un obiect de
patrimoniu utilizat pentru atragerea turiștilor
 Exterior vinărie amenajat (mici parcele demonstrative cu soiurile de

struguri locali)
 Sală degustație amenajată pentru vizite turistice (construită în via

deținută)
  Elemente de vizibilitate turistică applicate (poze vechi, filmulețe și
fotogalerie, elemente locale legate de vinificație, colț demonstrativ cu 
vinuri mai expresiv, atributică vinificație instalate, demonstrarea calea 
vinului între generații locale, ghidaj local axat pe produse locale (ex: 
Floricica), bucătărie tradițională asortată vinului, )
  Participări la expoziții locale, raionale, naționale, intrenaționale
200   de voluntari implicați

Indicatorii calitativi și 
cantitativi

1000   de cetățeni informați
Partenerii posibili Proprietar, Primăria, Grupul de lucru, Liceul, ONG-urile locale
Bugetul estimativ 1000000 MDL
Posibile surse de 
finanțare

Primăria,  FNDRL,  Ministerul  Agriculturii,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale,
Donatori

Perioada 2022 – 2025
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ANEXA 8. FIȘA CONCEPTULUI DE PROIECT PENTRU AMENAJAREA TURISTICĂ A 
VINĂRIEI DIVUS ÎN S. VORNICENI

Denumirea localității c. Vorniceni, r. Strășeni
Denumirea proiectului Amenajarea turistică a Vinăriei Divus în s. Vorniceni

Ținând cont  de faptul  că  în  s.  Vornicenii  este  localizată  o  vinărie  mare din
perioada sovhozului  care este reprezentativă istoriei  vinificației  localității,
este  necesar  de  amenajat  pentru  organizarea  vizitelor  turistice  a  acestui
obiect turistic.

Problema care ar urma fi
soluționată

Amplasarea  sa  atractivă  în  nord-vestul  satului  a  determinat  localnicii  să
promoveze vinăria pentru vizita oaspeților. 

Obiectivul general al 
proiectului Restaurarea și amenajarea Vinăriei Divus pentru vizite turistice

· Amenajare atractivă a exteriorului Vinăriei Divus
· Amenajarea spațiului adiacent Vinăriei Divus 
  Crearea unui spațiu de degustații a vinurilor localeObiectivele specifice ale 

proiectului
  Creșterea gradului de conștientizare a populației referitor la un obiect de
patrimoniu utilizat pentru atragerea turiștilor
 Exterior vinărie amenajat (mici parcele demonstrative cu soiurile de

struguri locali, scară de acces pentru diferite categorii, amenajare Poartă 
și alei pentru circuitul intern prin curte)
· „Casa vinului Divus” - sală degustație, restaurant, punct de observație, 
muzeul vinifacației locale amenajate pentru vizite turistice (proiect de 
amenajare 2019, construite nou în curte)
  Elemente de vizibilitate turistică applicate (explicare termen Divus în
mitologia vinificației, poze vechi, filmulețe și fotogalerie, elemente locale 
legate de vinificație / Regina Maria / personalități Brejnev, Cosâghin, colț 
demonstrativ cu vinuri mai expresiv, medalii și atributică vinificație 
instalate, bucătărie tradițională asortată vinului, suveniruri - sticle mici cu 
vin local, cuiburi de cocostârci amenajate special, indicator nou dinspre 
Sadova, )
  Participări la expoziții locale, raionale, naționale, intrenaționale
200   de voluntari implicați

Indicatorii calitativi și 
cantitativi

1000   de cetățeni informați
Partenerii posibili Proprietar, Primăria, Grupul de lucru, Liceul, ONG-urile locale
Bugetul estimativ 5000000 MDL
Posibile surse de 
finanțare

Primăria,  FNDRL,  Ministerul  Agriculturii,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale,
Donatori

Perioada 2022 – 2025


