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Lista proiectelor câștigătoare în cadrul Apelului local de propuneri de proiecte 
„Suport înterprinderilor mici și mijlocii, îmbunătățirea infrastructurii locale și dezvoltarea oportunităților 

turismului rural”, desfășurat de GAL „Cișmeaua Sudului” 
 

Nr Cod Dosar Denumire proiect Scopul proiectului Beneficiar Localitatea 

 
PRIORITATEA I - Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlociie din sectorul agroalimentar și servicii 

 
1 18-20-CS „Дойка на радость” Dotarea cu utilaj pentru modernizarea 

procesului de muls. 
SRL „AGRO-
SARIGUL” 

s. Cişmichioi 

2 15-20-CS „Renașterea culturii cartofului prin 
utilizarea tehnicii performante” 

Modernizarea parcului de utilaje agricole 
ale întreprinderii prin procurarea de utilaj 

modern pentru cultivarea cartofului. 

SRL ”AGRO-COM. 
SANZ”  

s. Etulia 

3 16-20-CS „Crescătorie de prepelițe”  Procurarea de echipament necesar pentru 
majorarea capacității de creștere a 

prepelițelor, până la 2000 de capete. 

Stefoglo Alexandra c. Găvănoasa 

4 23-20-CS „Разведение кроликов и 
производство диетического мяса” 

Procurarea de cuști speciale pentru 
creșterea iepurilor și producerea de carne 

dietetică. 

GȚ „Ialanji Veaceslav 
Iulian” 

s. Iujnoe 

5 32-20-CS „Линия по производству 
комбикормов” 

Dotarea cu echipament a unui atelier 
pentru producerea de hrană compusă 

pentru animale. 

GȚ „Stepan Furnica” s. Alexanderfeld 

6 22-20-CS „Servicii de calitate la noi și în 
localitate” 

Construcția sistemului de irigare pentru vie 
și plantația de lavandă. 

GȚ „Loghin Viorel” s. Pelinei 
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PRIORITATEA II - Dezvoltarea oportunităților turistice în mediul rural 
 

7 28-20-СS „Casă de vacanță pentru baza de 
odihnă la Cotihana” 

Procurarea și instalarea unei case de 
vacanță pentru crearea posibilităților de 

cazare și în perioada rece a anului. 

ÎI „Capraru Nicolae” s. Cotihana 

8 33-20-CS* „Сохраним прошлое для 
будущего” 

Procurarea mobilierului necesar pentru 
crearea condițiilor de păstrare și 

valorificare a exponatelor muzeului din 
localitate. 

Muzeul satului 
Cişmichioi 

s. Cişmichioi 

 
PRIORITATEA III - Ameliorarea calității serviciilor din domeniul cultural, social și educațional 

 
9 21-20-CS* „Автобусные остановки – забота 

о детях и жителях села, 
создание арт-объектов для 
привлечения туристов в с. 

Чишмикиой„ 

Crearea condițiilor pentru așteptarea 
confortabilă a mijloacelor de transport 

pentru copiii de la Grădinița „Dostluk” prin 
amenajarea stațiilor de așteptare a 

transportului. 

Grădinița de copii 
„Dostluk” 

s. Cişmichioi 

10 09-20-CS* „Ne întâlnim în parcul nostru” Amenajarea unei porţiuni din parcul central 
al localității pentru crearea oportunităților 
de agreement și deplasare în siguranță a 

locuitorilor. 

AO „Raza Soarelui” s. Alexanderfeld 

11 12-20-CS* „Școala mea curată, plăcut 
amenajată” 

Amenajarea curții școlii, organizarea 
activităților de socializare cu copiii și părinți 

în cadrul programului școlar. 

Gimnaziul-grădinița 
„Igor Crețu” 

c. Găvănoasa 

12 08-20-CS „Модернизация и расширение 
сетей уличного освещения ст. 

Вулканешт” 

Crearea condițiilor de deplasare în 
siguranță prin reabilitarea sistemului de 

iluminat pe teritoriul ZEL. 

Primăria Vulcănești 
 

st. c.f. 
Vulcănești 

 

*Aprobat condiționat- Semnarea Contractului de grant dintre GAL și Beneficiar este condiționată de îndeplinirea unor pre-condiții de către Beneficiar.  
Evaluarea propunerilor de proiecte depuse în cadrul Apelului local s-a desfășurat conform procedurilor prestabilite de către GAL Cișmeaua Sudului, bazate 
pe respectarea principiilor de corectitudine, integritate și transparență, menite să asigure că procesele competitive sunt corecte, deschise și conforme pe 
regulilor.  


