
 

 

 

Titlul proiectului 
 

 

Amenajarea Traseului Eco-

turistic „Zamca” 

 

 

 

 



 
 

 

Obiectivele proiectului Obiectivul general: Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor turistice din Zona 

peisagistică naturală „Zamca”, contribuind la creşterea atractivității turistice a 

Regiunii de Dezvoltare Nord 

Obiectivele specifice:  

1.Îmbunătățirea căilor de acces către obiectivele turistice existente în Zona 

peisagistică naturală „Zamca” și s. Pererita. 

2. Crearea infrastructurii turistice de cazare și agrement în Zona peisagistică 

naturală „Zamca”. 

3. Creșterea gradului de informare a turiștilor și promovarea produselor turistice 

din regiune. 

 

Aplicant 
Consiliul raional Briceni 

 

Partenerul (Partenerii) Primăria satului Pererita, raionul Briceni 

 

Grupul/ Grupurile-țintă1 • Circa 36 mii locuitori ai r-lui Briceni; 

• Circa 25 mii locuitori din Regiunea de Dezvoltare Nord; 

• Circa 20 mii turiști de peste hotare; 
• Agenții economici din s. Pererita, r-l Briceni. 

 

Beneficiarii finali2 • Turiștii regionali și extraregionali care vor vizita zona turistică 
amenajată; 

• Turiști de grup și familie (turism cultural, ecleziastic sau de 
agrement în regiune); 

• Grupuri organizate de elevi și studenți (Casa-muzeu „Grigore 
Vieru”); 

• Locuitorii s. Pererita și a localităților din raion; 
• Populația din raioanele Briceni, Ocnița, Edineț. 

 

Produsele proiectului  • 1 zonă (atracție) turistică amenajată; 
• 2,33 ha a teritoriului cu destinație turistică amenajat; 
• 2 km de drum renovat; 

• 24 locuri de cazare create în zona turistică. 
 

Rezultatele estimate  • Acces asigurat spre zona turistică „Zamca” și spre obiectivele 
turstice existente; 

• Condiții adecvate pentru turism și agrement create în zona turistică; 
• Condiții adecvate pentru cazare create; 
• Servicii de calitate în domeniul turismului create; 

• Cetățeni informați despre serviciile prestate în zona turistică. 
 



 

 

 

 

 

Activitățile principale • Amenajarea căilor de acces: drum spre Casa-Muzeu „Grigore 
Vieru”; 

• drum de la Casa-Muzeu „Grigore Vieru” spre zona de agrement 
„Zamca”. 

 

• Amenajarea zonei de agrement și construcția infrastructurii 
zonei turistice „Zamca”: căsuțe; foișoare; clădire administrativă; 
stație de epurare; teren de joacă pentru copii; teren de mini-fotbal; 

sistem de colectare a deșeurilor; sistem de iluminare; parcare pentru 

automobile; punct de informare pentru turiști. 
 

• Crearea întreprinderii municipale, responsabile de gestuinea 

serviciilor de turism: instruirea personalului; dotarea cu 

echipamentul tehnic. 
 

• Campania de informare și promovare publică: website; panouri 

informative; pagină facebook; indicatoare spre destinații turistice; 
spoturi promoționale. 

Localizarea proiectului: Satul Pererita, raionul Briceni 

Durata proiectului 18 luni 

Bugetul proiectului, 

inclusiv: 

16 243 840 lei 

Suma solicitată de la FNDR 14 619 456 lei 

Contribuția aplicantului și a 
partenerilor acestuia 

Consiliu raional Briceni: 1 474 384  lei 

Primăria satului Pererita, raionul Briceni: 150 000 lei 

Alte surse financiare 

disponibile  

- 



 

1. Descrierea Proiectului 

 

Proiectul este destinat turiștilor și vizitatorilor atât din RDN și din țară, precum și turiștilor de peste 
hotare, interesați de patrimoniul cultural (Casa-Muzeu „Grigore Vieru”), ecleziastic,  remarcându-se 

prin edificiile religioase din zonă care impresionează prin vechime, prin arhitectură şi prin patrimoniul 
cultural propriu (Biserica cu hramul “Sfântul Ioan Gură de Aur” (din anul 1771) – obiectiv inclus în 

Registrul monumentelor RM, ocrotite de stat, şi Biserica “Sfîntul Dumitru”, construită în anul 1901, 

precum și de cel peisagistic al regiunii (zona turistică „Zamca”). 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului sânt:  

• Circa 2000 turiști regionali și extraregionali care vor vizita zona turistică amenajată; 
• Circa 3000 turiști de grup și familie (turism cultural, ecleziastic sau de agrement în regiune); 
• Circa 100 grupuri organizate de elevi și studenți (Casa-muzeu „Grigore Vieru”); 
• Circa 4000 locuitori ai s. Pererita și a localităților din raion; 

În calitate de beneficiari indirecți ai proiectului sînt circa 20 agenți economici ce prestează servicii de comerț 
produse alimentare și alimentație publică, circa 15 meșteri populari din zonă, 5 APL-uri din microregiunea 

respectivă. 

Proiectul “Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” este depus în cadrul apelului Competitiv de 
selectare a proiectelor pentru finanţare din FNDR, ediţia 2020 din domeniul de intervenţie 1.3 Sporirea 
atractivităţii turistice, urmând măsura Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement. Prin 

obiectivele și activitățile principale ale proiectului, acesta se încadrează în Domeniul de intervenţie 1.3 

Sporirea atractivităţii turistice”, stipulate în cadrul priorităţii din SDR Nord, punctând astfel principalele 
obiective ale acestui domeniu, precum dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale, care să 
contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea 
atractivităţii spaţiului rural.  
Satul Pererita din r-1 Briceni este situat într-o zonă pitorească cu vestigii naturale, culturale, istorice, 
monahale şi antropice. Toate aceste bogăţii naturale și spirituale ar putea fi valorificate, contribuind 

astfel la creşterea imaginii și a nivelului de trai al cetățenilor din localitate și din regiune. Totodată, 
crearea condiţiilor de sejur şi agrement în zona dată va spori oferta turistică a RDN, cea actuală fiind 



extrem de limitată şi nedezvoltată.  
La 31 august 2015 a fost deschisă pentru public Casa-muzeu „Grigore Vieru” din satul Pererita şi tot 
aici a fost dat startul primului Festival Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, care se desfăşoară anual 
în localitate. În perioada activităţii scurte a Casei Muzeu “Grigore Vieru”, aceasta i-a avut ca oaspeți 
circa 10 000 persoane din ţară, dar şi din alte  ţări ca România, Italia, Polonia, Ucraina, Letonia, 
Lituania, etc. 

Un alt obiectiv inclus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat este Biserica din 
lemn „Sfântul Ioan Gură de Aur”, ce datează cu anul 1771, devenind un loc de pelerinaj pentru mulţi 
creştini din ţară. Biserica a fost restaurată și readusă la starea inițială în anul 2003 de către arhitectul 
Eugen Bâzgu - personalitate distinctă în domeniul arhitecturii şi etnologiei în RM.                                                        
De asemenea, de remarcat este şi Biserica cu hramul “Sfântul Dumitru”, construită în anul 1901 al 
secolului trecut. 

O altă destinaţie turistică a zonei este landşaftul natural „Zamca”, o peninsulă formată din albia râului 
Prut sub formă de omega [Ω], pitorescul căruia uimeşte vizitatorii. 

• Amenajarea căilor de acces: 
- Renovarea 1 km. de drum cu acoperire de asfalt ce duce spre Casa Muzeu „Grigore Vieru”; 
- Renovarea 1 km. de drum cu acoperire de beton, ce duce de la Casa Muzeu „Grigore Vieru” spre 
zona de agrement „Zamca”. 
 

 

 

- Construcția rețelelor exterioare de apă și canalizare; 
- Construcţia unei parcări pentru automobile și autocare cu dimensiunea 50 m.*30 m. Instalarea 
tomberoanelor pentru deşeuri și a unui veceu); 
- Amenajarea teritoriului: amenajarea terenului de joaca pentru copii şi dotarea cu echipament; 
construcția unui teren de mini fotbal; amenajarea terenului de plasarea corturilor; instalarea 
tomberoanelor de colectare a deşeurilor; construcția unui pod; 
- Crearea unui punct de transformare; 

- Instalarea sistemului antiincendiar și a rețelelor de telecomunicații; 
- Construcția stației de epurare; 
- Construcția clădirii administrative; 
- Construcţia a 4 căsuțe cu 2 camere cu toate comoditățile; 
- Construcția 1 foisor pentru prepararea barbegue (ospătărie); 
- Construcţia a 4 foişoare din lemn dotate cu grătar și iluminare; 
- Instalarea sistemului de iluminare în zona de agrement „Zamca” cu pe o distanță de 600 m; 
- Crearea şi dotarea tehnică a unui Punct de informare despre oportunităţile turistice existente. Punctul 
de informare va fi amplasat la intersecţia drumului G-3 cu drumul de acces pre zona turistică de 
agrement „Zamca”. 
 

• Crearea întreprinderii municipale, responsabile de gestiunea serviciilor de turism: 
- Selectarea și instruirea personalului întreprinderii Municipale; 
- Dotarea întreprinderii Municipale cu echipamentul tehnic necesar. 
 

 

 



 Campania de informare va demara odată cu lansarea implementării proiectului și va fi derulată pe 
parcursul implementării acestuia, cât și în perioada postimplementare în scopul promovării produselor 
turistice realizate și atragerea în zonă a turiștilor. Cele mai importante:  

• Plasarea destinaţiei şi a pachetului de sejur pe platforma online „Booking”. 
• Elaborarea unei pagini de Facebook, ca platformă de accesare online a produselor turistice create 

şi promovarea zonei turistice Pererita în varianta bilingvă română-engleză; 
• Confecţionarea a 5 panouri informative cu caracter promoţional şi instalarea acestora în: Vama 

Lipcani (Republica Moldova) – Rădăuţi-Prut (România), Vama Criva (Republica Moldova – 

Ucraina), s. Pererita, or. Lipcani, or. Briceni; 

• Instalarea indicatoarelor spre destinaţiile turistice; 
• Elaborarea a 3 spoturi promoționale a arealului turistic Pererita și difuzarea lor la canalele TV 

regionale / naționale. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



• Amenajarea zonei de agrement și construcția infrastructurii zonei turistice „Zamca”: 

 

- Construcția clădirilor provizorii; 

 
Foișor 

 



 
Casuța pentru 2 numere 

 
Alimentarea cu energie electrică (Substația electrice) 
 



 
Toaletă  publică 

 

 

 

Formularul 10 

Bugetul proiectului pe activități 

Activități Cheltuieli Unități 
Număr 

de 

unități 

Cost 

unitar 

(în lei) 

Costuri (în 
lei) 

Pondere 

în total 
buget 

(%) 

Perioada de 

implementar

e 

1.1. Construcția clădirilor 
provizorii 

Lucrări de 
construcții 

  
 

194 610 1,20 Lunile 1-2 

1.2. Construcția rețelelor 
exterioare de apă și canalizare 

Lucrări de 
construcții 

  
 

565 845 3,48 Lunile 3-5 

1.3. Construcţia unei parcări 
pentru automobile și autocare 
cu dimensiunea 50 m.*30 m. 

Instalarea tomberoanelor 

Lucrări de 
construcții 

  

 

777 950 4,79 Lunile 3-7 



pentru deşeuri și a unui veceu 

1.4. Amenajarea teritoriului:   

Amenajarea terenului de joaca 

pentru copii şi dotarea cu 
echipament; Construcția unui 
teren de mini fotbal; 

Amenajarea terenului de 

plasarea corturilor; Instalarea 

tomberoanelor de colectare a 

deşeurilor; Construcția unui 
pod 

Lucrări de 
construcții 

  

 

2 944 255 18,13 Lunile 4-15 

 

1.5. Crearea unui punct de 

transformare 

Lucrări de 
construcții 

  
 

477 270 2.94 Lunile 4-5 

1.6. Instalarea sistemului 

antiincendiar și a rețelelor de 
telecomunicații 

Lucrări de 
construcții 

  

 

139 980 0,86 Lunile 4-5 

1.7. Construcția stației de 
epurare 

Lucrări de 
construcții 

  
 

854 980 5,26 Lunile 5-7 

1.8. Construcția clădirii 
administrative 

Lucrări de 
construcții 

  
 

548 280 3,38 Lunile 6-11 

1.9. Construcţia a 4 căsuțe cu 2 
camere cu toate comoditățile 

Lucrări de 
construcții 

  
 

2 436 380 15 Lunile 7-11 

1.10. Construcția 1 foisor 
pentru prepararea barbegue 

(ospătărie) 

Lucrări de 
construcții 

  

 

832 820 5,13 Lunile 7-11 

1.11. Construcţia a 4 foişoare 
din lemn dotate cu grătar și 
iluminare 

Lucrări de 
construcții 

  

 

871 490 5,36 Lunile 9-13 

1.12. Instalarea sistemului de 

iluminare în zona de agrement 
„Zamca” cu pe o distanță de 
600 m 

Lucrări de 
construcții 

  

 

766 150 4,72 Lunile 11-13 

1.13. Renovarea 1 km. de drum 

cu acoperire de beton, ce duce 

de la Casa Muzeu „Grigore 
Vieru” spre zona de agrement 

„Zamca” 

Lucrări de 
construcții 

  

 

2 394 210 14,74 Lunile 14-16 

1.14. Renovarea 1 km. de drum Lucrări de    2 425 090 14,93 Lunile 16-18 



cu acoperire de asfaltce duce 

spre Casa Muzeu „Grigore 
Vieru” 

construcții 

1.15. Crearea şi dotarea tehnică 
a unui Punct de informare 

despre oportunităţile turistice 
existente.  

Lucrări de 
construcții 

  

 

14 530 0,09 Luna 18 

 

 

Bugetul proiectului pe categorii de costuri 

 

Cheltuieli Unitate 

Număr 
de 

unități 

Cost 

unitar 

(în lei) 

Costuri (în 
lei) 

Inclusiv din contul: 

FNDR Contrib. 

proprie 

Alte surse 

1. Lucrări de construcții        

1.1. Construcția clădirilor 
provizorii 

   
194 610 194 610 

  

1.2. Construcția rețelelor 
exterioare de apă și 
canalizare 

   

565 845 565 845 

  

1.3. Construcţia unei 
parcări pentru automobile 
și autocare Instalarea 
tomberoanelor pentru 

deşeuri și a unui veceu 
camere cu toate 

comoditățile 

   

777 950 777 950 

  

1.4. Amenajarea 

teritoriului:   

Amenajarea terenului de 

joaca pentru copii şi 
dotarea cu echipament; 

Construcția unui teren de 
mini fotbal; Amenajarea 

terenului de plasarea 

corturilor; Instalarea 

tomberoanelor de 

colectare a deşeurilor; 

   

2 944 255 2 944 255 

  



Construcția unui pod 

1.5. Crearea unui punct de 

transformare 
   

477 270 477 270 
  

1.6. Instalarea sistemului 

antiincendiar și a rețelelor 
de telecomunicații 

   

139 980 139 980 

  

1.7. Construcția stației de 
epurare 

   
854 980 854 980 

  

1.8. Construcția clădirii 
administrative 

   
548 280 548 280 

  

1.9. Construcţia a 4 căsuțe 
cu 2 camere cu toate 

comoditățile 

   

2 436 380 2 436 380 

  

1.10. Construcția 1 foisor 
pentru prepararea 

barbegue (ospătărie) 
   

832 820 832 820 

  

1.11. Construcţia a 4 
foişoare din lemn dotate 

cu grătar și iluminare 

   

871 490 871 490 

  

1.12. Instalarea sistemului 

de iluminare în zona de 
agrement „Zamca” cu pe o 
distanță de 600 m 

   

766 150 766 150 

  

1.13. Renovarea 1 km de 

drum cu acoperire de 

beton, ce duce de la Casa 

Muzeu „Grigore Vieru” 
spre zona de agrement 

„Zamca” 

   

2 394 210 

2244210 150000  

1.14. Renovarea 1 km de 

drum cu acoperire de 

asfalt ce duce spre Casa 

Muzeu „Grigore Vieru” 

   

2 425 090 

950 706 1 474 384    

1.15. Crearea şi dotarea 
tehnică a unui Punct de 
informare despre 

oportunităţile turistice 
existente.  

   

14 530 

14 530   



Total costuri ale 

proiectului 
   16 243 840 14 619 456 1 624 384  

 

 

 


