
 

 

 

 

 

 

     
 



 

 

 

 

    
 

 



Prezentarea generala a raionului 
 

 

Formaţiunea teritorial-administrativă, atestată sub numele de raionul Sîngerei, a fost înfiinţată la  
11.11.1940, în baza unei hotărîri a Sovietului Suprem a RSS Moldoveneşti, la cîteva luni după ce trupele ruseşti 
au intrat în spaţiul dintre Nistru şi Prut. Iniţial, în componenţa lui intrau doar o parte din localităţile actuale, 
celelalte aparţinînd raionului Chişcăreni, cu care mai tîrziu a fuzionat raionul Sîngerei. Drept centru 
administrativ al noii structuri a fost numit orașul Sîngerei. 
 

1.1     Situare geografică 
 
 

Raionul Sîngerei este amplasat în partea central – nordică a Republicii Moldova, la o distanță de 114 km de 
municipiul Chișinău și la 25 km distanță de municipiul Bălți. Unitatea administrativ-teritorială se 
învecinează, la nord, cu raionul Drochia, la est, cu raionul Florești, la sud, cu raionul Telenești, la vest, cu 
raionul Ungheni și la nord-vest cu raionul Fălești și municipiul Bălți. 
 

1.2     Suprafața 
 
 

 Raionul Sîngerei se întinde pe o suprafață de 1 034 km2. 
 

1.3     Clima 
 
 

Clima locală are un caracter continental temperat, cu temperaturi medii anuale pozitive. Temperatura aerului 
oscilează vara între  +18o C și +30o C, iarna între  – 30o și – 13o. Pe întreg parcursul anului predomină vânturile 
din nord și nord-vest, precum și din sud și sud-est. Presiunea atmosferică medie anual este cea generală pe 
republică  – 763 - 764 mm coloană de mercur. 
 

1.4     Forme de relief 
 
 

Relieful raionului este predominant de câmpie deluroasă ce face parte din Câmpia Colinară a Bălților. Partea 
central-vestică a zonei o ocupă dealurile Ciulucurilor, cu înălțimi marcante de 250-350 m. Partea de est se 
învecinează cu Podișul Nistrului, unde culmile colinare și vârfurile dealurilor au mari altitudini. Văile râurilor 
sunt în general largi și întinse, costișele dealurilor din apropiere fiind prelungite, domoale. Mai repezi sunt 
versanții colinelor ce împrejmuiesc vâlcelele semi-închise, hârtoapele, zăvoaiele. 
 

1.5     Resurse naturale 
 
 

Resursele de subsol cele mai însemnate sunt: calcarul, gresia, nisipul, argila. 
 

1.6     Rețeaua hidrografică 
 
 

Rețeaua hidrografică este formată din ape curgătoare (rîuri, rîulețe, pâraie) și stătătoare de diferite dimensiuni 
(lacuri, heleșteie, iazuri). Limitele de nord și de est ale zonei sunt marcate de râul Răut, pe cursul său mediu. 
Partea de est este străbătută de Ciulucul Mare (60 km) cu afluentul său Ciulucul Mic (58 km) și coafluentul 
Ciulucul Mijlociu (45 km). Aceste rîuri acumulează apele mai multor pâraie, fiecare formând microbazinele lor 
cu trăsături hidrografice mai mult sau mai puțin comune. În Răut se varsă râulețele: Solonețul, Iligacea, Chiua, 
care străbat partea de est a zonei. Spațiul ocupat de apele de suprafață constituie 3265 ha, ceea ce reprezint 3,16 
% din suprafața raionului. 

 

1.7 Solul  
 
 

În zonă predomină solurile de cernoziom, în amestec cu cele cenușii și brune de pădure. Clima și solurile 
sunt favorabile agriculturii 



1.8      Vegetația 
 
 

Vegetația este reprezentată de plante specifice zonelor de câmpie, cu unele particularități de stepă și silvostepă. 
Pădurile sunt rare, acestea ocupând suprafețe neînsemnate pe colinele și văile din apropierea satelor: Rădoaia 
(Pădurea Rădoaiei), Heciul Vechi (Pădurea Veche), Chișcăreni (Pădurea Popii), Coșcodeni (Zîmbroaia), 
Dumbrăvița (Rădiul), Prepelița (Schinăriile). În total, pădurile și fâșiile forestiere ocupă o suprafață de 11 239 
ha. Speciile de arbori mai răspîndite sunt: stejarul, carpenul, fagul, frasinul, arțarul, plopul, salcâmul. Flora este 
bogată și în plante de cultură agricolă: cerealiere, legumicole, tehnice, floricole; pomi fructiferi, viță de vie. 
 

1.9 Fauna      
 

 

Fauna o alcătuiesc speciile tipice de câmpie: vulpea, iepurele, mistrețul, bursucul, țistarul, iar dintre păsări: 
vrabia, ciocârlia, graurul, pițigoiul, cucul, cioara, potârniche, prepelița, porumbelul de câmp, ciocănitoarea. 
Cele mai răspândite specii de pești din lacuri și iazuri sunt: crapul, sîngerul, novacul, carasul, știucă, șalăul, 
plătica, baboiul, țiparul. 
 

1.10     Populația 
 

 

Din datele publicate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova rezultă că la 1 iulie 2012 populația        
raionului Sîngerei era 81784 locuitori, reprezentând 1,86% din populația țării, cu o densitate medie de 66,5 
locuitori pe km2.  
 

În ceea ce privește repartizarea pe medii 
 

Populatia urbana 15666 19,2 % 

Populatia rurala 66118 80,8 % 

 
Din totalul populației 
 

Sex masculin  % 

Sex feminin  % 

 
 

Structura etnică a populației raionului Sîngerei la Recensământul populației din anul 2014 se prezintă 
astfel: 

 
Grup  etnic Populatie Procentaj 

Moldoveni 75301 86,40% 
Ucraineni 8456 9,70% 
Ruși 3029 3,48% 
Țigani 56 0,06% 
Polonezi 48 0,06% 
Găgăuzi 47 0,05% 
Bulgari 43 0,05% 
Alții 173 0,20% 

 
1.11     Organizarea administrativ – teritorială 
 
 

Raionul Sîngerei are în componența administrativă 70 de localități, care sunt organizate administrativ –  
teritorial în 26 de unități administrativ – teritoriale:  

 orașe – Sîngerei și Biruința,  
 1 sat  – Rădoaia  
 23 de comune:  

 Alexăndreni,  
 Bălășești,  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldoveni
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 Bilicenii Noi,  
 Bilicenii Vechi,  
 Bursuceni,  
 Chișcăreni,  
 Ciuciueni,  
 Copăceni,  
 Coșcodeni,  
 Cotiujenii Mici,  
 Cubolta,  
 Dobrogea Vechea,  
 Drăgănești,  
 Dumbrăvița,  
 Grigorăuca,  
 Heciul Nou,  
 Iezărenii Vechi,  
 Izvoare,  
 Pepeni,  
 Prepelița,  
 Tăura Veche,  
 Sîngereii Noi,  
 Țambula.  
În componența administrativă a orașului Sîngerei este inclus satul Vrănești. 

 

1.12     Stema și drapelul 
 
 

                         Stema raionuui                                    Drapelul raionului 

    

                                                                              
 

Stema. Pe argint, un pâlc de sîngerel (toponimul Sîngerei provine de la cuvântul sînger, sîngerel – un arbust 
rămuros, cu flori albe și fructe negre care, în anotimpurile reci, capătă o culoare roșietică (Cornus sanguinea), 
desfrunzit, de culoare roșu-sanguin crescînd dintr-o talptă diminuată, de acceași culoare. Scutul este timbrat de 
o coroană raională. 
Drapelul. O pânză dreptunghiulară, albă, cu talpă diminuată, de culoare roșu-sanguin din care crește un pâlc de 
sîngerel desfrunzit, de aceeași culoare. Simbolizează denumirea unității administrativ-teritoriale. 
 

Autor :                 Silviu Andrieș -Tabac. 
Pictor :                 Mariana Șlapac. 
Aprobări:            29 iulie 2005 și 14 septembrie 2005 de către Comisia Națională de Heraldică. 
              

1.13      Sistemul educațional 
 
 
 

Rețeaua instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar în raion 
 

În conformitate cu datele colectate, rețeaua instituțiilor educaționale din raionul Sîngerei include:  
 40 de instituții de învățământ preșcolar:  

 31 grădinițe;  
 9 grădinițe-creșe.  

 8 instituții de învățământ primar:  
 6 școli primare-grădinițe;  
 2 școli primare.  



 29 de instituții de învățământ secundar, ciclul I - gimnazii;  

 9 instituții de învățământ secundar, ciclul II - licee;  
 6 instituții extrașcolare:  

 2 centre de creație pentru copii;  
 1 școală de sport;  
 2 școli muzicale;  
 1 școală de pictură.  

 O pondere mai mare în rețea revine instituțiilor de învățământ preșcolar 43,5%.  
 

 
 
    Din perspectiva asigurării accesului copiilor la diferite niveluri de învățământ se atestă următoarea situație: 
  
 În 7 din localitățile raionului (or. Sîngerei, or. Biruința, s.Chișcăreni, s.Cubolta, s.Pepeni, s.Rădoaia, 

s.Sîngereii Noi) instituțiile educaționale asigură accesul copiilor în învățământul preșcolar, primar și 
secundar, ciclurile I și II (gimnazial și liceal).  

 În alte 28 localități funcționează instituții de învățământ preșcolar, primar și secundar, ciclul I (gimnazial).  
     În 6 localități funcționează instituție de tipul școală primară-grădiniță. 
 În alte 2 localități (Coada Iazului şi Taura Veche) funcționează instituție de tipul școală        primară, dar nu sînt 
instituții de învățământ preșcolar. 
 În 3 localități (s.Țîplești, s.Țambula, Coșcodeni) funcționează gimnazii, dar nu sînt     instituții de învățământ 
preșcolar. 
 În 5 localități (s.Vrănești,s.Grigorești,s.Chirileni,s.Petropavlovca,s.Răzălăi)  funcționează grădinițe, dar nu 
sînt instituții de învățământ primar sau secundar. 
 În orașul Sîngerei funcționează 4 instituții de învățământ primar și secundar, 3 instituții de învățământ 
preșcolar. 
 În 21  localități  nu există nici o instituție educațională. 
 
Copiii din localitățile în care nu sunt instituții de învățămînt beneficiază de servicii educaționale în instituțiile 
din localitățile apropiate. În acest scop, APL organizează transportarea a 861 de elevi, utilizînd 15 unități de 
transport. 
În structura rețelei instituțiilor de învățământ primar și secundar, ponderea revine gimnaziilor  63%. 
 

1.14      Sistemul de sănatate 
 
 
 

Rețeaua instituțiilor de sănătate a raionului Sîngerei cuprinde : 

Spitalul raional din orasul Sîngerei  (190 paturi) 1 

Centre de Sanatate autonome 12 

Oficii ale Medicilor de Familie 14 

Oficii de Sanatate 29 

Medici de familie 39 

Substatia Asistenta Medicala de Urgenta 1 

Puncte Asistenta Medicala de Urgenta 4 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.15      Cetățeni de Onoare a raionului 
 
 
 
 

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Valeriu  MATEI 
 

 

 

 Poet, istoric, scriitor și om politic din Republica Moldova,  
 Deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 1990 și 2001 
 Președinte al Comisiei parlamentare pentru mass-media (1990-

1993)  
 Membru în Prezidiul Parlamentului 
 Membru al Academiei de Științe a Moldovei  
 Membru de onoare al Academiei Române din 2011 
 Director ICR “Mihai Eminescu”  la Chișinău 
 Rector al Universității Populare de vară “Mitropolit Iosif 

Naniescu”  
Distins cu : 

 Premiul Mihai Eminescu al Academiei Române (1996) 
 Marele premiu Nichita Stănescu (1995) 
 Medalia Mihai Eminescu (România, 2000) 
 Marele premiu Nichita Stănescu pentru Opera Omnia (2002) 
 Premiul Poesis (2007) 
 Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (2008, 2010) 
 Ordinul Național Steaua României în grad de Comandor (2004) 
 Ordinul Republicii (2010) 
 Membru de onoare al Academiei Române (2011) 
 Medalia "Dimitrie Cantemir" (2013) 
 Medalia "Mihai Eminescu" (R.Moldova, 2014) 
 Premiul Național "George Bacovia" (România, 2015) 
 Este cetățean de onoare al municipiilor Iași, Ploiești, Vălenii de 

Munte și al comunei Dumbrăveni, județul Suceava, 
 Este cetățean de onoare al municipiilor Soroca, Edineț, orașului 

Leova. 
 

Decizia Consiliului raional  № 7/7 din 22.10.2015 

 

 

 

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Nicolae  ROPOT 
 

 
 

 
 Șef Secție Administrație Publică a Consiliului raional Sîngerei 
 Ex-primar al orașului Sîngerei 
 Președinte al Asociației Sindicale Sîngerei al SINDASP 

Distins cu : 
 Ordinul „Gloria  Muncii” 

 Medalia „Meritul Civic” 

Decizia Consiliului raional  № 7/7 din 22.10.2015 
 

Centre de Sanatate Publica Sîngerei 1 

Farmacii 18 

Cabinete  stomatologice 10 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Anatol  LATÎȘEV 
 

 
 

 

 Interpret de muzică populară 
 Solist-vocalist al Orchestrei de Muzică Populară "Fluieraş" a 

Filarmonicii Naţionale din Moldova 
Distins cu : 

 Artist Emerit al Republicii Moldova 

 Titlul onorific "Maestru în Artă" 
 Artist al Poporului  

Decizia Consiliului raional  № 7/7 din 22.10.2015 

      

 
 
 

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Petru  HADÎRCĂ 
 

 

 

 Actor și regizor din Republica Moldova 
 Fost actor la teatrele  
 „Luceafărul” (1985-1991)  
 „Mihai Eminescu” (1991-1994) din Chișinău,   
 Teatrul „Ion Creangă” din București (1994-1996) 
 1995-1997 a fost angajat prin colaborare la Teatrul „Nottara” din 

București 
 1997-2001 -  director artistic al Studioului de creație „Apropont” din 

Chișinău  
o 2001 - 2003 - al Teatrului muzical „Ginta Latină”  
o 2003 – 2004 – al Teatrului Național „Mihai Eminescu”  

Distins cu : 
 1992  - Gala tinerilor actori, or. Costineşti, România. 
 2000 - Premiul pentru regie şi pentru interpretarea rolului 

masculin  
 2002 – Premiul pentru debut în regie  
 2002 – Premiul pentru cea mai bună lucrare regizorala,   
 2002 - Premiul pentru cel mai bun spectacol dramatic,   2003 – 

Premiul pentru originalitate 
 2003 – Bursă de EXCELENȚĂ a Fundației Soros pe anul 2004, 

compartimentul Teatru 
 2012 – Premiul președintelui UNITEM pentru regie,   
 2012 – Conferirea titlului de ”Maestru în arte” 
 2013 – Gala teatrului radiofonic - Premiul pentru regie 
 2014 - Premiul pentru cea mai bună lucrare regizorala,  
 2014 - Premiul pentru cel mai bun spectacol dramatic 
 2014 – Nominalizare UNITER pentru cel mai bun spectacol Teatru 

radiofonic - producţie a Societăţii Române de Radiodifuziune. 
 2014 - Premiul în teatru, desemnat de revista Fashion Vip. 
 2015 - Premiul Valeriu Cupcea în domeniul artei teatrale 
  2015 - Premiul „Victor Ciutac”,  
 2015 - Premiul pentru cel mai bun manager „Alexandru Fedco” 
 2015 - Conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” 
 2016 - Premiul pentru cel mai bun rol masculin 
 2016 - Premiul de Excelenţă - Gala premiilor UNITEM. 
 2016 – Laureat al Premiului Naţional. 
 2016 -  Cel mai bun spectacol în cadrul Festivalulului Național de 

Comedie  din România, Galaţi. 
 

Decizia Consiliului raional  № 7/7 din 22.10.2015 
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Numele, prenumele Mentiuni 

 
Alexandru  BALANICI 

 

 
 

 

 Coregraf 
 Conducătorul ansamblului de dansuri populare „Brîuleț”, comuna 

Cubolta, raionul Sîngerei 
Distins cu : 

 2006  Diplomă oferită de Ministrul Culturii şi Turismului al 
Republicii Moldova 

 2008  Diplomă și Permiul mare la festivalul concurs „Золотая 
псёлка” din Republica Belarus 

 2010  Diplomă oferită de Ministrul Culturii al Republicii Moldova 
 2013  Diplomă oferită de Ministrul Culturii al Republicii Moldova 
 2015 Diplomă și Permiul mare la festivalul concurs „Золотая 

псёлка” din Republica Belarus. 
 2017  Diplomă oferită de Ministrul Culturii al Republicii Moldova 
 2019  Diplomă oferită de Ministrul Culturii al Republicii Moldova 

 Colectivul de dansuri populare ,,Brîuleţ” sub conducerea lui 
Alexandru Balanici este premiant a festivalurilor Internaţionale 
din oraşele:   
- 2010  – orașul Climovici - Belorusia         
-2012 – orașul Zonguldac – Turcia  
- 2013 -2015 deţinătorul premiului mare „Albinuţa de aur”  a 
festivalului Internaţional care sa desfăşurat în orașul Climovici 
Republica Belarusi. 
 

Decizia Consiliului raional  № 7/7 din 22.10.2015 

 

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Ludmila Urecheanu 
 

 
 

 

 Erou al Muncii Socialiste (URSS) 

Decizia Consiliului raional  № 7/7 din 22.10.2015 
 

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Ilie  MITIȘ 
 

 
 

 

 Director al Societății cu Răspundere Limitată „Biamus-Prim”, 
comuna Țambula, raionul Sîngerei 
Distins cu : 

 Medalia „Meritul Civic” 

 

Decizia Consiliului raional  № 7/7 din 22.10.2015 
 



Numele, prenumele Mentiuni 
 

Gheorghe SPÎNACHE 
 

 
 

 

 Mecanizator, Societatea cu Răspundere Limitată „Accesal Grup” 
comuna Pepeni, raionul Sîngerei 

Decizia Consiliului raional  № 7/7 din 22.10.2015 

   

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Dumitru  BALAN 
 

 
 

 

 Magistru în educație, grad didactic I 
 Ex-director al Liceului Teoretic „Alexandru Agapie” din satul 

Pepeni , raionul Sîngerei 
Distins cu : 

 Eminent al Învățămîntului Public RMoldova 
 Diploma Guvernului RMoldova 
 Diploma Președintelui RMoldova 
 Diploma Ministerului Educației RMoldova  (5) 

Decizia Consiliului raional  № 7/7 din 22.10.2015 

 

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Leonida  LARI 
 

 

 

 Poetă 
 Publicistă  
 Scriitoare  
 Activistă  
 Om politic  
 Jurnalist  
 Traducător 
 1971 - 1973 -  colaborator la Muzeul de literatură  

“Dimitrie Cantemir” din Chișinău 
 1985 - 1988 - redactor la revista "Literatura și Arta" 
 1988 - 2003 - redactor șef al primei publicații în grafie latină din 

Republica Moldova "Glasul națiunii"  
 1988 - 1990 - Deputat în Sovietul Suprem al URSS 
 1990 – 1992 - membru al Biroului Permanent al Frontului 

Popular din Republica Moldova 
 Începînd cu anul 1992 este deputat în Parlamentul României (în 

2004 a fost aleasă pe lista Partidului România Mare). 
Distinsa  cu : 

 Premiul România Mare 
 Premiul "Flacăra, Totuși iubirea" 
 Premiul revistei "Cronica" (Iași) 
 Premiul "Tibiscus" - Serbia 
 Premiul "Academiei Române" pentru poezie, "Mihai Eminescu" 
 Cetățean de onoare al muncipiului Bacău (1993) 
 Cavaler al Ordinului Republicii (1996) 

 
Decizia Consiliului raional  № 1/16 din 21.03.2019 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatura_%C8%99i_Arta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glasul_na%C8%9Biunii
https://ro.wikipedia.org/wiki/URSS
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Popular_Cre%C8%99tin_Democrat_(Republica_Moldova)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Popular_Cre%C8%99tin_Democrat_(Republica_Moldova)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Rom%C3%A2nia_Mare


 
Numele, prenumele Mentiuni 

 

Vladimir  AGACHI 
 

 
 

 

 Agricultor  
 Deputat din primul Parlament al Republicii Moldova, semnatar ai 

Declarației de Independență a Republicii Moldova 
Distins cu : 

 „Ordinul Republicii” 
 Ordinul “Gloria Muncii” 

 

 

 

Decizia Consiliului raional  № 4/2 din 23.08.2018 

 

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Nicolae  MORARU 
 

 
 

 

 Agricultor  
 Deputat din primul Parlament al Republicii Moldova, semnatar ai 

Declarației de Independență a Republicii Moldova 
 Preşedinte al SA “Nicolina Radi”  
 Fondator  SRL „Rosiori-Lux” din satul Chişcăreni, raionul 

Sângerei. Colaboreaza fructuos cu savantii de la  ASP „Selectia” din 
Balti, cu parteneri din SUA, Germania, Franta, Romania. 
Distins cu : 

 „Ordinul Republicii” 

Decizia Consiliului raional  № 4/2 din 23.08.2018 

 

 

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Tadeu  
NAGACEVSCHI 

 

 
 

 

 Jurnalist, scriitor, poet 
 A  activat :  

o în învăţământ  (1959 – 1963)  
o  în presa raională  (1963 –2012) 

Distins cu : 
 Laureat al Premiului „Adrian Păunescu”, capitolul proză (2014) 
 Laureat al Premiului săptămânalului „Literatura şi arta” pentru 

Publicistică (2013) 
 Premiul Centrului Cultural-Social Vișeu de Sus (România) 

Nominalizat  „Omul anului” (2013, 2014) 

Decizia Consiliului raional  № 4/2 din 23.08.2018 

 

Numele, prenumele Mentiuni 
 

Vasile BEJENARI 
 

 

 

 Om de afaceri de succes 
 Fondator și Director al SRL “Gelibert”,  
 Deținător al Premiului Mare la Concursul Național „IMM – Model 

sustenabil de responsabilitate socială”, ediția X, 2017 

Distins cu : 
 Premiul de Aur la concursul „Operator Alimentar Responsabil” 

organizat de Fundația Est-Europeană 
 Medalie de Aur la Geneva (Elveţia) la Forul Internaţional de 

Invenţii (2009), (2011) 

Decizia Consiliului raional  №4/2 din 23.08.2018 



Numele, prenumele Mentiuni 
 

Anatol  VIȚU 
 

 
 

 

 Compozitor și violonist, dirijor, aranjor, profesor 
 dirijor al orchestrei de muzică populară “Busuioc Moldovenesc”, 

artist emerit al Republicii Moldova 
 Fost instrumentist la orchestrele "Lăutarii", "Busuioc 

moldovenesc", "Folclor", “Mărțișor” 
 În present – instrumentist al orchestrei de muzica populară "Plai 

moldovenesc" din cadrul MAI 
Distins cu : 

 Titlul „ Artist emerit” 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Mihail  CURCIUC 
 

 
 

 

 Șef-adjunct al Direcției Educație Sîngerei 
Distins cu : 

 Diploma Guvernului RMoldova (2016) 
 Diploma Ministerului Educației RMoldova (2009) 
 Diploma Ministerului Educației RMoldova (2012) 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Alexandra  
BOTEZATU 

 

 
 

 

 Medic anesteziolog – reanimatolog al Secției  Anestezie și Terapie 
Intensivă al IMSP “Spitalul Raional Sîngerei” 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Tudor  BALAN 
(post-mortem) 

 

 

 

 Fondator SRL “Cozeșteanul”, satul Cozești  
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Ilie  VIZIR 
 

 
 

 

 Medic ftiziopulmonolog IMSP “Spitalul raional Sîngerei” 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Nicolae  LELIC 
 

 
 

 

 Fondator SRL “Grădina de Vis”, satul Prepelița, raionul Sîngerei 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Gheorghe  DUCA 

 
 

 

 Academician,  
 Doctor Honoris Causa al Universității Internaționale din Moldova 

(1993)  
 Doctor al Universității „Gh. Asachi” din Iași (2000)  
 Doctor al Universității de Științe Naturale și Umaniste din Cahul 

(2001) 
 Membru al Societății Chimice Americane (1997) 
 Membru al Academiei Central Europene de Știință și Artă (1999) 
 Membru al Academiei Internaționale de Informatică (1999)  
 Membru al Academiei Pedagogice din Rusia (1999)  
 Membru al Academiei Europene de Științe și Arte cu sediul în 

Salzburg (Austria) (2008) 
Distins cu : 

 Laureat al Premiului de Stat pentru știință, tehnică și producție 
din Republica Moldova  

 Titlul onorific de „Om emerit în știință"  
 Titlul de “Savant al Anului“, instituit de Academia de Științe a 

Moldovei și de Banca de Economie  
 Titular al “Medaliei de Aur pentru Eminente Servicii aduse Cauzei 

Progresului“, ICEPEC, Bruxelles  
 Cavaler al Ordinului pentru Invenții al Regatului Belgiei  
 Cavaler al “Crucii de Comandor al Ordinului de Onoare“, instituit 

de Guvernul Poloniei 
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Numele, prenumele Mentiuni 

 

Gheorghe  ȚÎBÎRNĂ 

 

 

 Academician, Doctor Habilitat în Științe Medicale  
 Profesor Universitar.  Membru titular al Academiei de Științe din 

Republica Moldova 
 Președinte al Academiei de Științe Medicale din Republica 

Moldova  
 Membru al Comitetului Ligii Medicilor  
 Membru „The European Association on Cancer Research”  
 Membru „L’Union Médicale Balkanique” 
 Membru “American Head and Neck Society” 

               Distins cu : 
 Titlul onorific „Om Emerit” al Republicii Moldova 
 „Ordinului Republicii” 
 Laureat al Premiului de Stat în Știință 
 Ordinul „Gloria Muncii”   
 Medalia „Dimitrie Cantemir” 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Andrei  GALBEN 
 

 

 

 Academician,  
 Membru corespondent al Institutului de Relații Internaționale 

din Paris, Franța (1996) 
 Academician al Academiei Pentru Pace și Progres, Washington, 

SUA (1996) 
 Academician al Institutului de Biografii, SUA (1997) 
 Membru de onoare al Academiei de Medicină din Polonia (1998) 
 Academician al Academiei Mondiale, Varșovia (1999) 

Distins cu : 
 Medalia de aur a Asociației Juriștilor Americani,  
 Diploma de Onoare a Universității din Alabama, SUA  
 Diploma de Onoare și membru al Consiliului de Onoare a 

Institutului Relații Internaționale, Franța  
 Medalia Mare de Aur de gradul I (Academia de Medicină „Albert 

Schweitzer”, Polonia)  
 Medalia „Eminescu Integral”  
 Ordinul „Gloria Muncii”  
 „Ordinul Republicii”Premiului Naţional „GALEX” 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Ion  HADÎRCĂ 
 

 
 

 

 Poet, traducător și om politic din Republica Moldova, deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova între 1990 și 1998 și din 2009 
până în 2014 

Mentiuni : 
 Laureat al revistei "Flacăra" (1992) 
 Premiul "Mihai Eminescu" al Consiliului județean Suceava (1997) 
 Premiul "Carte frumoasă, cinste cui te-a scris..." pentru volumul 

de poeme Helenice în cadrul celui de-al VII-lea Salon de Carte 
Românească (Iași, 1998) 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Ion  ȚÎBÎRNĂ 
 

 
 

 

 Doctor habilitat boli interne cu specificare în pulmonologie, 
gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional 
şi endoscopie 

 Preşedinte al Comisiei metodice de profil „Medicină Internă” a 
USMF „Nicolae Testemiţanu” 

 Membru al comisiei de atestare profesională a medicilor internişti 
a MS 

 Secretar al comisiei de experţi ai Consiliului Naţional de 
Acreditare şi Atestare a cadrelor ştiinţifico-didactice  

 Membru al seminarului ştiinţifico-metodic, specialitatea 
„Medicină Internă” a USMF „Nicolae Testemiţanu” 

 Membru al Consiliului facultăţii Medicină nr. 1 
 Membru al conducerii Asociaţiei medicilor – internişti 
 Membru şi preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru 

susţinerea tezelor de doctorat 
 Preşedinte al Comisiei de Acreditare a instituţiilor ştiinţifice 

 Membru al societăţii de gastroenterologie şi hepatologie din 
România etc.). 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Nicolae GLIB 
 

 
 

 

 Cîntăreț de mizică populară, „Artist onorat al Republicii Moldova” 
Distins cu : 

 Titlul „ Artist al poporului ” 
 Premiul de Stat „ Meritul civic ” 
 Ordinul „Gloria Muncii” 
 „Ordinul Republicii” 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Ion  MOLDOVANU 
 

 

 

 Doctor habilitat în științe medicale, medic neurolog de categoria 
superioară, profesor universitar 

 Specialist (clinician şi savant) de talie internaţională în domeniul 
neurologiei, în special al durerii, cefaleelor, tulburărilor 
vegetative, şi bolilor extrapiramidale (boala Parkinson şi alte boli 
asociate cu mişcări involuntare) 

 Fondator şi Preşedinte al Societăţii de Cefalee şi Durere din 
Republica Moldova  

 Vicepreşedinte al Societăţii de Neurologie din Republica Moldova 
 Membru al Societăţii Franceze de Neurologie 
 Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei de Psihanaliză şi 

Psihosomatică din Republica Moldova. 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Tudor  LUPAȘCU 
 

 
 

 

 Doctor habilitat în chimie, Membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei   

 Profesor de Onoare al Universităţii Internaţionale din Viena  
 Directorul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei  
 Membru al Comisiei de experţi la chimie a CNAA  
 Membru al Comisiei de Atestare a CNAA 

 Membru al Consiliului ştiinţific pe probleme de adsorbţie şi 
cromatografie al Academiei de Ştiinţe din Rusia  

 Membru al Biroului Secţiei de Biologie, Chimie şi Ecologie a A.Ş.M. 
 Membru al Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii a AŞM 

 Membru al Asambleei A.Ş.M  
Distins cu : 

 Premiul Prezidiului A.Ş.M. pentru tineret   
 Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii 

şi producţiei  
 Premiul Preşedinţilor Academiilor de Ştiinţe din Ukraina, Belarusi 

şi Moldova  
 Premiul Prezidiului A.Ş.M.   
 Titlul onorific “Om Emerit” al Republicii Moldova  
 Medalia „ 60 de Ani ai A.Ş.M. “  
 Medalia “ În Slujba Patriei “  
 Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei  
 Primul loc in Topul invenţiilor din Republica Moldova   
 Medalia de aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale  
 Ordinul “Leonardo da Vinci”  
 Premiul Forului Inventatorilor din România  
 Premiul Greate Prize al Expoziţiei EUROINVENT   
 Medalii de aur la saloane internaţionale de inventică – 46 

 Medalii de argint la saloanele internaţionale de inventică – 24 
Medalii de bronz la saloanele internaţionale de inventică – 6 

 Cupe de aur la saloane internaţionale de inventică – 9  
 Ordinul “Gloria Muncii “   
 Medalia “Dimitrie Cantemir“ 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Alexandru  JDANOV 
 

 

 

 Politician, economist 
 Fost Prim Secretar al Comitetului raional de Partid al raionului 

Sîngerei 
Distins cu : 

 Ordinul Lenin 
 Ordinul Revoluției din Octombrie 
 Ordinul Insigna de Onoare 
 Ordinul Republicii 
 Ordinul Prieteniei Popoarelor 
 Medalia de Aur a Expoziției Realizărilor Economice ale URSS 
 Ordinul Steagul Roșu al Muncii 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Stefan  BAGRIN 
(postmortem) 

 

 

 Fost președinte al Gospodăriei Agricole „Miciurin” din orașul 
Lazovsk (actual Sîngerei) 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Mihai  DOLGAN 

(postmortem) 
 

 

 

 Compozitor și interpret de muzică ușoară,   
 Fondatorul formației legendare "Noroc” 

Distins cu : 
 „Ordinul Republicii” 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Mihai  CIOBANU 
 

 

 

 Doctor în medicină, conferenţiar universitar, director SCM „Sfîntul 
Arhanghel Mihail” 

 Eminent al Ocrotirii Sănătăţii 
Distins cu : 

 Medalia ”Ștefan cel Mare şi Sfînt”  
 Medalia de aur „Nikolai Pirogov” 
 Ordinul “Gloria Muncii” 
 „Ordinul de Onoare” 
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Numele, prenumele Mentiuni 
 

Valeriu  TROENCO 
 

 

 

 Jurist, general maior de justiție 

 1997 – 1999 - comandant al Direcției generale poliție ordine publică 
 1999 – 2001 - viceministru al justiției și director al Departamentului 

instituțiilor penitenciare 
 2002 - pro-rector al Academiei de Poliție din Chișinău 
 2014 – 2015 - Ministru al Apărării al Republicii Moldova 

Distins cu : 
 Ordinul „Ștefan cel Mare” 

 Medalia „Pentru serviciu impecabil” de gradele I , II , III 
 Medalia Crucea „Pentru Merit” 
 Medalia „Pentru Bărbăție și Onoare” 

 Medalia “Pentru serviciul eminent în apărarea oddinii publice” 
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Numele, prenumele Mentiuni 

 

Adrian  PĂUNESCU 
(postmortem) 

 

 
 

  

 Autor, critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, 
textier, scriitor, traducător și om politic roman 

 Organizator al Cenaclului “Flacăra” 

 Secretar al organizației U.T.C. de la Uniunea Scriitorilor din 
România 

 Membru al delegației parlamentare române la Consiliul Europei de 
la Strasbourg 

 observator european la alegerile din Republica Moldova (1994) și 
Republica Croația (1995) 

 Președinte al Comisiei Senatului pentru Cultură, Culte, Artă și 
Mijloace de Informare în Masă  (2002 – 2004) 
Distins cu : 

 Ordinul național Steaua României,  
 „Meritul academic” 
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Iosif  Naniescu      (1818 – 1902) 

     Născut la data 15 iulie 1818 în satul Răzălăi din apropiere de Bălți.  
La 23 aprilie 1872 arhimandritul Iosif Naniescu a fost hirotonit arhiereu, iar în 
ianuarie 1873 a fost numit episcop de Argeș. La 10 iunie 1875 a fost ales mitropolit 
al Moldovei, iar la 6 iulie 1875 a fost instalat la Iași. Timp de 27 de ani  venerabilul 
mitropolit Iosif Naniescu păstorește Mitropolia Moldovei.  
        Iosif Naniescu a fost proslăvit ca sfânt de către Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, în ședința din 5 octombrie 2017, cu numele Sfântul Ierarh Iosif 
cel Milostiv Mitropolitul Moldovei..  Proclamarea canonizării lui a avut loc la 25 
martie 2018, în Catedrala Mitropolitană din Iași. Prăznuirea sa anuală se face pe 26 
ianuarie.  
A decedat la data de 26 ianuarie 1902 (83 ani) la Iași, România. 

Valeriu Gafencu      (1921 - 1952) 

   Născut la data de 24 ianuarie 1921 în localitatea Sîngerei,  judeţul Bălţi.  
Tatăl său, deputat în Adunarea Reprezentativă, care a votat Unirea cu România în 
1918, a fost deportat în 1940 în Siberia, unde a şi murit. 
Valeriu Gafencu a fost arestat în 1941, la doar 20 de ani, pe când era student la 
Facultatea de Drept din Iaşi, şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică, pentru 
„activitate legionară”. Fusese îndrumător al unui grup de Frăţii de Cruce din Iaşi, 
împreună cu care organizase o grevă împotriva lui Antonescu în ianuarie 1941. 
A decedat la data de 18 februarie 1952 (31 ani) la Târgu Ocna, județul Bacău, 
România. 

Pantelimon Halippa     (1883 – 1979) 

   Născut la data de 01 august 1883 în localitatea Cubolta, ținutul Soroca, gubernia 
Basarabia, Imperiul Rus.  
A fost Președintele Sfatului Țării care a votat unirea în 1918. 
După 1918 a deținut mai multe funcții:    ministru, secretar de stat pentru 
Basarabia (1919-1920), ministru al Lucrărilor Publice (1927), ministru al Lucrărilor 
Publice și Comunicațiilor (1930), ministru ad-interim la Ministerele Muncii, 
Sănătății și Ocrotirii Sociale (1930), ministru secretar de stat (1928-1930, 1932, 1932-
1933), senator și deputat în Parlament (1918-1934).  
A fost persecutat politic de regimul comunist și închis la Sighet. Membru 
corespondent al Academiei Române exclus în 1948, repus în drepturi în 1990. 
A decedat la data de 30 aprilie 1979  (95 ani) la București, România. 

Vasile Gafencu      (1886 – 1942) 

  Născut la data de 01 februarie 1886, Sîngerei, Imperiul Rus.  
Tatăl lui Valeriu Gafencu, a fost un politician român, deputat în Sfatul  Țării din 
partea Comitetului Executiv al Sfatului Ofițerilor și Ostașilor Moldoveni din 
Odesa. La 27 martie 1918 a votat Unirea Basarabiei cu România. Vasile Gafencu a 
fost agricultor, membru al partidului național din Odesa.  
A fost deportat în Siberia de forțele de ocupație sovietice în toamna lui 1940. 
A decedat la data de 16 martie 1942  (56 ani) la Arhanghelsk, RSFS Rusă, URSS. 
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Anton Crihan    (1893 – 1993) 

  Născut la data de 10 iulie 1893, Sîngerei, Imperiul Rus.  
A fost un avocat, autor, economist, politician, profesor și publicist român 
basarabean, membru al Sfatului Țării (1917), subsecretar de stat al Agriculturii în 
Directoratul General al Republicii Moldovenești (1917), deputat în Parlamentul 
României (1919, 1920, 1922, 1932), subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii și 
Domeniilor (1932-1933), profesor la Universitatea Politehnică din Iași și la 
Facultatea de Agronomie din Chișinău (1934-1940). 
 A decedat la data de 09 ianuarie 1993  (99 ani) la Saint-Louis, Missouri, Statele 
Unite. 

Ion Halippa   (1871 - 1941) 

Născut la data de  04 ianuarie 1871 în satul Cubolta, judetul Soroca. 
Teolog, istoric, arheolog, arhivist și redactor român basarabean, frate mai mare al 
lui Pantelimon Halippa. Ion Halippa este autorul mai multor hărți arheologice 
ale Basarabiei. Șef al Comisiei Guberniale Științifice a Arhivelor din Basarabia. 
Ion Halippa s-a manifestat ca un militant pentru promovarea spiritului românesc 
în Basarabia.  În 1905 este învinuit de autorităţile ruseşti de românism şi este 
deportat. Este eliberat în 1907, după care peste trei ani să fie deportat din nou din 
aceleaşi motive. Sfârşitul acestui om este tragic.  
Este ucis împreună cu fiul său Constantin la data de 25 iunie 1941 (70 ani) într-o 
închisoare din oraşul ucrainean Zaporojie. 

 

Nicolae Casso    (1839 - 1904) 

Născut la data de 19 mai 1839, în satul Ciutulești, ținutul Soroca. 

Filantrop  poreclit „filozoful din Chișcăreni”. A deținut pe parcursul vieții unele 
funcții publice: a fost asesor la tribunalul regional Iași (Bălți)-Soroca, în cadrul 
căruia a activat în 1860-1863; director onorific al școlii nr. 2 din Chișinău (1862); 
deputat în Comisia pentru orînduirea prestațiilor în Oblastia Basarabiei (1863-
1865). La 4 octombrie 1869, a fost ales judecător onorofic de ocol; la 28 octombrie 
1869 – președinte al Congresului judecătorilor de ocol din ținutul Bălți. O bună 
perioadă de timp a condus fracțiunea locală a Partidului Național Moldovenesc. 
A construit spitale în Bălți și la Flămînzeni. În satul în care a ales să se 
stabilească, Chișcăreni, a construit o școală profesională. A reparat, vechea 
biserică de lemn din satul Chișcăreni. 
A murit subit, la 23 martie 1913 la Cairo (64 ani) , în timpul unei călătorii prin Egipt. 

Pavel Stefan Leonard    (1837 - 1891) 

Născut la 11 iulie 1837  în satul Cubolta, ţinutul Soroca, gubernia Basarabia, 
Imperiul Rus.  
Scriitor şi cugetător, sociolog, prozator, publicist, persoană publică. consilier 
judiciar, kamer Junker.  
Pavel Ştefan Leonard provine din cunoscutul neam al Leonarzilor din Basarabia, 
care are originea în Veneţia, și, care aveau corăbiile lor şi făceau comerţ în toată 
Marea Mediterană. Şi-a făcut studiile la Odesa. A locuit mai mulţi ani la 
Petersburg. A înfiinţat şcoli. A înlesnit construirea liniei ferate Ocniţa-Slobodca, 
prin care fapt a deschis toate posibilităţile pentru ca locuitorii din nordul 
provinciei să aibă legătură directă cu Odesa.  
A decedat la data de  08 iulie 1891 (53 ani) în satul Cubolta, ţinutul Soroca, 
gubernia Basarabia, Imperiul Rus.  
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Tehnic%C4%83_%E2%80%9EGheorghe_Asachi%E2%80%9D_din_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis
https://ro.wikipedia.org/wiki/1871
https://ro.wikipedia.org/wiki/1941
https://ro.wikipedia.org/wiki/4_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1871
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cubolta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Soroca_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pantelimon_Halippa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Basarabia
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1941
https://ro.wikipedia.org/wiki/1839
https://ro.wikipedia.org/wiki/1904
https://ro.wikipedia.org/wiki/19_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1839
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciutule%C8%99ti,_Flore%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Soroca
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

 

 

1.17       Investiții străine 
 

 
        În raionul Sîngerei, cele mai reprezentative unități care raportează investiții străine directe, ordonate 
după cifra de afaceri înregistrată în anul 2020 sunt : 

 

Denumirea 
Țara de origine a 

capitalului străin 
Obiect de activitate 

ÎCS „EUROCONFEX” SRL România 
fabricarea articolelor    de 
îmbracaminte

ÎCS „LOGITEX -  FUTURE” SRL Italia 
fabricarea articolelor de 
îmbracaminte pentru lucru

ÎCS „FLORIBEL” 
 producerea plantelor decorative   

de calitate

SA „CODRU NORD” 
 cresterea si înmultirea  

materialului saditor
 

 

1.18      Agricultura 
 

 

Fitotehnia 
 

Raionul   dispune   de : 
 

Teren arabil                                                   50945   ha 

Teren agricol                                                 79465  ha 

Vii (soiuri tehnice, de masa, tinere)                  1085   ha 

Livezi  (prune, piersici, mere)                          2842   ha 
 

 

Leonard Tuchilatu    (1951 - 1975)  

Născut la 10 noiembrie 1951 într-o familie de intelectuali din satul Bursuceni, 
Sângerei.  
A studiat între anii 1973-1975 la Institutul de Literatură „A. M. Gorki” din Moscova. 
Poetul nu a reușit să publice în timpul vieții niciun poem. Toate textele lui au fost 
publicate postum. 
Leonard Tuchilatu a fost frate cu poeta Leonida Lari. 
A decedat la data de la 4 noiembrie 1975 (24 ani). 

Sergiu Grossu   (1920 – 2009)  

Născut la 14 noiembrie 1920 în satul Cubolta, Basarabia.  

Scriitor și teolog român. Licențiat în filosofie, filologie modernă și teologie, 
al Universității din București. A activat clandestin în mișcarea religioasă 
ortodoxă „Oastea Domnului”. În 1959 este arestat și condamnat pe motive 
politice, la 12 ani de detenție grea.  
La București, el a creat Fundația Foștilor Deținuți Politici „Nicoleta Valeria 
Grossu”. 
În Chișinău, Sergiu a fondat Centrul Internațional de Cultură pentru Copii și 
Tineret „Sergiu Grossu” și a sponsorizat crearea Muzeului Memoriei Neamului.  
S-a stins din viață la data de 25 iulie 2009 (88 ani) la București .  

https://ro.wikipedia.org/wiki/14_noiembrie
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Cubolta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Basarabia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
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https://ro.wikipedia.org/wiki/1959
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În  raion  sunt  înrtegistrate : 
           

Tehnica agricola a agentilor econonomici 560  unitati 

Tractoare în total                                             1499 unitati 

Combine  152 unitati 

 

Zootehnia 
 

În  raion  sunt  înrtegistrate : 
 

Vite mari cornute     3755  capete 

Vaci                        2965 capete 

Ovine si caprine       22526 capete 

Pasari                      94452 capete 

Porcine                        4413 capete 

Cabaline                  892 pete 
 

1.19    Rețeaua  Bancară 
 

 

Pe  teritoriul  raionului  activeaza : 

 

 B.C. “Moldova Agroindbank” S.A. 

 B.C. „Victoriabank”  S.A. 
 „Moldindconbank”  S.A. 
 „Mobias Banca”  GSG 

 „FinComBank”  S.A. 

 
1.20    Principalele companii din sectorul industrial 
 

 
Dintre principalele unități care activează în industria raionului Sîngerei : 

 
SA  “BUNA DISPOZITIE”    orasul Singerei 

 

 

 

 

 

ÎCS  “LOGITEX – FUTURE”   SRL      satul Chiscareni 
 

 

 

 

 

  

  Servicii de prelucrare a confectiilor si produselor textile 
o  Servicii de cusut, pentru industria confectiilor 

  Tinute de lucru si unifome, in functie de ocupatie 
o  Imbracaminte pentru medici 
o  Halate pentru chirurgi 
o  Uniforme pentru asistente medicale 

  Servicii de prelucrare a confectiilor si produselor textile 
o  Servicii de cusut, pentru industria confectiilor 

  Tinute de lucru si unifome, in functie de ocupatie 
o  Imbracaminte pentru medici 
o  Halate pentru chirurgi 
o  Uniforme pentru asistente medicale 

https://md.kompass.com/a/servicii-de-prelucrare-a-confectiilor-si-produselor-textile/12990/
https://md.kompass.com/a/servicii-de-cusut-pentru-industria-confectiilor/1299008/
https://md.kompass.com/a/tinute-de-lucru-si-unifome-in-functie-de-ocupatie/13500/
https://md.kompass.com/a/imbracaminte-pentru-medici/1350015/
https://md.kompass.com/a/halate-pentru-chirurgi/1350016/
https://md.kompass.com/a/uniforme-pentru-asistente-medicale/1350020/
https://md.kompass.com/a/servicii-de-prelucrare-a-confectiilor-si-produselor-textile/12990/
https://md.kompass.com/a/servicii-de-cusut-pentru-industria-confectiilor/1299008/
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https://md.kompass.com/a/uniforme-pentru-asistente-medicale/1350020/


ÎCS  “EUROCONFEX”   SRL   orasul Singerei 
 

 

 

 

 

“VILADOR FERMA Prisvio” SRL  satul Slobozia Magura 
 

 

 

 

 

“LA  TREI  DEALURI”  SRL   satul Chiscareni 
 

 

 

 

 

 

“MOLFARMGRUP”  SRL    satul Radoaia 
 

 

 

 

 

ÎM  “FLORIBEL”  SRL   satul Dobrogea Veche 
 

 

 

 

 

 

 

  

  Servicii de prelucrare a confectiilor si produselor textile 
o  Servicii de cusut, pentru industria confectiilor 

  Tinute de lucru si unifome, in functie de ocupatie 
o  Imbracaminte pentru medici 
o  Halate pentru chirurgi 
o  Uniforme pentru asistente medicale 

 Lapte 
 Lapte de capră 

 Brînzeturi 
 Brînză, Lapte de capră 

 Iaurt 
 Iaurt, lactate 

 

 Bovine 
 Bovine derasa 
 Bovine de abator 
 Bovinepentru reproducere 
 Vaci de lapte 

 Produse abator 
 Carne de bovine proaspata 

 Lapte  
 Lapte proaspat 

 Bovine 
 Bovine, de rasa 
 Bovine, de abator 
 Bovine pentru reproducere 
 Vitei 

 

 Plante ornamentale 
 Plante ornamentale perene 
 Plante de interior cu flori 
 Plante de interior cu frunze 

 Plante exotice de sera 
 Plante de pietris 
 Seminte pentru agricultura si horticultura 

 Semunte de flori 

 Butasi/rasaduri/puieti pentru agricultura si silvicultura 
 Rasaduri de plante ornamentale 

 

https://md.kompass.com/a/servicii-de-prelucrare-a-confectiilor-si-produselor-textile/12990/
https://md.kompass.com/a/servicii-de-cusut-pentru-industria-confectiilor/1299008/
https://md.kompass.com/a/tinute-de-lucru-si-unifome-in-functie-de-ocupatie/13500/
https://md.kompass.com/a/imbracaminte-pentru-medici/1350015/
https://md.kompass.com/a/halate-pentru-chirurgi/1350016/
https://md.kompass.com/a/uniforme-pentru-asistente-medicale/1350020/
https://md.kompass.com/a/iaurt/03230/
https://md.kompass.com/a/iaurt-lactate/0323001/
https://md.kompass.com/a/bovine/01110/
https://md.kompass.com/a/bovine-de-rasa/0111002/
https://md.kompass.com/a/bovine-de-abator/0111003/
https://md.kompass.com/a/bovine-pentru-reproducere/0111004/
https://md.kompass.com/a/vitei/0111012/


“CODRU NORD”  SA    satul Dobrogea Veche 
 

 

 

 

 

 “CALEX  GROUP”  SRL   satul Coscodeni 

 

 

 

 

“CIUPERCAGRAR”  SRL   satul Marinesti 

 

 

 

 

“GELIBERT”  SRL   orasul Singerei 

 

 

 

 

 

“DESSERT – ART”  SRL   orasul Singerei 

 

 
 

“SUDZUCKER – MOLDOVA”  SRL   orasul Biruinta 
 

 

 

 

 

 “RIDICOM – PRIM”  SRL   orasul Biruinta 
 

 

   

 Tufisuri  si  arbusti  ornamentali 
 Tufisuri si arbori ornamentali cu flori 
 Arbusti ornamentali cu frunze necazatoare 
 Tufe de trandafiri 

 Pomi si arbusti fructiferi 
 

 Fructe uscate 
 Prune uscate  
 Mere uscate 
 Cirese deshidratate 

 

 Limonada, bauturi racoritoare plate sau carbogazoase nealcoolice 
 Limonada  

 Ape minerale plate si carbogazoase 
 Ape minerale natural 
 Ape de izvor 

 Aparataj electrocasnic de bucatarie nespecificata în alta parte 
 Racitoare de apa potabila de uz casnic 

 Ciuperci 

 

 Produse de patisserie si cofetarie 

 

 Zahar  
 Zahar din sfecla de zahar 
 Zahar granulat 
 Melasa comestibila 
 Melasa din sfecla 

 

 Zahar 
 Zahar rafinat (alb) 

 



“GLORIA  BUNURILOR”  SRL   satul Sîngereii Noi 
 

 

 

SC  “PLASTAL”  SRL   satul Sîngereii Noi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC “CASURAPI – COM”  SRL   satul Sîngereii Noi 
 

 

 

 

 

SC  “SIGMAN – PRIM”  SRL   satul Alexandreni 
 

 

 

 

“DRUMURI – BALTI”   SA      sectorul Sîngerei 

 

 

 

 

 

 

 Usi din plastic 
 Usi din policlorura de vinil neplastifiata (PVC/n) 
 Usi din plastic pentru verande 
 Usi din plastic cu plasa pentru tîntari 
 Usi din plastic cu geam termopan 
 Tocuri/cadre pentru usi din plastic 
 Plase pentru insecte din plastic pentru usi 

 Ferestre din plastic 
 Ferestre din plastic 
 Ferestre din plastic 
 Ferestre din plastic 
 Ferestre din plastic 
 Tocuri/cadre pentru ferestre 
 Rame si pervazuri pentru ferestre din plastic 
 Plase pentru insecte din plastic pentru ferestre 

 Contractori pentru lucrari de constructii 
 Contractori de montare de usi si ferestre 

 Usi din plastic 
 Usi din plastic cu plasa pentru tîntari 
 Usi din plastic cu geam termopan 

 Ferestre din plastic 
 Ferestre din plastic 
 Ferestre din plastic 

 

 Profile de plastic 
 Profile policlorura de vinil (PVC) 
 Usi din plastic 
 Contractori de lucrari de constructii, montari usi si geamuri 

 

 Uleiuri comestibile 
 Ulei de floarea – soarelui comestibil 

 

 Contractori de lucrari de proiectare si pentru infrastructura de transport 
 

 Contractori de lucrari de constructii si întretinere de sosele 
 Contractori de lucrari de constructii si întretinere de autostrazi 
 Contractori de lucrari de reparatii ale soselelor si pistelor 

 



SC  “SPECTRUDESIGN”   SRL      satul Mindrestii Noi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicii de prelucrare a pietrei 
 Servicii de taiat piatra (cu ferastraul) 
 Servicii de taiat piatra 

 Produse din piatra 
 Piatra cioplita si taiata 
 Piatra slefuita 
 Produse din calcar 
 Produse din gresie 
 Piatra pentru lucrari de zidarie 
 Piatra taiata pentru constructii 
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