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Suprafața totală a s. Bravicea

5 980,47 ha

Proprietate 
a statului

2303,66 ha

Proprietate 
APL

1571,13 ha

Proprietate 
privată

2105,68 ha



PROPRIETATEA

STATULUI

2303,66 ha

FONDUL SILVIC

2207,03 ha

Terenuri destinate 
industriei, 

transporturilor, 
telecomunicațiilor ș.a. 
cu destinații speciale

77,63 ha

- Poșta

- Stația meteo

- Moldcell

- Rețele electrice

-Trasee principale

FONDUL 
APELOR

19,00 ha

- r. Cula

- r. Ichel



Proprietatea APL 

1571,13 ha

Terenurile s. Bravicea - 201, 73 ha

Străzi, drumuri, râpi, terenuri aferente construcțiilor 
social-economice: stadion, piețe, grădinița, școala 

etc.

FONDUL SILVIC-

484, 30 ha

- păduri

- fâșii de protecție

FONDUL APELOR-

67, 00 ha

- mlaștini

- iazuri

Fondul de rezervă-

816, 25 ha

Plantații de nuci (Pustaia, 
Cârchici, fânețe, pășuni, 

râpi, rezerva 5%)

Terenuri cu destinație 
industrială-1,85 ha

- moara

- frigiderul



PROPRIETATE PRIVATĂ

2105, 68 ha

LOTURI DE PE 
LÂNGĂ CASĂ ȘI 
CONSTRUCȚII

487,13 ha

TERENURI CU 
DESTINAȚIE 
AGRICOLĂ

(cote, terenuri 
agricole procurate 

prin v/c)

1576,29 ha

FONDUL SILVIC

(păduri plantate în 
bază de contract)

38,19 ha



Loturi de pe lângă 
casă și 

construcții

487, 13 ha

Terenuri cu 
destinație

agricolă

(cote, terenuri 
agricole procurate 

prin v/c)

1576, 29 ha

Fondul silvic

(păduri plantate în 
bază de contract)

38, 19 ha

Terenuri cu 
destinație 

industrială și alte 
destinații

1. SRL „IonelAgil”
2. Fabrica de 

pîine
3. SRL „Elveral”
4. Casa de 

deservire 
socială

5. Î.I. „Cotiujanu”
6. Î.I.„Zid Tot 

Prim”
7. Piața

4, 07 ha

PROPRIETATE PRIVATĂ - 2105,68 ha



Activitatea secretarei Consiliului Local 
În anul 2019 au fost convocate și s-au desfășurat:
• 4 ședințe ordinare și 6 ședințe extraordinare;
• Au fost adoptate 87 de decizii ale Consiliului Local;
• Au fost emise de către primar 239 dispoziții de 

bază, inclusiv 150 dispoziții privind relațiile de 
muncă; 

• Au fost înregistrate 13 acte de naștere;
8 acte de căsătorie

52 de acte de deces;
• Au fost înregistrate 205 cereri de la cetățeni;

95 demersuri;
• Au fost întocmite 50 de procuri în legătură cu 

încasarea pensiei.



Servicii sociale - 2019

• Îngrijire la domiciliu: 3 asistenți sociali, 24 persoane;

• Asistență parentală profesionistă: 7 asistenți 
parentali, 15 copii;

• Asistență personală: 3 asistenți sociali, 3 persoane.

Anchete sociale: 165 persoane, 452 021 lei;

• Ajutor social pentru perioada rece a anului: 361 550 
lei;

• Suport monetar: 2 familii, 7 500  lei;  

• Serviciul de sprijin familiar: 1 familie, 9 000 lei.

Compensații

• Invalizilor de gradul I și  II, iclusiv copiiilor invalizi 
până la 18 ani - 158 persoane; 65 200 lei;

• Total servicii și prestații sociale: 895 271 mii lei.



Acordarea ajutorului material din 
Fondul de rezervă al Primăriei

Persoanelor în baza certificatelor 
medicale: 

35 persoane - 26, 6 mii lei;
Pentru Campania de Donare a sângelui:

4, 4 mii lei;



Activitatea 
specialistului în 
Reglementarea

Regimului 
Funciar

Au fost 
înregistrate 85 
cereri pentru 

parcele de viță de 
vie

Efectuate lucrări în 
parcelele de 

pădure
(Curățire-5,7 ha
36 m/st nuiele, 

categ.IV)

Au fost înregistrate 
85 contracte de 

vânzare-cumpărare; 

moștenire, dăruire

A avut loc o 
licitație 

(vânzarea a 2 
boxe din garaj)

Au fost 
corectate 5 

titluri de 
proprietate

Efectuate lucrări 
în parcelele de 

pădure
(Conservare-8,1 

ha
218 m/st lemn de 

foc)

Efectuate lucrări 
în parcelele de 

pădure
(Rărire-7,0 ha

11 m/st, categ.II)



79,0

21,0

Bugetul Primăriei Bravicea  2019

Transferuri de la bugetul
de stat

Impozite



Bugetul 2019 (lei)

VENITURI

Precizat: 6 796 800

Executat: 6 706 867

- 89 933 (98,7%)

CHELTUIELI

Precizat: 7 165 383

Executat: 6 809 965

- 355 418 (95,0%) 



Transferuri de la bugetul de stat pentru:

Grădiniță

Casa de Cultură

 Școala de Arte

Biblioteca Publică

Muzeu



GRĂDINIȚA
Plata pentru 
alimentarea 

copiilor

Primăria

Certificate, 
taxa de 

participare la 
licitații

Bugetul 
APL

Școala de 
Arte

Taxa pentru 
studii

Casa 
de 

Cultură

Arenda 
localului 

Biblioteca 
Publică



Contribuții la bugetul Primăriei

 Impozitul funciar (pe pământ);

 Impozitul pe bunuri imobiliare 
a persoanelor fizice și juridice 
ș.a.

 Taxa pentru amenajarea 
teritoriului;

 Taxa pentru salubrizare;

 Taxa de piață;

 Taxa pentru amplasarea unităților 
de comerț ș.a.



Restanța la impozite 
la 01.01.2019:

118 250,86  lei

Suma impozitelor 
calculate pentru 2019:

256 170,06  lei

Total impozite 
preconizate  2019: 

374 420,92  lei

Restanțe acumulate în 
2019: 

44 732,59 lei

Acumulate impozite 
2019: 

189 368,52  lei

Total impozite 
acumulate 2019:

234 101,11  lei 
(62,52%)

Total impozite 
preconizate  2019: 

374 420,92 lei

Total impozite 
acumulate 2019:

234 101,11 lei

Restanța la impozite la 
01.01.2020:

140 319,81  lei

36,50%



Servicii comunale 2019

lluminarea 
stradală

(lei)

Planificat: 40 000 

Executat: 36 400 

pentru:

Achitarea consumului 
de energie electrică: 

14 400 

Procurării pentru 
întreținerea sistem. de 

iluminare: 22 000

Aprovizionare 
cu apă

(lei)

Planificat: 49 000 

Executat: 39 800 

pentru:

Achitarea 
consumului de 

energie electrică:

39 800 

Amenajarea 
teritoriului

(lei)

Planificat: 95 400 

Executat: 95 400 

pentru:

Servicii: 34  000 

Procurare motorină: 47 600

Procurare urne/gunoi: 

9 900

Alte materiale: 3 900



AMENAJAREA

teritoriului-
2019

Procurarea 

motorinei:

3 100 l

Inclusiv pentru

Deszăpezire:

270 litri

Ale lucrări cu 
excavatorul: 939 litri

Transportarea 
deșeurilor:

Din sat-370 l

De la cimitir-240 l

Curățarea râpei de la 
stadion: 90 litri

Cositul ierbii

la stadion: 70 l

Amenajarea gunoiștei 
autorizate

110 litri

Nivelarea drumurilor în 
intravilan și extravilan:

650 litri

Transportarea 
solului pentru 
amenajări la 
primărie: 80 l

Sold: 281 l



Salubrizarea cimitirului



Amenajarea teritoriului:
Fondul Rutier al RM, planificat - 374 200 lei
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Executat:

373 900 
lei Fo
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e
r

Cumpărare 
pietriș:

281 700

lei
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n

d
u
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u
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e

r

Servicii 
(transport 

pietriș):

92 200

lei





Construcția 

drumurilor locale

• În luna aprilie 2019, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 

Drumurilor al Republicii 

Moldova și Î.S. Administrația de 

Stat a Drumurilor, ca urmare a 

Programului ,,Drumuri bune 

pentru Moldova”, au  construit 

2,1 km drumuri comunale în 

regiunea Satului Nou a s. 

Bravicea.

• Valoarea obiectivului a fost de  

963 615,13 lei, conform 

Contractului nr. 11-18/189 din 04 

mai 2018, Antreprenor: S.A. 

,,Drumuri-Strășeni.



Renovarea drumurilor locale

• În cadrul Programului 

național „Drumuri bune 

pentru Moldova II”, inițiat 

de către Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 

al Republicii Moldova a fost 

reparată în perioada 19-24 

august 2019 o porțiune de 

drum din centrul s.Bravicea

• Costul reparației a 

constituit 989,6 mii lei. 

• Lucrările au fost efectuate 

de către Antreprenorul S.A. 

,,Drumuri Strășeni”.



Amenajarea teritoriului

Inițiative locale 2019

Contribuția comunității

la construcția drumurilor: 

121 200 lei



Construcția drumurilor locale 2019

Total:

1 484700

lei

Fondul Rutier 
373,9 mii lei

Programul 
Guvernului 

Drumuri bune-II 
989,6 mii lei

Contribuția 
comunității 

121,2 mii lei



Parteneriate comunitare

Cristina Jorean, profesoară de 

pictură la Școala de Arte 

Bravicea a zugrăvit stația auto 

din regiunea Satului Nou.

Astfel ea și-a adus contribuția 

de voluntar la dezvoltarea 

comunității, lansând o 

inițiativă demnă de apreciat și 

urmat.



Parteneriate comunitare

De noul proiect al Tatianei 

Andrieș, care modelează în 

ciment, beneficiază copiii 

de la Grădinița „Andrieș”.

Tatiana a implementat 

ideea prin care a 

îmbunătățit aspectul 

terenului de joacă pentru 

copii, iar pasiunea pentru 

acest lucru este menținută 

de spiritul creativ de care 

dă dovadă. Și  curtea 

Bisericii  „Sf. Mare 

Mucenic Gheorghe” din 

localitate a fost 

înfrumusețată cu obiectele 

modelate în ciment ale 

voluntarei.



Parteneriate  comunitare

Doi tineri împlicați în acțiuni 

comunitare, în parteneriat cu 

Administrația Publică Locală 

Bravicea au reușit să schimbe 

aspectul drumului și calitatea 

iluminatului stradal pe una 

din stăzile satului Bravicea.

Oleg Popa, cel mai tânăr 

consilier local, a contri-buit 

cu 4 200 lei la renovarea 

drumului (300 m) din 

mahalaua în care locuiește . 

Iar Nicu Pîrău, aflat peste 

hotare, a donat 150 € pentru 

procurarea plafoanelor noi 

pentru iluminarea stradală.

Consumul de energie electrică 

este achitat de către Primăria 

Bravicea.



Inițiative locale:

Renovarea fântânilor

• Bordei Valeriu: 30 mii lei;

• Grigorcea Vasile, Gogu Vasile 

-10 mii lei;    mahalaua - 5 mii 

lei;

• Zatic Alexei: 7 mii lei

• Bulat Valentina: 600 lei



Construcția boxei pentru mașina  

de pompieri:

153 200 lei

La 23 septembrie 2019 o 

autospecială a fost adusă la 

Bravicea de către pompierii 

voluntari din orașul Buhl, 

Germania.

APL Bravicea a construit boxa

pentru autospecială și se va ocupa 

de recrutarea viitorilor voluntari-

pompieri.



Autospeciala pompieri – 19600 lei



Primăria Bravicea

• Construcția gardului -

autospeciala de 

pompieri

(13 472 lei)

• Construcția gardului 

pentru excavator

(3 843 lei)



Grădinița

Construită în anul 
1984;

Activează 5 grupe cu 
110 copii; 

Cadre didactice:

• Educatoare - 7

• Conducător muzical - 1 

• Asistentă medicală - 1

• Personal auxiliar - 5



Construcția acoperișului Blocului B a 

Grădiniței -196,2 mii lei



Renovarea spațiilor grădiniței

• schimbarea rețelelor electrice,

• vopsirea pereților, 

• montarea parchetului laminat, 

• schimbarea veceurilor.

Valoarea proiectului: 

27,4 mii lei din bugetul Primăriei Bravicea



Reparație la grădiniță

Procurarea materialelor de construcție 

pentru:

 reparația curentă a 5 grupe, 

 a holului Blocului B, 

 reparația trotuarului.

Total: 212,2 mii lei



Amenajarea teritoriului 

grădiniței

Procurarea și instalarea:

 gardului (360 m) - 132 mii lei; 

 porții - 13 mii lei.



Achiziții la 

grădiniță

Paturi: 31,8 mii lei;

Mașină de tocat carne: 14,3 

mii lei; 

Medicamente: 1,4 mii lei;

Echipament IT, rechizite de 

birou, materiale de uz 

gospodăresc: 59, 2 mii lei.



Achiziții 

grădiniță

Procurarea 

materialelor 

didactice și a 

jucăriilor:

8,3 mii lei



Școala de Arte

• 8 profesori;

• 102 elevi;

• 7 clase: vioară, pian, 

instrumente aerofone, 

artă plastică, fluier, 

acordeon, coregrafie;

• Achiziții:

 materiale didactice: 7 

mii lei

 materiale de uz 

gospodăresc și rechizite 

de birou: 1,7 mii lei;

 alte materiale: 5,7 mii lei



Școala de Arte 

Reparația curentă a 

scărilor și holului 

Blocului B: 42,7 mii lei 



Școala de Arte

Procurarea 

mobilierului-12,5 mii 

lei, inclusiv: 

• Mese - 5,3 mii lei, 

• Scaune - 3,6 mii lei, 

• Șevalete - 3,6 mii lei.





Reparații la Casa de Cultură

• Procurarea cazanului pentru gaze 
naturale - 19, 2 mii lei;

• Construcția vestiarelor pentru Sala de 
Fitness;

• Renovarea holului Casei de cultură;

• Renovarea sălii pentru ceremonii;

• Materiale de construcție - 37, 7 mii lei.



Casa de Cultură

• Procurarea echipamentului 

sportiv - 31, 5 mii lei;

• Achiziție viori - 3, 8 mii lei;

• Achiziție instrumente de 

suflat - 4 mii lei.



Muzeul satului

 Înființat în anul 2004

 Exponate adunate în 2019: 

155; 

 Vizitatori: 2563; 

 Activități culturale în 

parteneriat cu Biblioteca 

Publică „George Munteanu”,  

Gimnaziul „Ștefan cel 

Mare”, Casa de Cultură, 

școala de Arte sub patronatul 

Primăriei Bravicea;

 Activități: Noaptea Muzeelor, 

lecții publice, ateliere, 

șezători, întâlniri, „Tabăra 

din pridvorul satului”



Muzeul satului

• Procurare computer, 

imprimantă - 15, 5 mii 

lei;

• Procurare mobilier –

4, 7 mii lei

• Rechizite de birou -

2, 1 mii lei;

• Materiale de construcție -

1,7 mii lei.



Biblioteca Publică „George Munteanu”

• Colecții: 9792 exemplare;

• 11 ediții periodice;

• Tehnologii: 8 computere;

• Utilizatori: 683;

• Intrări: 5735;

• Împrumuturi: 10116 
exemplare;

• Vizite Internet: 3913;

• Procurare climatizor - 10 
mii lei;

• Achiziție ediții - 5 mii lei;

• Rechizite de birou - 3 mii lei.



Servicii oferite comunității 
de Biblioteca Publică „George Munteanu”

• Editarea ziarului local  „Curierul de Bravicea”;

• Clubul Femeilor;

• Istori@ locală;

• Povești cu c@re crești;

• Servicii publice electronice;

• Tehnologii pentru fiecare-de la mic, la mare;

• Oriunde ești, ai satul cu tine;

• Școala altfel.



Editarea ziarului local „Curierul de Bravicea”





Activități culturale în parteneriat cu 

instituții comunitare

• Tradiții și obiceiuri de iarnă;

• Mărțișorul-2019;

• Omagierea combatanților;

• Sărbători naționale;

• Ziua oamenilor vârstnici;

• Concursuri locale.



Omagierea participanților la Războiul din 

Afganistan, accidentul nuclear de la 

Cernobîl, conflictul armat de pe Nistru

• Activitatea „Zboruri frânte” a avut loc la

16 februarie 2019 și a fost desfășurată de

către APL Bravicea în parteneriat cu

Muzeul Satului, Casa de Cultură,

Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Biblioteca

Publică „George Munteanu”.

• Oaspeți ai evenimentului au fost dl Timofti

Vasile, vicepreședintele Consiliului Raional

Călărași; dl Dutca Petru, Președintele Ligii

Veteranilor Războiului din Afganistan din

RM; dl Gudali Iurie, vicepreședintele Ligii

Veteranilor Războiului din Afganistan; dl

Onilă Victor, participant la Războiul din

Afganistan, dl Onilă Ion-participant la

Conflictul armat de pe Nistru și alții.

• Au fost depuse flori la Placa

comemorativă, construită în preajma

Primăriei Bravicea cu suportul financiar al

participantului la Conflictul armat de pe

Nistru, Cetățeanul de onoare al s. Bravicea,

dl Cogîlniceanu Sergiu și inaugurată în

vara anului 2018.



Șezătoarea literară 

„Creangă veșnic verde”

4 martie 2019

• În cadrul „Zilelor Creangă”, Snoavele 

lui Ion Creangă a fost un motiv pentru 

șezătoarea literară „Ion Creangă-

Sfătosul bunic din Humulești”. 

• Aceasta a avut drept scop de a aduce 

mai aproape de public creația autorului, 

„Amintirile din copilărie” ale căruia au 

marcat 140 de ani de la publicare. 

• Clubul Femeilor, serviciul bibliotecii, în 

parteneriat cu Muzeul satului au 

montat un fragment din povestea 

„Capra cu trei iezi” pe care l-au 

prezentat, la șezătoarea organizată de 

APL la Casa de Cultură.

• Parteneri de teatru au fost elevii din 

gimnaziu, sonorizarea fiind asigurată de 

Casa de Cultură. 



Omagierea participanților la 

Războiul al II-lea Mondial. 

Ziua Europei

• La 9 mai 2019 la Monumentul din 
s. Bravicea au fost comemorați cei 
căzuți în anii Războiului al Doilea 
Mondial. 

• Copii, tineri și adulți și-au amintit 
de cei pentru care războiul a fost 
realitatea despre care noi aflăm 
din mărturii, cărți, filme. 
Indiferent de vârstă și 
naționalitate, urgia a curmat vieți, 
despre care-și amintesc nepoții și 
strănepoții, care și peste 74 de ani 
nu-și uită eroii.

• Natalia Kravchenko, nepoata lui 
Vasilii Gavrilovici Ponâziko, 
născut în anul 1910 în s. Kosarî, 
regiunea Cerkasî, Ucraina a venit 
la mormântul bunicului său, căzut 
în preajma satului nostru.



Comemorarea victimelor 

deportărilor 

La 5 iulie 2019, Primăria 

Bravicea împreună cu Parohia 

„Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe”, reprezentanți ai 

instituțiilor publice din 

comunitate, au comemorat 70 

de ani de la cel de-al doilea val 

de deportări din Basarabia.



Proiectul comunitar 
„Mobilizarea femeilor și a localnicilor pentru un stil de viață sănătos  prin exerciții și 

nutriție. Crearea Sălii de Fitness”

Activitățile din cadrul proiectului: 

• Scrierea de către grupul de 

inițiativă, în parteneriat cu 

Voluntara Corpului Păcii (SUA) în 

Moldova Anni Poetzl a propunerii 

de proiect; 

• Reconstrucția spațiului pentru 

Sala de Fitness din incinta Casei de 

Cultură;

• Colectarea contribuției comunității 

pentru proiect;

• Procurarea și instalarea 

echipamentului;

• Desfășurarea  atelierelor; 

• Lansarea oficială a proiectului.



Procurarea echipamentului 

pentru Sala de Fitness

• Gimnaziul „Ștefan cel Mare” a procurat:

- 10 bastoane pentru aerobică, 

- 10 mingi fitness, 

- 10 expendere, 

- 20 corzi de sărit în valoare de 9820 lei,

• Asociația Obștească „Părinții în Sprijinul 

Învățământului” a venit cu contribuția ei de 

3385 lei pentru:

- cercuri gimnastică, 

- mingi fotbal, baschet și volei, 

- conuri, 

- disc pentru gimnastică.

• Corpul Păcii din Moldova a oferit 

Proiectului 57 750 lei pentru procurarea:

- unei bande de alergat electrice, 

- 2 biciclete eliptice, 

- 2 biciclete magnetice, 

- 10 stepere, 

- salteluțe pentru gimnastică, 

- roată pentru exerciții, 

- 1 trenajor multifuncțional.



Procurarea echipamentului 

pentru Sala de Fitness



Desfășurarea atelierelor din cadrul 
proiectului



Activități din cadrul proiectului



Procurarea și instalarea 
echipamentului pentru Sala de Fitness



Lansarea oficială a Proiectului 

„Sala de Fitness Bravicea”

• La 24 mai 2019, la Casa de 

Cultură a avut loc Evenimentul de 

lansare oficială a proiectului 

comunitar „Fitness Club 

Bravicea”.

• Proiectul a fost inițiat și realizat 

de către APL Bravicea în 

parteneriat cu Corpul Păcii în 

Moldova, Gimnaziul „Ștefan cel 

Mare”, Asociația Obștească 

„Părinții în Sprijinul 

Învățământului”, Biblioteca 

Publică „George Munteanu”, 

Clubul Femeilor, serviciu al 

Bibliotecii Publice „George 

Munteanu”, Casa de Cultură, 

membri ai comunității.

• Valoarea proiectului constituie 162 

445 lei.



Demonstrarea echipamentului



Lansarea oficială a proiectului 

„FITNESS CLUB BRAVICEA”

• La evenimentul de lansare 

oficială a Proiectului 

comunitar „Fitness Club 

Bravicea” a fost prezent 

Directorul Corpului Păcii în 

Moldova, dna Leslie 

McCuiag.

• Parohul Bisericii „Sfântul 

Mare Mucenic Gheorghe” 

din localitate, protoiereul 

Rostislav Țîmbal a 

binecuvântat evenimentul, 

încurajând modul sănătos 

de viață.

• Circa 150 de membri ai 

comunității au participat la 

eveniment.



Deschiderea Sezonului Sportiv 2019 

• Procurarea echipamentului 

sportiv -4000 lei

• Procurarea berbecului, 

cucoșului-2200 lei;

• Premii-900 lei



Hramul Căruțașilor, ediția III, 2019

• La 21 iulie 2019, pe stadionul s. Bravicea a avut loc
evenimentul „La Hramul căruțașilor”, 

• Scopul proiectului a fost promovarea și dezvoltarea
atitudinii de respect și grijă față de cai și căruțe prin
încurajarea creșterii și îngrijirii cailor în mediul rural;

• promovarea îndeletnicirii de căruțaș, reîntoarcerea
la izvoarele meșteșugurilor strămoșești. 

• Organizatorul evenimentului a fost APL Bravicea în
parteneriat cu instituții publice, sponsori, membri ai
comunității. (Cogâlniceanu Sergiu, Belinschi Victor, 
Rașcovschi-Nagornîi Tatiana ș.a)





„La Hramul Căruțașilor”, 
ediția III, 2019

• „Hramul căruțașilor”, a fost organizat și 
desfășurat de APL Bravicea în 
parteneriat cu instituții publice, 
membri ai comunității și sponsori;

• Prezenți la eveniment au fost vice-
președintele Parlamentului RM dna 
Monica Babuc; deputații în Parlamentul 
RM dl Igor Munteanu și Nicolae Ciubuc; 
coordonatorul Programului Bunelor 
Practici ale Autorităților Publice Locale 
din RM dna Ana-Maria Veverița, Vice-
președinții Consiliului Raional Călărași 
dl Timofti V. și dna Bădărău Z.; șeful 
Direcției Cultură Călărași dl Trifan D.; 
primarul s. Meșeșeni dl Zubcu V., 
primarul s. Vărzărești dl Moisei; 
primarul s. Suhuluceni, r-l Telenești dl 
Curchi; doctor, conferențiar universitar 
dna Asea Timuș; dl Chicu Efim, membru 
al Uniunii scriitorilor din RM. 

• Parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” Rostislav Țîmbal a 
binecuvântat evenimentul.



Căruțe originale
„La Hramul Căruțașilor”

• Căruțașii au fost invitați la Primărie, 

fiindu-le sugerată ideea de a-și vopsi 

căruțele (vopseaua a fost oferită de 

către primărie) într-un mod original, 
corespunzător destinației acesteia. 
Pentru fiecare căruță au fost desemnați și 
responsabili-voluntari:

• „Căruța vânătorului” (Bulat Ion, 
Stratan Ion); 

• „Căruța-beci” (Burlea Nicolae, Bordei 
Valeriu, Țîgănescu Maria); 

• „Căruța cu zestre” (Iurcu Semion, 
Vulpe Parascovia, Munteanu Mariana); 

• „Căruța olarului” (Munteanu Mihail, 
Pruteanu Nadejda); 

• „Căruța brutarului” (Harea Nelu, Uncu 
Maria); 

• „Căruța fântânarului” (Bejan Valeriu, 
Țărnă Ludmila); 

• „Căruța țăranului” (Pușcuță Grigore); 

• „Căruța pietrarului” (Savițchi Vasile, 
Bordei Valeriu);

• „Căruța prisăcarului” (Călugăr Mihail, 
Sîrbu Leonid, Sobol Eugen).



„Curtea meșteșugurilor”
La Hramul căruțașilor, ediția a III-a

• Pentru a păstra tradiția meșteșugului local ne-
am propus organizarea „Curții meșteșugurilor”. 

• În cadrul celor 10 ateliere practice, „hrămarii” 

au avut ocazia de a vedea ustensilele fierarului 
Victor Sclifos și ale dogarului Grigore Harea,

• obiectele confecționate de către tinichigiul 
Gheorghe Cogîlniceanu,

• coșurile împletite în lozie ale căruțașului 
Colodrevschi Ion,

• stativele din Muzeul lui Valeriu Bordei; 

• Casa Mare cu zestrea Verei Căldare; 

• prosoapele prezentate de Zinaida Tăvăluc și 
Elena Tarlajan;

• articolele croșetate ale Anei Godovaniuc; 

• Atelierul de cusut al Tamarei Stratu și Emiliei 
Pîrău;

• Farmacia naturii pregătită de Eugenia 
Beleacov;

• Atelierul eco-creativ prezentat de Ala Popa și 

Antonina Cogîlniceanu;

• Atelierul „Modelare în ciment” al Tatianei 
Andrieș.

•
Creativitatea fiecăruia a fost apreciată de către 

Primăria Bravicea și sponsori cu premii bănești.



„Colective artistice” 
La Hramul căruțașilor, ediția a III-a 

• Artiștii amatori de la Casa 
de Cultură Bravicea 
(cond. Iurcu Boris);

• Ansamblul de dansuri 
„Rotunda” și ansamblul 
artistic al Casei de Cultură 
din s. Suhuluceni, 

r-l Telenești;

• Colectivul artistic „Dacii” 
din s. Vălcineț,

r-l Călărași; 

• „Frunză de dor” din s. 
Pitușca, r-l Călărași; 

• „Struguraș” din s. Răciula, 
r-l Călărași;

• „Cosânzenele” din s. 
Meleșeni; r-l Călărași

• Cibotari Adelina (vioară) 
și Cibotari Ion-solist-
instrumentist 

(caval și trompetă).



Căruțe pentru spectacolul teatral-muzical
„La Hramul căruțașilor”, ediția a III-a 

• Ideea de a prezenta câteva etape ale vieții 

omului-căruțaș, păstrând obiceiurile și 

tradițiile locului a fost materializată în 

cadrul spectacolului teatral-muzical 
„Vreme trece, vreme vine...”, proiectul la 

care s-a lucrat mai bine de o lună de zile, 

acesta fiind produsul parteneriatului 
Primă-ria Bravicea, Biblioteca Publică „Ge-
orge Munteanu”, Muzeul satului, Casa de 
Cultură, Școala de Arte.

• Artiști amatori, membrele Clubului 

Femeilor, căruțași, călăreți, copii, tineri și 

vârstnici s-au împlicat activ, participând la 
repetiții, pregătind căruțele și decorul. Au 

fost implicate 6 căruțe cu căruțași care au 
jucat:

• Mizanscena 1: „Chemarea dragostei” în 

care au fost implicați Tudor Popa și 

Mădălina Balan cu cântecul „M-am pornit 

cu caru-n vale”, (căruța lui Danu Vasile);

• Mizanscena 2: „Pețitul miresei” cu flăcăul 

Ion Iovu și fata Vera Boțan, cântecul 
„Căruță cu cai” (căruța lui Mihail Ursu); 



Căruțe pentru spectacolul 
teatral-muzical 

„Vreme trece, vreme vine…”

• Mizanscena 3: „Căruța cuscrului 
mare” (căruțaș Ion Ursu); Ion 
Cigodaru cu cântecul „M-am 
pornit la Chișinău”; 

• Mizanscena 4: „Căruța cu zestre” 
a cuscrului cel mic – căruțaș 
Valeriu Totomir, cuscri mari-
Bordei Valeriu și Bejan Iulia, 
cuscri mici- Corghenci Iurie și 
Ecaterina; cumetrele și vecinele-
Harea Larisa, Cojocari Natalia, 
Ursachi Zinaida, Uncu Maria, 
Tăvăluc Zinaida au jucat „20 de 
perne mari toate pline cu țânțari, 
20 de perne mici, toate pline cu 
furnici”. 

• Mizanscena 5: „Căruța cu 
butoaie”, căruțaș Jorean Serghei 
care a dus „40 de poloboace fără 
fund și fără doage”.



Căruțe pentru spectacolul 

teatral-muzical 

„Vreme trece, vreme vine…”

• Mizanscena 6: „Nunta”: Mirii Sobol 

Eugen și Victoria au venit cu brișca, 

urmați de nașii Batcu Gheorghe și Silvia 

care au dansat dansul folcloric „Coasa” 

împreună cu Bordei Valeriu și Buruiană 

Ecaterina; Munteanu Grigore și Dânga 

Rodica; Jorean Vladimir și Galina; Zatic 

Alexei și Tăvăluc Zinaida.

• Spectacolul teatral s-a încheiat cu 

mizanscena 7: „Căruța cu copii”, căruțaș 

„Colodrevschi Ion” cu Familia Jorean 

Vladimir și Galina, nepoței și alți copii pe 

fonul cântecului „Mi-a venit un dor de 

casă” interpretat de Boris Iurcu.

• Moderatoarea evenimentului: Rîșcovan

Svetlana.

• Coordonatorii Proiectului: Țărnă 

Ludmila-director Muzeul Satului; Angela 

Zatic-director Biblioteca Publică „George 

Munteanu”.



Premierea

• Președintele juriului, 

Dna Asea Timuș, 

Conferen-țiar 

universitar, a anunțat 

rezultatele 

Concursurilor, 

regulamentele cărora au 

fost elaborate și 

anunțate cu o lună 

înainte de eveniment.

• Cel mai îngrijit cal a 

fost desemnat calul lui 

Iovu Ion 

și a lui Cristian Bumbu;

• Cea mai practică 

căruță-a lui Vasile 

Danu.



Parada cailor și căruțelor



„Clubul Femeilor” 

„La Hramul căruțașilor”, 

ediția a III, 2019

• Membrele Clubului Femeilor, 

serviciu al Bibliotecii Publice 

„George Munteanu” 

• s-au implicat în activitățile 

artistice;

• au copt pâine, colaci, plăcinte;

• au oferit „hulubași” copiilor;

• au amenajat atelierele de care 

au fost responsabile;

• au înfrumusețat stadionul cu 

costumele naționale pe care și 

le-au cumpărat special pentru 

această ocazie.

Peste 100 de oameni au fost 

implicați în Proiectul național 

care a promovat tradițiile și 

obiceiurile neamului, 

demonstrând că „veșnicia s-a 

născut la sat”.



Sponsorii 

„Hramului căruțașilor”,

ediția a III-a, 2019.

Sincere mulțumiri pentru 
susținerea financiară a 
evenimentului

Domnilor 

• Cogîlniceanu Sergiu, 

• Belinschi Victor,

• Batcu Valeriu 

• Iurcu Alexei

• Topor Iurie, 

• Suvac Andrei, 

• Pșenițchi Mihail,

• Sclifos Vladimir,

• Zatic Sergiu

Doamnelor 

• Rașcovshi-Nagornii 
Tatiana, 

• Gavrilița Lucia

• Topor Ina,

• tuturor celor care au 
susținut Administrația 
Publică Locală Bravicea la 
implementarea acestui 
proiect.



Proprietarii de căruțe Ciorap Serghei, Danu Vasile, Ursu Mihail, Ursu Ion, 

Jorean Serghei, Colodrevschi Ion, Pușcuță Grigore, Bulat Ion, Munteanu 

Mihail, Bejan Valeriu, Harea Nelu, Iurcu Semion, Călugăr Mihail au fost cei 

care au participat la „La Hramul căruțașilor”, ediția a III-a, demonstrând 

responsabilitate, grijă față de cai și căruțe.



Primăria Bravicea-deținătoarea Diplomei de gradul III pentru implementarea 

practicii „La Hramul căruțașilor” în cadrul 

Programului Bunelor Practici ale APL din Republica Moldova (2017-2018)

• Începând cu anul 2005, IDIS „Viitorul” 

identifică cele mai bune practici ale 

Autorităților Publice Locale din Republica 

Moldova care au scopul de a motiva și inspira 

comunitățile la mobilizarea propriilor eforturi 

pentru a găsi soluții eficiente la problemele 

existente.

• Pentru ediția 2018-2019 a Programului Bunelor 

Practici au fost depuse 64 din cele mai inovative 

bune practici, implementate în 41 de autorități 

publice locale din Moldova la următoarele 

secțiuni:

1. Transparența face diferența!

2. Implicare locală pentru revitalizare urbană.

3. Patrimoniul cultural și tradiții autentice 

Acasă.

4. Comunități inteligente prin servicii publice 

eficiente.

• Primăria Bravicea este deținătoarea Diplomei 

de gradul III pentru implementarea practicii 

„La Hramul căruțașilor”-tradiții locale și 

meșteșugiri strămoșești, secțiunea „Patrimoniu 

cultural și tradiții autentice Acasă” în cadrul 

Programului Bunelor Practici ale APL 2017-

2018.





Turneul Național de Șah „Cupa s.Bravicea”, ediția a XVII-a

• La 4 august 2019, a avut loc ediția a 
XVII-a a Turneului Național de Șah 
„Cupa s. Bravicea”. 

• Organizatorul evenimentului-Primăria 
Bravicea și Dna Ghindă Nina, care în 
parteneriat cu Federația Națională de 
Șah din RM, Consiliul Raional 
Călărași, Biblioteca Publică „George 
Munteanu” a desfășurat evenimentul 
în memoria șahistului bravicean 
Gheorghe Traci și a șahiștilor Trifan 
Catănsus, Gheorghe Delijan și Ion 
Gheorghe Stratan.

• 74 participanți, inclusiv 34 copii din 15 
localități ale republicii au jucat șah 
pentru „Cupa s. Bravicea”.

• Participanții turneului au venit din 
Ialoveni, Strășeni, Nisporeni, Fălești, 
Ștefan Vodă, Rezina, Ungheni (satele 
Costuleni și Petrești), Călărași (satele 
Bravicea, Săseni, Dereneu, Rădeni, 
Tuzara); Sîngerei (satele Chișcăreni și 
Drăgănești). 



Învingătorii Turneului
• Locul I (categoria bărbați) –

Damir Constantin din Nisporeni; 

Locul II-Culicevschi Gheorghe; 

Locul III-Pălitu Iulian; 

Mențiune-Lungu Vladimir și Cazacu Andrei.

• Locul I, (categoria femei)-Ghindă Nina,

s. Bravicea, r-l Călărași; 

Locul II-Dragan Galina;

Locul III-Tomașevschi Ala; 

Mențiune-Golubaș Ecaterina și Ababii Valentina.

• Locul I, (categoria copii)-Ceban Mihai;

Locul II-Pînzaru Augustin; 

Locul III-Bujor Ion; 

Mențiune-Ungureanu Emanuil și Gorbatiuc Vlad.

• Diplome au fost oferite celui mai tânăr participant

al turneului-Andrei Prodan 

• celei mai în vârstă participante-Inozemțev Lidia 

(Fălești);

• celor care au asigurat suportul tehnic și 

informațional al turneului: Popovici Dumitru și 

Ghindă Timofei.

• Sponsorii evenimentului au fost: APL Bravicea-3 

900 lei; Consiliul Raional Călărași-3 500 lei; 

Federația Națională de Șah din RM-3000 lei; 

familia Ghindă-2000 lei; familia Zatic-500 lei.



Omagierea oamenilor în etate
„Roata vremii”

• Al 10-lea an la rând, APL Bravicea, 

în parteneriat cu asistența socială, 

Biblioteca Publică „George 

Munteanu”, Muzeul satului, 

Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Casa 

de Cultură, Școala de Arte 

organizează și desfășoară 

evenimentul comunitar consacrat 

oamenilor vârstnici. 

• Sub genericul „Roata vremii”, 

spectacolul (02.10.2019) a inclus o 

expoziție de carte de artă, 

prezentare de cântec, scheci și 

poezie, discuții, amintiri toate

pentru omagierea persoanelor 

vârstnice din comunitatea noastră.

• DoamnaTatiana Rașcovschi-

Nagornii a  oferit cadouri (125 de 

scurte) pensionarilor cu acest prilej.

• Pentru desfășurarea activității APL 

Bravicea a alocat  4000 lei.



Contribuția APL pentru

Construcția Casei parohiale

• Materiale de construcție:

9,9 mii lei

• Lemn de foc (specie tare)  
- 10 m/st



Acțiuni de caritate

• Donații oferite de către

Dna Rașcovschi-Nagornii
Tatiana

familiilor social-
vulnerabile și

persoanelor vârstnice 

din s. Bravicea.



Promovarea comunității în mass-media

https://www.facebook.com/curieruldebravicea/
https://www.canal3.md/ro/veste-buna-pentru-locuitorii-satului-bravicea-a-fost-
deschisa-o-sala-de-fitness-moderna_91341.html
https://www.publika.md/traditiile-au-prins-viata-la-bravicea-cele-mai-frumoase-
trasuri-au-fost-expuse-la-hramul-carutasilor_3048394.html
http://www.canal2.md/…/muzica-si-voie-buna-in-satul-bravice…

http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=5280&t=/SERVICIUL-
PRESA/Comunicate/Alexei-Zatic-primar-de-Bravicea-Calarai-Din-sate-nu-trebuie-sa-
dispara-indeletnicirile-stramoeti
https://www.expresul.md/2020/01/03/vedeti-care-sunt-cele-mai-bune-practici-
implementate-de-autoritatile-publice-locale-din-ungheni-si-calarasi-acestea-au-fost-
premiate/?fbclid=IwAR0739bndackJzVKT25yOHqDUbAhhPM-
f6g2o6Cxx_viOy8iqVYfPxFFn7w

https://www.facebook.com/curieruldebravicea/
https://www.canal3.md/ro/veste-buna-pentru-locuitorii-satului-bravicea-a-fost-deschisa-o-sala-de-fitness-moderna_91341.html
https://www.publika.md/traditiile-au-prins-viata-la-bravicea-cele-mai-frumoase-trasuri-au-fost-expuse-la-hramul-carutasilor_3048394.html
http://www.canal2.md/news/muzica-si-voie-buna-in-satul-bravicea-raionul-calarasi-zeci-de-gospodari-si-au-impodobit-trasurile-pentru-a-participa-la-hramul-carutasilor_112328.html?fbclid=IwAR0uXRSGAsBFPo1lP4Y6oPazV44uTNo6LygIlu4UOVAMiVEkZGYBk5UwqK0
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=5280&t=/SERVICIUL-PRESA/Comunicate/Alexei-Zatic-primar-de-Bravicea-Calarai-Din-sate-nu-trebuie-sa-dispara-indeletnicirile-stramoeti
https://www.expresul.md/2020/01/03/vedeti-care-sunt-cele-mai-bune-practici-implementate-de-autoritatile-publice-locale-din-ungheni-si-calarasi-acestea-au-fost-premiate/?fbclid=IwAR0739bndackJzVKT25yOHqDUbAhhPM-f6g2o6Cxx_viOy8iqVYfPxFFn7w

