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Raportul a fost întocmit de către
membrii activi ai GILC „PRO TURISM
NISTRU” după cum urmează:
Stepan Driga – a.n. 15.08.1958, agricultor și intreprinzător în
domeniul agricol. De profesie „Inginer Tehnic”. A fost organizatorul
și coordonatorul tuturor întîlnirilor cu membrii organizațiilor,
intreprinderilor și grupurilor informale obiective necesare
în procesul întocmirii raportului.
Vitalie Gațcan – a.n. 17.09.1965, agricultor si șofer. De profesie
„Inginer mecanic”. Activează atît în cadrul întreprinderii locale în
domeniul agricol în calitate de tehnician si coordonator al
problemelor tehnice. Concomitent activează în calitate de șofer
în cadrul „Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă” din
comuna „Cocieri”.
Iurie Driga – a.n. 07.10.1983, economist. Activează în calitate de
angajat în cadrul întreprinderii agricole. D-nul Iurie este
organizatorul în procesul pregătirii și întocmirii tuturor
documentelor necesare bunei desfășurări a întrevederilor și
adunărilor cu localnicii comunei.

Membrii activi ai GILC „PRO TURISM
NISTRU”, în continuare:
Lidia Condrova, contabil. Activează în calitate de
contabil în cadrul întreprinderii agricole. D-na Lidia,
de comun cu ceilalți membri a fost organizatoare a
tuturor întîlnirilor cu localnicii și a adresat majoritatea
întrebărilor ce țin de problemele si nevoile
localnicilor;

Tatiana Oprea, contabil. Deasemenea activează în
calitate de contabil în cadrul întreprinderii agricole.
D-na Tatiana, de comun cu membri GÎLC-ului a fost
organizatoare a tuturor întîlnirilor cu localnicii și a
fost activă in procesul discuțiilor cu localnicii;

Informație privind comuna
“Cocieri”, raionul “Dubăsari”:
 Comuna Cocieri este fondată în – 1772.
 Suprafaţă totală - 2.72 km2,
cu perimetrul de 7.99 km.
 Populatia – cca 3 500 – 4 000 locuitori.
Resurse naturale:
 Accesul direct către albia rîului
„Nistru” fapt reieșind din care localnicii
dispun de o sursă importantă de irigare;
 Practicarea pescuitului atît pe
perioada de vară cît și pe perioada de
iarnă;
 Existența minei de piatră ce reprezintă
o sursă de extragere a pietrei din calcar
pentru construcția locuințelor.
 Cultivarea Viței de Vie, Cerealierelor,
Legumicolelor, Pomilor Fructiferi.

Informație privind comuna “Cocieri”,
raionul “Dubăsari” în continuare:
 Biserica comunei poartă numele
sărbătorii creștine „Minunea
Arhanghelului Mihail” asemeni denumirii
primei biserici, care conform primelor
inscrieri a fost înregistrată în anul 1772.
 În perioada anilor 2008 – 2012 au fost
efectuate lucrări de construcție capitală
a Bisericii cu instaurarea sistemului de
încălzire autonoma pe bază de gaze
naturale și pe bază de resurse
alternative.
 Primăria comunei: activează cca 15
funcționari;
 Începînd anul 2017 Primăria de comun
cu suportul Guvernului Republicii Moldova
a dat startul lucrărilor capitale de
renovare a sediului acesteia.

Informație privind comuna “Cocieri”,
raionul “Dubăsari” în continuare:

 Liceul Teoretic "Vlad Ioviță“ a fost
înființat în anul 1963.
 Este constituit dintr-un singur etaj
cu 20 săli de studii pentru cca 600
locuri. Suprafața - 2 232 m2. Limba
de predare - “Limba Română”.
 Cu suportului Guvernului R.M. și
prin intermediul Proiectelor Uniunii
Europene „Programului Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare” clădirea
a fost renovată în totalitate.

 Grădinița “Garofița” - capacitata de

circa 150 copii. Asigură o educație
preșcolară în 5 grupe a cîte 25 copii cu
alimentarea integrală pe întreaga
durată zilei.
 În perioada anilor 2010 – 2013, cu
suportul Programului “Susținerea
Măsurilor de Promovare a Încrederii”
finanțat de către Uniunea Europeană și
implementat de către PNUD, au
efectuat lucrări capitale de reparare și
renovare a gradiniței.

Informație privind comuna “Cocieri”,
raionul “Dubăsari” în continuare:
 În anul 2015, în cadrul Proiectului Băncii
Mondiale “Servicii de Sănătate și Asistență
Socială” și totodată cu suportul Guvernului
Republicii Moldova a fost construit și
inaugurat un nou “Centru Medical de
Familie”.
Astfel, pentru cca 12 mii de cetățeni din
stînga rîului “Nistru” și anume pentru
locuitorii comunei Cocieri, Corjova, Roghi,
Vasilievca, Molovata Noua au fost create
condiții moderne de tratament si investigații
medicale.

“Casa de Cultură cuprinde o sală de
spectacole de cca 500 de locuri, mici săli de
conferințe cu cca 180 de locuri, săli pentru
expoziții, cabine pentru actori, o sală pentru
discotecă, săli pentru diferite cercuri și
cursuri tehnico-aplicative și cabine de
proiecție.
În incinta căminului cultural funcționează
ansamblul etno-folcloric “Cociereanca”;

Informație privind comuna “Cocieri”, raionul
“Dubăsari” în continuare:

 “Biblioteca Publică” dispune de o
varietate de cărti, jurnale cu profil
tehnic, ziare. În pofida faptului ca
actulamente tot mai puțini elevi
accesează biblioteca locală pe motiv că
accesul la informația via Internet este
tot mai răspîndită, bibliotecara, an de
an, depune efort pentru menținerea
abonamentelor la diferite ziare atît
pentru maturi cît și pentru copii.

10.“Școala de Arte” ce oferă posibilitate
tuturor să studieze diferite instrumente
muzicale precum pianul, trompeta,
contrabasul, vioara, acordeonul, fluierul,
etc.
În cadrul școlii de artă activea“Orchestra
Acordeoniștilor”, “Taraful”. Tinerii
muzicieni ai școlii participă la festivaluri
naționale precum “Festivalul Gheorghe
Murga” ce se organizează anual și în urma
participării obțin medalii de frunte astfel
ducînd faima comunei și la nivel național.

Informație privind comuna “Cocieri”,
raionul “Dubăsari” în continuare:
 Pe marginea albiei rîului “Nistru” este
amplasată tabăra pentru odihna copiiilor pe
timp de vară „Nistru”.
Tabăra este constituită cum urmează:
5 - blocuri pentru cazarea copiilor din care:
3 blocuri cu 2 nivele cu suprafața unui bloc de
cca 486,4 m.p., cu o capacitate de cazare de
cca 64 de copii.
1 bloc format din 2 nivele cu capacitatea de
cazare de cca 30 copii.
1 bloc de cazare cu 1 nivel cu capacitatea de
cazare pentru cca 35 copii.
 Necătînd la faptul că GÎLC “Pro Turism
Nistru” cu forțele proprii a efectuat lucrări de
reparație interioară a unui dintre blocurile susmenționate creîndu-se astfel condiții
acceptabile de cazare pentru copii celelalte 4
blocuri rămîn a fi într-o stare deloc bună
necesitînd efectuarea lucrărilor de reparație
capitală.

Informație privind comuna “Cocieri”,
raionul “Dubăsari” în continuare:
 Pe marginea alimentației copiilor ținem să
menționăm faptul că cu forțele proprii ale D-lui
Stepan Driga au fost efectuate lucrări de
reparație a Blocul de Alimentare și anume a
Ospătăriei unde nemijlocit are loc alimentarea
copiilor pe timp de vară. Capacitatea posibilă
de alimentație constituie cca 300 locuri.
 Deasemenea, ținem să menționăm faptul că
în perioada lunilor de vară ale anului 2017, la
inițiativa principalului coordonator D-l Stepan
Driga de comun cu Organizația NonGuvernamentala „Ormax” din or. Drochia au
realizat și instalat un sistem de incalzire a apei
menajere pe baza de colectoare a energiei
solare. Sistemul a fost instalat pe blocul de
alimentare al taberei “Nistru”.

 Astfel, putem constata faptul, că la
momentul actual, apa menajeră utilizată de
către personalul blocului alimentar în procesul
pregătirii alimentației copiilor este încălzită
datorită energiei solare.

Informație privind comuna “Cocieri”,
raionul “Dubăsari” în continuare:

 Începînd cu perioada anilor 1995 și pînă în
momentul actual, pe teritoriul teberei
“Nistru”, pe terenurile sportive ale acesteia
sunt organizate diferite Turnee la Volei și
Fotbal.
 Participanți ținem să-i menționăm pe
tinerii sportivi din comunele Cocieri,
Molovata-Noua si oaspeții din alte comune
si orașe ale Republicii Moldova precum
or.Dubăsari, Rîbnița, Tiraspol, Chișinău.
 În cadrul acestor turnee toți participanții
sunt cazați și respectiv alimentați din
forțele proprii ale taberei pentru copii
“Nistru”. În procesul de cazare și
alimentare sunt angajați locuitori ai
comunei noastre;

 Tabăra „Nistru”, de comun cu Organizația
Non-Guvernamentală „Eco-Tiras”
organizarea școala de vară cu denumirea
„Summer School”.
 În cadrul acestor întîlniri este organizat și
festivalul cultural-muzical consacrat
ocrotirii rîului „Nistru” cu participarea
copiilor, tinerilor și familiilor de pe ambele
maluri ale „Nistrului”. Buna desfășurare a
festivalului și anume prin asigurarea
întregului spectru de servicii precum –
cazare, alimentare este asigurată de către
locuitorii platoului „Cocieri”.

Informație privind comuna “Cocieri”,
raionul “Dubăsari” în continuare:
În cadrul comunei “Cocieri” activează
circa 65 de agenti economici în
urmatoarele domenii ale economiei:
 36 Companii - în domeniul agriculturii,
cultivării produselor cerealiere, vițeide-vie și legumicolelor și respectiv
comercializarea acestora;
2. 12 Companii – în domeniul
comerțului produselor alimentare,
industriale, materialelor de construcție
en-gros și cu amănuntul prin
intermediul magazinelor alimentare,
depozitelor, gheretelor, etc.
Restul 17 companii - în diferite domenii
precum turismul, prestarea serviciilor
de sudare si foraj, servicii de
consultantă, etc. În fiecare an
produsele autohtone precum legumele,
vița-de-vie, cerealierele sunt
prezentate în cadrul expozițiilor
organizate atît în cadrul comunei cît și
la nivel raional sau chiar național.

Informație privind comuna “Cocieri”,
raionul “Dubăsari” în continuare:

 Persoana originară din comuna “Cocieri
ce a dus faima Republicii Moldova ținem
să-l menționăm pe scriitorul si regizorul
emerit al Republicii Moldova Domnul Vlad
Ioviță.
 Vlad Ioviță s-a născut la data de 25
decembrie 1935, în comuna “Cocieri”.
 În anul 1954, a făcut studii la Școala
coregrafică "A.Vaganova" din
or.Leningrad. Apoi, în perioada anilor
1962 – 1964 a urmat cursurile superioare
de scenaristică din or. Moscova după care
a debutat ca scriitor.

 Din filmografia sa, ținem să menționăm
filmul istoric “Dimitrie Cantemir”
(1973). Este bucurător faptul ca
regizorul Vlad Ioviță a filmat o bună
parte din scenele acestui film pe malul
rîului “Nistru” și anume în comuna
“Cocieri”. În poza de sus este
fotografiat marele artist al poporului Dl
Mihail Volontir, care a jucat rolul
principal “Dimitrie Cantemir” impreună
cu Vlad Ioviță.

Informație privind comuna “Cocieri”,
raionul “Dubăsari” în continuare:
 Ținem să menționăm asupra faptului că în
comuna noastră un grup de tineri, au pornit
promovarea genului de sport
“Street Workout Cocieri”.
Genul dat de sport reprezintă un set de
exerciții fizice ce pot fi practicate atît în
sălile de sport cît și afara lor fapt reieșind
din care pentru practicarea acestuia nu este
nevoie mari investitii financiare.
Practicarea genului de sport “Street
Workout” oferă posibilitatea atît copiilor cît
și tinerilor de a forma unui corp sănătos cu
antrenarea diferitor mușchi cît și de a
îmbunătăți sănătatea.
În cadrul comunei, începînd cu anul 2015 se
organizează diferite turnee si întreceri în
cadrul acestui gen de sport cu participarea
mai multor tineri doritori.

Informație privind întîlnirea desfășurată cu elevii
Liceului Teoretic “Vlad Ioviță după cum urmează:
În perioada lunii Ianuarie în cadrul
liceului teoretic „Vlad Ioviță a avut o
întrevedere cu elevii.
În cadrul întîlnirii au participat:
 Cca 25 elevii, din care 12 fete si 13
băieți.
 Vîrsta cuprinsă este între 13 si 17 ani,
 Începînd cu clasele a 7 și pînă întra
10 clasă.
Principalele probleme, bariere și deficiențe cu care se confruntă aceștea au fost
enumerate după cum urmează:
1.Lipsa perspectivei de dezvoltare în comună după finalizarea ciclului de studii
2. Inexistenta proiectelor la nivelul comunei ce țin de startup-uri în diferite direcții ale
businessului și chiar dacă ele există atunci aceste proiecte rămân a fi cunoscute doar de
către funcționarii primăriei și rudele acestora astfel că uneori aceștia, află doar după
ce proiectele date au fost implementate sau finalizate în alte localități
3. Barierele de ordin politic și anume faptul că nu te poți deplasa în afara comunei fără
a avea cu tine actele de identitate

Informație privind întîlnirea desfășurată cu elevii Liceului
Teoretic “Vlad Ioviță în continuare:
4. Lipsa obiectelor turistice pe malul stîng al rîului „Nistru” comparativ cu malul drept al
riului “Nistru” și anume comparativ cu varietatea de baze de odihnă din or.Vadul lui Vodă

5. Lipsa strategiilor locale de dezvoltare a turismului în scopul atragerii a tot mai mulți
doritori de a-și petrece odihna de vară sau chiar în perioada lunilor de iarnă pe teritoriul
meleagurilor noastre pitorești
6. Nivelul scăzut al infrastructurii și anume în domeniul turistic. Pe perioada Uniunii
Sovietice pe malul rîului „Nistru” activau mult mai multe baze de odihnă, pe cînd acum
acestea se află într-o stare deplorabilă
7. Climatul foarte slab de atragere a investițiilor de pe urma piedicilor impuse de către
organele administrației „Transnistrene”

8. Lipsa locurilor de muncă bine remunerată atât pe perioada lunilor de vară cât și de iarnă
9. Probleme ce țin de faptul că părinții acestora neavînd posibilități de angajare și cîștig a
mijloacelor financiare în comuna noastră sunt nevoiți să activează în țări străine precum:
Italia, Rusia, Irlanda, Israel, respectiv acești elevi sunt crescuți de mici copii doar de către
bunici și respectiv, lipsa părinților și dorul față de ei este o problemă foarte acută și mare

Informație privind întîlnirea desfășurată cu elevii Liceului
Teoretic “Vlad Ioviță după cum urmează:
Implicarea elevilor în procesul
colaborării dintre autoritățile locale
și investitorii potențiali în vederea
redării unui aspect motivațional din
partea comunei

Crearea noilor locuri de muncă bine
plătite prin atragerea investițiilor și
granturilor în scopul reparării și
aducerii în condiții lucrative și
acceptabile a infrastucturii turistice
rurale a comunei

Soluțiile elevilor în vederea rezolvării problemelor
comunei sunt:

Lichidarea vamelor ce despart
ambele maluri ale rîului „Nistru” fapt
reieșind din care traversarea către
malul stîng al rîului “Nistru” nu v-a
necesita prezentarea documentelor
de identitate

Implicarea elevilor în procesul
soluționării problemei
“Transnistrene”, astfel că, în opinia
copiilor, problema poate fi hotărîtă
mult mai operativ decît o fac la
moment autoritățile administrației
locale sau raionale

Informație privind întîlnirea desfășurată cu locuitorii
comunei “Cocieri” după cum urmează:
 Totodată ținem să menționăm că în
perioada lunii ianuarie, în cadrul
comunei a avut loc o intrunire cu
membrii activi ai localității în
urmatoarea componență:
 Driga Stepan - inginer tehnic;
 Gațcan Vitalie - inginer mecanic;
 Gazea Nicolae - sofer;
 Oprea Alexandru – electrician;
 Lidia Condrova – contabila;
 Tatiana Oprea – contabila;
 Valentin Reul – sudor;
 Driga Iurie – economist;
 Dumitru Mosneaga – paznic;
 Vitalie Alexeev – agronom.
In cadrul întrunirii au fost abordate majoritatea problemelor stringente cu care se
confruntă zilnic locuitorii comunei după cum urmează:
Imposibilitatea traversării din malul stîng al rîului “Nistru” către malul drept, liber, fără
prezentarea documentelor de identitate;
Imposibilitatea prelucrării loturilor de teren agricol care sunt amplasate după traseul
“Dubăsari-Rîbnița” care în urma acțiunilor administrației „Transnistrene” au fost preluate,
astfel, la momentul actual sunt prelucrate ilegal de către agenții economici din „Transnistria;

Informație privind întîlnirea desfășurată cu locuitorii
comunei “Cocieri” după cum urmează:
 Lipsa locurilor de muncă pe motivul ofertei
mici din partea agenților economici și ofertei
mizere privind salariul.
 Lipsa suportului agenților economici ce
activează în comuna „Cocieri”. Instituțiile
administrației locale precum “Primăria”, „Casa de
Cultură”, „Centrul medical” si alte instituții au
primit finanțări atît din partea Guvernului cît și
prin intermediul fondurilor europene, asfel că
sediile acestora au fost renovate si modernizate
și dotate respectiv cu tot necesarul pe cînd locuri
de muncă noi nu au fost create astfel că
cetățeanul simplu nu are posibilități de angajare.
 Astfel, practic toti localnicii invitați au
comunicat într-un glas faptul că în comuna
noastră nu există posibilitatea angajării adică nu
există locuri de muncă bine-plătite fapt reieșind
din care localnicii sunt nevoiți să-și caute locuri
de muncă în afara comunei.

Concluzie pe marginea întocmirii Raportului asupra

comunității “Cocieri”, R-l.Dubăsari

Instituțiile administrației
locale sunt abile cu toate
instrumentele
administrative în
colaborarea cu toți
investitorii, donatorii și
alte organizații privind
realizarea acțiunilor și
proiectelor de
îmbunătățire a situației
social-economice a
comunei.

Locuitorii comunei
„Cocieri” și anume elevii,
tinerii, funcționarii și
ceilalți sunt maximum
dispuși la implicarea în
realizarea tuturor
proiectelor și planurilor
ce țin de dezvoltarea
comunei noastre și anume
a proiectelor ce țin de
dezvoltarea capacităților
de atragere turistică.

