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Văleni
#Satul Colinelor

#Inima Rezervației Biosferei UNESCO 
”Lunca Prutului de Jos”

#Primul sat din Republica Moldova, 
integrat în cadrul Antreprenorești



Număr de locuitori: 3021
Raionul Cahul
Regiune istorică: Lunca Prutului
Scurtă descriere: Văleni – un sat de poveste aflat la doar 30 km de orașul Galaţi în inima singurei Rezervații a Biosferei UNESCO din Moldova- ”Lunca Prutului de Jos”,
este prima comunitate din Republica Moldova și a cincea din totalul de comune ce s-au alăturat ”Antreprenorești”. Pe toată întinderea localității Văleni predomină
două forme de relief: dealuri și coline . La 0,5 km sud de sat, pe panta de est a văii râului Prut, este amplasat aflorimentul de lângă satul Văleni, o arie protejată din
categoria monumentelor naturii de tip geologic sau paleontologic. Se spune că primii locuitori ai satului au fost niște pescari, a căror baștină provenea din Nordul
Moldovei, de la poalele munților Carpați. Pe parcursul istoriei sale această comunitate a dat nenumărate legende ( venite din luptele cu turcii, etc.) ce au intrat in
folclorul popular, fiind situată strategic pe principalele rute comerciale ce legau Moldova de Orient si Occident, printre care și legenda încoronării lui Petru Rareș, fiul
nelegitim a lui Ștefan cel Mare.

Despre Văleni

http://ecofm.md/2019/08/09/valeni-primul-sat-din-republica-moldova-integrat-in-programul-de-accelerare-rurala-antreprenoresti-al-fundatiei-romanian-business-leaders/
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Prut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aflorimentul_de_l%C3%A2ng%C4%83_satul_V%C4%83leni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arii_protejate_din_Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_naturii_de_tip_geologic_sau_paleontologic_din_Republica_Moldova


”Drumul de până acum”

Studiul academic / Plan de dezvoltare

Targ de mesteri populari / Co-agularea comunitara
ReDescopera Lunca Prutului

Dezvoltarea agropensiunii
si cramei

Complex turistic integrat / Dezvoltarea 
experientelor turistice



II. Dezvoltare comunitară 
Integrarea Văleni în Antreprenoresti

1. Crearea un traseu turistic cu cazare în casa unor
oameni din localitate - un pachet turistic holistic.

2. Înfrățirea / Vizite de lucru ale antreprenorilor locali 
Văleni-Corbi.

4. Pe termen lung, extrapolarea rezultatelor si awarness
raising privind solutii Digitale-SMART City si cele ce tin
de energie regenerabila in Moldova prin transfer de know-
how-ul din Alba –Iulia Smart City de către Romanian
Business Leaders/ Antreprenoresti/ Repatriot AI.3. Planificarea unui festival al tobelor cu participarea a 3 țări –

România, Moldova și Ukraina – ”Boonika ZdrumFest”.

https://antreprenoresti.ro/
https://hub.beesmart.city/city-portraits/alba-iulia-smart-city-solutions-for-a-digital-city
https://www.rbls.ro/
https://repatriot.ro/


Echipa 

Diaspora

• Nicu Știrbeț  - Fost Analist Supraveghere Bancară la Banca 
Centrală Europeană / CEO Eco-Village Văleni

• Natalia Știrbeț  - Manager Financiar P&G Germania/    CFO Eco-
Village Valeni

• Marius Bostan – Initiator RePatriot / antreprenor în serie / fost 
Ministru al Comunicațiilor  din România

• Mihail & Mirela Ungurenuș - Livada Bunicului / RadicStar
• Aurelia Salicov – Director Digital Park Chisinău  
• Eduard & Corina Digore– Fondator & Managing Partner  ”Casa 

de Avocatură Digore & Asociații”)
• Mugurel & Lavinia Stan – Super-Coach(es)
• Daniela Mariscu – CEO AquaAzur / membru Antreprenorești
• Inga Savin – Expert Organizatia Mondiala a Sanatatii

Locală

• Silvia Știrbeț - Primar APL Văleni
• Silvia Strelciuc – Expert atragere fonduri / Președinte A.O. 

Contact Cahul 
• Eugenia Negru-Stoica- Manager GAL "Lunca Prutului de Jos”
• Elena Boieru – Director Asociația de Băștinași ”Acasă la Văleni ”
• Mariana Bălușcă – Directoare  a Muzeului de Istorie Văleni



”ReDescopera Lunca Prutului” ”Energel in actiune”

Văleni - sat de vacanta (Asociatia de Bastinasi)

”Desfășurarea Acțiunii”



Proiect în desfășurare
Solutii SMART pentru comunităti SMART

1) Crearea unui model de success/impact privind implementarea solutiilor SMART City 
in mediul rural (Instalarea unui arbore solar cu Wi-Fi și capabilități de încărcare a 
dispozitivelor în centrul satului)

2) Dezvoltarea solutiilor de energie sustenabila pentru cladirile publice ale satului Valeni 
(15+ KW de panouri solare instalați) 

3) Eficiență energetică (Anveloparea Gimnaziului ``Stefan cel Mare`` cu materiale naturale 
din plăci de vată minerală naturală și nu din polipropilen ; procurarea unei motocoase 
pentru acoperișurile de stuf ale agropensiunile locale) 

4) Integrarea solutiilor SMART City in traseul touristic local (senzori digitali SMART care 
ar transmite informații despre legende, natură etc. ; sistem de senzori / becuri LED în 
iluminarea publică pentru controlul consumului de energie)

5) Dezvoltare capacităților tinerilor din localitate (training-uri in IT/programare pentru 
elevi ; miniboți pentru gradiniță , etc. ) 

6) Dezvoltarea capacităților antreprenorilor locali  ( procurarea unei motocositoare de 
stuf pentru acoperise de stuf) si conectarea acestora la piata din Romania. 



Desfășurarea ”Soluții SMART pentru comunitati SMART”

Activități HARD Activități SOFT

”Anveloparea Gimnaziului  cu placi de vată 
naturală”

”Iluminat public stradal pe baza de  becuri 
LED”

”Valeni- semnatar  al Conventiei 
Primarilor pentru Clima si Energie”

”Duelul generatiilor – concurs de 
cunostinte surse regenerabile ”

Diseminare informatii / awarness 
spreading 

Conferinta ”Mentalitate antreprenorială
pentru dezvoltarea mediului rural”



Desfășurarea ”Soluții SMART pentru comunitati SMART”

Activități HARD Activități SOFT

”Conectarea a 3 clădiri publice (Gimnaziul 
Ștefan cel Mare, 2 gradinițe) la panouri 

solare ”

Deschiderea brand-ului local 
”Valeni-Sat de Vacanta”

Diseminare informatii / awarness 
spreading 

Infratire Valeni-comuna Corbi, Arges ; un 
exemplu de bune practici in turism ecologic



Next Steps ”Soluții SMART pentru comunitati SMART”

• Crearea unui model de success/impact privind
implementarea solutiilor SMART City in mediul rural

• Integrarea solutiilor SMART City in traseul touristic local
(senzori digitali SMART care ar transmite informații despre 
legende, natură etc ) 

• Dezvoltare capacităților tinerilor din localitate (training-uri in 
IT/programare pentru elevi ; miniboți pentru gradiniță , etc. ) 

• Dezvoltarea capacităților antreprenorilor locali  ( procurarea 
unei motocositoare de stuf pentru acoperise de stuf) si conectarea 
acestora la piata din Romania. 


