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Prefață 

……………….. 

 

Muncă decentă, promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi 
productive a forței de muncă şi a unei munci decente pentru toţi – este unul din Obiectiele de Dezvoltare Durabilă 
prioritare pentru Consiliul Raional Cimișlia.  
 
Angajamentul nostru față de cetățeni necesită o viziune clară, elaborată cu impact pe termen lung, monitorizarea și 
evaluarea căruia poate fi ușor realizată atât de partenerii de dezvoltare, autorități investite cu aceste atribuții cît și 
fiecare cetățean în parte. 
Prezentul Plan de Dezvoltare Economică este mai mult decît o aspirație de viitor, mai degrabă, este efortul conștient 
de muncă asiduă care începe astazi și care în termen lung va contribui la îmbunătățirea calității vieții fiecarui locuitor 
al raionului nostru.  
 
Credem că împreună, unind eforturile noastre, cunoștințele, aspirațiile pentru un viitor mai bun, vom reuși să 
construim un model de dezvoltare económică durabil, sensibil la necesitățile de dezvoltare a bussinesului mic și 
mijlociu, al tinerilor antreprenori, al celor care au ales să-și contruiască un un viitor acasă. 
 
 
 Președintele raionului Cimișlia  Bivol Iovu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Pentru a solicita un exemplar al acestul Plan, vă rugăm să contactați: 
Nume: Răileanu Natalia 
Funcția: șefa direcției economie și atragerea investițiilor, CR Cimișlia 
Adresa: or. Cimișlia, bdl. Ștefan cel Mare, 12 
Telefonul: +373 241 25873 
Fax: +373 241 23399 
E-mail: crcim@mail.com;  
             economie.cimislia@gmail.com 
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1. Rezumat Executiv 

Consiliul raional Cimișlia (CR) a aderat la Inițiativa ,,Primarii pentru Creștere Economică” la 
data de 15 noiembrie 2017, devenind astfel Membru Junior al Clubului ,,Primarii pentru Creștere 
Economică’’.  

Statulul de Membru Junior al Clubului “Primarii pentru Creștere Economică’’ permite CR mai 
bine să înțeleagă potențialul său și să îmbunătățească situația economică, să elaboreze propriile 
soluții specifice și să întreprindă acțiuni concrete pentru dezvoltare. 

Acest plan este axat pe dezvoltarea sectorului privat întru sporirea creșterii economice, 
dezvoltării și ocupării forței de muncă. Planul de Dezvoltare Economică Locală (PDEL) a fost 
elaborat în parteneriat și strînsă colaborare cu sectorul privat. Implementarea și monitorizarea lui 
va implica sectorul privat și societatea civilă. 

Diagnosticul situației economice din raion, analiza SWOT efectuate indică asupra existenţei 
avantajelor şi oportunităţilor pentru dezvoltarea IMM-urilor, însă punctele slabe şi ameninţările cu 
referire la IMM-uri rămîn a fi substanţiale.  

Prezentul plan va contribui la consolidarea potenţialului IMM-urilor şi a rolului lor în economia 
raionului, creşterea încrederii dintre mediul de afaceri şi autorităţi, crearea în ansamblu a unui 
mediu mai favorabil pentru mediul de afaceri. Susţinerea şi dezvoltarea IMM-urilor in termen lung 
va contribui la sporirea calității vieții locuitorilor raionului. 

Viziunea generală a raionului Cimișlia:  

Raionul Cimișlia, raion cu potențial economic înalt, cu experiență și tradiții în agricultură și 
industrie, își va diversifica economia prin atragerea investițiilor și promovarea afacerilor locale 
pentru a spori calitatea vieții locuitorilor săi. 

         Obiectivele cheie : 

1.Stabilirea unei guvernări prietenoase cu mediul de afaceri local  

2. Consolidarea capacităților antreprenoriale, susținerea, încurajarea, promovarea afacerilor locale  

3. Promovarea atractivității investiționale ale raionului  

Analiza financiară efectuată ne permite să concluzionăm că raionul are un potențial 
economic înalt. Așezarea geografică favorabilă, diversificarea economică, numărul suficient de 
întreprinderi în toate domeniile economiei, accesul la finanțe, terenurile agricole cu bonitate înaltă, 
infrastructura bună a drumurilor locale, existența serviciului multifuncțional, și a ghișeului unic, 
deschiderea APL de nivelul II față de necesitățile agenților economici locali, activitatea transparentă 
a structurilor de stat  pentru mediul de afaceri – aceste sunt avantajele pe care trebuie să le utilizăm 
la maximum pentru impulsionarea dezvotării economice a raionului.  

Analiza principalilor indicatori (număr de întreprinderi, angajați, vînzări, rezultat financiar) 
în ultimii 2 ani demonstrează o dezvoltare a agriculturii și silviculturii. 

Principala activitate care urmează să impulsioneze dezvoltarea economică prin susținerea 
producătorilor agricoli și creșterea lanțurilor valorice locale este acordarea suportului pentru 
crearea infrastructurii de procesare și ambalare a producției agricole locale, sporind în așa fel 
competitivitatea  producției autohtone pe piețele externe, precum și oferirea asistenței în crearea 
asociațiilor de producători.  

Pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile acțiunile vor fi direcționate spre: 
încurajarea cooperării și relaționării locale, stabilirea unei guvernări prietenoase cu mediul de 
afaceri local, prin crearea unei platforme de dialog între APL de nivelul II, instituții publice și mediul 
de afaceri, consolidarea capacităților antreprenoriale, susținerea, încurajarea, promovarea 
afacerilor locale, prin instruirea furnizorilor de servicii de asistență pentru afaceri, crearea spațiilor 
de pre-incubare  în IA, precum și  promovarea potențialului investițional și produselor locale, care 
va fi realizat prin elaborarea profilului investițional al raionului, organizarea Forumului Economic 
Investițional Regional, tîrgurilor și expozițiilor.  
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2. Lista de tabele și figuri 
 

1. Diagrama 1” Structura întreprinderilor după mărime anul 2016” 

2. Diagrama 2” Numărul întreprinderilor din sectorul privat după tipul de activitate” 

 

3. Abrevieri 

ÎMM                Întreprinderi mici și mijlocii 

APL                 Autoritatea publică locală 

APC                 Autoritatea publică centrală 

CR                   Consiliul Raional 

MADRM         Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului   

MEI                 Ministerul Economiei și Infrastructurii 

FEN                  Fondul Ecologic Național 

FRN                  Fondul Rutier Național 

AI                     Agenția de Investiții 

BNS                 Biroul Naţional de Statistică 

ADR Sud         Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

BNM                Banca Națională a Moldovei 

OMF                Organizații de microfinanțare 

 ODIMM         Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

AOFM             Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 

APB                 Asociația Patronală de Business 

AO                   Asociația Oștească 

GȚ                    Gospodărie Țărănească 

IA                     Incubator de Afaceri 

BCIS                 Biroul Comun de Informare și Servicii 

IFAD                Fondul Internațional pentru Derzvoltarea Agricolă 

MIEPO            Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova 

UTA                 Unitatea Teritorială Autonomă 

DEL                  Dezvoltarea Economică Locală 

PI                      Parc Industrial 

RD                    Sud Regiunea de Dezvoltare Sud 

CM                   Centrul Multifuncțional 

SP                     Școala Profesională 

CCI                   Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 

 

 



 

 

6 
 

4. Întroducere 

Consiliul raional Cimișlia a aderat la Inițiativa ,,Primarii pentru Creștere Economică” la data 
de 5 septembrie 2017, devenind astfel Membru Junior al Clubului ,,Primarii pentru Creștere 
Economică’’.  

Dezvoltarea Economică Locală (DEL) este  importantă pentru raionul Cimișlia deoarece este 
un proces prin care diverși actori din sectorul public, mediul de afaceri şi sectorul non-
guvernamental colaborează pentru a crea condiţii mai bune de creştere economică şi pentru a 
genera noi locuri de muncă. Prin acest proces ei stabilește şi menţine o cultură antreprenorială 
dinamică şi se creează resurse materiale pentru comunitate şi mediul de afaceri, cu scopul de a 
îmbunătăţi calitatea vieţii întregii comunități. 

Raionul Cimișlia este fondat la 11 noiembrie 1940, compus din 1 oraș, 38 sate împărțite în 
23 UTA, situat în regiunea de sud a Republicii Moldova și se învecinează la nord cu raioanele 
Hînceşti și Ialoveni, la est cu  raionul Căușeni, la sud cu UTA Găgăuzia și raionul Basarabeasca, la 
vest cu raionul Leova. Distanța pînă la capitala or.Chișinău este de 70,2 km (1 h: 4 min).  

      Suprafaţa  raionului este de 924 km² ceea ce reprezintă 2,73% din suprafaţa Republicii Moldova. 
Raionul este amplasat la intersecția a 4 drumuri naționale: M3; B3; R-26; R-47. Cel mai apropiat 
aeroport este la distanța de 70,2 km, cursa autobuzelor este regulată și la un nivel satisfăcător.  

Potrivit datelor recensămîntului populației din 2014 populația raionului constituie 49299 
persoane, dintre care populația urbană constituie 10479 locuitori, sau 21,26% și populația rurală 
constituie 38820 locuitori, sau  78,74 % . Se atestă o scădere continuă a populației raionului cu 23,6 
%, față de a. 2004. Densitatea populației constituie 65 locuitori/km2., și este cea mai mică în 
comparație cu alte regiuni ale țării. Acest indicator este în mare parte condiționat de factorii 
economici şi sociali și ca regulă este direct proporțional gradului de urbanizare a zonei. 

       Vîrsta medie a bărbaților pe teritoriul raionului Cimișlia este de 35 ani, iar a femeilor este 
de 38 ani. Natalitatea populației în anii 2014-2016 rămîne neschimbată și este de 9,9%. Rata de 
activitate  constituie  33,8%, rata de ocupare este de 33,2% , iar rata şomajului este de  1,8% 
(numărul şomerilor oficial înregistraţi 350 persoane). 

Din cauza nivelului de trai nesatisfăcător, salariilor mici (salariul mediu lunar nominal brut 
3714,3 lei), în ultimii ani locuitorii raionului emigrează peste hotarele țării. Preponderent populația 
raionului a emigrat la muncă în Israel, Italia, Germania, Portugalia, Rusia, Irlanda, Spania, Marea 
Britanie. Fenomenul migrației în raionul Cimișlia a condus la scăderea numărului de salariați în 
sectorul real al economiei cu circa 29% în anii 2012-2016. 

Alăturîndu-se “Inițiativei pentru Creștere Economică”, Consiliul Raional Cimișlia va primi 
asistență la elaborarea și implementarea planurilor de dezvoltare economică utilizînd cele mai 
bune practici și metodologii europene, bazate pe principiile bunei guvernări și a managmentului 
financiar solid. Statulul de Membru Junior al Clubului “Primarii pentru Creștere Economică’’ va 
permite CR mai bine să înțeleagă potențialul său și să îmbunătățească situația economică, să 
elaboreze propriile soluții specific și să întreprindă acțiuni concrete pentru dezvoltare. 

Pentru a avea o continuitate a activităților propus, la elaborarea planului s-a ținut cont și de 
prevederile Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a raionului pentru anii 2013-2020. 
Acest plan nu înlocuiește planul existent, el este axat pe dezvoltarea sectorului privat întru sporirea 
creșterii economice, dezvoltării și ocupării forței de muncă. PDEL face parte din Strategia Națională 
de Dezvoltare Moldova 2020: 8 soluții pentru creștere economică și reducerea sărăciei, Strategia de 
Dezvoltare a ÎMM-urilor pentru anii 2012-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.685 din 
13.09.2012. 

În baza standartelor Inițiativei ”Primarii pentru creșterea economică ” acest plan a fost 
elaborat în parteneriat și strînsă colaborare cu sectorul privat. Implementarea și monitorizarea lui 
va implica sectorul privat și societatea civilă. 

Finanțarea Planului de Dezvoltare Economică Locală va fi parțial acoperită, atît din sursele 
locale cât și externe. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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5. Procesul de elaborare a Planului de dezvoltare economică locală  

 Procesul de elaborare a PDEL s-a bazat pe următoarele principii de bază: principiul 
participativ, de integrare, parteneriat, calitate, inovație, durabilitate. 

Elaborarea Planului a fost un proces ce s-a derulat de-a lungul cîtorva luni. După efectuarea 
analizei economice, analizei SWOT,  echipa de elaborare  (5  membri), constituită  prin dispoziția 
președintelui raionului, au centralizat propunerile  în cadrul consultărilor cu reprezentanții 
mediului de afaceri din raion din diverse domenii de activitate – agricultură, producere, prestări 
servicii, comerț, învățămînt,  precum și reprezentanți ai societății civile, au stabilit viziunea, 
obiectivele de dezvoltare, au trasat activitățile ce urmează a fi realizate pe parcursul a 2 ani. 

În procesul de elaborare a Planului s-a ținut cont de competențele legale ale Consiliului 
raional, astfel, încît CR să asigure realizarea activităților planificate. 

 

 

6. Analiza economică locală 

 

6.1 Analiza structurii economiei locale 

Raionul Cimișlia, este o regiune al cărui sector prioritar în economia locală este reprezentat 
de agricultură și silvicultură care se practică pe o suprafață de 54,678 ha de către 79 de 
întreprinderi cu diferite forme juridice de activitate.  Sectorul zootehnic include creşterea 
bovinelor, porcinelor, ovinelor şi a păsărilor.  

Potrivit datelor BNS, la situația a. 2016, pe teritoriul raionului Cimișlia au activat circa 347 
de întreprinderi. In raport cu anul 2014 se atestă o creștere a numărului lor cu 4,5 %. 

Diagrama nr. 1Structura întreprinderilor după mărime 

  

Analiza întreprinderilor din raionul Cimișlia 
conform mărimii acestora denotă că în raion 
predomină numărul de micro întreprinderi, ce                        
constituie 273 din numătul total de 
întreprinderi, 72 întreprinderi fiind mici și 
mijlocii și doar 2 din ele sunt mari (diagrama 
nr.1).  Este de menționat că în perioada anilor 
2014-2016 numărul de întreprinderi mici și 
mijlocii a crescut cu 6,48%.  

Cea mai mare pondere din numărul total de 
întreprinderi au înregistrat micro 
întreprinderile, care au constituit 78,68% din 
numărul total de întreprinderi. 
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Diagrama nr. 2” Întreprinderile din sectorul privat după tipul de activitate” 

 

Sursa: BNS, banca de date „Statbank” 

Pentru ultimii doi ani 2016/2015, numărul întreprinderilor pe tipuri de activitate se 
schimbă nesimnificativ, rămînînd practic la același nivel. O creștere considirabilă a numărului de 
întreprinderi se înregistrează doar în sectorul agricol, de la 69 - în 2015, la 78 - în 2016 

După tipul de activitate prevalează întreprinderile de comerț -  41,5% din numărul total de 
întreprinderi, după care urmează cele din agricultură, silvicultură și pescuit -  22,47 %, urmate de 
întreprinderile din industria prelucrătoare - 10,95%.  

Agricultura, silvicultura și pescuit, în comparație cu alte sectoare ale economei, în ultimii 2 
ani, a avut o dezvoltare mai mare nu numai după numărul de întreprinderi dar și dupa venitul din 
vînzări, care s-a majorat cu 20,98%, dar și după profitul întreprinderilor, care a crescut cu 125,27%. 
Pentru anul 2016 cea mai mare pondere a rezultatului financiar este înregistrat în domeniul 
agriculturii și silviculturii de 66,94%, pe locul doi este poziționat comerțul, cu ponderea rezultatului 
financiar de 34,17% ce ne permite să concluzionăm că cel mai mare profit în activitatea de 
antreprenoriat este obținut în domeniul agriculturii și silviculturii. 

În anii 2014 – 2015 numărul de salariați  în domeniul agriculturii și silviculturii prevalează 
în comparație cu întreprinderile din alte domenii  și constituie respectiv  996  și  997, dar în a. 2016 
pe  locul unu după numărul de salariați sunt întreprinderile din comerț, cu 1108 persoane (1,17% 
mai mulți decît în sectorul agricol). 

Totodată, analiza comparativă pentru anii 2016/2014 înregistrază o creștere a numărului 
întreprinderilor din agricultură cu 2,65% și o scădere a numărului de întreprinderi din industria 
prelucrătoare - cu 0,33%.  

Potrivit datelor oferite de BNS numărul total de salariați în întreprinderi mici și mijlocii din 
întreprinderile industriei prelucrătoare este de 293 și este aproape egal cu numărul de salariați din 
întreprinderi mari – 290, ceia ce ar însemna că în cele 2 întreprinderi mari muncesc tot atîțea 
angajați cît și în cele 37de întreprinderi mici șii mijlocii. 

Cel mai mare venit din vînzări în ultimii trei ani 2014/2016 este înregistrat în 
întreprinderile din domeniul comerțului cu ridicată și cu amănuntul, întreținerea și repararea 
autovehiculelor și motocicletelor. În anul 2016 ponderea acestuia din venitul din vînzări pe raion 
este de 51,31%.  

Pe locul doi după valoarea venitului din vînzări s-au poziționat întreprinderile din 
agricultură și silvicultură cu 21,72 % din venitul total pe raion. Este de menționat că ponderea 
venitului din vînzări în domeniul agriculturii și silviculturii în anul 2016 în comparație cu a. 2014 a 
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crescut cu 40,58% iar în industria prelucrătoare acest indicator în aceiași perioadă s-a mărit cu 
58,81%.  

Cel mai înalt indice de productivitate a muncii în a. 2016 este înregistrat în domeniul 
comerțului cu ridicatul și cu amănuntul, dar comparativ cu anul 2015 acesta a scăzut cu 11,96 %. 

Indicele de productivitate a muncii in domeniul agriculturii și silviculturii este în creștere. 
Comparînd anii 2014- 2016, s-a constatat că acesta a crescut cu 32,09%. 

Analiza principalilor indicatori (număr de întreprinderi, angajați, vînzări, rezultat financiar) 
în ultimii 2 ani demonstrează o dezvoltare a sectorului agricol și al industriei prelucrătoare. 

 

6.2 Cooperare și relaționare locală      

Cooperarea dintre CR Cimișlia și  mediul de afaceri local se manifestă prin împlicarea 
nemijlocită a antreprenorilor, asocației partonale de business, în procesele de planificare bugetară, 
de elaborare/ consultare a Planurilor Strategice de Dezvoltare Socio-Economică a raionului,  a 
planurilor sectoriale.  

Avînd drept scop promovarea și dezvoltarea antreprenorilor local din sectorul viticol, CR, în 
parteneriat cu MADRM, Asociația producătorilor și exportatorilor de struguri din Moldova, 
organizează anual în or. Cimișlia Festivalul Național al Strugurelui, iar pentru susținerea 
crescătorilor de flori, arbori și arbuști din raion, CR a inițiat desfășurarea anuală a Expoziției-Tîrg 
”Parada Florilor”, care la fel se desfășoară în or. Cimișlia. 

În strînsă cooperare cu CCI, MEI, CR Cimișlia contribuie la promovarea producătorilor locali, 
mai cu seamă a celor tineri, asigurînu-le participarea (contribuie la achitarea spațiilor 
expoziționale) la cele mai prestigioase expoziții naționale, cum ar fi ”Fabricat în Moldova”, 
”Farmer”, precum și internaționale din Polonia, Romania, Turcia, etc.  

Totodată trebuie de menționat că nivelul de cooperare slab dezvoltat între CR și  agenții 
economici,  cauzată de neîncrederea în eficiența acțiunilor întreprinse de către APL. Acesta se 
explică și de insuficiența cunoștințelor necesare, experienței, neîncederii în parteneri, vîrstei 
înaintate a antreprenorilor locali. Asociația patronală a micului business este pasivă, practic 
inactivă. Antreprenorii locali încă slab conștientizează importanța cooperării locale și în cele mai 
dese cazuri inițiator al acțiunilor de cooperare este CR.  

  

6.3 Administrație prietenoasă cu businessul, transparentă și necoruptă 

Analiza efectuată denotă că principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri 
(practic în toate sectoarele) sunt promovarea insuficientă a atractivității investiționale ale 
raionului, precum și a produselor locale, informarea insuficientă privind oportunitățile de atragere 
a investițiilor, lipsa unei platforme de comunicare creată la nivel de CR, comunicarea redusă între 
instituții publice și mediul de afaceri. Antreprenorii din sectorul agricol au menționat  lipsa 
infrastructurii post-recoltare, de procesare a producției agricole, competitivitatea scăzută a 
producției agricole locale pe piețele internaționale. 

Deși CR Cimișlia își desfășoară activitatea transparent, organizează consultări publice, 
transmite ședințele CR online la postul de televiziune local și publică deciziile Consiliului pe paginii 
web, trebuie de menționat că pe  aceasta lipsește  rubrica dedicată comunicării active cu mediul de 
afaceri. Și chiar dacă informația pentru agenți economici se publică, ea este rareori accesată.  

Prin intermediul echipei mobile a BCIS, care sistematic organizează vizite în localitățile 
rurale ale raionului, antreprenorii beneficiază de suport consultativ în afaceri. Cu regret nu 
totdeauna antreprenorii sunt informați despre organizarea acestor vizite.  

Reieșind din competențele legale ale APL de nivelul II, printre acțiunile care ar putea 
îmbunătăți colaborarea dintre APL și mediul de afaceri, stabilirii unei guvernări prietenoase cu 
mediul de afaceri local ar fi crearea unei platforme de dialog între APL de nivelul II, instituții 
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publice și mediul de afaceri, a unei rubrici pe pagina web a CR dedicată comunicării cu mediul de 
afaceri, acordarea suportului informațional prin crearea unei biblioteci antreprenoriale. Pentru a 
promova atractivității investiționale ale raionului, CR ar putea elabora Profilului Investițional al 
raionului, ar putea organiza Forumului Economic Investițional, iar pentru a promova 
producătorilor locali va organiza și în continuare Festivalul Național al Strugurelui, Expoziția–Tîrg 
”Parada Florilor”, Ziua Națională a Vinului, va facilita participarea producătorilor locali  la Expoziția 
Națională ” Fabricat în Moldova” și alte expoziții și tîrguri. 

 

6.4 Acces la finanțare 

  Principalele surse de finanțare pentru antreprenorii locali sunt reprezentate prin creditele 
bancare. Pe teritoriul raionului Cimișlia activează 4 bănci comerciale: Moldova Agroindbank, 
FinComBank, Moldinconbank, Eximbank. Băncile comerciale care oferă o gamă largă de credite 
pentru antreprenori din diverse domenii de activitate și care acoperă necesitățile mediului de 
afacere. 

Acestea susţin dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, construiesc parteneriate care se 
bazează pe încredere, respect, transparenţă şi responsabilitate. Ca de exemplu banca comercială 
Fincombank pe parcursul mai multor ani are o colaborare de succes cu Banca Mondială, Fondul 
European pentru Europa de Sud-Est (European Fund for Southeast Europe), Corporaţia pentru 
investiţii străine private (Overseas Private Investment Corporation (OPIC), este  membru al 
Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD), al Proiectului de 
Investiţii şi Servicii Rurale (RISP), precum şi al Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii, în așa 
fel creditele acestei bănci cu component de grant  sunt mai atrăgătoare. 

Cele mai preferabile sectoare pentru creditarea bancară în raionul Cimișlia sunt: 
agricultura, silvicultura, industria alimentară, întreprindrile nou create din diverse domenii de 
activitate. 

 Suma minimă a creditului este de 5000 lei, iar suma maximă este de 3,0 mil lei. Durata maximă a 
creditului bancar este de până la 120 luni, în cele mai dese cazuri durata maximă este de 60 de luni. 
Rata dobânzii a creditelor pentru persoanele juridice variază de la 10% la 20,75%. Pentru a 
beneficia de un credit persoanele juridice trebuie să îndeplenească următoarele cerințe: durata 
minimă de activitate trebuie să fie de la 3 luni până la 12 luni, suma maximă a creditului fără gaj 
este de 200.0 mii lei, în alte situații persoana juridică trebuie să aibă present un gaj cum ar fi un 
imobil, bilanțul contabil lichid și fără pierderi pentru anul curnt, lipsa datoriilor restante față de 
bancă și buget, istoria de credit bună (daca anterior a beneficiat de credite). 

    O altă sursă alternativă de finanțare pot fi programele și proiectele de finanțare. Pentru 
informarea agenților economici din raza raionului administrația raionului organizează seminare de 
informare, dar prezența agenților economici la ele este de regulă slabă. 

  

6.5. Terenuri și infrastructură 

 În raionul Cimișlia sunt suficiente spații pentru oficii, pentru desfășurarea activităților 
antreprenoriale în domeniul prestări servicii, comerțului privat și de stat, dotate cu utilități 
necesare. Renovarea clădirilor publice libere la cerințele microîntreprinderilor ar putea stimula  
dezvoltarea unor afaceri și deschiderea afacerlor noi. 

 Existența terenurilor agricole și pentru construcții permit APL de nivelul I să aloce antreprenorilor 
terenuri pentru construcții și dezvoltarea afacerilor.  

 Este de menționat că în raion infrastructura de suport în afaceri este slab dezvoltată și este 
prezentată de IACM, în care întreprinderile nou create beneficiază de susținere și ghidare, spații la 
un preț preferențial. Avînd spații pentru 20 de afaceri, la moment Incubatorul de Afacaeri (IA) 
găzduiște12 rezidenți. Crearea spațiilor de pre-incubare, deschiderea bibliotecii antreprenoriale, 
organizarea mentorship-lor pentru strart-app-uri va facilita relaționarea mai strănsă între 
antreprenorii locali, deschiderea unor afaceri noi. 
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 La etapa actuală pe teritoriul or. Cimișlia se construește un parc industrial, pentru care, la 
periferia acestuia a fost alocat un teren cu suprafața de 40,0 de hectare. Deschiderea unui astfel de 
parc va contribui la atragerea investitorilor, deschiderea noilor afaceri, crearea a mai multor locuri 
de muncă bine plătite. Parcul va găzdui și întreprinderi de procesare a produselor agricole. Potrivit 
proiectului, pentru construirea Parcului Industrial sunt necesare investiţii în sumă de 70,0 de 
milioane lei, principalii finanţatori fiind Guvernul Republicii Moldova şi Primăria oraşului Cimişlia. 
Partener al proiectului este Consiliul judeţean Prahova, România. În scopul susținerii 
producătorilor agricoli, dezvoltării lanțului valoric, în or. Cimișlia se va construi Piața 
Agroalimentară Regională. La rîndul său, CR va întreține infrastructura inginerească a raionului 
(drumuri, gazoducte, apeducte, sisteme de canalizare), serviciul de gestionare integrată a 
deșeurilor solide menajere, în așa fel va crea condiții necesare pentru activitatea tuturor 
antreprenorilor din raion.  

Elaborarea Profilului Investițional, organizarea Forumului Investițional în or. Cimișlia, va 
impulsiona dezvoltarea economică, va promova atractivitatea investițională a raionului. 

            

 6.6 Cadrul de reglementare și instituțional 

 Un impact semnificativ asupra dezvoltării antreprenoriatului a avut deschiderea Centrului 
Multifuncțional în or. Cimișlia. În acest scop CR Cimișlia a alocat spațiu necesar, a contribuit la 
construcția lui. Odată cu deschiderea lui antreprenorii își pot soluționa mai operativ problemele, 
valorifica corect cheltuielile financiare și de timp. Combaterea corupției este una dintre cele mai 
importante, deoarece CM permite dezvoltarea companiilor mici și mijlocii cu resurse limitate. 

Este necesar ca antreprenorilor să cunoască despre multitudinea seviciilor oferite de către CM, 
procedurile de înregistrare și termenii de soluționare a adresărilor. În acest scop CR va posta 
informații utile pe pagina web. 

      

6.7. Abilități și Capital Uman, Incluziune 

Una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă mediul de afaceri din raion (practic în 
toate domeniile de activitate) este migrația forței de muncă, lipsa cadrelor calificate. Totodată, 
trebuie de menționat că nu toate persoanele care sunt în căutarea unul loc de muncă cunosc despre 
seviciile acordate de către AOFM Cimișlia. Informarea lor poate fi făcută prin organizarea tîrgurilor 
de muncă, informarea despre ofertele de angajare prin intermediul televiziunii și radioului local, 
activității BCIS, etc.   

Pe parcursul a. 2016, 106 unități economice au prezentat oferte de locuri de muncă, 
înregistrînd 745 locuri libere, inclusiv 329 (44,2%) pentru funcționari și 416 (55,8%) pentru 
muncitori. 

Cea mai înaltă pondere a locurilor libere de muncă pe teritoriul raionului Cimișlia o dețin 
întreprinderile din  industria prelucrătoare (cusotorese), alimentația  publică (bucătari, chelneri, 
barmeni, comerț (vînzători, contabili). Cele mai multe persoane înregistrate la AOMF sunt din 
domeniul construcții, îngrijirii bătrînilor bolnavi și persoane fără studii calificate. 

Odată cu închiderea unor întreprinderi (de producere a lactatelor, de construcție, transporturi) și 
deschiderea altora noi (alimentație publică, comerț, producerea mobile), este necesar de a oferi 
șomerilor oportunitatea de recalificare, de obținere a meseriilor solicitate pe piața muncii locală. 
Este necesar de a impulsiona activitatea Școlii Profesionale din oraș, a promova învățămîntul dual, a 
facilita dialogul dintre școală și mediul de afaceri.  Este necesar ca școala să pregătească muncitori 
pentru economia raionului.  

Despre oportunitățile de angajare avantajoase în orașul Cimișlia este necesar de a informa 
forța de muncă din localitățile rurale, raioanele învecinate (Basarabeasca, Hîncești, UTA Găgăuzia).  

APL de nivelui I trebuie să conducă activitate asiduă în vederea susținerii migranților 
băștinași reveniți în țară, de a facilita incluziune lor în comunitate.  
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Acestea au fost măsurile propuse de către antreprenori care, fiind întreprinse,  ar  putea 
diminua  una din cele mai acute probleme a antreprenoriatului local– asigurarea cu forța de muncă 
necesară. 

6.8 Poziționarea externă și marketing 

Încă de pe timpuri raionul Cimișlia, a fost poziționat ca o locație cu domeniul comerțului la un 
nivel înalt, ce presupunea o zonă de desfășurare a târgurilor.  

Raionul Cimișlia este recunoscut prin  unele brăduri locale dezvoltate pe teritoriul său cum ar fi:  
vinurile produse de Agrofirma Cimișlia SA, salamurile și  produselor din carne a FRC Cvadrivita 
SRL, berea ”Cimișlia” și băuturile răcoritoale ale FCP Cogîlnic SRL, prune, mere, pere, cireşe cu şi 
fără sâmburi prin uscare la gaz a S.R.L Camedones, tehnica agricolă pprodusă la ÎCS BECK Cimișlia, 
etc.  

Produsele acestor  companii sunt distribuite pe tot teritioriul republicii Moldova, sunt exportate și 
peste hotarele țării. 

CR va continua să susțină și să promoveze producătorii locali, facilitînd participarea lor la diverse 
expoziții și tîrguri naționale și internaționale, organizînd festivaluri  naționale, expoziții și tîrguri 
locale, organizînd concursuri pentru antreprenori.  

În scopul dezvoltării și promovării potențialului investițional al raionului va fi elaborat Profilul 
Investițional al raionului, organizat Forumul Investițional, la care vor participa circa 100 de 
antreprenori din țară și de peste hotare, potențiali investitori.  

 

 

7. Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 Deschiderea APL de nivelul II față de 
necesitățile agenților economici 
locali; 

 Activitate transparentă a structurilor 
de stat  pentru mediul de afaceri; 

  Diversificarea economică; 

 Existența Centrului Multifuncțional , 
ghișeelor unice în raion; 

 Dinamică pozitivă în creșterea 
vînzărilor agenților economici; 

 Număr suficient de instituții 
financiare; 

 Experiență și tradiție în creșterea 
producției agricole (viticultură, 
pomicultură); 

 Bonitate înaltă a terenurilor agricole; 

 Proiecte realizate la nivel de raion în 
diverse domenii (infrastructură de 
suport în afaceri, infrastructura fizică 
de drumuri, managmentul deșeurilor 
menajere solide, invățămînt, social) 

 

 Număr scăzut de întreprinderi mari; 

 Activizm antreprenorial scăzut; 

 Cooperare locală slabdezvoltată; 

 Lipsa  unei platforme de  dialog între 
APL de nivelul II, instituții publice și 
mediul de afaceri; 

 Industrializare slabă a regiunii; 

 Infrastructura de suport în afaceri 
slab dezvoltată; 

 Număr insuficient de prestatori de 
servicii de consultanță 
antreprenorială; 

 Insuficiența activităților de 
promovare a potențialului 
investițional al raionului; 

 Insufuciența  cadrelor calificate din 
sectorul real; 

 Experiență slabă a ag. econ. pentru 
aplicare la creditare și programe de 
finanțare existente; 
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  Cultură antreprenorială 
slabdezvoltată; 

 Mijloace tehnice învechite utilizate în 
agricultură; 

 Lipsa resurselor acvatice/ zonă aridă; 

 Competitivitate scăzută a producție 
autohtone  pe piața UE; 

Oportunități Riscuri 

 

 Oportunități de finanțare alternativă; 

 Așezarea geografică  favorabilă, la 
intersecția drumurilor naționale și 
internaționale; 

 Includerea capitalului migranților în 
economia locală; 

 Colaborare cu ADR Sud, CCI, CJ; 

 Funcționarea  școlii profesionale; 

 Cooperare internațională; 

 Conexiune frontieră; 

 

 Interferența factorului politic; 

 Corupția, birocatizarea excesivă; 

 Legislația inperfectă, lipsă de 
predictibilitate; 

 Emigrația forței de muncă calificate; 

 Îmbătrînirea populației; 

 Curs de schimb valutar instabil; 

 Rata înaltă a dobînzii bancare pentru 
credite; 

 

 

 

8. Viziunea și obiectivele  

 

VIZIUNEA STRATEGICĂ: Raionul Cimișlia, raion /locație cu potențial economic înalt, cu experiență 
și tradiții în agricultură și industrie, își va diversifica economia prin atragerea investițiilor și 
promovarea afacerilor locale pentru a spori calitatea vieții locuitorilor săi  

 

OBIECTIVE:  

1. Stabilirea unei guvernări prietenoase cu mediul de afaceri local 

2. Consolidarea capacităților antreprenoriale, susținerea, încurajarea, promovarea afacerilor locale 

3. Promovarea atractivității investiționale ale raionului 

4.Reabilitarea infrastructurii inginerești (drumuri, gazoducte, apeducte, sisteme de canalizare), 
îmbunătățirea serviciilor de gestionare integrată a deșeurilor solide menajere. 
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9. Planul de acțiuni 

Elementele 
constitutive 

Obiectivele 
principale  

Acțiuni / Idei de 
proiect 

Durata 
(start/finiș) 

Partenerii 
implicați 

Costul 
estimat 

Rezultate Indicatorii de 
monitorizare 

 1. Cooperare și 
relaționare locală 

2.Administrație 
prietenoasă cu 
businessul, 
transparentă și 
necoruptă 

3. Abilități și 
capital uman, 
incuziune 

4.Terenuri și 
infrastructură 

1.Stabilirea unei 
guvernări 
prietenoase cu 
mediul de afaceri 
local 

1.1. Crearea unei 
platforme de dialog 
între APL de nivelul II, 
instituții publice și 
mediul de afaceri 

 ianuarie-martie 
2019 

CR,  

agenți economici, 
instituții publice , 
de învățămînt, de 
consultanță 
antreprenorială,  

ONG-uri 

 500 Euro  Platformă 
creată,  

Dialog dintre 
APL II și AE 
astabilit, 

Creșterea 

încrederii AE  în 

APL de nivelul II,  

Conlucrare 
eficientă  

 Statutul de 
funcționare a 
platformei 
elaborat și 
aprobat, 

Număr de 
sedințe 
desfășurate, 

Probleme 
soluționate, 

Antreprenori 
consultați, 
număr de 
parteneriale 
stabilite 

1.2. Crearea paginii pe 
site-ul Consiliului 
raional  dedicată 
comunicării cu mediul 
de afaceri 

 ianuarie-aprilie 
2019 

 administrația 
raionului 

 700 Euro Pagină  pe site-ul  
CR creată 

Creșterea 
încrederii AE în 
APL de nivelul II 

 Număr de 
informații, știri 
publicate, 
sondaje 
efectuate, număr 
de accesări a 
rubricii, 

 Număr de 
vizualizări a 
paginii 
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2. Consolidarea 
capacităților 
antreprenoriale, 
susținerea, 
încurajarea, 
promovarea 
afacerilor locale 

2.1. Instruirea 
furnizorilor de servicii 
pentru dezvoltarea 
afacerilori și a  
antreprenorilor din 
raion 

 octombrie 
2018 ;  

pe parcursul a. 
2019-2020 

 MEI, ODIMM, 
CCI, ONG-uri  

 2500 Euro  Furnizori locali 
de servicii de 
consultanță 
antrepenoriale  
instruiți; 

Servicii 
antreprenoriale 
diversificate 
oferite  
antreprenorilor 
locali;  

Capacități 
antreprenoriale 
consolidate ale 
AE. 

 Număr de 
instruiri, 
consultări 
oferite AE; 

Competență 
antreprenorială 
sporită; 

Număr de 
afaceri create 

2.2 Crearea bibliotecii 
antreprenoriale 

 august 2018-
ianuarie 2019 

 ODIMM 4000 Euro Bibliotecă 
antreprenorială 
creată 

Număr de 
vizitatori 
antreprenori 
abonați   
bibliotecii 

2.3 Organizarea a 5 
mentor - ship pentru 
strart-app-uri 

pe parcursul 
anilor  2019 -
2020 

ODIMM,  

IA, ONG-uri, 

 AE locali cu 
experiență 

350 Euro 5 start-app-uri 
mentorate,  
capacități 
antreprenoriale 
dezvoltate 

Număt de 
activități de 
mentorat 
efectuate 

2.4 Crearea spațiilor 
de pre-incubare  în IA 

august 2018-
ianuarie 2019 

CR, 

ODIMM, 

Furnizorii de 
servicii  de 
consultanță 

4000 Euro Spațiu de 
preincubare 
creat în IA 

Nr. de tineri 
pregătiți pentru 
activitățe 
antreprenorială 
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antreprenorială 

2.5 Organizarea 
concursului raional 
”Cel mai bun 
antreprenor al anului” 

martie- iunlie 
2019; 

martie-iulie 
2020 

CR Cimișlia, CCI, 
APB 

20000  
Euro 

Concurs 
organizat 

Antreprenori 
locali încurajați, 
susținuți și 
promovați 

Concurs 
organizat, 

Număr de AE 
participanți la 
concurs și 
premiați  

  2.6 Suport în crearea 
grupurilor/asociațiilor 
de producători 
agricoli  

Februarie-
noiembrie 2019 
februarie- 
noiembrie 2020 

CR, IA, CCI 

 MADRM, IFAD; 
APB, GP 

- 1-2 asociații de 
producători 
agricoli create,  

Potențial de 
dezvoltare a 
afacerilor  în 
creștere  

Nr. de ședințe 
organizate cu 
antreprenorii 
din domeniul 
agriculturii 

  2.7 Suport în crearea 
Casei de Ambalare, 
Asociației raionale a 
apicultorilor  
”Albinuța ” 

Ianuarie2019-
decembrie 
2020 

CR, IA, MADRM; 
APB 

2000000 
Euro 

Infrastructura 
de suport în 
afaceri pentru  
creată,  

afaceri 
dezvoltate, 
competititate 
crescută a 
producției 
apicole 

Asociație creată  

 1. Cooperare și 
relaționare locală 

2. Administrare 
prietenoasă , 
transparență și 

3. Promovarea 
atractivității 
investiționale ale 
raionului 

3.1.Elaborarea 
profilului Investițional 
al raionului 

 August 2018- 
mai 2019 

 CR, ADR Sud, AI  1320 Euro  Profil 
investițional al 
raionului 
elaborat plasat 
pe pagina web a 
CR, ADR Sud, 

 PI  elaborat  și 
publicat 
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necoruptă 

3. Abilități și 
capital uman, 
incluziune 

4. Poziționare 
externă și 
marcheting 

MIEPO, CCI; 
investitori 
atrași; 

număr de 
întreprinderi  cu 
capital străin 
deschise 

3.2. Organizarea 
Forumului Economic 
Investițional Regional 

 Iunie-
septembrie 
2019 

ODIMM, ADR 
Sud, CCI, AI 

 3500 Euro  Oportunități 
investiționale 
ale raionului 
prezentate  
investorilor 
străini, număr 
de parteneriate 
stabilite, piețe 
de desfacere 
stabilite pentru 
produsele 
autohtone  

 Forum  
desfășurat;  

Număr da agenți 
economici 
participanți; 

Număr de 
investitori 
participanți;  

Număr de 
parteneriate 
stabilite; 

3.3. Organizarea :  
Festivalului Național 
al Strugurelui, 

 

Expoziției –Tîrg 
”Parada Florilor”,  

 

 

Ziua Națională a 
Vinului 

 mai- august 
2019,  

mai-august 
2020 

 ianuarie-mai 
2019; 

ianuarie-mai 
2020 

 

august-
octombrie 

 MADRM, MEI, 
MCEC, CC, CR,  

AE locali  

 10000 
Euro 

10000 
Euro 

8000 Euro 

8000 Euro 

 

 

5000 Euro 

 Afaceri locale 
promovate, 
parteneriate 
stabilite,  

 Evenimente 
organizate 

Nr. de 
producători 
promovați,  

Nr. de 
participanți  la 
evenimente; 

Număr de 
contracte 
încheiate; 
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Facilitarea participării 
AE la Expoziția 
Națională Fabricat în 
Moldova” 

2019;  

august-
octombrie 2020 

 

 

noiembrie2018-
februarie2019; 

noiembrie 
2019-februarie 
2020 

 

5000 Euro 

 

 

 

2000 Euro 

 

2000 Euro 

  4.Reabilitarea 
infrastructurii 
inginerești 
(drumuri, 
gazoducte, 
apeducte, 
sisteme de 
canalizare), 
îmbunătățirea 
serviciilor de 
gestionare 
integrată a 
deșeurilor solide 
menajere. 

 

4.1Reabilitarea 
drumului de acces 
spre satele: 

Suric cu lungimea de 
5,4 km;  

 

Cenac cu lungimea de 
1,2 km;   

 

reparația drumului     
L 559 Gradiște-
Coștangalia cu 
lungimea de 1,5 km  

 

 

 

 

martie-
noiembrie 2019 

 

martie-
noiembrie2019 

 

martie-
noimbrie 2020 

 

 

 

CR, FRN, APL de 
nivelul I 

 

 

 

675000 
Euro 

 

15000Euro 
Euro 

 

175000 
Euro 

Infrastructura 
drumurilor 
reabilitată; 

Condiții pentru 
dezvoltarea 
afacerilor create,  

Sporirea 
condițiilor de 
trai a populației 
raionului 

Km reabilitați 
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  4.2 Reabilitarea și 
construcția sistemelor 
de apeduct în satele: 
Schinoșica; 

 

Ciucur Minjir 

 

Ialpujeni 

 

 

 

martie-
noiembrie 2019 

martie-

noiembrie 2019 

martie-

noiembrie 2020 

 

 

CR, FEN, APL de 
nivelul I, AE 

 

 

 

 

100000 
Euro 

100000 
Euro 

 

100000 
Euro 

Sisteme de 
apeduct 
rehabilitate 

Condiții bune 
pentru 
activitatea AE și 
de trai 
locuitorilor 
raionului create 

Acces la apă 
potabilă de 
calitate,  

Număr de 
consumatori 
sporit,  

Număr de 
afaceri deschise, 

Locuri de muncă 
deschise; 

 

Nivel de trai 
ridicat 

  4.3 Construcția 
sistemelor de 
canalizare în satele: 

Lipoveni 

 

 

Selemet 

 

Mihailovca 

 

 

martie-

noimbrie 2019 

martie-

noiembrie 2019 

martie-

noiembrie 2020 

 

 

CR, FEN, APL de 

nivelul I,  AE 

 

 

 

200000 

Euro 

250000 

Euro 

250000 

Euro 

Sisteme de 
canalizare 
construite 

Condiții bune 
pentru 
activitatea AE și 
de trai 
locuitorilor 
raionului create 

Număr de 
beneficiari; 

Număr de 
afaceri deschise, 

Locuri de muncă 
deschise; 

Nivel de trai 
sporit;  

 

  4.4 Îmbunătățirea 
serviciilor de 
gestionare integrată a 
deșeurilor menajere 
solide 

Martie-
decembrie2019 

CR, FEN, APL de 
nivelul I, AE 

250000 
Euro 

Sistem de 
gestionare a 
deșeurilor 
menajere solide 
funcțional 

Număr de 
beneficiari; 

Număr de 
afaceri deschise, 
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Condiții bune 

create pentru 

activitatea AE, 

trai decent al 

locuitorilor 

raionului 

 

Locuri de muncă 
deschise; 

Nivel de trai 
sporit;  

 

  4.5 Delimitarea și 
înregistrarea  
proprietății publice a 
raionului (terenuri, 
construcții)  

Pe parcursul 
anilor 2019 -
2020 

CR 10000 
Euro 

Bunuri, 
proprietate 
public a 
raionului 
delimitate și 
înregistrate 

Bunuri, 
proprietate 
public a 
raionului 
delimitate și 
înregistrate 

 

 

 

 

Acțiuni  
Costul estimat , 

Euro 

 

Lacune de 
finanțare  

Remarci  Bugetul local  Bugetele 
nivelurilor 
superioare  

Business  Donatori  

1.1. Crearea unei 
platforme de dialog 
între APL de nivelul II, 
instituții publice și 

 500   500    -   -   -   -     
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mediul de afaceri  

1.2. Crearea paginii pe  
site-ul CR dedicată 
comunicării cu mediul 
de afaceri 

 700    700    -   -   -  -     

2.1. Instruirea 
furnizorilor de servicii 
pentru dezvoltarea 
afacerilor și a 
antreprenorilor din 
raion 

2500 

 

  -   -   -  2500 

 

      

2.2. Crearea bibliotecii 
antreprenoriale  

4000  -    -   - 4000 

 

      

2.3 Organizarea a 5 
mentor - ship pentru 
strart-app-uri 

350   200   -   150  - 

 

      

2.4 Crearea spațiilor 
de pre-incubare  în IA 

4000 - - - 4000 

 

  

2.5 Organizarea 
concursului raional 
”Cel mai bun 
antreprenor al anului” 

20000  15000 - 5000 -   

2.6 Suport  consultativ 
în crearea 
grupurilor/asociațiilor 
de producători agricoli  

-  -  -  -  -  -   
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2.7 Suport în  crearea 
Casei de ambalare; 

Asociației raionale a 
apicultorilor  
”Albinuța ”  

2000000 - - 1500000 500000   

3.1.Elaborarea 
profilului Investițional 
al raionului  

1320 

 

- - - 1320    

3.2. Organizarea 
Forumului Economic 
Investițional Regional  

3500 - - - 3500    

3.3. Organizarea :  
Festivalului Național al 
Strugurelui, 

Expoziției –Tîrg 
”Parada Florilor”,  

Zilei Naționale a 
Vinului; 

Facilitarea participării 
AE la Expoziția 
Națională Fabricat în 
Moldova” 

 

20000 

  

16000 

 

10000 

 

 

4000 

 

13000 

 

8000 

 

6000 

 

 

1000 

 

1000 

 

2000 

 

- 

 

 

-  

 

1000 

 

2000 

 

2000 

 

 

3000  

 

5000 

 

4000 

 

2000 

 

 

- 

  

4.1Reabilitarea 
drumului de acces 
spre satele: 

Suric cu lungimea de 
5,4 km;  

Cenac cu lungimea 

1000000 1000000 - - -   
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de 1,2 km;   

reparația drumului     
L 559 Gradiște-
Coștangalia cu 
lungimea de 1,5 km  

 

4.2 Reabilitarea și 
construcția 
sistemelor de 
apeduct în satele: 
Schinoșica; 

Ciucur Minjir 

Ialpujeni 

300000 200000 100000 - -   

4.3 Construcția 
sistemelor de 
canalizare în satele: 

Lipoveni 

Selemet 

Mihailovca 

700000 

 

 

 

500000 200000 - -   

4.4 Îmbunătățirea 
serviciilor de gestionare 
integrată a deșeurilor 
menajere solide 

250000 150000  50000 50000   

4.5 Delimitarea și 
înregistrarea  
proprietății publice a 
raionului (terenuri, 

10000 10000      



 

 

24 
 

construcții) 

Total  4346870  EURO 

 

  1904400   303000   1563150   576320       

                                                                                       

 

10. PLANUL INTERN DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

 

Tabelul 1.1: Planul de Monitorizare Internă a activităților prezentate 

Activitatea / Ideea de 
proiect 

Durata 
(start/ finiș) 

Rezultatele așteptate 
luna 1-6 (ianuarie 

2019) 

Rezultatele așteptate 
luna 7-12 (iulie-

decembrie 2019) 

Rezultatele așteptate 
luna 13-18 (ianuarie-

iunie 2019) 

Rezultatele așteptate 
luna 19-24 

(decembrie 2020) 
1.1. Crearea unei platforme 
de dialog între APL de 
nivelul II, instituții publice și 
mediul de afaceri 

Ianuarie-
martie 2019 

Platfopmă creată 

 

Dialog între CR și AE 
stabilit, 
Număr crescut a 
membrilor Platformei 

Creșterea competenței 
antreprenorale a 
reprezentanților 
mediului de afaceri 

Creșterea încrederii AE  
în APL de nivelul II,  
Conlucrare eficientă 

1.2. Crearea paginii pe site-
ul Consiliului raional  
dedicată comunicării cu 
mediul de afaceri 

Ianuarie-
aprilie 2019 

Pagină creată Dialog stabilit între CR și 
AE 

Număr în creștere a 
vizualizări paginii 

Creșterea încrederii AE 
în APL de nivelul II 

2.1. Instruirea furnizorilor 
de servicii pentru 
dezvoltarea afacerilor și  
antreprenorilor din raion 

Octombrie 
2018-2019 

Furnizori de servicii 
pentru dezvoltarea 
afacerilor  instruiți 

Servicii antreprenoriale 
diversificate oferite AE 

Servicii prestate de către 
furnizorii instruiți AE, 

 

Creșterea capacităților  
antreprenoriale ale AE 
instruiți,  

 

2.2 Crearea bibliotecii 
antreprenoriale 

August 2018-
ianuarie 2019 

Bibliotecă 
antreprenorială creată 
pe lîngă IA 

Număr de antreprenori 
beneficiari ai bibliotecii 

Creșterea numărului de 
beneficiari ai bibliotecii 

Creșterea competenței 
antreprenoriale ale AE 
instruiți 

 
2.3 Organizarea a 5 mentor - Pe parcursul Un mentor ship 2 mentor ship-uri 2 mentor ship-uri Capacități 
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ship pentru strart-app-uri anilor 2019-
2020 

organizat,  
transfer de cunoștințe și 
exeriențe tinerilor AE 

organizate, relații 
prietenoase stabilite între 
AE, CR 
 

organizate, relații 
prietenoase stabilite 
între AE, CR 
 

antreprenoriale ale 
tinerilor antreprenori 
consolidate 

2.4 Crearea spațiilor de pre-
incubare  în IA 

August 2018-
ianuarie 2019 

Spațiu  pre-incubare a 
afacerilor creat în IA 

Număr de tineri 
antreprenori consultați 

Creșterea numărului de 
tineri antreprenori 
instruiți 

Număr de afacei noi 
create 

2.5 Organizarea concursului 
raional ”Cel mai bun 
antreprenor al anului” 

Martie-iulie 
2019, 
Martie-iulie 
2020 

Elaborarea 
regulamentrului de 
organizare a concursului 
 

Concurs organizat și 
desfășurat 
AE promovați  

Elaborarea 
regulamentrului de 
organizare a concursului 
 

Concurs organizat și 
desfășurat 
AE promovați 

2.6 Suport în crearea 
grupurilor/asociațiilor de 
producători agricoli 

Februarie-
noiembrie 
2019 
februarie- 
noiembrie 
2020 

Creșterea conștientizării 
importanței creării 
grupurilor/asociațiilor 
de producători agricoli  

Număr de producători 
agricoli interesați în 
crearea  grupurilor 
/asociațiilor de 
producători  

 

1-2 grupuri/sociații de 
producători agricoli 
create,  

Potențial de dezvoltare a 
afacerilor  în creștere 

 

1-2 grupuri/asociații 
de producători agricoli 
create 

Potențial de dezvoltare 
a afacerilor  în creștere 

 
2.7 Suport în crearea Casei 
de Ambalare, Asociației 
raionale a apicultorilor  
”Albinuța ” 

Ianuarie2019
-decembrie 
2020 

Consultații oferite 
grupului de producători 
pentru crearea Casei de 
Ambalare, Asociației 
raionale a apicultorilor  
”Albinuța ” 

Activități de pregătire       
( întocmirea caietului de 
sarcini si organizarea 
licitatiei) 
 

Infrastructura de suport 
în afaceri creată  

 

Afaceri dezvoltate, 
competitivitate 
crescută a producției 
agricole ,            
Asociație creată 

3.1.Elaborarea profilului 
Investițional al raionului 

 August 2018- 
mai 2019 

 Colectarea ofertelor 
investiționale de la AE, 
APL de nivelul I  

 

Profil investițional al 
raionului elaborat  și 
plasat pe pagina web a 
CR, portalul ADR Sud 

Număr de investitori 
interesați de 
oportunitățile 
investiționale ale 
raionului; 
Număr de întreprinderi  
cu capital străin 
deschise 

Număr de 
întreprinderi  cu 
capital străin deschise 
în creștere 

3.2. Organizarea Forumului 
Economic Investițional 

 Iunie-
septembrie 

  Forum organizat Oportunități 
investiționale ale 

Număr de parteneriate 
stabilite, piețe de 

Număr de parteneriate 
stabilite în creștere, 
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Regional 2019 raionului prezentate  
investorilor interesați 

desfacere stabilite 
pentru produsele 
autohtone 

piețe de desfacere noi 
stabilite pentru 
produsele autohtone 

3.3. Organizarea :  
Festivalului Național al 
Strugurelui, 

 

Expoziției –Tîrg ”Parada 
Florilor”,  

 

 

Ziua Națională a Vinului 

 

 

 

 

Facilitarea participării AE la 
Expoziția Națională Fabricat 
în Moldova” 

 mai- august 
2019,  

mai-august 
2020 

 ianuarie-mai 
2019; 

ianuarie-mai 
2020 

 

august-
octombrie 
2019;  

august-
octombrie 
2020 

noiembrie201
8-
februarie201
9; 

noiembrie 
2019-
februarie 
2020 

  

 

 

Expoziția –Tîrg ”Parada 
Florilor”organizată și 
desfășurată  

 

 

Eveniment organizat și 
desfășurat 

 

 

 

Număr de AE identificați 
și consultați 

Festivalul Național al 
Strugurelui organizat și 
desfășurat 
 
AE promovați, 
Număr de contracte 
încheiate 
 
 
 
 
 
Vinificatori promovați 
 
 
 
 
 
 
Număr de AE participanți 
la expoziție 
Număr de afaceri 
promovate, 
Număr de contracte 
încheiate 

 
 
Festivalul Național al 
Strugurelui organizat și 
desfășurat 
 
 
Expoziția –Tîrg ”Parada 
Florilor”organizată și 
desfășurată  

 
 
 
 
Eveniment organizat și 
desfășurat 

 
 
 
 
 
 
Număr de AE identificați 
și consultați 

 
 
AE promovați,  
Număr de contracte 
încheiate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinificatori promovați 
 
 
 
 
 
 
Număr de AE 
participanți la 
expoziție 
Număr de afaceri 
promovate, 
Număr de contracte 
încheiate 

4.1Reabilitarea drumului de 
acces spre satele: 

 

martie-

Activități de pregătire     
( întocmirea caietului de 

Infrastructura drumurilor 
reabilitată 

Activități de pregătire     
( întocmirea caietului de 

Infrastructura 
drumurilor reabilitată 
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Suric cu lungimea de 5,4 km;  

 

Cenac cu lungimea de 1,2 
km;   

 

reparația drumului     L 559 
Gradiște-Coștangalia cu 
lungimea de 1,5 km  

 

noiembrie 
2019 

martie-
noiembrie  
2019 

 

martie-
noimbrie 
2020 

sarcini si organizarea 
licitatiei) 
 

Condiții pentru 
dezvoltarea afacerilor 
create,                       
Sporirea nivelului  de trai 
a populației raionului 

sarcini si organizarea 
licitatiei) 
 

Condiții pentru 
dezvoltarea afacerilor 
create,                 
Sporirea nivelului  de 
trai a populației 
raionului 

4.2 Reabilitarea și 
construcția sistemelor de 
apeduct în satele: 
Schinoșica; 

 

 

Ciucur Minjir 

 

Ialpujeni 

 

 

 

martie-
noiembrie 
2019 

martie-
noiembrie 
2019 
martie-
noiembrie 
2020 

Activități de pregătire     
( întocmirea caietului de 
sarcini si organizarea 
licitatiei) 
 

Sisteme de apeduct 
reabilitate 
Condiții bune pentru 
activitatea AE și de trai 
locuitorilor raionului 
create 

Activități de pregătire     
( întocmirea caietului de 
sarcini si organizarea 
licitatiei) 
 

Sisteme de apeduct 
reabilitate 
Condiții bune pentru 
activitatea AE și de trai 
locuitorilor raionului 
create 
 

4.3 Construcția sistemelor 
de canalizare în satele: 

Lipoveni 

 

Selemet 

 

 

 
martie-
noimbrie 
2019 
martie-
noiembrie 
2019 
martie-

Activități de pregătire     
( întocmirea caietului de 
sarcini si organizarea 
licitatiei) 
 

 

 

Sisteme de canalizare 
construite 
Condiții bune pentru 
activitatea AE și de trai 
locuitorilor raionului 
create 

Activități de pregătire     
( întocmirea caietului de 
sarcini si organizarea 
licitatiei) 
 

Sisteme de canalizare 
construite 
Condiții bune pentru 
activitatea AE și de trai 
locuitorilor raionului 
create 
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Mihailovca noiembrie 
2020 

 

4.4 Îmbunătățirea serviciilor 
de gestionare integrată a 
deșeurilor menajere solide 

Martie-
decembrie  
2019 

Activități de pregătire     
( întocmirea caietului de 
sarcini si organizarea 
licitatiei) 
 

 

Sistem de gestionare a 
deșeurilor menajere 
solide funcțional 
Condiții bune create 
pentru activitatea AE, trai 
decent al locuitorilor 
raionului 
 

  

4.5 Delimitarea și 
înregistrarea  proprietății 
publice a raionului (terenuri, 
construcții) 

Pe parcursul 
anilor 2019 -
2020 

Bunuri, proprietate 
publică a raionului 
delimitate și înregistrate 

Bunuri, proprietate 
publică a raionului 
delimitate și înregistrate 

Bunuri, proprietate 
publică a raionului 
delimitate și înregistrate 

Toate bunurile, 
proprietate publică a 
raionului delimitate și 
înregistrate 
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Anexa 1 Lista membrilor echipei de elaborare a planului și a  grupului de lucru 

 

Componența echipei de elaborare a Planului de Dezvoltare Economică a raionului Cimișlia pentru 

anii 2018-2020, este următoarea: 

Prețedintele echipei de elaborare: 
-Netedu Gheorghe, vicepreședintele raionului 
Membri: 
- Răileanu Natalia, șefa drecției economie și atragerea investițiilor, 
- Șolopa Anastasia, specialist principal al drecției economie și atragerea investițiilor, 
- Vacarciuc Serghei, conducătorul SRL ”Repconsult” , rezident al Incubatorului de Afaceri Cimișlia 
- Tășcă Viorica,  membra AO ”Pro Cimișlia” 

 

Componența grupului de lucru, constituit prin dispoziția președintelui raionul,  format din 

reprezentanții mediului de afaceri cu capital privat cît și cu capital public și societății civile din 

raion este următoarea: 

 

1. Țurcanu Mihail, consilier raional, conducătorul SRL ”Peracos Prim”, președintele 

patronatelor lucrătorilor din agricultură din raionul Cimișlia 

2. Prodan Sveatoslav, consilier raional, directorul Întreprinderii  ”Silvo Cinegetică 

Cimișlia” 

3. Colța Maxim, consilier raional, directorul SRL ”Pliton” 

4. Badan Tatiana, primarul s. Selemet, președintele CALM 

5. Ciudin Elena, viceprimarul s. Gura Galbenei 

6. Pașcaneanu Eremia, primarul com. Ialpujeni 

7. Aramă Tatiana, șefa secției planificare strategică și programare, ADR Sud 

8. Andronachi Sergiu, manager al ÎM ”Servicii Publice” Cimișlia 

9. Pașcanean Olga, managera Incubatorului de Afaceri Cimișlia 

10. Galcenco Elena, directoarea BC Moldova Agroindbank,  filiala Cimișlia 

11. Comorschi Oleg, conducătorul SRL ”Comorschi Grup” 

12. Chiperi Valentin,  directorul  SC ”Casaviconis -VCH” SRL 

13.  Pleșca Elena, directoarea  ÎI ”Pleșca Elena” 

14.  Balan Gheorghe, președintele AO ”Albinuța” 

15.  Popușoi Sergiu, directorul  SRL ”Camedones” 

16. Odobescu Gheorghe , conducătorul  ÎI ”Odobescu” 

17. Zamfirov Vladimir, șef al direcției agricultură și industria prelucrătoare 

18. Maria Gîrnaja, șefa direcției pentru statistică Cimișlia 

19. Sîrbu Anastasia, șefa AOFM 

20. Pozneac Tudor, director adjunct al școlii profesionale Cimișlia 

21. Samoilov Alexei, directorul  ÎI  ”Samoilov Alexei” 

22. Ciobanu Nicolae , conducătorul GȚ ”Ciobanu Nicolae” 

 

 


