
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

D E C I Z I E  

                                                                                                                                              proiect 

din 22 martie 2019                                                                                             nr. 01/29 

 

Cu privire la implementarea Planului 

Strategic de  dezvoltare socio- economică a  
raionului Cimișlia pentru anii 2013-2020. 

 

În temeiul art.4(2) din Legea privind  descentralizarea administrativă nr.435-XVI 

din 28.12.2006, art. 43(1) lit.j) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI 

din 28.12.2006, deciziei consiliului raional  ”Cu privire la Planul Strategic de dezvoltare 

socio-economică a raionului Cimișlia pentru anii 2013-2020” nr. 4/1  din 26.04.2013,  

Consiliul raional Cimişlia DECIDE: 

 

1. A lua act de rapoartele șefilor de subdiviziuni ale Consiliului raional Cimișlia privind 
realizarea în a. 2018 a Planului Strategic de Dezvoltare socio-economică a raionului 
Cimișlia pentru anii 2013-2020. 

2. A aproba Planurile  de Acțiuni a subdiviziunilor Consiliului raional pentru anul 2019 
privind implementarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a raionului 
Cimișlia pentru anii 2013-2020 (se anexează). 
3. Responsabili de executarea Planurilor de Acțiuni pentru anul 2019 sînt șefii de 
subdiviziuni a Consiliului raional. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Iovu Bivol, 
președinte al  raionului Cimișlia. 
5. Prezenta decizie va fi adusă la cunoștința publică prin afișare. 
6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a 
Consiliului Raional Cimișlia. 
 

Preşedintele şedinţei   
Secretarul Consiliului raional                       Spînu Vasile                                
                                                           

Coodonat : 

Președinte al raionului                                                                       Iovu Bivol 

 

Avizat de: 

Vicepreședinte al  raionului                            Gheorghe Netedu 

Secretar al consiliului                                                                         Vasile Spînu 

Jurist                                                                                                    Anatol Casap 

Proiect elaborat de:  

Șef al Direcției Economie                                      Natalia Răileanu 

 

 



 

 

 

Notă informativă 
 

la proiectul deciziei Cu privire la Planurile de Acțiuni a subdiviziunilor Consiliului  
raional pentru a. 2019 privind implementarea Planului Strategic de dezvoltare 

socio-economică  (PSDSE) al raionului Cimișlia pentru anii 2013-2020 

 

 

În scopul atingerii obiectivelor  propuse în PSDSE este oportun ca fiecare 
subdiviziune a Consiliului raional să elaboreze  un Plan de Acțiuni pe termen scurt 
( un an).  

Planul anual de Acțiuni conține acțiuni concrete care urmează a fi realizate în anul 
2019, subacțiuni, indicatori de produs, termeni concreți de realizare și persoane 
responsabile de îndeplinirea acțiunilor.  
 Aceste elemente au rolul de a planifica corect activitățile, astfel încît 
implementarea PA să se facă în condiții de eficiență.  
 

Planurile de Acțiuni pentru a. 2019 propuse spre aprobare sunt  elaborate în baza 
Planului Strategic de dezvoltare socio-economică al raionului Cimișlia pentru anii 

2013-2020 de către subdiviziunile Consiliului raional Cimișlia, responsabile de 
implemnentatea Planului și  conțin măsuri (proiecte) concrete  în cele 5 domenii 
prioritare de dezvoltare a raionului: 

- Dezvoltarea infrastructurii  și amenajării teritoriului; 
- Dezvoltarea economică locală; 
- Educație, cultură și protecție socială; 
- Protecția mediului înconjurător, eficiență energetică și utilizarea energiilor 
regenerabile; 

- Consolidarea APL și dezvoltarea parteneriatelor. 

 

Responsabilii pentru implementarea lui mai eficient vor monitoriza atât problemele 
cît si rezultatul punerii în aplicare a acțiunilor planificate. 
 

Avînd în vedere cele mai sus menționate consider oportun acest proiect de decizie 
și îl înaintez spre aprobare consiliului raional. 

 

 

 

 

Șefa DEAI                                                                   
Natalia Răileanu 

 



Executarea PLANULUI  STRATEGIC
                                        de dezvoltare social –economic pentru anii  2012-2020 în IMSP CS Cimişlia pentru anul 2018

Nr.
d/o

Ac iuni implementateț          Loca iț
a 

Termenii de 
realizare

 Indicatori de produs/ 
rezultat ob inut ț

Executor

1.1 Îndeplinirea  Legii  ocrotirii  sănătăţii  nr.  411-XIII  din
28.03.1995,  Hotărîrilor  Guvernului  Republicii  Moldova,
ordinelor  Ministerului  Sănătăţii  i  Compania  Na ionalăș ț

Asigurări Medicale,  HG „Cu privire la aprobarea Programului
Unic  al  asigurării  obligatorii  de  asistenţă  medicală”  i  aș

normelor metodologice, deciziile fondatorului. 

CS Cimi liaș Permanent Executat Şef  CS, Şefii SMF

1.2 Organizarea şi petrecerea  consiliilor medicale, conferinţelor
clinice, seminarelor de instruire, ect.

CS Cimi liaș Periodic
conform
planului 

Executate (12 consilii 
medicale comune cu SR
şi CSP , 12 şedinţe CM 
instituţionale, 30 
seminare de instruire şi 
12 conferinţe clinice)

Şef CS
Şefii SMF

1.3 Organizarea „Zilei medicului de familie”  şi „Ziua asistenţei
medicale”  cu  instruirea  lucrătorilor  medicali  conform
programului.

CS Cimi liaș Bi-lunar, pe
parcursul  anului

Executate 20 sedinte cu 
medicii de familie, 25 
sedinte de instruire cu 
asistente medicale 

Şefii SMF

1.4 Petrecerea volantelor cu responsabiliii de servicii CS Cimi liaș Săptămînal Îndeplinit Şef  CS

1.5 Organizarea  lucrului comisiei medicale de control CS Cimi liaș Zilnic Luni – vineri de la 
11.00-13.00

Şefii SMF

1.6 De organizat lucrul comisiei curative de control cu examinarea
cazurilor de deces

CS Cimi liaș Lunar Efectuate:4 comisii 
curative.

Şefii SMF

1.7 Discuţia problemelor actuale caracteristice pentru fiece Centru
de Sănătate în parte

CS Cimi liaș Trimestrial Petrecute 4 consilii 
medicale 

Şefii SMF

1.8 a. De conlucrat activ cu APL de I nivel şi a examina la şedinţa
consilierilor  primăriilor  starea  sănătăţiipopulaţiei  din
localitate.
De elaborat măsuri de ameliorare a acesteia şi de rezolvare a
tuturor problemelor medico-sociale.
b. De conlucrat activ cu APL de II nivel pentru rezolvarea 

CS Cimi liaș Anual 
i la necesitateș

Executate 12 şedinţe 
comune cu APL de niv. 
I şi nivelu II

Şef  CS, Şefii SMF
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problemelor de sănătate publică, lucrul în comun în 
îndeplinirea Programele  Na ionale  de  sănătateț

1.9 Efectuarea deplasărilor de către administraţia CS în instituţiile
medicale  din  sector  pentru  examinarea  volumului  şicalităţii
acordării  asistenţei  medicale  populaţiei,  necesităţilor
instituţiei.

CS Cimi liaș Trimestr. Efectuate: 36 de 
deplasări.

Şef  CS, Şefii SMF

1.10 Elaborare  de  proiecte  către  Organizme Internaţionale  i  al iș ț

finan atori  pentru renovări  capitale  şi  asigurare  cu  utilaje  şiț

dispozitive medicale 

CS Cimi liaș Permanent Strategia de schimbare 
socială şi de 
comportament în rîndul
tinerilor din r. Cimişlia 
pe probleme cheie 2017-
2019 – 160000MDL

Şef  CS, coordonator
CSPT

II. Baza tehnico-materială
2.1 Reparaţii  curente 

CS Cimişlia (contabilitate;
Laborator; staţionar de zi; coridor et.II; garaj, CCSM)
OMF Sagaidac, OMF Batîr.
• Renovare geamuri si uşi la CS Cimişlia(vetraje)
• OS Iurievca; OMF Batîr; OMF Sagaidac; OS Valia-Perjei
• Reparaţia acoperişelor OMF Sagaidac, OMF Troiţcoe, 

OS Iurievca, OMF Bogdanovca-Veche
Reparaţii cosmetice CS Cimişlia(fizioterapia);
• OMF Hîrtop; OS Valiea-Perjei; OS Coştangalia(deposit); 

OS Bogdanovca-Nouă(deposit);OMF Ciucur- Mingir; OS 
Ialpug; OMF Troieţcoe; OMF Gradişte; OMF 
Cenac(trotuar);OS Suric(fasadă)

• Reamplasarea OMF Mihailovca

CS Cimi liaș

OMF Batîr
OMF
Sagaidac
OS Iurievca
OMF
Bogdanovc
a-Veche,

2018
Reparaţii efectuate:
CS Cimişlia 
(contabilitate;
Laborator; staţionar de
zi; coridor et.II; garaj, 
CCSM), OMF Batîr 
(acoperiş), OMF 
Sagaidac; OMF Hîrtop;
OS Valiea-Perjei; OS 
Coştangalia (deposit); 
OS Bogdanovca-Veche, 
OS Iurevca, OMF 
Troiţcoe,

OMF Mihailovca- 
reamplasare

Şef  CS
Administra iaț

publică locală

III. Resursele umane, perfecţionarea profesională continuă, informatica şi statistica medicală
3.1 De pregătit  rezerva  de  cadre  şi  înaintarea  lor  la  posturi  de

conducere.  De  acordat  ajutor  permanent  în  organizarea
lucrului persoanelor numite la posturi de conducere.

CS Cimi liaș Pe parcursul
anului,

Permanent 

Îndeplinit Şef  CS Inspector
RU

3.2 De  programat  şi  de  asigurat  perfecţionarea  permanentă  a CS Cimi liaș Conform Au fost instruiţi: 9 Şef  CS Inspector
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cadrelor medicale, conform planurilor anuale. planului anual medici de familie şi 15 
asistente medicale.

RU

3.3 De înaintat cerinţă faţă de MS pentru asigurarea cu cadre 
medicale (medici de familie) de conlucrat cu USMF ,, 
NicolaeTestimi eanu” i colegiile medicale pentru recrutarea ț ș

cadrelor medicale
m/f  la:   OMF Mihailovca,  OMF Selemet,OMF Batîr,  OMF
Ecaterinovca,  OMF  Gradişte,  OMF  Topala,  OMF  Sagaidac
medic  imagist  radiolog  CS  Cimişlia,  medic  fizioterapeut
reabilitolog  CS  Cimişlia,  laborant  în  medicină,  medic
cab.diagnosti-funcţional

CS Cimi liaș Anual de
înaintat

cerinţăfaţă de
MS

S-au reformat 
sectoarele conform 
normativelor noi
 

Şef  CS, Inspector
RU,

DirecţiaSănătăţii MS

3.4 De  asigurat  participarea  lucrătorilor  medicali  în  lucrul
conferinţelor clinice, seminare, societăţi

CS Cimi liaș Permanent Efectuate :26 de 
conferinţe clinice.

Şefii SMF

3.5 Implimentarea (SIA) programelor informa ionale integrate înț

statistică,  contabilitate,  farmacie  cu  asigurarea  accesului
permanent la internet.

CS Cimi liaș Permanent SIAP implementat 
-parţioal

Şef  CS, specialist în
informatică şi

statistică medicală
3.6 Abonarea la presa medicală periodică CS Cimi liaș Anual Abonate -11 unităţi Şef  CS, Inspector

RU 
3.7 Stimularea  materială  a  lucrătorilor  medicali  ce  posedă

categorii  de specialitate.  Evaluarea  simestrială  a  lucrătorilor
medicali în comisie de tarificare.

CS Cimi liaș Ziua lucrătorului
medical

Efectuate: 2 şedinţe de 
evaluare, premii de 
Ziua lucrătorului 
medical, bonificarea 
pentru indicatorii de 
performanţă

Şef  CS, Şefii SMF
contabil-şef, 

3.8 Asigurarea prevederilor contractului colectiv  de muncă între
administraţia CS şi Sindicate

CS Cimi liaș Anual Asigurat Şef  CS, Preşedintele
sindical

3.9
Organizarea  şi  sărbătorirea  zilei  profesionale  a  lucrătorilor
medicali

CS Cimi liaș Trimestru II, 
anual

Organizată Şef  CS, Şefii SMF,
contabil

IV. Activitatea medicală 

4.1 Acordarea serviciilor de AMP în conformitate cu PCN, PCI 
standardelor medicale unice.

CS 
Cimi liaș

Permanent PCN-55 implementate
PCI-45 elaborate.

Şefii SMF, med. de
familie

4.2 Efectuarea auditului intern pentru sporirea calităţii serviciilor CS Consiliul Efectuate 13 audite Şefii SMF
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medicale  cu raportare în Consiliul  Calită ii  Institu ionalț ț Cimi liaș calită iiț

4.3 Evaluarea  detailată  a  activităţiiinstituţiilor  medicale  cu
organizarea măsurilor pentru ameliorarea situaţiei

CS 
Cimi liaș

Anual Exacutate:4 rapoarte 
de evaluare

Şef  CS, Şefii SMF,
Şeful Secţiei

Statistică 
4.4 Pregătirea materialelor ce vizeză probleme în sănătatea publică

pentru  examinarea  la  şedinţele  primăriilor  şi  în  Consiliul
Raional  

CS 
Cimi liaș

Anual 
i la cerereaș

APL

Executate: 12 Consilii 
Raionale

Şef  CS, Şefii SMF

4.5 Pregătirea materialelor pentru examinarea în consiliul medical
comun  a  CMF,  SR,  CMP  şi  AMU  întru  îmbunătăţirea
conlucrării şicontinuităţii între instituţii.

CS 
Cimi liaș Lunar 

Executat Şef  CS, Şefii SMF,
Şeful secţiei

statistică
4.6 Programarea  şi  asigurarea  deplasărilor  specialiştilor  CS  şi  a

Secţiei  consultative în  instituţiile  medicale  din sector  pentru
acordarea lucrului consultativ, organizatoric şi metodic 

CS 
Cimi liaș

Lunar, conform
programului 

Executate: 4 şedinţe 
acordate lucrului 
consultativ 

Şef  CS, Şefii SMF

4.7 De efectuat analiza detailată a cazurilor de mortalitate infantilă
şi a persoanelor decedate în vîrstă aptă de muncă i de maladiiș

acute.

CS
Cimi liaș

Trimestrial Efectuate: 4 rapoarte 
de evaluare

Şefii SMF

4.8 De  efectuat  analiza  cazurilor  de  îmbolnăvire  cu  pierderea
temporară a capacităţii de muncă şi invaliditatea primară

CS
Cimi liaș

Semestrial Efectuate:2 rapoarte de
evaluare

Şefii SMF

4.9 Evidenţa  volumului  i  calită ii  serviciilor  medicale  prestateș ț

pacienţilor conform Programului Unic 
CS
Cimi liaș

Permanent Executate:12 procese 
verbale

Contabil-şef CS

V. Înzestrarea cu utilaj şi transport
5.1 Cîntar pentru maturi CS

Cimişlia
2018 Procurat ef CS Ș

5.2 Frigider CS
Cimi liaș

2018 Procurat
Şef  CS,

5.3 ECG CS 
Cimi liaș

2018 Procurat Şef  CS
APL

5.4 Psihrometre CS 
Cimi liaș

2018 Procurat Şef  CS,

5.5 Defibrilator CS
Cimi liaș

2018 Contractat
Şef  CS,

5.6 Cîntar pentru laborator CS
Cimi liaș

2018 Contractat
Şef  CS,

5.7 Electroade pentru electrofarez CS
Cimi liaș

2018 Procurat
Şef  CS,
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5.8 CSPT,CCS - utilizarea sălii de recuperare fizică CS
Cimi liaș

2018 Procurat
Şef  CS,

Şef
IMSP CS Cimişlia Ludmila Capcelea
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Raport

 de executare a planului de acţiuni privind implementarea strategiei raionale de dezvoltare socio-economică pentru a. 2018

a Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare raionul Cimişlia

   Obiectivul  nr. 1: Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Ac iuniț Subac iuniț Indicatori de

produs /rezultat

Termen de

realizare

Responsabil Nivel de 

realizare

1.1 Elaborarea Planului raional  de acţiuni 
privind implementarea strategiei rationale în 
domeniul agriculturii şi industriei 
prelucrătoare.

1.1.1Elaborarea planului Plan elaborat Ianuarie Speciali tii ș

DAIP
Ac iune ț

realizată

1.1.2 Aprobarea planului Plan aprobat Ianuarie Speciali tii ș

DAIP
Ac iune ț

realizată

1.2Asistenţă pentru crearea asociaţiilor  de  
producători

1.2.1.Identificarea agen ilor economici din sectorul ț

agricol care solicită asocierea în grupuri de 
producători agricoli.

Agen i economiciț

identifica iț
perma-

nent

Speciali tii ș

DAIP
Au fost  
identifica i  7 ț

producători 
agricoli care      
solicită asoci-
ere în grup.

1.2.2. Informarea producătorilor agricoli  privind  
legisla ia în vigoare referitor la grupurile de ț

producători agricoli i asocia iile lor, pentru ș ț

îmbunătă irea accesului la infrastructura post-ț

recoltare i accesului pe pia ă.ș ț

Producători 
agricoli informa iț

perma-
nent

Speciali tii ș

DAIP
Au fost  
informa i  7 ț

producători 
agricoli.         



1.3.Dezvoltarea capacităţilor de 
antreprenoriat prin organizarea diverselor  
instruiri, seminare,  mese rotunde, traininguri
în domeniul antreprenoriatului

1.3.1.  Organizarea  i  desfăşurarea  seminarelor  deș

instruire:

- coala de iarnă a viticultorului :Ș

,,Bunele practici în cultura strugurilor pentru masă
i pentru vin”ș

- Particularităţile  producerii strugurilor în condi iileț

a 2018. 

 -Particularităţile  producerii  fructelor  în  condi iileț

anului 2018.

- Protecţia integrată a plantaţiilor pomi-viticole de
boli şi dăunători. 

-  Aplicarea opera iilor fitotehnice  în verde  la vi aț ț

de vie în condi iile anului curent.ț     

Seminare
desfăşurate

ianuarie

Februarie

mai

Iunie

Speciali tii ș

DAIP 

Speciali tii ș

DAIP 

Speciali tii ș

DAIP 

Speciali tii ș

DAIP

Ac iune ț

realizată

Au participat 
la instruire 35 
producători 
agricoli 

Au participat 
la instruire 43  
producători 
agricoli 

Au participat 
la instruire 39 
producători 
agricoli 

Au participat 
la instruire 21 
producători 
agricoli 

1.3.2. Organizarea participării producătorilor 
agricoli la seminarele republicane i zonale.ș

Numărul de 
seminare 
Numărul de 
participan i.ț

Ianuarie -
septembrie

Speciali tii ș

DAIP
Au participat 
la  6 seminare  
zonale de 
instruire 41 de 
producători 
agricoli

1.4.Facilitarea participării agen ilor ț

economici la expoziţii i ș forumuri na ionale ț

i interna ionale „Fabricat în Moldova”ș ț     

„Farmer”   „Moldagroteh” ş.a.

1.4.1. Informarea agen ilor economici despre ț

expozi ii, forumuri na ionale i interna ionale, ț ț ș ț

modalitatea de participare la ele.

Număr de agen i ț

economici 
informa i.ț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost  
informa i  65 ț

producători 
agricoli



1.4.2. Organizarea participării agen ilor economici ț

la expozi ii, forumuri na ionale i interna ionaleț ț ș ț

Număr de agen i ț

economici 
participan i. ț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au participat 
la expozi ia ț

,,Fabricat în 
Moldova ”   3 
agen i ț

economici
1.5.Încurajarea agenţilor economici pentru 
asimilarea investiţiilor interne şi externe

1.5.1.Informarea agen ilor economici privind ț

proiectele de finanţare  în complexul agroalimentar 
al Repubicii   Moldova  pentru anul 2018

Număr de agen i ț

economici 
informa i.ț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost  
disiminate 19 
informa ii ț

producătorilor 
agricoli

Obiectivul  nr. 2:  Stimularea şi dezvoltarea economiei,  agriculturii şi industriei prelucrătoare

Ac iuniț Subac iuniț Indicatori de

produs /rezultat

Termen de

realizare

Responsabil

2.1 Stimularea dezvoltării  agriculturii 
ecologice

 2.1.1.Identificarea agen ilor economici din sectorulț

agricol interesa i în producerea i comercializarea ț ș

produselor agricole ecologice.

Numărul  
producătorilor 
agricoli 
identifica i.ț

2018 Speciali tii ș

DAIP

Au fost 
identifica i 2 AEț

2.1.2.Asisten ă  metodologică  privind etapele de ț

conversie în agricultura ecologică.  
Numărul de 
consulta ii.   ț

2018
 

Speciali tii ș

DAIP
A fost informat 
1 agent 
economic

2.2.Utililizarea eficientă a mijloacelor 
fondului de subvenţionare a producătorilor 
agricoli

2.2.1.Familiarizarea cu formele de sprijin i ș

înlesniri acordate producătorilor agricoli pentru 
anul 2018.

Agen i economiciț

informa i.ț

Permanent Speciali tii ș

DAIP

Au fost 
informa i ț

118 producători 
agricoli 

2.2.2. Acodarea ajutorului la întocmirea dosarelor 
de subven ionare pentru ob inerea sprijinului ț ț

financiar. 

Nr. producătorilor
agricoli ajuta i la ț

întocmirea 
dosarelor de 
subven ionare.ț

Martie
-octombri

e

Speciali tii ș

DAIP
Au fost ajuta i ț

să întocmească 
dosarele de 
subven ionareț

 23 AE.

2.3.Utilizarea  metodelor  conservative de 
prelucrare a solului după principiile No-Till 
şi Mini-Till

2.3.1.Informarea agenţilor economici privind utilizarea
eficientă  a  utilajului,  echipamentului,tehnologiilor  cu
consum redus de energie. 

Numărul de 
agen i economici ț

informa i.ț

2018 Speciali tii ș

DAIP

Au fost 
informa i   11 ț

agen i ț

economici



2.3.2. Identificarea producătorilor agricoli potenţiali
de a implementa metodele conservative de 
prelucrare a solulului.

Numărul  
producătorilor 
agricoli 
identifica iț

2018 Speciali tii ș

DAIP
S-au  identificat 
2  producători 
agricoli

2.4.Cultivarea imaşelor şi trecerea la 
păşunatul controlat

2.4.1.Oferirea serviciilor de consultan ă APL I  ț

privind procesul tehnologic de cultivare a culturilor 
furajere pe terenurile de uz comun.

Numărul  
producătorilor 
agricoli 
consulta i.ț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
consulta i ț

speciali tii din ș

2 primării

2.5.Stimularea creării minifermelor  de 
bovine, porcine şi ovine

2.5.1.Identificarea persoanelor fizice i juridice ș

poten iale de a înfiin a  miniferme de cre tere a ț ț ș

animalelor

Numărul de 
persoane fizice i ș

juridice  identifica

2018 Speciali tii ș

DAIP

S-au  identificat 
1  persoane 
poten iali   de a ț

înfiin a ferme.ț

2.5.2.Consultarea persoanelor cointeresate privind 
condi iile de subven ionare pentru  a 2018.ț ț

Numărul de 
persoane 
consultate

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
consultate  2 
persoane 

2.6.Stimularea construcţiei depozitelor  
frigorifice  de păstrare a producţiei agricole

2.6.1.Identificarea persoanelor  cointeresate  de a 
construi depozite frigorifice  de păstrare a 
producţiei agricole.

Numărul de 
persoane 
identificate

2018 Speciali tii ș

DAIP
A fost 
identifica i  3 ț

agen i ț

economici.

2.6.2.Informarea producătorilor agricoli privind 
sprijinul financiar acordat pentru compensarea 
costului la construc ia ț frigiderelor de păstrare a 
producţiei agricole

Numărul  de 
informa ii ț

acordate.

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost acordate
informa ii  la 3  ț

producători 
agricoli.

2.7.Stimularea creşterii producţiei din 
sectorul zootehnic (de carne, lapte, miere şi 
ouă)

2.7.1.Informaţie consultativă producătorilor din 
sectorul zootehnic privind ameliorarea genetică a 
efectivului de animale.

Numărul de 
producători din 
sectorul zootehnic
informa iț

2018 Speciali tii ș

DAIP

Au fost  
informa i  2 ț

producători 
agricoli 
cointeresa iț



2.8.Stimularea prelucrarii materiei  prime din
sectorul zootehnic

2.8.1.Acordarea asisten ei informa ionale la  ț ț

creşterea productivităţii şi competitivităţii 
sectorului zootehnic  prin modernizarea utilajului 
tehnologic

Numărul de 
informa ii ț

furnizate.

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
furnizate 
informa ii la 2 ț

producători 
agricoli.

2.9..Stimularea prelucrării materiei  prime 
din sectorul horticol (legume şi  fructe)

2.9.1. Informarea producătorilor agricoli privind 
metodele de sporire a productivităţii şi 
competitivităţii sectorului horticol  prin 
modernizarea utilajului şi infrastructurii post 
-recoltare şi procesare

Număr de agen i ț

economici 
informa i.ț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
informa i  8 ț

producători 
agricoli.

2.10.Extinderea plantaţiilor de livezi cu 
specii sîmburoase i culturi nucifereș

2.10.1.Identificarea producătorilor agricoli 
potenţiali de a planta livezi cu specii sîmburoase  i ș

nucifere

Numărul  
producătorilor 
agricoli 
identifica iț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
identifica i  18 ț

producători 
agricoli 

2.10.2.Sprijin informa ional privind producătorii de ț

material  săditor.
Producători 
agricoli informa iț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
furnizate 
informa ii  la  ț

18 producători 
agricoli.

2.10.3.Participarea în  lucrul comisiei privind 
verificarea suprafeţelor  plantate cu livezi în scopul 
subven ionării ț

Suprafe ele ț

planta iilor ț

verificate

iunie-
noiembrie

Speciali tii ș

DAIP
 Au fost 
verificate  54 ha
plantate    la 12  
producători 
agricoli .

2.11.Extinderea plantaţiilor de  viţă de vie 2.11.1.Identificarea producătorilor agricoli 
potenţiali de a planta vii

Numărul  
producătorilor 
agricoli 
identifica iț .

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
identifica i   6 ț

producători 
agricoli.

2.11.2.Sprijin informa ional privind producătorii de ț

material săditor
Producători 
agricoli informa iț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
furnizate 
informa ii la 6 ț

producători 
agricoli.

2.11.3.Participarea în lucrul comisiei privind 
verificarea suprafeţelor plantate cu vii în scopul 
subven ionăriiț

Suprafe ele ț

planta iilor ț

verificate

Martie
-noiembri

e

Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
verificate  
  42  ha plantate 
la 4 producători 
agricoli 



2.12.Stimularea creşterii  culturilor bacifere 2.12.1.Identificarea producătorilor agricoli 
potenţiali de a planta culturi bacifere.

Numărul  
producătorilor 
agricoli 
identifica iț

2018 Speciali tii ș

DAIP
 Nu a  fost 
identificat  
nici un 
producător 
agricol.

2.12.2.Consultarea  producătorilor agricoli 
cointeresaţi  privind tehnologiile avansate de 
cultivare a baciferelor.

 Producători 
agricoli consulta iț

2018 Speciali tii ș

DAIP
A fost consultat 
1 producător 
agricol.

2.13. Stimularea creşterii legumelor pe teren 
protejat

2.13.1.Identificarea producătorilor agricoli 
potenţiali de a cre te legume pe teren protejat .ș

  Producători 
agricoli 
identifica iț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Nu a  fost 
identificat 
nici  un 
producător 
agricol.

2.13.2.Consultarea crescătorilor de legume privind 
structura optimală de rota ie a culturilor legumicole ț

în sere i solarii.ș

Producători 
agricoli consulta iț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
consulta i   5 ț

producători 
agricoli.

2.14.Utilizarea deşeurilor agicole în 
brichetare şi peleţi

2.14.1.Informarea popula iei privind beneficiile ț

utilizării resturilor vegetale în producerea de 
brichete i pele i.ș ț

Numărul de 
informa ii ț

furnizate

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
furnizate 
informa ii la  18ț

producători 
agricoli.

2.14.2.Identificarea poten ialilor producători de ț

brichete i pele i.ș ț

  Producători 
agricoli 
identifica iț

2018 Speciali tii ș

DAIP
A  fost iden-
tificat   un 
producător .

2.15. Diminuarea impactului negativ asupra 
agriculturii provocat de calamătă ile ț

naturale.

2.15.1. Informarea agricultorilor privind asigurarea 
riscurilor  de produc ie în agricultură ț

Numărul de 
producători 
agricoli informa i ț

2018 Speciali tii ș

DAIP
Au fost 
furnizate 
informa ii la   11ț

producători 
agricoli.

                                          ef,  Direc ia Agricultură i Industrie Prelucrătoare                                        Zamfirov  VladimirȘ ț ș



Raport

privind realizarea în a. 2018 a Planului Strategic de Dezvoltare socio-economică a
raionului Cimi lia pentru anii 2013-2020 de către direc ie economie i atragereaș ț ș

investi iilorț

Conducîndu-se de prevederile Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a 
raionului 2013-2020,  în scopul atingerii obiectivelor trasate în Planul de Ac iuni alț

Planului Strategic,  pe parcursul a. 2018 DEAI a realizat următoarele ac iuni i ț ș

activită i:ț

OBIECTIVUL STRATEGIC 1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI

Măsura 6. Între inerea edificiilor publiceț

Elaborarea proiectului  ”Repara ia blocului expozi ional nr. 5 al Muzeului raional ț ț

de istorie, etnografie i artă din or. Cimi lia”ș ș , aplicarea lui la Consiliul Jude ean ț

Prahova, ob inerea finan ării în sumă 35,0 mii  Euroț ț

OBIECTIVUL STRATEGIC 2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ

Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

- Elaborarea Planului de Dezvoltare Economică a raionului 2019-2020;
- Colectarea de date necesare pentru elaborarea Planului de Ac iuni pentru Energie ț

Durabilă;

Aplicarea proiectului ”Poarte de sud a Moldovei deschisă pentru afacei i ș

investi ii” la UE, ob inerea finan ării în sumă de 336,1 mii Euro i realizarea lui ț ț ț ș

prin:
-  elaborarea ofertelor investi ionale ale raionului (14), ț

- elaborarea Profilului Investi ional al raionului, ț

Atragerea proiectului ”Non solo pane ” în raionul Cimi lia (3 cursuri de formare ș

profesională în domeniul brutărie i patiserie desfă urate, 35 persoane instruite din ș ș

RD Sud,: 13 antreprenori, 10 angaja i, 12 neangaja i. Din numărul total de instrui i ț ț ț

16 au fost  din raionul Cimi lia. În urma instruirilor au fost înfiin ate 2 afaceri, ș ț

inclusiv una în or. Cimi lia). Antreprenorii italieni inten ionează să arendeze spa iuș ț ț

în restaurantul ”Cimi lia” , proprietatea  Cooperativei de Consum  Cimi lia pentru ș ș

producerea biscui ilor.ț

Dezvoltarea notelor conceptuale regionale  în domeniul  infrastructurii de sprijin în
afaceri: 

- Crearea centrului ”Casa de ambalare” pentru produse horticole - 
infrastructură de pia ă agroalimentară în RD Sud;ț



- ”Crearea spa iilor de pre-incubare de pe lîngă IA”;ț

-  ”Crearea bibliotecii antreprenoriale on-line pe lîngă IA”;

Dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale prin organizarea diverselor  instruiri, 
seminare,  mese rotunde, traininguri în domeniul antreprenoriatului:
”Învă ămîntul Dual – alternativă a învă ămîntului tehnico-profesional”;ț ț

„Facilitarea accesului IMM la instrumente de suport în afaceri“.

Promovarea antreprenoriatului din raion prin:
 contribuirea la organizarea următoarelor evenimente: 

- Expoziţiei -Tîrg „Parada Florilor”, edi ia a V-a (ț au participat: 18 crescători 
de flori;48 me teri populari;14 agen i economici din alimenta ia publică; 8 ș ț ț

producători; 400 copii din 14 institu ii de învătămînt din raion; peste 200 de turi ti;ț ș

peste 4000 de vizitatori);
- Festivalului  Na ional al Strugurelui, edi ia a VI-a;ț ț

contribuirea participării agen ilor economici la: ț

- Expoziţia  Na ională „Fabricat în Moldova”, edi ia a XVII- a (4 producători ț ț

locali);
- Forumul Interna ional de Afaceri din mun. Cahul (7 agen i economici);ț ț

- Forumul Na ional  a Femeilor din Moldova (4 femei antreprenoare);ț

-Informarea continuă a agenţilor economici privind organizarea şi desfăşurarea 
tîrgurilor, expoziţiilor, seminarelor şi conferinţelor, întrunirilor pe probleme ce ţin 
de dezvoltarea sectorului ÎMM la nivel naţional şi internaţional;
- Consultarea  a persoane interesate în dezvoltarea afacerilor şi antreprenoriatului 
în birou şi în teritoriu prin intermediul BCIS -15 vizite efectuate;

Măsura 5. Dezvoltarea Turismului rural, cultural, religios, ecologic şi vitivinicol

Dezvoltarea notelor conceptuale regionale  în domeniul  sporirii atractivită ii ț

raionului Cimi lia prin stimularea dezvoltării turismului regional i reabilitarea ș ș

patrimoniului cultural i natural:ș

- „Construc ia Complexului Turistic i Sportiv în r.Cimi lia”; ț ș ș

- „Sporirea atractivită ii turistice prin dezvoltarea zonei de agrement de ț

importan ă regională i na ională Zlo i”; ț ș ț ț

- „Valorificarea durabilă a poten ialului turistic vitivinicol în Regiunea de ț

Dezvoltare Sud”; 
- „Dezvoltarea regională în RDS prin valorificarea durabilă a monumentului 

istorico-cultural „Valul lui Traian de Sus”. 

efa DEAI                                                          Natalia RăileanuȘ



Raport

privind realizarea în a. 2018 a Planului Strategic de Dezvoltare socio-

economică a raionului Cimi lia pentru anii 2013-2020 de către SAPș

Măsura 5.1.Întărirea capacită ii institu ionale APLț ț

- Organizarea şi desfăşurarea seminarelor Instructive pentru funcţionari publici şi
aleşii  locali  întru  consolidarea cunostinţelor în domeniul  administraţiei  publice,
serviciilor publice, finanţelor publice şi autonomiei locale, procesul deciziona: 

• Instruiri pentru secretarii APL I =6
• pentru primarii APL I =11
• servicii desconcentrate= 5

- Consolidarea capacităţilor CR de planificare strategică, elaborare şi coordonare
a implementării politicilor investiţionale (instruiri pentru managementul proiectelor
investiţionale).

Măsura 5.3 Informarea popula iei, cre terea transparen eiț ș ț

- Plasarea  informaţiei  privind  activităţile  Consiliului  Raional  pe  pagina  WEB  a
raionului:

•  108 decizii publicate pe pagina WEB
•  informa ii diverse plasate pe pagina WEB =53ț

- Plasarea  informaţiei  a  CR  pe  panourile  informative  ale  UAT din  raion  şi  în
instituţiile desconcentrate şi descentralizate:
•  126 de informa ii plasate pe panoul informational a Consiliului raionalț

Perfec ionarea Func ionarilor publici APP=19 persoaneț ț

Sef SAP G. Grosu



APROBAT

                                                                                                                                   Preşedintele raionului

Cimişlia

Iovu Bivol                                                             

RAPORT
al Secţiei Cultură, Tineret şi Sport  pentru  a. 2018 privind implementarea Planului Strategic de dezvoltare socio-

economică a raionului Cimişlia pentru anii 2018-2020

  Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabil

1.1. Elaborarea Planului de 
Acţiuni Culturale Anual

1.1.1 Plan de Acţiuni Culturale –
Semestrial
1.2.1 Calendarul Aniversărilor 
Culturale 2018

Plan de Acţiuni Culturale 2018
- Elaborat

Ianuarie Cojocaru Iulia
Radion NECHIT 

1.2. Schimb de relaţii culturale 
cu localităţile înfrăţite

1.2.1. Consolidarea parteneriatelor 
culturale  
1.2.2 Schimb de experienţă la nivel 
raional, republican

- relaţii de colaborare culturală 
cu judeţul Prahova, România
- relaţii de colaborare cu 
Polonia

Mai
August 
Octombrie 

Cojocaru Iulia
APL I

1.3. Instalarea sistemelor 
antiincendiu în Casele de Cultură

1.3.1.  Măsuri de siguranţă 27 de Cămine Culturale dotate 
cu instalaţii antiincendiu  

septembrie APL I

1.4 Reabilitarea patrimoniului 
cultural

1.4.1 Planificarea bugetului pentru 
reabilitarea patrimoniului cultural
1.4.2 Aprobarea devizului de 
cheltuieli 

Biblioteca Orăşenească 
Cimişlia (reparaţia sălii de 
lectură pentru copii)
Monumentul Eroilor băştinaşi 
căzuţi în Afganistan

octombrie
noiembrie

APL I
APL II

1.5 Dotarea instituţiilor culturale
şi a colectivelor folclorice cu 
costume naţionale şi instrumente
muzicale  

1.5.1 Planificarea bugetului 1 instrument muzical 
acordeon

septembrie
decembrie

Secţia Cultură Tineret şi 
Sport



1.6 Modernizarea 
managementului cultural 

1.6.1 Participarea în procesul de 
reactualizare a strategiei de 
dezvoltare culturală
1.6.2  Participarea activă la schimbul
cultural
1.6.3 Promovarea politicilor 
culturale

2 traininguri – 1 persoană 
7 seminare – 5 persoane
2 conferinţe -  2 persoane
5 instruiri – 28 persoane

Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie 
Octombrie
Noiembrie 
Decembrie 

Secţia Cultură Tineret şi 
Sport

1.7 Implementarea 
proiectului ,,Novateca,,

1.7.1 Susţinerea cu material 
informativ
1.7.2 Instruirea cadrelor

Proiect în derulare în 19 
localităţi – 65 de calculatoare, 
echipament în sumă 1.764.183 
lei.
19 cadre instruite 
Contribuţiile APL I – 16 800 
lei.

Pe parcursul anului
Secţia Cultură Tineret şi 
Sport

1.8 Popularizarea meşteşugurilor
tradiţionale 

1. 8.1 Înfiinţarea unui registru al 
meşteşugurilor populare
1.8.2 Extinderea relaţiilor de 
parteneriat-meşteşugăresc cu alte 
localităţi 

5 expoziţii de artizanat – 16 
meşteri populari
3 tîrguri meşteşugăreşti – 20 
meşteri populari 
2 concursuri – 7 meşteri 
populari

          
          2018

Secţia Cultură Tineret şi 
Sport
DAA
APL I
APL II
Direcţia Economie

1.9 Dotarea bibliotecilor publice 
cu calculatoare conectate la 
internet

1.9.1 Elaborarea planului de 
finanţare
1.9.2 Susţinere logistică

1 plan elaborat de finanţare
19 biblioteci dotate cu internet 

          
         2018 APLI

1.10 Crearea bazei de date 
raionale a patrimoniului cultural 
imaterial

1.10.1 Implementarea proiectului 
,,SIBIMOL,,
1.10.2 Elaborarea unui plan de 
acţiuni

Proiect în derulare
Biblioteca or. Cimişlia
Programa ,,SIBIMOL,,
Catalogul electronic

         2018 
Secţia Cultură Tineret şi 
Sport
Biblioteca orăşenească 
Cimişlia

1.11 Asigurarea cu echipament 
sportiv  

1.11.1 Formarea comitetului 
decizional întru susţinerea şi dotarea
cu echipament sportiv 
1.11.2 Aprobarea unui Deviz de 
cheltuieli  întru realizarea acţiunii

Deviz de cheltuieli aprobat
Echipament sportiv pentru 
instituţiile învingătoare în 
cadrul Spartachiadei elevilor 
2018, 7000 lei.

     decembrie APL I
APL II



1.12 Construcţia terenurilor de 
minifotbal cu acoperire 
artificială

1.12.1 Formarea comitetului 
decizional întru susţinere şi dotare 
1.12.2 Aprobarea unui Deviz de 
cheltuieli  întru realizarea acţiunii

Deviz de cheltuieli aprobat
Lipoveni – parţial
Gradişte 

       2018

 

  APL I
  APL II

                    
                                Şef Secţia Cultură Tineret şi Sport                                                                                                         Cojocaru Iulia



APROB AT
Şef  IMSP CS Cimişlia

        __________ LudmilaCapcelea
      _____________________2019

PLANUL STRATEGIC
de dezvoltare social–economică a IMSP CS Cimi lia ș în an 2019

Nr.
d/o

Denumirea măsurilor Locatia Termenii
executării

Indicatori Executor

I. Măsuri organizatorice generale
1.1 Îndeplinirea Legii  ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995,

H.G.  Republicii  Moldova,  ordinelor  Ministerului  Sănătăţii  iș
Companiei Na ionale Asigurări Medicale,  Normele metodologiceț

de aplicare a Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă
medicală”, deciziile fondatorului. Ordinul reform[ al MSMSP din
02.11.2018 nr.1262” despre măsurile pentru organizarea exercitării
independente a profesiunii de medic de familie

CS Cimi lia ș Permanent Legi, HG, ordine 
MS şi CNAM  
studiate şi 
implementate în 
activitate.

Şef  CS, Şef SMF

1.2 Organizarea şi petrecerea consiliilor medicale, consiliul de sănătate
publică, conferinţelor clinice, seminarelor de instruire, ect.

CS Cimislia Periodic
conform
planului 

Consiliile medicale 
efectuate,  consilii de
sănătate publică, 12 
conferinţe  clinice şi 
24 seminare de 
instruire

Şef CS
Şefii SMF

1.3 Organizarea  „Zilei  medicului  de familie”  şi  „Zilei  asistentelor
medicale” cu instruirea lucrătorilor medicali conform programului.

CS Cimi lia ș Lunar, pe
parcursul

anului

Petrecute; 15 de 
şedinţe medicale cu 
medicii de familie şi 
30 sedinţe cu 
asistentele medicale.

Şefii SMF

1.4 Petrecerea volantelor cu responsabiliii de servicii CS Cimi liaș Săptămînal  Efectuate 56 de 
volante cu 
responsabiliii de 
servicii

Şef  CS

1.5 Organizarea  lucrului comisiei medicale de control CS Cimi liaș Zilnic Activitatea zilnică a 
comisiei CMC de la 
orele 11 pînă la 13.

Şefii SMF

1



1.6 De organizat  lucrul  comisiei  curative  de  control  cu  examinarea
cazurilor de deces(VAM, IM,Pneuminie, TB,AVC,oncologie)

CS Cimi liaș trimestrial Efectuate ; 4 comisii 
curative.

SMF

1.7 Discuţia  problemelor  actuale  caracteristice  pentru  fiece
subdiviziune a din raionul Cimişlia în cadrul Consiliilor Medicale
şi şedinţelor comune de lucru

CS Cimi liaș Trimestrial
la necesitate

Efectuate ; 4 consilii 
medicale

Şef CS Cimişlia 
(coordonator 
raional), şedii CS 
rurale, Şef SMF

1.8 a.  De  conlucrat  activ  cu  APL de  nivel  I,  şi  discuţia  la  şedinţa
consiliilor  primăriilor  starea  sănătăţii  populaţiei  din  localitate  şi
problemele medicale – sociale majore.
De  elaborat  măsuri  de  ameliorare  a  acesteia  şi  de  rezolvare  a
tuturor problemelor medico-sociale.
b. De conlucrat activ cu APL de nivelul II şi CSP,  pentru 
rezolvarea problemelor de sănătate publică, lucrul în comun în 
îndeplinirea Programele  Na ionale  de  sănătateț

CS Cimi liaș Anual 
i laș

necesitate

Efectuate ; 12 
şedinţe comune cu 
APL de nivelul I şi 
nivelul II.

Şef  CS, şef SMF

1.9 Efectuarea  deplasărilor  de  către  administraţia  CS  în  instituţiile
medicale  din  teritoriu  pentru  examinarea  volumului  şi  calităţii
asistenţei medicale acordate  populaţiei, necesităţilor instituţiilor.

CS Cimi liaș Trimestrial Efectuate; 46 de 
şedinţe cu 
administraţia CS.

Şef  CS, şefii
SMF

1.10 Elaborarea  proiectelor  către  Organizme  Internaţionale  i  al iș ț

finan atori  pentru  renovări  capitale  şi  asigurare  cu  utilaje  şiț

dispozitive medicale 

CS Cimi liaș Permanent Evaluarea proectului
în comformitate cu 
anunţurile publicate

Şef  CS, şefii
SMF

II. Baza tehnico-materială
2.1  Reparaţii  curente 

CS Cimişlia:  CSPT scara externă, garaj,WC et.III, balustrada
la scara interioară
OMF Selemet, OMF Batîr, OMF Ciucur-Mingir, OS 
Dimitrovca
OS Suric (fasadă) OS Bogdanovca-Nouă (deposit); OMF 
Bogdanovca-Veche(tamburul)
Renovare geamuri si uşi la OS Topal; OMF Ciucur-Mingir; 
OMF Hîrtop; OS Iurevca, OS Valea-Perjei.OS Ialpug; OMF 
Troieţcoe; OMF Bogdanovca-Veche,
Reamplasarea OMF Mihailovca

CS Cimi liaș

OMF Selemet
OMF Batîr
OS Dimitrovca
OMF Ciucur- 
Mingir, OS Suric,
OS Bogdanovca-
Nouă, OMF 
Bogdanovca-
Veche, OS Topal,
OMF Hîrtop; OS 
Iurevca, OS 
Valea-Perjei.OS 
Ialpug; OMF 

2019

Semestru II-
2019

 Reparaţii  curente
CS Cimişlia:  
CSPT scara 
externă, garaj,WC 
et.III, balustrada la 
scara interioară
OMF Selemet, 
OMF Batîr, OMF 
Ciucur-Mingir, OS 
Dimitrovca
OS Suric (fasadă) 
OS Bogdanovca-
Nouă (deposit); 
OMF Bogdanovca-

Şef  CS
Administra ia ț

publică locală

Proiect CNAM

2



Troieţcoe; Veche(tamburul)
Renovare 
geamuri si uşi la 
OS Topal; OMF 
Ciucur-Mingir; 
OMF Hîrtop; OS 
Iurevca, OS Valea-
Perjei. OS Ialpug; 
OMF Troieţcoe; 
OMF Bogdanovca-
Veche,

Reamplasarea 
OMF Mihailovca
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III. Resursele umane, perfecţionarea profesională continuă, informatica şi statistica medicală 
3.1 De pregătit  rezerva  de  cadre  pentru  înaintarea  lor  la  posturi  de

conducere.  De  acordat  ajutor  permanent  în  organizarea  lucrului
persoanelor numite la posturi de conducere.

CS Cimislia Pe parcursul
anului,

Permanent 

Rezerva pregătită de 
cadre.

Şef  CS
 Specialist SRU

3.2 De programat şi de asigurat perfecţionarea permanentă a cadrelor
medicale, conform planurilor anuale.

CS Cimislia Conform
planului
anual 

Plan de instruire 
aprobate.

Şef  CS
Specialist SRU

3.3 De înaintat cerinţă către  MS pentru asigurarea cu cadre medicale 
(medicide familie)de conlucrat cu USMF ,, NicolaeTestimi eanu” ț

i colegiile medicale pentru recrutarea cadrelor medicaleș

Medici  de  familie  la:  OMF  Troiţcoie,  OMF  Batîr,  medic
fizioterapeut reabilitolog, medic cab.diagnostic funcţional.

CS Cimislia Anual de
înaintat

cerinţăfaţă
de MS

Demersuri,cerinţe, 
către Ministelul 
Sănătăţii înaintate.

Şef  CS,
 Specialist SRU,
DirecţiaSănătăţii 
MS

3.4 De asigurat participarea lucrătorilor medicali la conferinţe clinice,
seminare, societăţi, ş.a.

CS Cimislia Permanent  Participări  active la 
conferinţe clinice 
ş.a.

Şef SMF

3.5 Finisarea  implementării  (SIA,  modulul  Laborator), programelor
informa ionale  integrate  în  statistică,  contabilitate,  farmacie  cuț

asigurarea accesului permanent la internet.

CS Cimislia Permanent 
II trim.

SAMP implementate Şef  CS, specialist
în informatică şi 
statistică medicală

3.6 Abonarea la presa medicală periodică CS Cimislia Anual Abonament  achitat Şef  CS,  
Specialist SRU

3.7 Evaluarea  semestrială  a  lucrătorilor  medicali  în  comisia  de
tarificare şi premiere.

CS Cimislia Permanent Efectuate; 2 şedinţe 
de evaluare.

Şef  CS, Şei SMF 
contabil-şef

3.8 Revizuirea  şi  asigurarea  respectării  prevederilor  contractului
colectiv de muncă în comun: administraţia CS şi Sindicate

CS Cimislia Anual Contratle  îndeplinite Şef  CS, 
Preşedintele 
Sindical 

3.9 Organizarea  şi  sărbătorirea  zilei  profesionale  a  lucrătorilor
medicali

CS Cimislia Trimestru II,
anual 

Sărbători organizate. Şef  CS, Şef 
SMF, contabil 
-şef

IV. Activitatea medicală 
4.1 Acordarea serviciilor de AMP în conformitate cu PCN, PCI, PEN. 

standardelor medicale unice.
CS Cimislia Permanent PCN-inplementate

PCI-elaborate
Şef SMF, med. de
familie

4.2 Efectuarea  auditului  intern  pentru  sporirea  calităţii  serviciilor
medicale  cu raportare în Consiliul  Calită ii  Institu ionalț ț

CS Cimislia Consiliul
calită iiț

Efectuate ; 16 audite 
interne+ auditor

Şei SMF
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4.3 Evaluarea  detaliată  a  activităţii  instituţiilor  medicale  cu
organizarea măsurilor pentru ameliorarea situaţiei

CS  Cimislia
(institutiile  med.
din tertoriu )

Februarie Prezentate ; 4 
rapoarte de evaluare.

Şef  CS, Şef 
SMF, ŞefulSecţiei
Statistică 

4.4 Pregătirea materialelor ce vizeză problemele în sănătatea publică
pentru examinarea la şedinţele primăriilor şi în Consiliul Raional  

CS Cimislia
Conform Planului
CSP

Anual 
i la cerereaș

APL

Şedinţe efectuate(la 
necesitate)

Şef  CS, şef SMF

4.5 Pregătirea  materialelor  pentru  examinarea  în  consiliul  medical
comun a CS, SR, CMP şi AMU şi consiliilor de sănătate publică
întru îmbunătăţirea conlucrării şi continuităţii între instituţii.

CS Cimislia
Trimestrial şi
la necesitate

Efectuate; 6 consilii 
medicale comune.

Şef  CS, Şei SMF,
Şeful secţiei 
statistică 

4.6 Programarea şi asigurarea deplasărilor specialiştilor CS şi a Secţiei
consultative  în  instituţiile  medicale  din  sector  pentru  acordarea
lucrului consultativ, organizatoric şi metodic 

CS Cimislia Lunar,
conform

programului 

Efectuate; 4 şedinţe 
acordate lucrului 
consultativ.

Şef  CS, Şefii 
SMF

4.7 Analiza  detaliată  a  cazurilor  de  mortalitate  infantilă  şi  a
persoanelor decedate în vîrstă aptă de muncă i de maladii acute.ș

CS Cimislia Trimestrial Efectuate; 4 rapoarte
de evaluere.

Şef SMF
Specialist AMMC

4.8 Analiza  cazurilor  de  îmbolnăvire  cu  pierderea  temporară  a
capacităţii de muncă şi invaliditatea primară

CS Cimislia Semestrial Efectuate; 2 rapoarte
de evaluare.

Şef SMF
Specialist AMMC

4.9 Evidenţa  volumului  i  calită ii  serviciilor  medicale  prestateș ț

pacienţilor conform Programului Unic 
CS Cimislia Permanent 12 procese verbale 

întocmite.
Contabil-şef CS

V. Înzestrarea cu utilaj şi transport
5.1 ECG CS Cimislia 2018 Procurate Şef  CS 

5.2 Psihrometre CS Cimislia 2018 Procurate Şef  CS

5.3 Defibrilator CS Cimislia 2018 Procurate Şef  CS

Şef IMSP CSCimişlia LudmilaCapcelea
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APROBAT:

Vicepreşedintele  raionului  Cimişlia

                                                                                                                                                                   ______________  Netedu  Gheorghe

Plan

de acţiuni privind implementarea strategiei raionale de dezvoltare pentru anul 2019
a Direcţiei Agricultură şi  Industrie  Prelucrătoare raionul Cimişlia.

   Obiectivul  nr. 1: Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Ac iuniț Subac iuniț Indicatori de

produs /rezultat

Termen de

realizare

Responsabil
( subdiviziune /func ionarț

public)
1.1 Elaborarea Planului raional
de acţiuni privind 
implementarea strategiei 
rationale în domeniul 
agriculturii şi industriei 
prelucrătoare.

1.1.1Elaborarea planului Plan elaborat Ianuarie Speciali tii DAIPș

1.1.2 Aprobarea planului Plan aprobat Ianuarie Speciali tii DAIPș

1.2Asistenţă pentru crearea 
asociaţiilor  de  producători

1.2.1.Identificarea agen ilor economici din ț

sectorul agricol care solicită asocierea în 
grupuri de producători agricoli.

Agen i economici ț

identifica iț
permanent Speciali tii DAIPș

1.2.2. Informarea producătorilor agricoli  
privind  legisla ia în vigoare referitor la ț

grupurile de producători agricoli i ș

asocia iile lor, pentru îmbunătă irea ț ț

accesului la infrastructura post-recoltare i ș

accesului  pe pia ă.ț

Producători agricoli 
informa iț

permanent Speciali tii DAIPș



1.3.Dezvoltarea capacităţilor 
de antreprenoriat prin 
organizarea diverselor  
instruiri, seminare,  mese 
rotunde, traininguri în 
domeniul antreprenoriatului. 

1.3.1..Desfăşurarea  seminarelor  de
instruire:
-  Întrunirea  producătorilor  agricoli  din
raion  cu  reprezentan ii  firmelor  furnizoriț

de  material  semincer,  produse  de  uz
fitosanitar,  fertilizan i  utilaj  i  tehnicăț ș

agricolă.

-  Particularităţile  tăierei  viţei  de  vie  de
diferite soiuri în dependenţă de starea lor.

 - Particularită ile tăierilor de formare iț ș

de fructificare în dependen ă de soi, ț

vîrstă i forma de conducere a pomilor.ș

-  Tehnologii  avansate  de  cultivare  a
legumelor în sol deschis şi protejat.

 - Protecţia integrată a plantaţiilor pomi-
viticole i legumicole de boli şi dăunători.ș

Întrunire desfă uratăș

Numărul de participan iț

Seminar desfă uratș

Numărul de participan iț

Seminar desfă uratș

Numărul de participan iț

Seminar desfă uratș

Numărul de participan iț

Seminar desfă uratș

Numărul de participan iț

februarie

februarie

februarie

            martie

Mai

Speciali tii DAIPș

Speciali tii DAIPș

Speciali tii DAIPș

Speciali tii DAIPș

Speciali tii DAIPș

1.3.2.Organizarea participării 
producătorilor agricoli la seminarele 
republicane i zonaleș

Numărul de seminare 
Numărul de participan iț

2019 Speciali tii DAIPș

1.4.Facilitarea participării 
agenților economici la 
expoziţii și forumuri naționale 
și internaționale „Fabricat în 
Moldova”    „Farmer”
„Moldagroteh” ş.a.

1.4.1. Informarea agen ilor economici ț

despre expozi ii, forumuri na ionale i ț ț ș

interna ionale, modalitatea de participare laț

ele.

Număr de agen i economiciț

informa i.ț

2019 Speciali tii DAIPș

1.4.2. Organizarea participării agen ilor ț

economici la expozi ii, forumuri na ionale ț ț

i interna ionaleș ț

Număr de agen i economiciț

participan i. ț

2019 Speciali tii DAIPș

1.5.Încurajarea agenţilor 
economici pentru asimilarea 
investiţiilor interne şi externe

1.5.1.Informarea agen ilor economici ț

privind proiectele de finanţare în 
complexul agroalimentar  al Repubicii        
Moldova pentru anul 2019

Număr de agen i economiciț

informa i.ț

2019 Speciali tii DAIPș



Obiectivul  nr. 2:  Stimularea şi dezvoltarea economiei,  agriculturii şi industriei prelucrătoare

Ac iuniț Subac iuniț Indicatori de

produs /rezultat

Termen de

realizare

Responsabil

( subdiviziune
/func ionar public)ț

2.1 Stimularea dezvoltării  
agriculturii ecologice

 2.1.1.Identificarea agen ilor economici dinț

sectorul agricol interesa i în producerea i ț ș

comercializarea produselor agricole 
ecologice.

Numărul  producătorilor 
agricoli identifica i.ț

2019 Speciali tii DAIPș

2.1.2.Asisten ă  metodologică  privind ț

etapele de conversie în agricultura 
ecologică.  

Numărul de consulta ii.   ț

2019
Speciali tii DAIPș

2.2.Utililizarea eficientă a 
mijloacelor fondului de 
subvenţionare a producătorilor 
agricoli

2.2.1.Familiarizarea cu formele de sprijin 
i înlesniri acordate producătorilor agricoli ș

pentru anul 2019

Agen i economici ț

informa i.ț

Permanent Speciali tii DAIPș

2.2.2. Acodarea ajutorului la întocmirea 
dosarelor de subven ionare pentru ț

ob inerea sprijinului financiar. ț

Nr. producătorilor agricoli 
ajuta i la întocmirea ț

dosarelor de subven ionare.ț

Martie -octombrie Speciali tii DAIPș

2.3.Utilizarea  metodelor  
conservative de prelucrare a 
solului după principiile No-Till
şi Mini-Till

2.3.1..Informarea  agenţilor  economici
privind  utilizarea  eficientă  a  utilajului,
echipamentului,tehnologiilor  cu  consum
redus de energie. 

Numărul de agen i ț

economici informa i.ț

2019 Speciali tii DAIPș

2.3.2. Identificarea producătorilor agricoli 
potenţiali de a implementa metodele 
conservative de prelucrare a solulului.

Numărul  producătorilor 
agricoli identifica iț

2019 Speciali tii DAIPș

2.4.Cultivarea imaşelor şi 
trecerea la păşunatul controlat

2.4.1.Oferirea serviciilor de consultan ă ț

APL I  privind procesul tehnologic de 
cultivare a culturilor furajere pe terenurile 
de uz comun.

Numărul  producătorilor 
agricoli consulta i.ț

2019 Speciali tii DAIPș

2.5.Stimularea creării 
minifermelor  de bovine, 

2.5.1.Identificarea persoanelor fizice i ș

juridice poten iale de a înfiin a  minifermeț ț

de cre tere a animalelor.ș

Numărul de persoane fizice
i juridice  identificateș

2019 Speciali tii DAIPș



porcine şi ovine 2.5.2.Consultarea persoanelor cointeresate 
privind condi iile de subven ionare pentru  ț ț

a 2019

Numărul de persoane 
consultate

2019 Speciali tii DAIPș

2.6.Stimularea construcţiei 
depozitelor  frigorifice  de 
păstrare a producţiei agricole

2.6.1.Identificarea persoanelor cointeresate
de a construi depozite frigorifice  de 
păstrare a producţiei agricole.

Numărul de persoane 
identificate

2019 Speciali tii DAIPș

2.6.2.Informarea producătorilor agricoli 
privind sprijinul financiar acordat pentru 
compensarea costului la construc ia ț

depozitelor frigorifice de păstrare a 
producţiei agricole

Numărul  de informa ii ț

acordate.
2019 Speciali tii DAIPș

2.7.Stimularea creşterii 
producţiei din sectorul 
zootehnic (de carne, lapte, 
miere şi ouă)

2.7.1.Informaţie consultativă 
producătorilor din sectorul zootehnic 
privind ameliorarea genetică a efectivului 
de animale.

Numărul de producători din
sectorul zootehnic 
informa iț

2019 Speciali tii DAIPș

2.8.Stimularea prelucrarii 
materiei  prime din sectorul 
zootehnic

2.8.1.Acordarea asisten ei informa ionale ț ț

la  creşterea productivităţii şi 
competitivităţii sectorului zootehnic prin 
modernizarea utilajului tehnologic

Numărul de informa ii ț

furnizate.
2019 Speciali tii DAIPș

2.9.Stimularea prelucrării 
materiei  prime din sectorul 
horticol (legume şifructe)

2.9.1. Informarea producătorilor agricoli 
privind metodele de sporire a 
productivităţii şi competitivităţii sectorului 
horticol prin modernizarea utilajului şi 
infrastructurii post recoltare şi procesare

Număr de agen i economiciț

informa i.ț

2019 Speciali tii DAIPș

2.10.Extinderea plantaţiilor de 
livezi cu specii sîmburoase i ș

culturi nucifere

2.10.1.Identificarea producătorilor agricoli 
potenţiali de a planta livezi cu specii 
sîmburoase i culturi nucifereș

Numărul  producătorilor 
agricoli identifica iț

2019 Speciali tii DAIPș

2.10.2.Sprijin informa ional privind ț

producătorii de material săditor.
Producători agricoli 
informa iț

2019 Speciali tii DAIPș

2.10.3.Participarea în lucrul comisiei 
privind verificarea suprafeţelor plantate cu 
livezi în scopul subven ionării ț

Suprafe ele planta iilor ț ț

verificate
Martie -octombrie Speciali tii DAIPș

2.11Extinderea plantaţiilor de  
viţă de vie

2.11.1.Identificarea producătorilor agricoli 
potenţiali de a planta vii

Numărul  producătorilor 
agricoli identifica iț

2019 Speciali tii DAIPș



2.11.2.Sprijin informa ional privind ț

producătorii de material săditor
Producători agricoli 
informa iț

2019 Speciali tii DAIPș

2.11.3.Participarea în lucrul comisiei 
privind verificarea suprafeţelor plantate cu 
vii în scopul subven ionării acestora.ț

Suprafe ele planta iilor ț ț

verificate
Martie -octombrie Speciali tii DAIPș

2.12.Stimularea creşterii  
culturilor bacifere

2.12.1.Identificarea producătorilor agricoli 
potenţiali de a planta culturi bacifere.

Numărul  producătorilor 
agricoli identifica i.ț

2019 Speciali tii DAIPș

2.12.2.Consultarea  producătorilor agricoli 
cointeresaţi privind tehnologiile avansate 
de cultivare a baciferelor.

 Producători agricoli 
consulta i.ț

2019 Speciali tii DAIPș

2.13. Stimularea creşterii 
legumelor pe teren protejat

2.13.1.Identificarea producătorilor agricoli 
potenţiali de a cre te legume pe teren ș

protejat .

  Producători agricoli 
identifica i.ț

2019 Speciali tii DAIPș

2.13.2.Consultarea crescătorilor de legume 
privind structura optimală de rota ie a ț

culturilor legumi-cole în sere i solarii.ș

Producători agricoli 
consulta i.ț

2019 Speciali tii DAIPș

2.14.Utilizarea deşeurilor 
agicole în brichetare şi peleţi

2.14.1.Informarea popula iei privind ț

beneficiile utilizării resturilor vegetale în 
producerea de brichete i pele i.ș ț

Numărul de informa ii ț

furnizate
2019 Speciali tii DAIPș

2.14.2.Identificarea poten ialilor ț

producători de brichete i pele i.ș ț

Producători agricoli  
identifica iț

2019 Speciali tii DAIPș

2.15. Diminuarea impactului 
negativ asupra agriculturii 
provocat de calamătă ile ț

naturale.

2.15.1. Informarea agricultorilor privind 
asigurarea riscurilor  de produc ie în ț

agricultură 

Numărul de producători 
agricoli informa i ț

2019 Speciali tii DAIPș

                ef  Direc ia Agricultură i Industrie Prelucrătoare                                                 Zamfirov Vladimir Ș ț ș



APROBAT:
Vicepreşedintele  raionului  Cimişlia

                                                                                                                                                                   ______________  Netedu  Gheorghe
 

PLANUL  DE ACŢIUNI
al Direc iei Economie i Atragerea Investi iilor  pentru  a. 2019 privind implementarea Planului Strategic deț ș ț

dezvoltare socio-economic a raionului Cimi lia pentru anii 2013-2020ș
                   

OBIECTIVUL STRATEGIC 1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Măsura 3. Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil (subdiviziune/
funcţionar public)

3.1. Dotarea serviciului de 
managment a de eurilor ș

menajere solide din raion cu  
tehnică i utilaj necesarș

3.1. 1. Identificarea finan atorilor poten iali ai ț ț

proiectului
Finan atori identifica iț ț 2018 Specialistii direc ieiț

3.1.2.Elaborarea cererii de finan are i ț ș

înaintarea proiectului spre finan are ț

Cerere întocmită  i ș

inaintată spre finan areț

Proiect implementat

2019 Grup de lucru, specialistii 
direc ieiț

3.2. Contribuirea la cre terea ș

nivelului de con tientizare a ș

popula iei rurale privind utilizarea ț

sistemului de colectare i evacuare aș

DMS creat

3.2.1.  . Identificarea finan atorilor poten iali ai ț ț

proiectului privind educa ia ecologică a ț

popula ei ruraleț

Finan atori identifica iț ț 2019 Grup de lucru; specialistii 
direc ieiț

3.2.2 Elaborarea cererii de finan aț
re i înaintarea proiectului spre finan are (în ș ț

baza proiectului tehnic, studiului de 
fezabilitate)

Cerere întocmită  (pachet 
de documente) i înaintată ș

spre finan areț

Proiect  implementat

2019 Specialistii direc ieiț
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OBIECTIVUL STRATEGIC 1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Măsura 3. Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil (subdiviziune/
funcţionar public)

3.3. Elaborarea Planului de Ac iuni ț

pentru Energie Durabilă i Climă al ș

raionul Cimi lia 2019-2030ș

3.3.1. Organizarea consultărilor publice privind
PEDL

 Consultări publice organizate
PEDL consultat i îmbunătă itș ț

2019 Speciali tii direc iei – ș ț

membrii ai echipei de 
elaborare a PED

3.3.2. Aprobarea PDE de către CR Cimi liaș Prezentarea PEDL pentru 
aprobare

2019 Speciali tii direc ieiș ț

3.4. Elaborarea Planului  de Ac iuneț

privind Eficien a  Energeticăț

3.4.1. Colectarea informa ie primare. Analiza ț

situa iei actuale în domeniul EE. Elaborarea ț

proiectului PA

Informa ie colectată, ț

analizată. Proiectul PA 
elaborat

2019 Grup de lucru, speciali tii ș

direc ieiț

3.4.2. Organizarea consultărilor publice privind
PA EE

 Consultări publice organizate

PA EE consultat i completatș

2019 Speciali tii direc iei – ș ț

membrii ai echipei de 
elaborare a PA

3.4.3.  Aprobarea PA EE de către CR Cimi liaș Prezentarea PA PS CR 
pentru aprobare

2019 Grup de lucru, speciali tii ș

direc ieiț

OBIECTIVUL STRATEGIC 1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Măsura 5-6 Modernizarea sistemului de încălzire public, întreţinerea edificiilor publice

2



Ac iuniț Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil (subdiviziune/
funcţionar public)

6.1.Elaborarea notelor 
conceptuale pentru proiecte de 
eficien ă energetică ț

6.1.1. Justificarea proiectului Colectarea infirma iei ț

primare, justificarea 
proiectului

2019 Grup de lucru, specialistii 
direc ieiț

6.1.2. Identificarea finan atorilor poten iali ai ț ț

proiectului
Finan atori identifica iț ț 2019 Grup de lucru, specialistii 

direc ieiț

6.1.3.Elaborarea cererii de finan are i ț ș

înaintarea proiectului spre finan are (în baza ț

proiectului tehnic, studiului de fezabilitate)

Cerere întocmită  (pachet 
de documente) i înaintată ș

spre finan areț

2019 Grup de lucru, specialistii 
direc ieiț

6.2.Elaborarea notelor      
conceptuale pentru proiecte de 
energie durabilă i climăș

6.2.1.Justificarea proiectului Colectarea infirma iei ț

primare, justificarea 
proiectului

2019 Grup de lucru, specialistii 
direc ieiț

6.2.2. Identificarea finan atorilor poten iali ai ț ț

proiectului
Finan atori identifica iț ț 2019 Speciali tii direc ieiș ț

6.2.3..Elaborarea cererii de finan are i ț ș

înaintarea proiectului spre finan are (în baza ț

proiectului tehnic, studiului de fezabilitate)

Cerere întocmită  (pachet 
de documente) i înaintată ș

spre finan areț

2019 Grup de lucru, specialistii 
direc ieiț
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OBIECTIVUL STRATEGIC 2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ

Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.1. Aprobarea Planului de 
Dezvoltare Economică a raionului
pentru anii 2019-2020

2.1.1. Organizarea consultărilor publice 
privind PEDL

 Consultări publice 
organizate

PEDL consultat i ș

completat

2019 Speciali tii direc iei – membriiș ț

ai echipei de elaborare a PED

2.1.2. Aprobarea PDE de către CR Cimi liaș Prezentarea PEDL CR 
pentru aprobare

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.2.Stabilirea unei guvernări 
prietenoase cu mediul de afaceri

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

Platformă creată,
Dialog dintre APL II i ș

AE stabilit

2019 Grup de lucru, Specialistii 
direc ieiț

2.2.2. Crearea paginii pe site-ul CR dedicat 
comunicării cu mediul de afaceri local

Pagină pe site-ul CR creată,
cre terea încrederii AE în ș

APL II 

2019 paginii pe site-ul CR

2.3.Elaborarea profilului 
investi ional al raionuluiț

2.3.1. Elaborarea ofertele investi ionale ale ț

raionului ( acordarea suportului informa ionalț

privind completarea chestionarelor)

15-20 Oferte Investi ionale ț

elaborate
2019 Speciali tii direc ieiș ț
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OBIECTIVUL STRATEGIC 2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ

Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.1. Aprobarea Planului de 
Dezvoltare Economică a raionului
pentru anii 2019-2020

2.1.1. Organizarea consultărilor publice 
privind PEDL

 Consultări publice 
organizate

PEDL consultat i ș

completat

2019 Speciali tii direc iei – membriiș ț

ai echipei de elaborare a PED

2.1.2. Aprobarea PDE de către CR Cimi liaș Prezentarea PEDL CR 
pentru aprobare

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.2.Stabilirea unei guvernări 
prietenoase cu mediul de afaceri

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

Platformă creată,
Dialog dintre APL II i ș

AE stabilit

2019 Grup de lucru, Specialistii 
direc ieiț

2.3.2. Elaborarea  Profilului investi ional al ț

raionului 
Profil Investi ional elaborat ț 2019

 
Speciali tii direc ieiș ț

2.3.3. Aducerea la cuno tin a investitorilor ș ț

din ară i de după hotare  despre  poten ialul ț ș ț

investi ional al raionuluiț

Profilul Investi ional al ț

raionului postat pe pagina 
web a CR i a ADR Sudș

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.3.4. Contribuirea la organizarea i ș

desfă urarea Forumului Econimic ș

Investi ional Regional în or. Cimi liaț ș

Forum Econimic 
Investi ional Regional ț

organizat i desfă urat;ș ș

Număr da agenți 
economici 
participanți;

2019 Speciali tii direc iei în ș ț

parteneriat cu speciali tii ș

ODIMM i ADR Sudș
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OBIECTIVUL STRATEGIC 2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ

Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.1. Aprobarea Planului de 
Dezvoltare Economică a raionului
pentru anii 2019-2020

2.1.1. Organizarea consultărilor publice 
privind PEDL

 Consultări publice 
organizate

PEDL consultat i ș

completat

2019 Speciali tii direc iei – membriiș ț

ai echipei de elaborare a PED

2.1.2. Aprobarea PDE de către CR Cimi liaș Prezentarea PEDL CR 
pentru aprobare

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.2.Stabilirea unei guvernări 
prietenoase cu mediul de afaceri

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

Platformă creată,
Dialog dintre APL II i ș

AE stabilit

2019 Grup de lucru, Specialistii 
direc ieiț

Număr de investitori 
participanți; 

Număr de 
parteneriate stabilite;

2.4. Crearea spa iului de pre-ț

incubare  în IA Cimi liaș

2.4.1. Identificarea spa iului de pre-incubare ț

în IA Cimi lia. Dotarea spa iului de pre-ș ț

incubare  cu echipament necesar.

Spațiu de preincubare
creat și dotat cu 
echipament necesar;

2019 Speciali tii direc iei – membriiș ț

ai grupului de lucru
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OBIECTIVUL STRATEGIC 2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ

Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.1. Aprobarea Planului de 
Dezvoltare Economică a raionului
pentru anii 2019-2020

2.1.1. Organizarea consultărilor publice 
privind PEDL

 Consultări publice 
organizate

PEDL consultat i ș

completat

2019 Speciali tii direc iei – membriiș ț

ai echipei de elaborare a PED

2.1.2. Aprobarea PDE de către CR Cimi liaș Prezentarea PEDL CR 
pentru aprobare

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.2.Stabilirea unei guvernări 
prietenoase cu mediul de afaceri

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

Platformă creată,
Dialog dintre APL II i ș

AE stabilit

2019 Grup de lucru, Specialistii 
direc ieiț

2.4.2. Activită i de instruire a reziden ilor ț ț

preincuba i ț

Activită i de instruire ț

realizate pentru  reziden i ț

preincuba iț  ;
Nr. de tineri pregătiți 
pentru activitățe 
antreprenorială

2019 Speciali tii direc iei – membriiș ț

ai grupului de lucru

2.4.3. Crearea bibliotecii antreprenoriale Bibliotecă antreprenorială 
creată i dotatăș

2019 ODIMM, IA,  Speciali tii ș

direc iei – membrii ai grupuluiț

de lucru
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OBIECTIVUL STRATEGIC 2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ

Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.1. Aprobarea Planului de 
Dezvoltare Economică a raionului
pentru anii 2019-2020

2.1.1. Organizarea consultărilor publice 
privind PEDL

 Consultări publice 
organizate

PEDL consultat i ș

completat

2019 Speciali tii direc iei – membriiș ț

ai echipei de elaborare a PED

2.1.2. Aprobarea PDE de către CR Cimi liaș Prezentarea PEDL CR 
pentru aprobare

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.2.Stabilirea unei guvernări 
prietenoase cu mediul de afaceri

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

Platformă creată,
Dialog dintre APL II i ș

AE stabilit

2019 Grup de lucru, Specialistii 
direc ieiț

2.4.4. Organizarea  mentor-ship pentru strat-
app-uri

2 start-app-uri mentorate, 
capacită i antreprenoriale ț

dezvoltate

2019 IA, speciali tii direc ieiș ț
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Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.5. Dezvoltarea capacităţilor de 
antreprenoriat prin organizarea 
cursurilor de instruire în domeniul 
antreprenoriatului

2.5.1. Solicitarea organizării cursurilor de 
instruire de la ODIMM: GEA, Business 
Academy for Women, CCI i alte organiza ii ș ț

na ionale i interna ionaleț ș ț

50  persoane  instruite în 
domeniul antreprenoriatului

2019 Speciali tii direc iei, ș ț

ODIMM i alte organiza ii ș ț

2.5.2. Identificarea  persoanelor interesate 
despre organizarea instruirilor

Persoane interesate 
identificate

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.5.3.Organizarea  instruirilor 2 instruiri organizate
Competen ă antreprenorialăț

sporită;

2019 Speciali tii direc iei,  ș ț

ODIMM

2.6. Dezvoltarea capacităţilor de 
antreprenoriat prin informarea 
antreprenorilor   privind oportunită iț
de finan are a afacerilor ț

2.6.1. Identificarea antreprenorilor interesa i în ț

dezvoltarea antreprenorială.
Actualizarea bazei de date a antreprenorilor din
raion

Bază de date actualizată
Antreprenori identifica i.ț

2019 Speciali tii direc iei ș ț

2.6.2. Informarea continuă a antreprenorilor 
privind progame, fonduri, granturi de finan are ț

a afacerilor prin organizarea meselor rotunde, 
sesiuni de informare, prezentarea programelor

Mese rotunde, sesiuni de 
informare organizate, 
programe antreprenoriale  
prezentate 

Competen ă antreprenorialăț

sporită;

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2. 7. Consolidarea capacită ilor ț

antreprenoriale, sus inerea, ț

încurajarea, promovarea afacerilor 

2.7.1. Identificarea prestatorilor de servicii 
antreprenoriale

Prestatori de servicii 
identifica iț

2019 Speciali tii direc iei în ș ț

parteneriat cu speciali tii IA ș

Cimi lia, ODIMMș
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Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.5. Dezvoltarea capacităţilor de 
antreprenoriat prin organizarea 
cursurilor de instruire în domeniul 
antreprenoriatului

2.5.1. Solicitarea organizării cursurilor de 
instruire de la ODIMM: GEA, Business 
Academy for Women, CCI i alte organiza ii ș ț

na ionale i interna ionaleț ș ț

50  persoane  instruite în 
domeniul antreprenoriatului

2019 Speciali tii direc iei, ș ț

ODIMM i alte organiza ii ș ț

2.5.2. Identificarea  persoanelor interesate 
despre organizarea instruirilor

Persoane interesate 
identificate

2019 Speciali tii direc ieiș ț

locale 2.7.2. Instruirea furnizorilor de servicii pentru 
dezvoltarea afacerilori i a  antreprenorilor din ș

raion

Număr de instruiri, 
consultări oferite AE;

Abilită i sporite a ț

furnizorilor de servicii în 
vederea prestării serviciilor 
antreprenoriale

2019 ODIMM; speciali tii ș

direc ieiț

2.7.3.Suport în crearea grupurilor/asocia iilor ț

de producători
Agen i economici ț

informa i,ț

Grup de producători creat

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.7.4. Suport în crearea Casei de Ambalare, 
dotarea Asocia iei raionale a apicultorilor ț

”Albinu a” cu utilaj de laboratorț

Casă de Ambalare creată, 2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.8. Facilitarea participării agen ilorț

economici la expoziţii, tîrguri, 
forumuri na ionale i interna ionaleț ș ț

 „Fabricat în Moldova„, 

2.8.1.Identificarea agen ilor economici ț

poten iali pentru participare la expozi ii, tîrguri,ț ț

forumuri

Agen i economici ț

identifica i ț

2019 Speciali tii direc ieiș ț
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Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.5. Dezvoltarea capacităţilor de 
antreprenoriat prin organizarea 
cursurilor de instruire în domeniul 
antreprenoriatului

2.5.1. Solicitarea organizării cursurilor de 
instruire de la ODIMM: GEA, Business 
Academy for Women, CCI i alte organiza ii ș ț

na ionale i interna ionaleț ș ț

50  persoane  instruite în 
domeniul antreprenoriatului

2019 Speciali tii direc iei, ș ț

ODIMM i alte organiza ii ș ț

2.5.2. Identificarea  persoanelor interesate 
despre organizarea instruirilor

Persoane interesate 
identificate

2019 Speciali tii direc ieiș ț

”Tîrgul de Crăciun”
„Farmer„,
„Moldagroteh„, i a.ș

2.8.2.Organizarea participării ag. economici la 
expozi ii, tîrguri i forumuri.ț ș

 Agenti economici 
încuraja i să participe la ț

expozi iiț

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.9. Promovarea dezvoltării 
antreprenoriatului prin organizarea 
şi desfăşurarea concursului “Cel mai
bun antreprenor din sectorul IMM 
2018 ” la nivel raional

2.9.1.Analiza activită ii economiico-financiare ț

a agen ilor economici participan i la concursț ț

 Număr de ÎMM-uri 
participante la concurs 
promovate, încurajate şi 
premiate

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.9.2. Organizarea concursului 
“Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM 
2018”

Concurs organizat.

Antreprenori promova iț

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.10.Promovarea dezvoltării 
antreprenoriatului local prin 
organizarea Expozi iei-Tîrg ”Paradaț

Florilor”;
Festivalului Na ional al Vinului,ț

Zilei Na ionale a Vinuluiț

2.10.1. Activită i de organizare i desfă urare a ț ș ș

evenimentelor
Evenimente organizate i ș

desfă urate.ș

Număr de antreprenori 
identifica i i invita i să ț ș ț

participe la evenimente

2019 Speciali tii direc iei – membri ș ț

ai grupului organizatoric
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Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.5. Dezvoltarea capacităţilor de 
antreprenoriat prin organizarea 
cursurilor de instruire în domeniul 
antreprenoriatului

2.5.1. Solicitarea organizării cursurilor de 
instruire de la ODIMM: GEA, Business 
Academy for Women, CCI i alte organiza ii ș ț

na ionale i interna ionaleț ș ț

50  persoane  instruite în 
domeniul antreprenoriatului

2019 Speciali tii direc iei, ș ț

ODIMM i alte organiza ii ș ț

2.5.2. Identificarea  persoanelor interesate 
despre organizarea instruirilor

Persoane interesate 
identificate

2019 Speciali tii direc ieiș ț

2.10.2. Organizarea evenimentelor propriu-zise Evenimente organizate. 
Număr de antreprenori locali 
participan i i  promova iț ș ț

2019 Comitet organizatoric

Măsura 3. Dezvoltarea Turismului rural, cultural, religios, ecologic şi vitivinicol

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

3.1. Construc ia Complexului ț

Turistic i Sportiv în raionș

3.1.1. Elaborarea proiectului tehnic Proiect tehnic elaborat 2018 Companie de proiectări

3.1.2. Identificarea poten ialilor finan atori ai ț ț

proiectului
Finan atori ai proiectului ț

identifica iț
2018 Speciali tii direc ieiș ț

3.1.3. Întocmirea cerrii de finan are i ț ș

înaintarea ei finan atoruluiț

Cerere de finan are ț

întocmită i înaintată spre ș

finan areț

2018 Speciali tii direc iei – ș ț

membri ai grupului  de lucru

3.2.Valorificarea monumentului 
istorico-cultural ”Valul lui Traian
de Sus”

3.2.1. Elaborarea notei conceptuale: Notă concetuală elaborată 2018 Speciali tii direc iei – ș ț

membri ai grupului  de lucru

3.2.2. Identificarea finan atorilor poten ialiț ț Finan atori identifica iț ț 2018 Speciali tii direc ieiș ț
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Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.5. Dezvoltarea capacităţilor de 
antreprenoriat prin organizarea 
cursurilor de instruire în domeniul 
antreprenoriatului

2.5.1. Solicitarea organizării cursurilor de 
instruire de la ODIMM: GEA, Business 
Academy for Women, CCI i alte organiza ii ș ț

na ionale i interna ionaleț ș ț

50  persoane  instruite în 
domeniul antreprenoriatului

2019 Speciali tii direc iei, ș ț

ODIMM i alte organiza ii ș ț

2.5.2. Identificarea  persoanelor interesate 
despre organizarea instruirilor

Persoane interesate 
identificate

2019 Speciali tii direc ieiș ț

3.2.3. Elaborarea cererii de finan are i ț ș

înaintarea proiectului spre finan are ț

Cerere de finan are ț

elaborată i înaintată spre ș

finan areț

2018 Speciali tii direc iei – ș ț

membri ai grupului  de lucru

3.3. Sporirea atractivită ii turistice ț

prin dezvoltarea zonei de odihnă i ș

agrement ”Zlo i”ț

3.3.1. Analiza poten ialului turistic al zonei ț

”Zlo i” ț

Analiză a poten ialului ț

turistic efectuată
2018 Speciali tii direc iei – ș ț

membri ai grupului  de lucru

3.3.2. Identificarea agen ilor economici care ț

activează în domeniul turism i agrement în ș

zona ”Zlo i”ț

Agen i economici ț

identifica iț
2019 Speciali tii direc ieiș ț

3.3.3. Identificarea surselor de finan are pentru ț

APL I i II, agen i economici pentru finan area ș ț ț

proiectelor în domeniul turism i agrementș

Surse de finan are ț

identificate
2019 Speciali tii direc ieiș ț

3.3.4. Oferirea ajutorului consultativ pentru 
aplicarea poiectului spre finan areț

Consulta ii oferiteț 2019 Speciali tii direc ieiș ț

3.4. Valorificarea durabilă a 
poten ialului turistic vitivinicol în ț

raion

3.4.1. Analiza poten ialului turistic vitivinicol ț

din raion
Analiză a poten ialului ț

turismului vitivinicol 
efectuată

2019 Speciali tii direc iei – ș ț

membri ai grupului  de lucru

3.4.2. Identificarea surselor de finan are pentru ț

APL I i II, agen i economici pentru finan area ș ț ț

proiectelor în domeniul vitivinicol

Surse de finan are ț

identificate
2019 Speciali tii direc ieiș ț
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Măsura 2. Consolidarea capacităţilor agenţilor economici

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 
public)

2.5. Dezvoltarea capacităţilor de 
antreprenoriat prin organizarea 
cursurilor de instruire în domeniul 
antreprenoriatului

2.5.1. Solicitarea organizării cursurilor de 
instruire de la ODIMM: GEA, Business 
Academy for Women, CCI i alte organiza ii ș ț

na ionale i interna ionaleț ș ț

50  persoane  instruite în 
domeniul antreprenoriatului

2019 Speciali tii direc iei, ș ț

ODIMM i alte organiza ii ș ț

2.5.2. Identificarea  persoanelor interesate 
despre organizarea instruirilor

Persoane interesate 
identificate

2019 Speciali tii direc ieiș ț

3.4.3. Oferirea ajutorului consultativ pentru 
scrierea i aplicarea poiectelor spre finan areș ț

Consulta ii oferiteț 2019 Speciali tii direc ieiș ț

3.5. Edifivarea Complexului 
Turistic ”Centrul Vechi”

3.5.1. Identificarea poten ialului finan ator ț ț

pentru aplicarea proiectului pentru finan areț

Finan ator identificatț 2019 Speciali tii direc ieiș ț

3.5.2. Cerere de finan are completată i ț ș

înaintată spre finan areț

Cerere de finan are ț

completată i înaintată spre ș

finan areț

2019 Speciali tii direc iei – ș ț

membri ai grupului  de lucru

3.6. Facilitarea creării clusterelor în 
domeniul turismului în RDSud

3.6.1.Identificarea agen ilor economici  din ț

raion interesa i în crearea clusterului în ț

domeniul turism i agrementș

Agen i economici din taion ț

interesa i în crearea ț

clusterelor identifica iț

2019 Speciali tii direc iei – ș ț

membri ai grupului  de lucru

3.6.2..Facilitarea creării clusterelor (sesiune de 
informare organizată)

Clustere create 2019 Speciali tii direc iei – ș ț

membri ai grupului  de lucru

Şef al direc iei economie i atragerea investi iilor                                                           ț ș ț  Răileanu  Natalia
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APROBAT

                                                                                                                                   Preşedintele raionului

Cimişlia

Iovu Bivol                                                                                                                                                      

PLANUL  DE ACŢIUNI

al Sec eiei Cultură, Tineret i Sport  pentru  a. 2019 privind implementarea Planului Strategic de dezvoltare socio-ț ș
economic a raionului Cimi lia pentru anii 2019-2020ș

Obiectivul nr.1: Valorificarea poten ialului artistic,sus inerea,coordonarea i stimularea ac iunilor culturale,a oamenilor de crea ieț ț ș ț ț

  Ac iuniț Subac iuniț Indicatori de produs/rezultat Trmen de realizare Responsabil

1.1. Elaborarea Seminarelor 

metodice.

1.2. Desfă urarea seminarelor ș

dări de seamă 2019

1.3. Desfă urarea activită ilor ș ț

culturale,festivaluri,concerte.

1.1.1.Instruirea  speciali tilor,fără ș

studii în domeniul culturii.

14 directori institu iilor C.C.ț Ianuarie-februarie Grădinaru Larisa

1.1.2. desfă urarea seminarului cu ș

conducătorii colectivelor cu titlu 

„Model”

22 conducători trimestru III. eful Sec ieiȘ ț

1.2.1. Elaborarea rapoartelor 

statistice,planuri de lucru 2019 

34 directori institu iilor C.C.ț decembrie eful Sec ieiȘ ț

1.3.1.Festival-concurs„Am venit să 

colindăm”...

22 colective titlu „Model” 25.12.12.-14.01.13 eful Sec iei,Ș ț

1.3.2.Festival-concurs„Măr i or-ț ș

2019”

6 colective martie eful sec ieiȘ ț

1.3.3. Festivalul umorului„Hai să 

zîmbim”

4 colective teatrale Aprilie s.Batîr eful sec ieiș ț

1.3.4.Festivalul republican al 

dansului popular în memoria lui Ion 

Bazatin

5 colective de dansatori iunie

eful sec ieiș ț



1.3.5.Ziua Independentei „concert 

tematic”

1.3.6.Festival-concurs al forma iilor ț

folclorice „Cîntec,joc i voe bună ca ș

la noi în sat”

27 august

  8 colective folclorice

C.C.or.Cimislia

Bib-ca 

or.M.Eminescu

Noembrie s. Hîrtop

Obiectivul nr.2: Func ionarea bibliotecilor publice ca Centre culturale,Informa ionale i Educa ionale în teritoriu,prin satisfacerea utilizatorilor i cre terea ț ț ș ț ș ș

calită ii managmentului institu ional.ț ț

Ac iuniț Subac iuniț Indicatori de produs/realizat Termen de realizare Responsabil 

2.1.Desfă urarea seminarului ș

metodic de instruire

2.2.Elaborarea seminarului 

raional

2.3.Desfă urarea vizitilor de ș

lucru în institu iile de cultură.ț

2.4.Desfă urarea activită ilor ș ț

culturale

2.1.1. „Biblioteca publică în 

comunitate”

39 directori ianuarie Grădinaru Larisa

2.1.2.„Eviden a,clasificarea ț

colec iilor în bibliotecă„ț 39 directori trimestrial Grădinaru Larisa

2.3.1.Instruirea speciali telor din ș

bibliotecile publice. 39 directori biblioteci. Pe parcursul anului

eful Sec ieiȘ ț

Grădinaru Larisa,

Nenescu Leonid

2.4.1.Serată literar-muzicală 

„Eminescu-omul deplin al culturii 

romane ti.”ș

Participarea elevilor din colileș

raionului 15 ianuarie 2019

Grădinaru larisa

2.4.2.Concurs literar:„La izvoarele 

în elepciunei”(faza locală)ț

Participarea elevilor din 

gimnazii,liceele raionului.

Februarie Grădinaru Larisa



2.4.3.„Limba Noastră cea romană”, 

„concursuri  litrar-muzicale„

Participarea elevilor din raion 31 august Grădinaru Larisa

Obiectivul nr.3: Asigurarea func ionalită ii institu iilor din învă ămîntul artistic.ț ț ț ț

Ac iunuț Subac iuniț Indicatori de produs/realizat Termen de realizare responsabil

3.1.Monitorizarea procesului de 

studii în anul 2018-2019

3.2 Demararea procesului de 

atestare a cadrelor

3.1.1Organizarea consiliilor 

pedagocice

3.1.2.Desfă urarea concertelor ș

academice

3.2.1.Receptionarea cererilor

3.2.2.Lectii demonstrative

4 consilii prdagogice

10 concerte

7 cereri

7 lectii

Pe parcursul anului

mai

aprilie-mai

Seful sectiei

Directorul coliiȘ

ef  Sec iei Cultură, Tineret i Sport                                                                                                                               Cojocaru IuliaȘ ț ș


