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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAl CIMIȘLIA 

_________________________________________________________ 

 

D E C I Z I E                                          
   PROIECT                                                                                                            

Din 21 iulie 2017                                                                                                              nr. 03/23 

 

Cu privire la activitatea direcției economie 

și atragerea investițiilor a Consiliului raional  

Cimișlia  
 

În conformitate cu Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, în 

temeiul art.43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd 
raportul de activitate prezentat, avînd în vedere avizul comisiei  consultative de specialitate pentru 

problemele conomico-financiare, investiții, drept și disciplină a Consiliului raional şi luînd în consideraţie 

obiecţiile şi propunerile expuse, Consiliul raional Cimişlia DECIDE: 
 

1. A lua act de raportul de activitate a direcției economie și atragerea investițiilor a Consiliului raional 

(se anexează). 

 
2. Specialiștii direcției economie și atragerea investițiilor: 

 

a) vor asigura executarea prevederilor Planului Strategic de dezvoltare socio-economică a raionului 
Cimişlia pentru anii 2013-2020; 

b) vor intensifica activitatea în vedera susținerii, promovării și consolidării capacităților 

antreprenoriale ale agenților economici; 
c) vor contribui la fortificarea capacităților și vor acorda asistență practică autorităților publice de 

nivelul în domeniul achizițiilor publice, atragerii investițiilor, analizei perspectivelor de 

dezvoltare a sectorului economic și social;   

d) vor asigura executarea necondiționată a deciziilor Consiliului raional, actelor legislative şi 
normative;  

e) vor participa la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansări lor (studii, analize, 

acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării) în infrastructura tehnică şi economică la 
nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare regională şi teritorială; 

f) vor contribui la asigurarea mediului economico – organizaţional favorabil pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului, micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării 

legislaţiei antimonopol în teritoriu; 
 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie viceprepresedintelui raionului. 

 
4. Decizia dată va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina web a Consiliului raional 

www.raioncimislia.md.  

 

Preşedintele şedinţei                          

Secretar al Consiliului                                                                    Vasile Spînu 

 
Coodonat cu: 
Vicepreședinte al raionului                                                              Iurie Stoian 

Avizat de: 

Secretar al consiliului                                                                      Vasile Spînu 

Șef interimar SAP                                                                            Casap Anatolie 

Proiect elaborat de:  

Șef al direcției economie și atragerea investițiilor                           Natalia Răileanu 
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Anexă 

 la decizia Consiliului raional 

 nr.___din_____________2017 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE  

 

AL DIRECȚIEI ECONOMIE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR  

A CONSILIULUI RAIONAL CIMIȘLIA 
 

Direcţia Economie și atragerea investițiilor este una din subdiviziunile din subordinea Consiliului 

raional Cimişlia, abilitată cu dreptul de a promova politica de stat și  regională în domeniul social şi 
economic în teritoriul  administrat, structura căreia a fost aprobată prin decizia Consiliului raional 

Cimişlia nr. 03/01 din 25 mai 2012. 

Actualmente în direcție activează 5 specialiști: șef direcție, 2 specialiști principali, 2 specialiști 
superiori. 4 specialiști sunt cu studii superioare economice, 1 – juridice. Vechimea muncii al specialiștilor  

în domeniul economic este următoarea:15, 2, 1 an.  2 specialiști sunt debutanți. 

Reieşind din  sarcinile și funcțiile  principale ale direcției, prevăzute în Regulamentul de 

organizare și  funcționare a direcției, aprobat prin decizia consiliul raional nr. 04/10  18.07.2012, Planului 
anual de Acțiuni a direcției aprobat, deciziile consiliului raional, dispozițiile președintelui raionului, fișele 

postului, specialiștii direcției activează întru realizarea următoarelor  obiective : 

 

I. Susținerea, promovarea și consolidarea capacităților antreprenoriale ale agenților economici 
II. Analiza situației socio-economice din raionului Cimișlia 

III. Contribuirea la fortificarea capacităților și atragerea investițiilor 

IV. Promovarea politicilor în domeniul achizițiilor publice 
 

Planul Strategic de dezvoltare socio-economică a raionului Cimişlia pentru anii 2013-2020, 

aprobat prin  decizia Consiliului Raional Cimişlia nr.4/1 din 26.04.2013, a devinit instrumentul 

principal de planificare strategică în dezvoltarea raionului Cimişlia pînă în anul 2020, menit  să 

avantajeze dezvoltarea socio-economică echilibrată a localităţilor prin valorificarea eficientă a tuturor 

resurselor şi eficientizarea activităţilor la nivel local. 

 
În scopul atingerii obiectivului I ”Susținerea, promovarea și consolidarea capacităților antreprenoriale ale 

agenților economici” , întru realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020,  în a. 2017  au fost realizate 
numeroase acțiuni  și atinse următoarele rezultate: 

- Consultarea, informare agenților economici interesați în  dezvoltarea turismului 

 ( instruirea lor în cadrul Programului de Granturi Mici al GER, implementat de PNUD 

Moldova); 
- Identificarea agenților economici interesați în crearea primului cluster de energie regenerabilă în 

R. Moldova, instruire organizată de Proiectul Energie și Biomasă Moldova; 

- Identificarea, consultarea agenților economici din agricultură interesați în crearea Grupului de 
Producători și construcția Casei de Ambalare (struguri și  fructe). În acest scop pe parcursul I 

trimestru s-au organizat mai multe ședințe a grupului de lucru și a agenților economici din 

agricultură; 
- Acordarea suportului informațional membrilor AO ”Albinuța” în scopul dezvoltării capacităților 

asociației, identificarea surselor financiare pentru construcția Casei de Ambalare a producției 

apicole. În  luna iulie va fi organizată o deplasare la Casa Albinuța, Edineț, care deja 

funcționează; 

- Contribuirea la crearea Platformei Industriale în raionul Cimișlia. Aplicarea  Formularului Ofertei 

(Etapa I) în cadrul concursului pentru selectare a 3 localități cu potențial de dezvoltare industrială 

și atragerea investițiilor” – GIZ;  

- Contribuire în organizarea participării a 10 agenți economici și 2 meșteri populari din raionul 

Cimișlia la Expoziția Națională „Fabricat în Moldova” ediția a XVI-a , organizat în perioada 01-
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05 februarie 2017, Moldexpo. Consiliul raional a fost menționat cu Medalia de Aur pentru 

participare la Expoziție;  

- Informarea sistematică a agenților economici din domeniul producerii în organizarea diverselor 

forumuri economice, expoziții organizate la nivel național și internațional, consultarea și 

încurajarea lor privind procedurile de participare la evenimente;  
-  25 persoane  au primit asistență metodică și consultativă în domeniul dezvoltării afacerilor și 

antreprenoriatului, inclusiv 18 consultații oferite în cadrul vizitelor în localitățile rurale din raion 

oferite prin intermediul BCIS în cadrul celor 7 vizite organizate; 
- Informarea și consultarea agenţilor economici şi APL-urilor de nivelul I cu privire la completarea  

proiectelor investiţionale în domeniul public şi privat la nivel naţional de către Organizaţia de 

Atragere a Investiţiilor şi Promovarea a Exportului din Moldova (MIEPO); 

- Contribuirea la identificarea tinerilor antreprenori pentru instruirea antreprenorială, organizată în 
cadrul programului PNAET, ODIMM (cursul s-a desfășurat în perioada 26.06 - 07.07.2017 la 

IA); 

- Organizarea concursului raional ”Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM-urilor” 
 

 

În scopul realizării  acţiunilor vizate în Strategia de dezvoltare a comerţului interior în Republica 

Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului  de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea 

acesteia, în scopul consolidării  resurselor de marfă şi competitivităţii acestora pe piaţa internă de consum 

şi încurajarea schimburilor de experienţă privind promovarea celor mai bune practici comerciale, precum 

şi stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii în localităţile rurale, relansarea meseriilor cu 
specific tradiţional, de către Consiliul rational Cimișlia  au fost inițiate și desfășurate  următoarele 

evenimente:  

 
- Organizarea desfăşurării Expoziţiei – Tîrg „Parada Florilor”, ediţia IV , la care au participat peste 

18  agenţi economici, crescători de flori, 48 meșteri populari din raion și țară, 8 producători, 14  

agenți economici din sfera alimentației publice din oraș; 
- Informarea permanentă  a agenților economici și a APL I despre organizarea expozițiilor, 

tărgurilor, conferințelor și întrunirilor de afaceri locale, naționale și internaționale pe probleme ce 

țin de dezvoltare a antreprenoriatului, liniilor de finanțare a proiectelor de dezvoltare 

antreprenorială. 
 

Avînd în vedere că prin intermediul direcției se asigură legătura și se realizează interacțiunea dintre 

Consiliul raional și Ministerul Economiei, MIEPO, CCI; ODIMM; ADR Sud,  Asociația ”Siret-Prut-
Nistru”, Consiliul Concurenței,  finanțatori naționali și internaționali,  specialiștii direcției, la solicitarea 

acestora, au realizat următoarele acțiuni: 

- Actualizarea Pașaportului raionului; 

- Actualizarea bazei de date privind agenţii economici din raza raionului după genuri de activitate, 
clasificarea lor după domenii de activitate, activitatea economică a localităților din raion; 

- Evaluarea situației socio-economice a raionului pentru a. 2016; 

- Evaluarea comerțului interior; 
- Oferirea suportului informațional USAID în identificarea potențialului turistic al raionului în 

scopul dezvoltării lui; 

- Completarea chestionarelor de evaluare a obiectivelor turistice din raionul Cimișlia și de evaluare 

a situației turismului în Regiunea de Dezvoltare Sud la solicitarea ADR Sud; 

- Analiza privind activitățile realizate în vederea executării Strategiei de gestionare a deșeurilor în 

R. Mioldova pentru anii 2013-2027; 
- Analiza constrîngerilor existente , problemelor în  dezvoltarea  activităților din comerț în 

teritoriu; 

- Analiza potențialului raionului pentru dezvoltarea industrială a raionului; 
- Analiza privind executarea Strategiei de dezvoltare a ÎMM-urilor 2012-2020 pentru a. 2016; 

- Raportarea Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate, barierelor anticorupționale 

și acțiunilor care urmează a fi realizate pentru dezvoltarea unui mediu concurențial atractiv; 

- Efectuarea studiului privind antreprenoriatul femenin și prezentarea lui ODIMM; 
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- Colectarea și prezentarea informație privind dezvoltarea localităților din raion, proiecte prioritare  

pentru Asocieția Siret-Prut Nistru; 
- Inventarierea structurilor de suport în afaceri existente în raion  și prezentarea informației ADR 

Sud; 

- Evaluarea potențialului de dezvoltare a diferitor sectoare economice pentru crearea clusterelor în 
Moldova și prezentarea informației Ministerului Economiei; 

- Contribuirea la stabilirea parteneriatului de colaborare cu regiunea Aizkraukl, Latvia (la data de 

06 iunie a fost semnată înțelegerea de intenție privind colaborarea între administrații); 

- Informarea, consultarea APL I , agenți economici din raion despre finanțări disponibile în diverse 

domenii. 

Informațiile respective au fost  utilizate  în procesul de elaborare a notelor conceptuale a proiectelor 

investiționale asupra cărora au lucrat  atît direcția economie și atragerea investițiilor, cît și alte direcții, 
secții ale Consiliului raional. 

Specialiștii direcției au participat în procesul de elaborarea a: 

- Planulul Regional Sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice;  
- Planului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării Infrastructurii de Afaceri în Regiunea de 

Dezvoltare Sud; 

 Aceste activități sunt raportate la atingerea  obiectivului  II al direcției ”Analiza situației socio-

economice din raionului Cimișlia”. 

Întru realizarea cu succes a obiectivului III ”Contribuirea la fortificarea capacităților și atragerea 

investițiilor”, conducîndu-ne de Strategia de dezvoltare regională a Regiunii de Dezvoltare Sud 2016-

2020,  în perioada ianuarie - iunie 2017, au fost aplicate următoarele proiecte investiționale: 

 „Îmbunătățirea nivelului de trai a populației raionului Cimișlia prin protecția în comun a 

mediului” – finanțator Ambasada Marii Britanii la Chișinău. Proiectul presupune efectuarea 

următoarelor activități: organizarea campaniei de educare și conștientizare a populației privind 

utilizarea corectă a  sistemului  integrat de management al deşeurilor menajere solide  prin 

instruirea a 23 angajați ai  APL-lor de nivelul  I din și 24 profesori din instituțiile de învățămînt 

din raion, care la rîndul lor vor organiza sesiuni de informare pentru 1000 locuitori adulți și 600 

elevi din sate, activități de salubrizare și amenajare a teritoriului în toate localitățile rurale ale 

raionului, inclusiv de  lichidare a 20 gunoiști stihiinice din raionul Cimișlia, activități de 

promovare a proiectului prin publicarea articolelor de bune practici în mass media locală, 

distribuirea bucletelor, promovarea la TV, radio conferințe,  de încheiere și  evaluare a 

rezultatelor. Pentru buna desfășurare a  activităților  de salubrizare și amenajare a teritoriului  este 

necesar de dotat serviciul cu o mașină de tăiat iarba și de mărunțit iarba, pentru a ușura munca 

muncitorilor și pentru a asigura localitățile cu tehnică de salubrizare. Costul proiectului: 

724 000,0 lei. 

 

 „Dotarea serviciului de management a deșeurilor menajere solide din raionul Cimișlia cu tehnica 

de salubrizare” – finanțator Ambasada Slovaciei. În scopul soluţionării complexe a problemei 

salubrizării şi amenajării durabile a 14 localităţi rurale proiectul presupune dezvoltarea sistemului 

regional de salubrizare integră, dotarea cu tehnică specializată, dezvoltarea unei infrastructuri 

adecvate de acumulare, transportare a deşeurilor. Astfel, pentru a dezvolta serviciile prestate de 

către ÎM „Servcom” Cimișlia în cadrul proiectului s-au planificat următoarele activități: 

1.Procurarea unui încărcător frontal; 2. Procurarea unui tocător pentru crengi; 3. Procurarea unei 

mașini de tăiat iarba; 4. .Organizarea acțiunilor de salubrizare în localități prin lichidarea 

gunoiștilor stihiinice de către voluntarii Instituțiilor publice, Instituțiilor de învățămînt, societatea 

civilă; 5.Organizarea unei campanii de educare a populației. Costul proiectului: 9 500 Eur; 

 

  ”Reparația blocului expozițional nr. 5 al muzeului raional de istorie, etnografie și artă” înaintat  

Consiliului Județean Prahova spre co-finanțare  cu suma de 40,0 mii EUR, Bugetul total al 

proiectului fiind de 62588 EUR; 
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 „Centru de plasament pentru femei și copii în situații de risc” – finanțator Ambasada Canadei. 

Scopul proiectului este de a crea un centru multifuncțional capabil să presteze servicii esențiale 

de tip sănătate, educație, protecție socială și siguranță publică persoanelor aflați în situații de risc, 

contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai a 252 persoane anual (femei, bărbați, fete, 

băieți) din raionul Cimișlia. Proiectul va contribui la îmbunătățirea calității infrastructurii 

serviciilor sociale din raionul Cimișlia, va  asigura accesul egal al cetățenilor la  servicii și 

incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum și creșterea calității vieții. Costul 

proiectului: 542 400,0 lei; 

 

 ”Poarta de Sud a Moldovei Deschisă pentru Afaceri şi pentru Investiţii  „South Open Gate of 
Moldova” for Business and Investments , scopul căruia este dezvoltarea economică locală 

focalizată pe întărirea competitivităţii ÎMM-urilor din regiune prin intermediul furnizării „unor 

servicii de top pentru susţinerea afacerilor” şi prin dezvoltarea capacităţii furnizorilor de 
consultanţă din întreaga regiune în asigurarea sprijinului necesar afacerilor şi orientării 

investiţiilor străine directe către economia regiunii. Aria geografică de acoperire cuprinde 

comunităţi locale din toate cele 8 raioane actuale sau toate unităţile teritorial administrative ale 
Regiunii de Dezvoltare Sud aşa cum vor arăta ele după reforma organizării teritorial 

administrative anunţată de Guvernul Republicii Moldova. Beneficiarii direcţi ai acestui proiect 

vor fi Comisiile economice din cadrul consiliile raionale din regiune de dezvoltare Sud a RM, 

Incubatoarele publice de afaceri de la Ştefan Vodă, Cimişlia, Leova şi Cahul, Centrele de 
consultanţă, asociaţiile de afaceri, de producători, profesionale din RDS,  Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud cu sediul la Cimişlia. Beneficiarii finali ai acestui proiect vor fi ÎMM-urile din 

RDS, definite potrivit cu legea din RM, personalul din conducerea acestora şi angajaţii. ÎMM-
urile private care operează în toate sectoarele de activitate sunt eligibile, cu următoarele excepţii: 

activităţile pur comerciale, domeniul financiar şi serviciile de asigurări, cazinourile, producţia de 

arme şi muniţie, tutun şi băuturi alcoolice cu concentraţia de alcool peste 15%. Serviciile turistice 

sunt eligibile doar dacă furnizorul este ÎMM.  
 

 Proiectul investițional „Edificarea complexului muzeal Centrul Vechi” aplicat la ADR Sud a fost 

inclus în Planul Operațional Regional 2017-2020, urmează a fi finanțat.  

 

 S-a mai lucrat asupra completării  fișelor de proiecte investiționale  pentru Programul Regional 

Sectorial în domeniul turismului la solicitarea ADR Sud: „Construcția Complexului Turistic și 

Sportiv în r.Cimișlia”; „Sporirea atractivității turistice prin dezvoltarea zonei de odihnă și 

agrement de importanță regională și națională Zloți”; „Valorificarea durabilă a potențialului 

turistic vitivinicol în Regiunea de Dezvoltare Sud”; „Dezvoltarea regională în RDS prin 

valorificarea durabilă a monumentului istorico-cultural „Valul lui Traian de Sus”;  

În domeniul  promovării politicilor în domeniul achizițiilor publice ( obiectivul IV al direcției) s-au 

realizat următoarele acțiuni: 

 

- S-au oferit  asistenţă metodică şi consultativă pentru 7 APL I şi  instituții publice din raion în  
vederea procedurilor de desfășurare a achiziţiilor publice; 

- S-au desfășurat 2 licitații publice (una  din ele inițiată în a. 2016).  În acest scop s-au publicat 4 

anunțuri, au fost întocmite 4 caiete de sarcini. Au fost încheiate 54 contracte, inclusiv 50  de 
valoare mică și 1 acord adițional; 

 

Reieșind din cele expuse, propun Consiliului raional Cimișlia să ia act de raportul prezentat. 

 

 

Șef direcție economie și atragerea investițiilor                                                Natalia Răileanu 
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