
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILruL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D E C rZrE Nr._A t2l
oin !/g*1.cuu2-zozt

cu privire la raportul de activitate al Direcfiei Economie Ei

Atragerea Investifiilor in anul 2020

in conformitate cu:

art.4 alin. (3) din Legea nr. 43512006 privind descenh'alizarea administrativ[;

afi. 43 alin. (1) lit. j) din Legea nr.43612006 privind administra{ia public[ local6;

Decizia consiliului raional nr. 04/10 din 18.07.2012 cu privire la Regulamentului

de organizare qi funclionare a Direcliei Economie;

Decizia consiliului raional nr. 1116 din 16.03.2021 ctt privire la Programul de

activitate al consiliului raional pentru antil202l.

Examinind raportul de activitate al Direcfiei Economie gi Atragerea Investi{iilor penffu

anul 2020 prezentat de c[ffe gefa direcliei, dna Natalia Rdileanu, Consiliul raional Cimiglia

DECIDE:

1. Se ia act de raportul de activitate al Direcfiei Economie qi Affagerea Investi$ilor

in anul 2020 (se anexeaz[).

2. Specialiqtii Direc{iei Economie gi Atragerea Investiliilor:
- vor asigura reabzarea atribufiilor stabilite in Regulamentul cu privire la

organizarea qi funcfionarea Direc{iei Economie gi Atragerea Investiliilor qi in
figele de post ale funclionarilor din direcfia respectivI;

- vor asigura executarea calitativd gi in termeni stabilili a deciziilor consiliului

raional pe domeniul de competenfd.

cunoqtin{a:

VicepreEedintelui raionului, dnei Tatiana Aram[;

Direcliei Economie qi Atragerea Investifilor;
Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional

Www. fa ign,qinri sl i a.m d.

Preqedintele gedin{ei

Contrasem neazd:

Secretarul consiliului

Controlul execut[rii prezentei decizii

vicepregedinte al raionului.

Prezenta decizie se publica in Regish'ul

se atribuie dnei Tatiana Arami,

de stat a actelor locale qi se aduce la

Cimiqlia

Gheorghe Netedu



Coordonat:

Vicepreqedinte al raionului

Avizat:

Vicepreqedinte al raionului

Secretarul consiliului

$ef, Sec{ia Administrafie Publicd

Specialist principal, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

Vadim Torgai

Tatiana Arami

Gheorghe Netedu

Mariana Vasluian

$efa Direcfiei Economie ;i Atragerea Investiliilor Natalia Riileanu

Notd informativd

la proiectul de decizie nr./jl2gdin -312, OZi, 2021

cu privire la raportul de activitate a Direc(iei Economie qi

Atragerea Investi{iilor in anul 2020

Direc{ia Economie qi Atragerea Investifiilor este una din subdiviziunile din

subordinea Consiliului raional Cimiqlia, abilitata cu dreptul de a promova politica de stat,

regionald qi localI in domeniul social pi economic in teritoriul administrat, structurd, care

activeazd, it baza Regulamentului de organizare qi funcfionare, aprobat prin decizia

consiliului raional nr.04/10 din 18.07.2012.

Reieqind din sarcinile qi funcliile principale ale direcfiei, prev6zute in Regulament,

Planul anual de Acliuni al direcliei pentru anul 2020, Deciziile consiliului raional,

Dispoziliile preqedintelui raionului, specialigtii direcliei au activat intru realizatea

urmdtoarelor sarcini:

Susfinerea, promovilea qi consolidarea capacit6tilor antreprenoriale ale

agenlilor economici;

Analiza situaliei socio-economice a raionului Cimiqlia;

Contribuirea la fortificarea capacit6lilor qi investitiilor:,,
Promovarea politicilor in domeniul achi iliilor publice. Raportul privind

activitatea direc{iei in anul 2020 se anex

nr. 43612006 privind

, sd ia act de raportul
Conducdndu-m6 de art. 43 alin. (1), lit. j) in Legea

administralia publicd local[, propun Consiliului rai CimiElia

prezentat.
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$efa Direc{iei Economie
qi Atragerea Investi(iilor Natalia Rlileanu
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Raport

de activitate al Direc(iei Economie gi Aatragerea Investitiilor
in a.2020

Direclia Economie qi atragerea investiliilor este una din subdiviziunile din
subordinea Consiliului raional Cimiqlia, abilitatd cu dreptul de a promova
politica de stat qi regional6 in domeniul social qi economic in teritoriul
administrat, structura cSreia a fost aprobati prin decizia Consiliului raional
Cimiglia nr. 05/06 din25 sptembrie 2019.

Planal Strategic de dezvoltare socio-economicd a raionutui Cimislia
pentru anii 2013-2020, aprobat prin decizia Consiliului Raionul Cimislia
nr.4/1 din 26.04.2013, a fost instrumentul principal de planijicare strategicd
tn dezvoltarea raionului CimiSlia ptnd tn anul 2020, menit sd avantijeze
dezvoltarea socio-economicd echitibratd a localitdyilor prin valorilicarea
eftcientd o tuluror resurselor Si eficientizarea activitdlilor la nivel local.

Reiegind din sarcinile gi funcliile principale ale direcliei, prevdzute in
Regulamentul de organizare gi funclionare a direcliei, aprobat prin decizia
consiliul raional nr. 04110 18.07.2012, Planul de Acfiuni a direcliei aprobat,
deciziile consiliului raional, dispoziliile preqedintelui raionului, in a. 2020
specialigtii direcliei au activat intru rcalizareaurmdtoarelor obiective :

Susfinerea, promovarea qi consolidarea capacitSlilor antreprenoriale
ale agenlilor economici

Analiza situaliei socio-economice din raionului Cimi qlia
C ontribui r ea la forti fi c are a c apac itdli lor g i atr agerca inve stili i 1or

Promovarea politicilor in domeniul achiziliilor publice

intru realizareo ac(ianilor din Planul de ocliuni privind implementarea
Strategiei de dezvoltare u sectorului intreprinderilor mici Ei mijlocii pentru
anii 2012-2020, precum qi atingerii obiectivului "Susfinerea, promovarea qi
consolidarea capacitililor antreprenoriale ale agenlilor economici" , in a. 2020
au fost realizate numeroase acliuni qi atinse urmdtoarele rezultate:

-Contribuirea la sustinerea gi promovarea agentilor economici (6) din raion prin
organizarea participdrii lor la Expozilia Nalionald ,,Fabricat in Moldova *
2020" desfrquratd in perioada2g ianuarie-02 februarie 2020, or. Chiqin5u. Din
sursele financiare ale cR au fost achitate circa 20,0 mii lei pentru 20,0 m2 -
spalii din pavilioanele Moldexpo, in care 6 agenli economici din raion qi-au
expus produclia sa. Toli s-au bucurat de aprecierea vizitatorilor expoziliei, au
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stabilit parteneriate cu alli agenti economici din republicd, au gesit pie{e noi de
desfacere.

-Identificarea tinerilor antreprenori din domeniul agricol pentru den,oltarea
instruiri in cadrul proiectului "Activit6ti qi metode educalionale inovative pentru
tinerii din regiuni" implementat de AO Asociafia pentru promovarea

Antreprenorialului (APA) cu suportul Proiectului USAID Agricultura
Performanti in Moldova (USAID/APM). 13 tineri qi potenliali antreprenori
agricoli din raion gi-au dezvoltat abilitaflle antreprenoriale participind,Ia 4
sesiuni de instruire online desf6qurate pe parcursul anului;

'Organrzarea unei sesiuni de instruire pentru agenlii economici din raion (19) la
tema "lnv5!6mintul Dual. Oportunitdli de dezv-oltare antreprenoriald", in
parteneriat cu CCI. Urmare a acestei sesiuni, 5 agenli economici din raion au
solicitat pregdtirea brutarilor, electrogazosudorilor qi timplarilor, au semnat
contracte cu qcoala profesionalS din or. Cimiqlia pentru desfrgurarea practicii de
producere la intreprinderi in cadrul programului invdlimintului dual;

-Informarea sistematicd a antreprenorilor din diferite domenii de activitate qi a
APL de nivelul I din raion referitor la oportunitali de finanlare, privind
organizarea gi desfb$urarea tirgurilor, expoziliilor, seminarelor qi conferinlelor,
intrunirilor pe probleme ce lin de deryoltarea sectorului iUttzt la nivel na{ional
qi internalional;

-Invitarea mediului de afaceri din raion la dialog cu prim ministru,
reprezentanlii ministerelor, ODIMM, CCI, bdncilor, etc.

-Organizarea unei mese rotunde cu reprezentan{ii mediului de afaceri in scopul
informdrii lor privind crearea grupurilor de producltori, clasterizarea
intreprinderilor autohtone;

-Informarea agenfilor economici privind dezvoltarea afacerii si accesarea
resurselor financiare pentru IMM-uri si start-up-uri, material elaborat de c6tre
ODIMM;

-Organizarea atelierului de informare "Agricultura qi dezvoltarea 1ocal6" pentru
antreprenorii din raion (cu participarea expertului de la Iniliativa Primarilor
pentru Creqtere Economici).Materialul informalional, elaborat de expe(ii
B[ncii Mondiale, a fost distribuit agen{ilor economici din agricultur5 interesali;
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: - Consultarea apersoanelor interesate in dezvoltarea afacerilor qi

antreprenoriatului pe parcursul intregului an;

-Plasarea informa{iei relevante despre oportunitefl de dezvoltare a afacerii,
atragere investitii, instruiri antreprenoriale pe pagina web a cR;

io scopul realizdrii acliunilor vizate tn Staregia de dezvoltare a comerlului
interior tn Republica Moldova pentru anii 2014, specialiqtii direcfiei au
intreprins urm6toarele acliuni :

- Opranizareaparticip6rii agen{ilor economici din domeniul comerfului la
seminarul "U tiltzare a re sursei informali onal e in domeniul comerlului",
organizat de citre MEI, scopul cdruia a fost informarea antreprenorilor despre
instituirea resursei informalionale in domeniul comerlului in baza Sistemului
informafional automatizat de gestionare qi eliberare a actelor permissive,
precum, obtrinerea actelor permisive in domeniul comer(ului de cdtre autoritdlile
administraliei pubiice locale qi autoritdlile publice emitente de acte permisive
implicate in implementarea soluliilor de ghiqeu unic.

-Organizarea atelierului informativ pentru apicultorii din raion despre apelul de
cereri de grant pentru implementareaplanurilor de marketing a mierii
moldoveneqti la export qi pe piala 1ocal6, anunfat de cdtre USAID/APM. 10
apicultori, participanli ai seminarului au manifestat interesul de a inregistra
afacerea qi a apica la acest grant;

Avind in vedere c5 prin intermediul direcliei se asigurS legdtura qi se reali zeazd
interacliunea dintre Consiliul raional qi Ministerul Economiei ;i Infrastructurii,
Consiliul Concurentei, CCI; oDIMM; ADR Sud, Agenfia pentru Eficienld
Energeticd, Consiliul Concurenfei pe probleme de dezvoltare economici,
precum 9i finanlatori na{ionali qi interna{ionali, speciali;tii direc}iei, la
solicitarea acestora, in anul de raportare au efectuat analize au intocmit qi au
prezentat urmdtoarele raporte qi informalii :

-Raport privind realizarea acliunilor prevdzute in Planul de acliuni privind
implementarea Strategiei de gestionare a deqeurilor in Republica Moldova
pentru anli 2013-2027 intocmit Ei prezentat MADRM;

-Informalie privind agenlii economici din raionul Cimiqlia, prestatori de servicii
turistice - servicii de alimentare pentru turiqti, servicii hoteliere, de agrement,
vinirii, actualizatd,la data de 01 .06.2020, evenimentele culturale ce se

desfrqoarl in raion qi obiectivele turistice din raza raionului intocmit6 si
prezentatd Agenliei pentru Investifii;



-Informalie privind realizarea acliunilor ce tin de imbundtifirea eficienlei
energetice (viza[i in PNAEE) de cdtre CR in sectorul public qi iluminat stradal
intocmitd qi prezerntati Agenliei pentru Eficienfi Eneryeticd;

-Actualizarea listei meqtequgarilor din rl Cimi;lia in cadrul proiectului regional
"Renaqterea megtequgurilor autentice populare - moqtenire culturald comuni ca
punct focal pentru dezvoltarea economica gi turisticd durabild" qi prezemntarea
ei ADR Sud;

-Suport consultativ acordat la intocmirea rapoartelor privind administrarea ;i
evaluarea intreprinderilor municipale cu cota public6, fondatoare ale cirora sunt
consiliile locale de nivelul unu si doi qi prezentarea lor Agen{iei Proprietdfii
Publice

-Studiu efectuat privind evaluarea impactului qi reaclie la Covid 19 in
comunitSlile raionului, modul in care pandemia a afectateconomia raionului,
care sunt gansele de relansare pe termen mediu, cum sau schimbat prioritd{ile de
dezvoltare economic6;

-Paq aportul rai onulu i act:ualizat;

-Actualizareabazei de date antreprenoriale privind agenlii economici dupd
genul de activitate;

-Analizapotenlialului raionului in vederea atragerii investitorilor in domeniul
agricol qi producerii efectuati;

-Rapoarte privind acordarea ajutoarelor de stat intocmite qi prezentate
Consiliului Concuren{ei;

-Actualizarea Profilului Investilional al raionului (14 oferte investi{ionale);

-Colectarea datelor de la APL de nivelul I din raion, subdiviziunile subordonate
CR 9i intocmirea raportului privind realizareaacliunilor din PSDSE al raionului
2013-2020;

-Colectarea temelor de proiecte, necesit6lilor popula{iei de la APL de nivelul I
din raion, subdiviziunile subordonate CR gi intocmirea PA pentru PSDSE al
raionului 2021-2025;

-Analiza socio-economici a raionului 2020;
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-Participarea specialiqtilor direcliei in elaborarea Planului Strategic de
dezvoltare socio-economicd a raionulu i 202 | -2025.

Aceste activitSli sunt raportatelaatingerea obiectivului II al directiei
"Analiza situa{iei socio-economice din raionului cimislia,,.

intru realizarea cu succes a obiectivului III "Contribuirea Ia fortificarea
capaciti{ilor qi atragerea investi{iilor", conducindu-ne de Strategia de
dezvoltare regionali a Regiunii de Dezvoltare Sud 2016 -2020, specialiqtii
direcliei au muncit la:
-Informarea continud a agenlilor economici, precum qi a APl-urilor de nivelui
I din taza raionului privind apelurile de propuneri de proiecte, programele de
suslinere a antreprenoriatului, precum si acordarea suportului consultativ
privind modul de aplicare la aceste proiecte/programe;
-Fiind membrii ai Iniliativei Primarilor pentru creqtere Economica (IPCE),
membrii ai cdreia sunt APL de nivelul I qi II din 5 !Iri: Belorusia, Ucraina,
Armenia, Georgia qi R. Moldova, CR a beneficiat de suportul Parteneriatului
pentru Dezvoltare Economicd Locald in elaborarea Planului de Dezvoltare
Economici a raionului pentru anii 2019-2020. Avind in vedere cd acest plan
este axat pe dezvoltarea sectorului privat intru sporirea creqterii economice,
dezvoltlrii qi ocupdrii fo4ei de munc6, pe parcursul anului de raportare au fost
organizate mese rotunde, consultiri cu mediul de afaceri, la care s-au discutat
problemele cu care se confruntd antreprenorii, qi pagii pe care urmeazd sd le
intreprind[ APL de nivelul I qi II intru solu]ionarea lor (in mdsura
completen[elor sale).

in a. 2020, specialiqtii direc{iei au IPCE prezenrtat 2 rapoarte privind
implementarea acliunilor planifi cate.
-In cadrul proiectului "Poarta de Sud a Moldovei deschisl pentru promovarea
afacerii gi investiliilor", specialiqtii direcfiei au elaborat Profilul Investilional al
raionului analizind 18 oferte investilionale inaintate de cStre agenli economici qi
APL -uri de novelul I, dezvoltind 14 din ele - cele mai de perspectivi;
in a.2020 specialiqtii direcliei au actualizat ofertele investilionale ale agen{ilor
economici inaintate in a.2019.
-Devenind membrii ai Convenliei primarilor, pe parcursul anilor 2018-2019
specialigtii direcliei a fost responsabili de elaborarea Planului de Acliuni
raional pentru Energie DurabilS qi prezentarea lui spre aprobare CR (aprobat de
CR prin dec\zia nr. 03/09 din21.06.2019); pe parcursul a.2020 s-a acordat
suport pentru 21 APL de nivelul I din raion pentru inaintarea propunerilor
iniliale de proiect in cadrul programului nalional privind reabilitarea sistemelor
de iluminat public stradal in 1oca1it61i1e rurale din Republica Moldova;
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-i, t"oprl realizdrii proiectului "Gestionarea integratd a degeurilor menajere
solide in raionul Cimiqlia"pentru finanfare( III etapa a proiectului), a fost
elaborat qi aplicat proiectul "Colecteazd educat pentru satul t5u curat" in
cadrul proiectului "Suport in Abilitarea cet6lenilor din RDS", administrat de

GIZ cu suporful financiar al UE;

-Elaboratd Nota conceptuald "servicii innovative ale IAC pentru dezvoltarea
noilor afaceri din regiune" elaborat[ gi aplicatd in cadrul Apelului de propuneri
de proiecte al MADRM din fondul FNDR;

-Elaboratd Cererea de finanlare "Seryicii innovative ale IAC pentru dezvoltarca
noilor afaceri din regiune" elaborat[ pentru aplicare la FNDR (februarie 2021);

in domeniul promovlrii politicilor in domeniul achizifiilor publice,
obiectivul IV al direcfiei, s-au realizat urmbtoarele acfiuni:

Organizate $i desfE;urate:

- 3 licitafii deschise;

- 9 cererea ofertelor de preluri;
- 4 modificSri ale contractelor de achizilii publice (majorartea valorii

contractului).

Publicate:

- 15 anunluri de participate;
- 4 a nunfuri privind modificarea contractului;
- 3 anunluri de intenfie;
- 13 anunfuri de atribuire.

Prezentate spre examinate :

74 oferte de prefuri

13 decizii de atribuire a contractelor;
4 decizii privind modificarea contractului;
13 ddri de seami de atribuire a contractelor;
4 deri de seaml privind modificarea contractelor;
2 decizii de anulare a procedurii de atribuire;
2 ddri de seam6 de anulare a procedurii de atribuire (nr. de ofertanli care
intrunesc cerinlele de calificare qi seleclie a fost mai mic decit nr. min.
prevdzrtt pentru fi ecare procedurS).

incheiate contracte in sumb de 19.963.369 lei:



ililt

ilflilii

llflli

iliii: - 139 contracte de achizilii publice (bunuri, lucrdri, servicii), inclusiv 18

lr - ffi'ffi;t'*TJ'"?,.rre micd, 13 cop qi ticitalii deschise,
lr

intocmitd darea de seamd anuald privind realizareaAP de valoare micd si
prezentatd AAP;

Pe parcursul anului de raportare au fost oferite 30 rlspunsuri (clarific6ri) la
demersurile operatoruilor economici privind documentalia de atribuire.

.i".

!ll,l
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i!,:: Sefa Directiei Economie sill,r;r t ;

I etragerea Investiliilor

,/

,l'g*A Natatia Raileanu
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