
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlE Nr. 03/07
din 30 iunie 2021

privind Regulamentul cu privire la organizarea qi func(ionarea Direcfiei
Economie qi Atragerea Investifiilor

in conformitate cu:
- art.4 alin. (3) din Legea nr.43512006 privind descentralizareaadministrativl;
- art.43 alin. (1), art.46 din Legea nr.43612006 privind administrafia publicl local[;
- Decizia consiliului raional nr. 05/06 din 25 septembrie 2O2O privind organigrama qi
efectivul-limita ale Aparatului Preqedintelui raionului Cimiglia qi a subdiviziunilor din
subordinea Consiliului raional Cimiqlia.

intru asigurarea bunei activitSli a Direcfiei Economie qi Atragerea Investi{iilor,
Consiliul Raional Cimislia

DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul cu privire la organizarea qi funcfionarea Direcfiei Economie qi
Atragerea Investifiilor, conform anexei.

2. Se abrog[ Decizia consiliului raional nr. 04llo din t8.07.2012 cu privire la
Regulamentul de organizare qi funcfionare a Direcfiei Economie.

3. Se pune in sarcina , Direcfia Economie qi Atragerea
Investifiilor, organizarea activitatii direcliei in baza Regulamentului aprobat, uCt.lo.
legislative gi normative in vigoare.

4. Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se atribuie 
vicepreqedinte al raionului.

5. Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale si se aduce la cunoqtin[d:
- Vicepreqedintelui raionului, 
- Direcfiei Economie ;i Atragerea Investifiilor;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia www.raioncimislia.md.

Preqedintele qedi



ta Decizia ."rt?,iIl, raionat
nr. 03/07 din 30.06.2021

REGULAMENTUL
cu privire la organizarea qi func{ionarea

Direc{iei Economie qi Atragerea Investi(iilor

I. DISPOZITII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament stabilegte funcliile, atribufiile, drepturile, structura
organizatoricl qi organizarea activit[{ii Direcfiei Economie qi Atragerea Investiliilor (in
continuare - Direcfie).

1.2. Direcfia constituie o subdiviziune structural[ a Consiliului Raional Cimiqlia, fdrd
statutul de persoani juridicS, abilitatd cu dreptul de a promova politica de stat in domeniul
economiei, precum qi politica de dezvoltare socio-economicd a raionului, in stricti
corespundere cu competenfele legale gi strategiile na{ionale qi locale de dezvoltare, precum
qi de susfinere a dezvoltlrii regionale, cooperare transfrontalierl qi atragerea a investifiilor.

1.3. Direcfia i;i desfdqoard activitatea in corespundere cu Constitufia Republicii
Moldova, Legeanr.43512006 privind descentralizarea administrativd, Legeanr.43612006
privind administralia publicd local[, Legea nr. 158/2008 cu privire la func{ia publicd gi
statutul func{ionarului public, Legea nr.2512008 privind Codul de conduitd a func[ionarului
public, alte acte legislative gi normative, Deciziile Consiliului Raional Cirniglia,
Dispoziliile preEedintelui, precum qi prevederile prezentului Regulament.

1.4. Prin intermediului Direcfiei se realizeazd, interacfiunea dintre Consiliul Raional
Cimiqlia cu Ministerul Economiei qi Infrastructurii al Republicii Moldova, Ministerul
Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale qi Mediului, alte organe ale administra{iei publice
centrale, precum qi autoritafi publice locale de nivelul I ;i II, cu persoanele juridice qi fizice,
in limitele competenfei sale.

1.5. Statele de personal ale Direcfiei, bugetul, inclusiv fondul de salarizare sunt
stabilite de Consiliu, conform actelor normative in vigoare.

II. FUNCTIILE DIRECTIEI

2.1. Elaborarea documentelor de planificare strategicS;i a planurilor de acliune la
nivel de raion pe domeniul de competen![ qi monitorizarea realizdrii acestora.

2.2. Promovarea in teritoriu a politicii statului in domeniul dezvoltdrii economice.
2.3. Atragerea investi{iilor pentru dezvoltare.
2.4. Organizarea qi desfEgurarea procedurilor de achizilii publice in vederea atribuirii

de contracte de furnizare de bunuri, servicii;i lucr[ri inbaza necesitAlilor;i prioritalilor
identificate la nivelul instituliei, in funcfie de fondurile aprobate ;i de posibilitalile de
atragere a altor fonduri.

III. ATRIBUTIILE DIRECTIEI

Atribufiile principale ale Direc(iei sunt:
3.1. in domeniul elaborlrii documentelor de planificare strategici ;i a planurilor

de ac{iune la nivel de raion pe domeniul de competen{I qi monitorizarea realizlrii
acestora:
- elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economicd a raionului, a programelor, planurilor

de acfiune sectoriale a raionului in comun cu subdiviziunile consiliului, autoritdfile
publice locale de nivelul I, societatea civil6, mediul privat qi alte pdr{i interesate,



estimarea surselor financiare necesare pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare

cuprins in strategie;

- analiza, evaluarea, monitorizarea ;i raportarea rcalizdrii strategiei de dezvoltare socio-

economicS a raionului, a programelor, planurilor de acfiune sectoriale aprobate;

- contribuirea la dezvoltarea cooperirii interraionale, interregionale qi transfrontaliere in
vederea stabilirii parteneriatelor durabile intru dezvoltarea socio-economicd a raionului;

- acordarea suportului metodologic autorit[1ilor publice locale din raion pentru elaborarea

indicatorilor socio-economici a localitdlilor, elaborarea strategiilor qi planurilor locale de

ac!iune.

3.2. in domeniul dezvoltlrii economice:
- contribuirea la crearea, promovarea, dezvoltarea Ei sus{inerea structurilor de suport in

afaceri pe teritoriul raionului: Incubatorul de Afaceri Cimiqlia, Parcul Industrial Cimiqlia,

subzona economicd liberd a ZEL B6lti, Platforma Industriald Multifunctionali qi alte

structuri de suport in afaceri;
- contribuirea la dezvoltarea in cadrul raionului a unei economii de piald multisectoriale,

capabild sd utilizeze rafional resursele locale materiale, financiare qi umane, precum qi

care s[ permitd asigurarea pentru tofi locuitorii a unor posibilit6li economice qi sociale

egale;

- acordarea suportului metodologic, informa{ional qi consultativ antreprenorilor privind
programe nalionale gi internalionale de suport in afaceri, granturi, proiecte de iniliere qi

dezvoltare antreprenoriald qi proceduri de aplicare la ele;

- intreprinderea mdsurilor de susfinere, promovare qi stimulare a genurilor prioritare de

activitate antreprenoriald din raion prin organizarea Concursului raional "Cel mai bun

antreprenor din sectorul iMM" organizarea tdrgurilor, festivalurilor/facilitarea

participdrii lor la expozifii, tdrguri, iarmaroace nafionale, internafionale.

3.3. in domeniul atragerii investi(iilor

- elaborarea qi dezvoltarea, in comun cu alte subdiviziuni ale Consiliului raional a
proiectelor investifionale in vederea atragerii investifiilor in domeniile prioritare de

dezvoltare, stabilite in Strategia de Dezvoltare Socio-Economicd a raionului;

- contribuirea la stabilirea relafiilor de cooperare interraionald, regionald Ei

transfrontalierd in vederea dezvoltf,rii capacitalilor Ei atragerea investifiilor in raion;

- facilitarea credrii parteneriatelor intre APL de nivelul I din raion in vederea atragerii

investif ii lo r in baza cooperdri i intercomunitare ;

- acordarea suportului metodologic gi informalional subdiviziunilor consiliului raional,

APL-lor de nivelul I in elaborarea proiectelor investi{ionale la nivel de raion Ei localit6li;

- monitorizarea;i raportarearealizdrii planurilor de atragere a investifiilor;
3.4. in domeniul achizi(iilor publice:

- examinarea qi concretizarea necesitdfile autoritAtii contractante de bunuri, servicii,

coordondnd-le in limitele mijloacelor financiare repartizate in acest sens, estimeazl

valoarea acestora;

- examinarea ;i inaintarea propunerilor pentru completarea/modificarea planurilor anuale

de efectuare a achizi{iilor publice;

- asigurarea transparenfei procedurilor de achizilie public6, prin anunfarea din timp a
procedurilor de licitalie. Publicarea in SI RSAP (Registrul de Stat al Achiziliilor



Publice) a anunfurilor de intenfie, de participare ;i de atribuire a contractelor de achizilie

publice;

- intocmirea deciziilor de atribuire a contractelor de achizilie publica, de anulare a

procedurii de atribuire, de modificare a contractelor de achizifie public6;

- intocmirea d[rilor de seam[ privind procedura de achizifie publicS, precum qi de anulare

a procedurii de achizilie publicS, rapoartelor semestriale, anuale privind monitorizarea

contractelor de achizi{ie public6;

- intocmirea contractelor de achizifii publice (bunuri, lucrlri, servicii), care urmeazd a fr

incheiate de autoritatea contractantl qi operatorii economici.

IV. DREPTURILE DIRECTIEI

Direclia este investit6 cu urmltoarele drepturi:
4.1. Solicitarea Ei oblinerea, in limitele competenfei sale a informa{iilor de la autoritdli

publice locale de nivelul I, precum qi de la intreprinderi, organizalii, institulii (indiferent

de forma lor organizatorico-juridicA) necesare pentru elaborarea programelor de dezvoltare

social-economic[, proiectelor investifionale, precum gi alte informa{ii necesare pentru

solufionarea problemelor qi exercitarea funcfiilor atribuite.
4.2. Stabilirea rela{iilor de colaborare cu direcfiile similare din alte UAT.
4.3. Convo carea;edinlelor consultative pe problemele din aria competen{elor sale.

4.4.Atragereain cadrul comisiilor (grupurilor de lucru) a specialigtilor subdiviziunilor
consiliului, ai diverselor organiza(ii de stat gi intreprinderi in scopul elabordrii in comun a

proiectelor de documente gi pregitirii pentru qedinfele consiliului a chestiunilor ce fin de

competen(a Direc{iei, a exper}ilor in procesul elabordrii documentelor de planificare
strategic qi a planurilor de acfiune.

4.5. SA propunl spre examinare consiliului subiecte ce fin de domeniul de competenfe

a direcliei.

v. STRUCTURA ORGANIZATORICA ;t OnCANIZAREA
ACTIVITATTI DIRECTIBI

5.1. Organigrama, statele de personal se aprobl de cdtre consiliu, la propunerea

pre;edintelui raionului.
5.2. Organizarea activitatii Direc{iei este efectuat[ de cdtre qeful Direc{iei, desemnat

gi eliberat din funclie de cdtre Consiliu.
5.3. $eful Direc(iei Economie Ei Atragerea Investifiilor:
5.3.1. Organizeazd Si coordoneazd activitatea Direc{iei qi poart[ r[spundere pentru

realizarea sarcinilor, exercitarea atribu{iilor Direcliei, in strictl conformitate cu Deciziile
consiliului, Dispozifiile pregedintelui raionului, actele legislative gi normative in vigoare ;i
prevederile prezentului Regulament.

5.3,2, Particip[ la identifi carea direc(iilor prioritare qi de perspectivi de dezvoltare

economicd a raionului, participl la elaborarea, monitorizarea implementdrii strategiei de

dezvoltare socio-economicd a raionului, programelor, planurilor de ac[iune sectoriale.

5.3.3. Monitorizeazddezvoltareaeconomic[ la nivelraional, colaboreaza cu instituliile
care acordl finanf5ri externe qi interne qi elaboreazdprograme, inainteazd propuneri pentru

implementarea durabili a programelor de dezvoltare socio-economicd a raionului, a
proiectelor investi{ionale qi de cooperare, in vederea realizdrii sarcinilor propuse.

5.3.4. Participl la elaborarea proiectelor investilionale (studii de fezabilitate,

analize socio-economice, note conceptuale, cereri de finanfare, acorduri de parteneriat) in
infrastructura tehnicd qi economici la nivel raional qi la nivel de localitali, in conformitate
cu planurile de dezvoltare.



5.3.5. Contribuie la consolidarea rela{iilor transfrontaliere gi interregionale ale

raionului.
5.3.6. Contribuie la crearea mediului economico-organiza(ional favorabil pentru

dezvoltarea antreprenorialului, inclusiv a micului business, la dezvoltarea concuren{ei
locale qi controlul asupra respectdrii legisla{iei antomonopol in teritoriu.

5.3.7. Prezint[, in modul stabilit, spre examinare consiliului proiecte de decizii,
programe de dezvoltare social-economicS a raionului, propuneri de participare in cadrul
programelor Ei proiectelor investilionale de interes raional.

5.3.8. Contribuie la promovarea agen\ilor economici din raion prin intermediul mass -
media, participarea lor la expozilii, tdrguri, iarmaroace nafionale gi internafionale, qi prin
alte metode.

5.3.9. Efectueazd evaluarea func{ionarilor publici din subordine.
5.3.10. Poartd rispundere pentru utilizarca rafional[ a mijloacelor bugetare qi bunurilor

materiale, repartizate pentru intrefinerea Direcliei, pentru autenticitatea informa{iei
utilizate in activitatea oficial6 a consiliului.

5.3.11. Execut6 alte atribulii stabilite de Consiliu, preEedintele raionului.
5.4. in lipsa qefului Direcfiei, funcliile acestuia sunt indeplinite de cdtre unul din

specialiqtii principali al Direcfiei.
5.5. Funclionarii Direcfiei activeazd in conformitate cu fiEa postului, elaboratdinbaza

prezentului Regulament de catre qeful Direcliei qi aprobatd de cdtre preqedintele raionului.
5.6. Fi;ele postului vor fi reacttalizate ori de cdte ori intervin modificlri argumentate

in structura atribu{iilor.
5.7. Selectarea specialiqtilor Direc{iei pentru angajare in funcfie se efectueazd prin

concurs organizat de citre comisia de concurs pentru ocuparea funcliilor publice de
executie vacante.

5.8. Angajarea, eliberarea, suspendarea activitd[ii angajalilor Direcfiei se efectueazd
prin dispozi[ia preqedintelui raionului.

vr. DrsPoztTil FINALE

6.1. Finan[area Direcliei se efectueazd, din sursele bugetului raional.
6.2. Specialiqtii Direc{iei sunt obligafi sd cunoascd, sd respecte gi s[ aplice

prevederile prezentului Regulament.
6.3. Angaja{ii Direcfiei sunt funcfionari publici, beneficiazf, de toate drepturile,

garanliile qi compensafiile prevdzute de legislafia in vigoare.
6.4. Obligafiunile de serviciu qi fiqele de post ale func{ionarilor publici din Direc{ie

se elaboreazdin conformitate cu statul de personal qi prezentul Regulament.
6.5. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat sau abrogat doar prin

Decizia consiliului raional.
6.6. Reorganizarea sau lichidarea Directiei se efectueazd de cdtre consiliu.

Secretarul consili




