
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlE Nr. 03/04

din 30 iunie 2021

cu privire la raportul de activitate al Direc{iei Economie qi

Atragerea Investi(iilor in anul 2020

in conformitate cu:
- art.4 alin. (3) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativi;
- art.43 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 43612006 privind administra(ia publicd localS;

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

organizare qi funclionare a Direcfiei Economie;
- Decizia consiliului raional nr. 01/16 din 16.03.2021 cu privire la Programul de

activitate al consiliului raional pentru anul202l.

Examindnd raportul de activitate al Direcfiei Economie qi Atragerea Investifiilor pentru

anul2020 prezentat de citre qefa direcfiei, dna Natalia R[ileanu, Consiliul Raional Cimiqlia

DECIDE:

1. Se ia act de raportul de activitate al Direcliei Economie qi Atragerea Investiliilor in

anul 2020 (se anexeazl).
2. Personalul Direcliei Economie qi Atragerea Investifiilor:
- va asigura rcalizarea atribufiilor stabilite in Regulamentul cu privire la organizatea

Ei func{ionarea Direc{iei Economie qi Atragerea Investifiilor qi in fiqele de post ale

func{ionarilor din direclia respectivI;
- va asigura executarea calitativ6 qiin termeni stabilili a deciziilor consiliuluiraional

pe domeniul de competenfd.
3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dnei Tatiana Aram6, vicepre;edinte

al raionului.
4. Prezenta decizie se publicl in Registrul de stat a actelor locale $i se aduce la

cunoEtinfa:

Vicepre;edintelui raionului, dnei Tatiana Aramd;

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

u@

Preqedintele qedi Vasile Melente

Contrasemnea

ffi"*Q

Secretarul consili Gheorghe Netedu



consitiutui eaionat fffit [ ffi;:r,
Raport

de activitate al Direc{iei Economie qi Aatragerea Investi{iilor
in a. 2020

Direc{ia Economie qi afiagerea investiliilor este una din subdiviziunile din
subordinea Consiliului raional Cimiqlia, abilitatl cu dreptul de a promova politica de stat

qi regionalS in domeniul social gi economic in teritoriul administrat, structura cf,reia a fost
aprobatd prin decizia Consiliului raional Cimiqlia nr. 05/06 din 25 sptembrie 2019.

Planul Strategic de dezvolture socio-economicd o roionului Cimislia pentru anii
2013-2020, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cimislia nr.4/l din 26.04.2013, a

fost instrumentul principal de planiftcare strategicd in dezvoltoreo raionului Cimiglio
pind in anul 2020, menit sd ovantajeze dezvoltsrea socio-economicd echilibratd o
localitdlilor prin valorificarea ejicientd a luturor resurselor Si eJicientizureo octivitdlilor
la nivel local.

Reieqind din sarcinile qi func{iile principale ale direcliei, prev[zute in Regulamentul
de organizare qi funcfionare a direcfiei, aprobat prin decizia consiliul raional nr. 04/10

18.07.2012, Planul de Ac{iuni a direcfiei aprobat, deciziile consiliului raional, dispoziliile
pre;edintelui raionului, in a. 2020 speciali;tii direcfiei au activat intru reahzarea

urmdtoarelor obiective :

I. Susfinerea, promovarea qi consolidarea capacitdlilor antreprenoriale ale

agenlilor economici
II. Analiza situa{iei socio-economice din raionului Cimiqlia
III. Contribuirea la fortificareacapacitalilor;i atragerea investifiilor
IV. Promovarea politicilor in domeniul achiziliilor publice

lntru realizorea acliunilor clin Planul de ac(iuni privind implementarea Strategiei de

dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici Ei mijlocii pentru anii 2012-2020, precum
qi atingerii obiectivului "Sus{inerea, promovarea qi consolidarea oapacitSlilor
antreprenoriale ale agenlilor economici" , in a. 2020 au fost realizate numeroase acliuni
qi atinse urmdtoarele rezultate:

-Contribuirea la susfinerea gi promovarea agenfilor economici (6) din raion prin
organtzarea participdrii lor la Expozifia Na[ionalS "Fabricat in Moldova - 2020"
desfbgurat6 in perioada29 ianuarie-O2 februarie 2020, or. Chiqindu. Din sursele

financiare ale CR au fost achitate circa 20,0 mii lei pentru 20,0 m2 - spa{ii din
pavilioanele Moldexpo, in care 6 agenli economici din raion qi-au expus producfia sa.

To{i s-au bucurat de apreciereavizitatorilor expoziliei, au stabilit parteneriate cu alli
agenti economici din republicd, au gasit piele noi de desfacere.

-Identificarea tinerilor antreprenori din domeniul agricol pentru dezvoltarea instruiri in
cadrul proiectului "Activit5li Ei metode educafionale inovative pentru tinerii din regiuni"
implementat de AO Asocia{ia pentru Promovarea Antreprenorialului (APA) cu suportul
Proiectului USAID Agricultura Performantd in Moldova (USAID/APM). 13 tineri qi

poten(iali antreprenori agricoli din raion gi-au dezvoltat abilit[file antreprenoriale
participind la 4 sesiuni de instruire online desflqurate pe parcursul anului;



:9rg?2ir?rea.urei sesiuni de instruire pentru agenfii economici din raion (19) la tema
"Inv6{dmintul Dual. Oportunitlfi de dezvoltareantreprenoriald", in parteneriat cu CCI.
Urmare a acestei sesiuni, 5 agen[i economici din raion au solicitat preg6tirea brutarilor,
electrogazosudorilor qi timplarilor, au semnat contracte cu qcoala profisionala din or.
Cimiglia pentru desfEqurarea practicii de producere la intreprinderi in cadrul programului
invi{[mintului dual;

-Informarea sistematicd a antreprenorilor din diferite domenii de activitate gi a ApL de
nivelul I din raion referitor la oportunitdfi de finanfare, privind organizarea qi
desfEqurarea tirgurilor, expoziliilor, seminarelor qi.conferinfelor, iitrunirilor pe probleme
ce (in de dezvoltarea sectorului iMM la nivel nalional qi internafional;

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

-Organizarea unei mese rotunde cu reprezentantii mediului de afaceri in scopul informdrii
lor privind crearea grupurilor de produc[tori, clasterizarea intreprinderilor autohtone;

-lnformarea agenfilor economici privind dezvoltarea afacerii si accesarea resurselor
financiare pentru IMM-uri si start-up-uri, material elaborat de cdtre ODIMM:

-Otganizarea atelierului de informare "Agricultura;i dezvoltarealocal6,,pentru
antreprenorii din raion (cu participarea expertului de la Ini{iativa primariior pentru
Creqtere Economicr).Materialul informa{ional, elaborat de expe(ii Bancii Mbndiale, a
fost distribuit agenlilor economici din agriculturd interesa{i;

- Consultarea apersoanelor interesate in dezvoltarea afacerilor gi antreprenoriatului pe
parcursul intregului an;

-Plasarea informa{iei relevante despre oportunitd{i de dezvoltare a afacerii, atragere
investilii, instruiri antreprenoriale pe pagina web a CR;

in scoput realizdrii ocliunilor vizate in Strategio de clezvolture a comerlului interior in
Republica Moldova pentru anii 2014, specialigtii direcfiei au intreprins urmltoarele
ac{iuni:
- Opranizarea participirii agenfilor economici din domeniul comer]ului la seminarul
"Utilizarea resursei informafionale in domeniul comertului", organtzat de c6tre MEI,
scopul cdruia a fost informarea antreprenorilor despre instituirea resursei informafionale
in domeniul comerfului in baza Sisternului informalionat automatizat de gestionare qi
eliberare a actelor permissive, precum, obtinerea actelor permisive in dorireniul
comer{ului de cdtre autoritetile administra}iei publice locale qi autoritdfile 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 implementarea planurilor de marketing a mierii moldovenegti la export gi pe



pia{a local6, anunfat de cltre USAID/APM. 10 apicultori, participanfi ai seminarului au

manifestat interesul de a inregistra afacerea gi a apica la acest grant;

Avind in vedere cd prin intermediul direc{iei se asigurd legdtura qi se rcalizeazd

interacliunea dintre Consiliul raional Ei Ministerul Economiei qi Infrastructurii, Consiliul
Concurenfei, CCI; ODIMM; ADR Sud, Agenlia pentru Eficien{d Energetic6, Consiliul
Concurenlei pe probleme de dezvoltare economicd, precum Ei finanlatori na{ionali qi

interna{ionali, specialiqtii direcfiei, la solicitarea acestora, in anul de raportare au efectuat
analize au intocmit gi au prezentat urmEtoarele raporte gi informalii :

-Raport privind realizarea ac{iunilor prev[zute in Planul de ac{iuni privind
implementarea Strategiei de gestionare a degeurilor in Republica Moldova pentru anii
2013-2027 intocmit qi prezentat MADRM;

-Informa{ie privind agenfii economici din raionul Cimiqlia, prestatori de servicii turistice
- servicii de alimentare pentru turigti, servicii hoteliere, de agrement, vinSrii, actualizatd
la data de 01 .06.2020, evenimentele culturale ce se desftqoard in raion qi obiectivele
turistice din raza raionului intocmitd Ei prezentatE Agenfiei pentru Investilii;

-Informa{ie privind realizareaac{iunilor ce fin de imbundtdlirea eficienfei energetice (vizali
in PNAEE) de cdtre CR in sectorul public gi iluminat stradal intocmitd qi prezerntatd

Agenfiei pentru Eficienfd EnergeticS;

-Actualizarea listei meqteEugarilor din rl CimiElia in cadrul proiectului regional
"RenaEterea meqtequgurilor autentice populare - moqtenire culturald comunS ca punct

focal pentru dezvoltarea economicd $i turistic[ durabild" qi prezemntarea ei ADR Sud;

-suport consultativ acordat la intocmirea rapoartelor privind administrarea qi evaluarea
intreprinderilor municipale cu cota public6, fondatoare ale cdrora sunt consiliile locale de

nivelul unu qi doi qi prezentarea lor Agenliei Proprietlfii Publice

-Studiu efectuat privind evaluarea impactului qi reac(ie la Covid l9 in comuniti{ile
raionului, modul in care pandemia a afectat economia raionului, care sunt qansele

de relansare pe termen mediu, cum sau schimbat prioriti{ile de dezvoltare
economicll

-Pagaportul raionului actualizat;

-Actualizareabazei de date antreprenoriale privind agenlii economici dupd genul de

activitate;

-Analizapoten{ialului raionului in vederea atragerii investitorilor in domeniul agricol Ei
producerii efectuat5;

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

-Actualizarea Profilului Investitional al raionului (14 oferte investifionale);

-Colectarea datelor de la APL de nivelul I din raion, subdiviziunile subordonate CR qi

intocmirea raportului privind realizarea acfiunilor din PSDSE al raionului 2013-2020;



-Colectarea temelor de proiecte, necesitdtilor popula{iei de la APL de nivelul I din raion,
subdiviziunile subordonate CR gi intocmirea PA pentru PSDSE al raionului202l-2025;

- Analiza socio-economicd a raionulu i 2020 ;

-Participarea specialigtilor direcliei in elaborarea Planului Strategic de dezvoltare socio-
economic[ a raionului 2021-2025;

Aceste activitAfi sunt raportate la atingerea obiectivului II al direc{iei "Analiza
situa{iei socio-economice din raionului Cimi;lia".

intru realizarea cu succes a obiectivutui III "Contribuirea la fortificarea capaciti(ilor
qi atragerea investitiilor", conducindu-ne de Strategia de dezvoltare regional6 a Regiunii
de Dezvoltare Sud 2016-2020, specialiEtii direcfiei au muncit la:
-Informarea continud a agen{ilor economici, precum qi a APl-urilor de nivelui I din raza
raionului privind apelurile de propuneri de proiecte, programele de suslinere a

antreprenoriatului, precum qi acordarea suportului consultativ privind modul de aplicare la
aceste proiecte/programe;
-Fiind rnembrii ai Iniliativei Primarilor pentru creqtere EconomicA (IPCE), mernbrii ai
clreia sunt APL de nivelul I Ei II din 5 lari: Belorusia, Ucraina, Armenia, Georgia qi R.
Moldova, CR a beneficiat de suportul Parteneriatului pentru Dezvoltare Economicd Locala
in elaborarea Planului de Dezvoltare Economicf, a raionului pentru anii 2019-2020. Avind
in vedere cI acest plan este axat pe dezvoltarea sectorului privat intru sporirea creqterii
economice, dezvoltdrii Ei ocup[rii forlei de munc[, pe parcursul anului de raportare au fost
organizate mese rotunde, consultdri cu mediul de afaceri, la care s-au discutat problemele
cu care se confruntl antreprenorii, gi paqii pe care urmeazd sd le intreprindd APL de nivelul
I gi II intru solulionarea lor (in mdsura completenfelor sale).

in a. 2020, specialiqtii direc{iei au IPCE prezenrtat 2 rapoarte privind implementarea
ac(iunilor plani fi cate.
-ln cadrul proiectului "Poarta de Sud a Moldovei deschisa pentru promovarea afacerii Ei
investiliilor", speciali;tii direcfiei au elaborat Profilul Investifional al raionului analizind
18 oferte investifionale inaintate de cdtre agenli economici qi APL -uri de novelul I,
dezvoltind 14 din ele - cele mai de perspectiv6; in a. 2020 specialiqtii direcliei au
actualizat ofertele investilionale ale agenfilor economici inaintate in a. 2019.
-Devenind membrii ai Convenfiei primarilor, pe parcursul anilor 2018-2019 specialiqtii
direcfiei a fost responsabili de elaborarea Planului de Ac{iuni raional pentru Energie
Durabild qi prezentarea lui spre aprobare CR (aprobat de CR prin decizia nr. 03/09 din
2\ .06.2019); Pe parcursul a. 2020 s-a acordat suport pentru 2l APL de nivelul I din raion
pentru inaintarea propunerilor inifiale de proiect in cadrul programului nafional privind
reabilitarea sistemelor de iluminat public stradal in localitdtile rurale din Republica
Moldova;

-in scopul realizdrii proiectului "Gestionareaintegratda deqeurilor menajere solide in
raionul Cimiqlia"pentru finanfare( III etapl a proiectului), a fost elaborat gi aplicat
proiectul "Colecteazd educat pentru satul tdu curat" in cadrul proiectului "suport in
Abilitarea cetdlenilor din RDS", administrat de GIZ cu suportul financiar al UE;



-Elaboratd Nota conceptuali "Servicii innovative ale IAC pentru dezvoltarea noilor
afaceri din regiune" elaboratl qi aplicatd in cadrul Apelului de propuneri de proiecte al
MADRM din fondul FNDR;

-Elaboratd Cererea de finanlare "servicii innovative ale IAC pentru dezvoltarea noilor
afaceri din regiune" elaboratr pentru aplicare la FNDR (februarie 2021);

in domeniul promovlrii politicilor in domeniul achizi{iilor publice, obiectivul IV al
direc{iei, s-au realizat urm6toarele acfiuni:
Organizate $i desftsurate:

- 3 licitafii deschise;
- 9 cererea ofertelor de preluri;
- 4 modificdri ale contractelor de achizifii 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

intocmite:

- 13 decizii de atribuire a contractelor;
- 4 decizii privind modificarea contractului;
- 13 dlri de seamd de atribuire a contractelor;
- 4 ddri de seamd privind modificarea contractelor;
- 2 decizii de anulare a procedurii de atribuire;
' 2 diri de seaml de anulare a procedurii de atribuire (nr. de ofertanfi care intrunesc

cerinfele de calificare qi selec{ie a fost mai mic decit nr. min. prevdzut pentru
fiecare procedurd).

incheiate contracte in sum[ de 19.963.369 lei:
- 139 contracte de achizifii publice (bunuri, lucrdri, servicii), inclusiv 18 acorduri

adi{ionale;
- 108 contracte de valoare mici, 13 COP qi licita{ii deschise,

intocmitl darea de seaml anualS privind realizareaAP de valoare mic[ qi prezentatd,
AAP;

Pe parcursul anului de raportare au fost oferite 30 rdspunsuri (clarificdri) la demersurile
operatoruilor economici privind d

Secretarul

entatia de atribuire.

Gheorghe Netedu


