
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
D E C I Z I E  Nr.

din
cu privire la raportul privind activitatea al IP "Incubatorul de Afaceri din

Cimişlia” pentru anul 2022

în conform itate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea adm inistrativă;
- art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind adm inistraţia publică locală;
- Decizia consiliului raional nr. 07/03 din 17.12.2021 cu privire la Program ul de activitate 
al Consiliului Raional C im işlia pentru anul 2022;

A udiind raportul de activitate a IP "Incubatorul de Afaceri din C im işlia” pentru anul 
2022, prezentat de dl Stamatov A lexandru, m anagerul întreprinderii, Consiliul Raional 
Cimişlia

D E C I D E :

1. Se ia act de raportul privind activitatea a IP "Incubatorul de Afaceri din C im işlia” pentru 
anul 2022 ( se anexează).

2. Dl Stam atov A lexandru, adm inistratorul a IP "Incubatorul de Afaceri din C im işlia” 
pentru anul 2022, va asigura activitatea eficientă şi executarea deciziilor consiliului 
raional pe dom eniul de competenţă.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Tatiana Aramă, 
vicepreşedinte al raionului.

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă 
în copie:
- V icepreşedintelui raionului, dnei Tatiana Aramă;
- IP „Incubatorul de Afaceri din C im işlia” ;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional C im işlia w w w .raioncim islia.m d.

Preşedintele şedinţei __________________

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

http://www.raioncimislia.md


Preşedintele raionului 

Avizat:
Vicepreşedinte al raionului 

Secretarul consiliului 

Şef, Secţia Administraţie Publică 

Şef, Serviciul Juridic 
Proiect elaborat:

Manager IP IACM

Mihail Olărescu

Tatiana Aramă 

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian 

^ j^ C ^ â ^ G h e n a d ie  Grosu

Alexandru Stamatov

Anexa
la Decizia consiliului raional 

n r .___/ din 2022

R A P O R T U L
privind activitatea pentru anul 2022 

Date generale

1.1 Denumirea IP „Incubatorul de Afaceri din Cimişlia”
1.2 Statele de personal Manager -  1 un
Total -  7 unităţi Consultant -1 un

Intendent- 1 un
Personal auxiliar-4un

1.3 Date de contact Adresa Str-la. Sfânta Maria nr. 2
nr. de telefon te l/fax : 0241 81050 

mob: 069111077
e-mail i.aximislia®,smail.com
pagina web a IA www.iacm.md
reţele de socializare www.facebook.com/Incubatorul-de-

Afaceri-Cimişlia
1.4 Suprafaţa totală a 
IACM

1336,4 m2- total
819.9 m2 -  total pentru chirie (oficii, depozit)
400.9 m2' Spaţiul comun blocuri (sanitare,holl,coridoare)
115.6 m2' Spaţiul administrativ (biroul manager si consultant,sala de 
conferinţe,

1.4 Spaţiul pentru chirie 819.9 m2
1.4.1 Spaţiul pentru producere chirie 110,8 m2
Total închiriat Disponibil
Spaţiul pentru producere 
110.8

110,8 0

Depozit 24.9 0 24,9
1.4.2 Spaţiul pentru birouri/servicii 684.2 m2
Total închiriat Disponibil

684.2 646.2 38
1.4.3 Spaţiul comun 400.9 m2
Blocuri sanitare 45.96 m2
Coridoare,holl,blocuri sanitare 355.3 m2
1.4.4Spaţiul administrativ 115.6 m2

http://www.iacm.md
http://www.facebook.com/Incubatorul-de-


Biroul manager si consultant,paza -  51.6 m2
Sala de conferinţe 64 m2

1.5 Suprafaţa totală a 
terenului adiacent

0,1585 ha

1 6  Suprafaţa totală a 
parcărilor

0,051 ha

1.7 Costul de închiriere Anul I: 26.99 lei/m2
a unui m2 Anul II: 44.99 lei/m2

Anul III: 71.99 lei/m2
2. Informaţii generale referitoare la rezidenţii IACM
2.1 Nr. de rezidenţi, total 17
2.2 Nr. locurilor de muncă, t 105
2.3 Domeniul de activitate Producere,servicii,consultanta

în perioada de raportare, Instituţiei Publică "Incubatorul de Afaceri din Cimişlia” IP IACM) 
activând în baza Regulamentului de Activitate, prevederile planului strategic de dezvoltare socio- 
economică a raionului Cimişlia pentru anii 2018-2023, din Programele Naţionale pentru 
Dezvoltarea Sectorului întrepriderilor Mici şi Mijlocii (IMM), deciziile consiliului raional, 
dispoziţiile preşedintelui raionului planului, anual de acţiuni al instituţiei, fişele postului a 
demonstrat dinamice pozitive în activitatea de Suport şi consultanta a afacerilor în rândul populaţiei 
şi în special a antreprenorilor începători, extinderea capacităţilor de dezvoltare a rezidenţilor cu 
excepţia restricţiilor pandemice la care au anulat marea majoritate a acţiunilor planificate .

Pe perioada activitatii IACM anii 2015-2022 au fost benificiari 53 de companii cu 650 de locuri 
de munca din domeniul producerii industriei uşoare,panificaţie, apiculturi, prestări service, dintre 
care 1 sunt rezidenţi la momentul actual cu 105 de locuri de munca.

Totodată menţionam, ca pe parcursul anilor 2015-2022 datorita activitatii promovării de către 
IACM programelor de stat de sustunerea IMM(PARE 1+1, Femei in Afaceri,Start Pentru Tineri, si 
etc) au fost benificiari 63 de antreprenori din Raionul Cimişlia cu o suma totala de investiţii 10.9 
mln lei investiţi in procurarea echipamntelor, din care 4 antreprenori in acest an cu suma 500 mii lei 
subvenţionaţi din programele de Stat.

Având sarcina principala la implementarea politicilor statului în domeniul suportului IMM 
prin acordarea serviciilor de consultanta si instruire a managerilor si angajaţilor a fost acordate 
205 de consultante în domeniul:

- Oportunităţile şi serviciile oferite în cadrul IP IACM pentru dezvoltarea antreprenorlui;
- Accesare programe ODA (ex.ODIMM) şi alte programe de finanţare pentru dezvoltarea afacerii
- Planificarea afacerii.
- etc.

Luănd în consideraţie acceptarea tardiva a surselor financiare destinate desfăşurării 
seminarilor nu ne-a permis să organizăm 4 instruiri si seminare din 7 planificate pe acest an. Au 
fost efectuate 3 instruiri pentru antreprenorii rainului în cadru IACM.

Totodată în scopul promovării imaginei, informării populaţiei de serviiile oferite de IACM 
au fost întreprinse măsuri pentru reactualizată pagina web,promovarea în mass media republicană 
şi locală, organizata sesiune de informare cu grupul ţintă, eventualii antreprenori în colaborare cu 
Direcţia Economie al CR Cimişlia au fost organizate 5 instruiri de informare în localităţile raionul 
Cimişlia, cu deplasarea în corn.Grădişte,corn.Gura Galbenei,corn Hărtop,com Batir, ŞPT 
or.Cimişlia, în scopul ghidării tinerilor antreprenori în pornirea afacerilor. Au fost organizate 4 
sesiuni online cu participare circă 75 pers în domeniul accesării programelor ODA:

• Antreprinoriatul -  motivare economică şi opţiune de carieră .

• Programe de stat de susţinere a antreprenoriatului.



• Identificarea calităţilor personale şi nivelului de cunoştinţe de care dispunem

• Identificarea şi verificarea viabilităţii idei de afaceri

• Cercetarea pieţii. Metode de cercetarea pieţii

• Identificarea necesarului de capital pentru afacere.

• Organizarea şi coordonarea activităţii antreprenoriale.

• Riscurile în activitatea de antreprenoriat.

Pe perioada de raportare au fost benificari de finanţarea programelor ODA 5 antreprenori, 2 
întreprinderi din domeniu prestări servicii prin Programul ”Femei în Afaceri”şi 3 din domeiul 
agriculturii finanţate din Programul ”PARE 1+1”, cea ce a adus investiţii directe în Raionul Cimişlia 
pentru suportul IMM 1,16 mln.lei. La mmentul actual 5 dosare sunt în regim de aplicare.

Gradului de ocupare spaţiilor constă 94.5% în prezent, numărul de rezidenţi actuali 17 la 
momentul raportării

în scopul înbunîtăţiri condiilor de activitate a rezidenţilor şi informarea populaţiei a fost 
dobândită din sursele extrabugetare de către ODA (ex ODIMM) dotarea suplementară cu tablă 
interactiva a salei de şedinţa al IACM, dotarea cu 3 laptopuri de ultima generaţie,unei imprimante 
format A3 şi unei imprimantei 3D, care sunt puse la dispoziţia rezidentilor.Pentru înbunătăţirea 
condiţiilor rezidenţilor au fost instalate doua condiţionere îm etaj de mansardă, ce în ridul său a 
permis atragerea noiilor rezidenţi şi ridicarea gradului de ocupare la 100%.

Pe parcursul perioadei de activitate, sa stabilit ca în urma unelor neajunsurilor 
constructive în fundaţia clădirii, şi anume lipsa pereului suficient şi hidroizolarii, subsolul era mereu 
supus inundaţiilor,ce în rindul sau a adus la condiţii nefavorabile unele încăperi a subsolului,care la 
moment necesita reparaţie. în scopul evitării distrugerii parţiale a fundaţiei, s-au efectuat măsuri 
concrete întru reabilitarea, funcţionarea normala, precum şi păstrarea bunului Consiliului Raional 
aflat în gestiunea IACM. Acest lucru a fost posibil dătorită sprijinului şi ajutorului financiar din 
partea Consiliului raţional Cimişlia, implicarea directă a Preşedintelui Raionului Cimişlia şi 
Preşedintelui CA IACM,vice-preşedintele Raionulu pe domeniul economie.

Creşterea economica şi extinderea rezidenţilor, crearea de către ei noiilor locurilor de muncă, 
IP IACM întâlneşte două probleme majore care împiedică dezvoltarea antreprenoriatului în 
regiune. în primul rând, acesta nu dispune de spaţii mari de producere sau terenuri conectate la 
utilităţile inginereşti, ce ar permite oferirea acestora potenţialilor antreprenori interesaţi de 
dezvoltarea sectorului de producere. Respectiv, IACM nu poate găzdui întreprinderi producătoare 
noi şi este nevoit să respingă cererile de acordare a spaţiilor acestora. Necesitatea spaţiilor de 
producere pentru rezidenţii in domeniul industrieii uşoare ţi alimentaţiei este de 1200 m2, deci noi 
dispunem numai de 110.8 m2 . De a satisfice parţial necesitatea rezidenţilor în spatii de producere 
sunt folosite adaugator în scop de producere 254 m2 din birouri destinate pentru start-up. Soluţia 
datî satisface numai o mica parte din necesitatea rezidenţilor în spatii şi totodată face imposibil 
plasarea producerei conform lanţului tehnologic întrun loc. Ei sunt nevoiţi se plaseze utilajile în 
diferite locţii ale oraşului, care nu corespund cerinţelor tehnice sau în general fac imposibila 
instalarea lor.

O altă problemă identificată se referă la accesul limitat şi lipsa posibilităţilor financiare ale 
micilor antreprenori de a construi spaţii de producere. Ţinind cont de faptul pentru ei sunt 
imposibile investiţiile financiare majore în asa construcţii ca spatii de producere amenajate la 
stadia de dezvoltare, IACM cu Consiliul Raional Cimişlia în anul 2021 a apelat la fondurile de 
granturi FNDR, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, ADR Sud cu proiectul 
” Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimişlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din 
regiune ”Hala de producere Estimarea totală a proiectului 15.8 mii MDL.

Colaborarea intensă cu Consiliul Raional la elaborarea notei conceptuale, la obşinerea tuturor 
autorizaţii necesare a permis depunerea cererii de finanţare da către FNDR. Proiectul prevede 
construierea unor spaţii de producere de tip modular, cu posibilitatea acomodării spaţiilor sub 
necesităţile rezidenţilor, cu o suprafaţa totală 1200 m2, cu amenajarea terenului aferent (3909 m2)



pe teritoriul platformei multifuncţionale (PIM), conectarea la toate utilităţile inginereşti: apeduct, 
canalizare, gaze naturale, energie electrică cu capacitate industrială. . Hală de producere prevede 
minim 6 spaţii modulare.

Implementarea proectului „Hala de producere” va incuraja antreprenorii in rindul IMM, va 
permite dezvoltarea capacitatilor tehnologice sporite din industria alimentară, industria textilă şi 
industria materialelor de construcţie, majorarea locurilor de munca si dezvoltarea la inceput de 
calea IM M -lor, respectiv crearea peste 50 locuri de muncă.

La comisia interministeriala Nota conceptuală a obţinut 85 de puncte din 100 posibile,cea ce 
permitea includerea în Planul Anual de Finanţare pe anul 2022. Dar din motive neexplicate de 
Comisie, proiectul nu a fost inclus în acest Plan.

Datorită implicării Vicepreşedintelui pe domeniu Economie CR Cimişlia,d-nei Aramă 
Tatiana şi a multiplelor apeluri persistente în forma scrise cu cererea de explicarea motivului 
excluderii proiectului depus au fost obţinute audienţe la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării 
Regionale al RM, Ministerul Economie şi ODA. Datorită insistenţei Vicepreşedintelui pe domeniu 
Economiei în promovarea perspective acestui proiect au fost organizate vizitele în teritoriu cu 
ieşirea la faţa locului (la terenul acordat pentru construcţie) al Prim-vice Ministrului MIDR, d-lui 
Spînu Andrei, Ministrului ME,d-ul Gaibu Sergiu, Director ODA d-ul Pîntea Dumitru. Ca urmarea 
şi reuşită promovarea proiectului ”Hala de Producere” au fost obţinute avize pozitive la acest 
proiect şi includera în Planul de Finanţare pe anul 2023, cu condiţia elaboarării unui proiect de 
Regulament de Funcţionarea Halei de Producere. Acest proiect a fost elaborat şi la momentul 
actual este transmis de către CR Cimişlia la MIDR, ME şi ODA spre avizare, cu aprobarea 
ulterioară de către CR Cimişlia.

Pe perioada de activitate s-au efectuat măsuri concrete la ridicarea nivelului de responsabilitate a 
angajaţilor instituţiei,elaboarte fişe de post. Angajaşii au fost instruiţi în domeniul Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă.

Sau efectuat măsuri de constrîngere a rezidenţilor pentru perceperea în mod forţat pe cale Legală 
a datoriilor pentru chiria spaţiilor,inclisv şi perceperea dobăzei pentru întârziere conform condiţiilor 
contractuale. La momentul actual un dosar este pe rol in Judecătoria Cimişlia, cu câştig de cauza în 
favoarea IACM. Urmeaza sa fie expediate încă doua acţiuni legale în judecată pentru perceperea 
sumelor restanţiere în mărime 70 mii lei.,creeate de către rezidenţi din motivul stopării parţiale şi 
scăderii al activităţii pe periodă anului 2022.

Manager /
Instituţiei Publice x S  ^

"Incubatorul de Afaceri din Cimişlia”

Stamatov Alexandru



Notă informativă
la proiectul de decizie n r .^ /^ d in  OA/. SAL, 2022 

cu privire la raportul privind activitatea al IP "Incubatorul de Afaceri din
Cimişlia” pentru anul 2022

Instituţia Publica "Incubatorul de Afaceri din Cimişlia” este una din subdiviziunile din 
subordinea Consiliului raional Cimişlia, abilitată cu dreptul de a promova politica de stat în 
domeniul competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului 
IMM,promovarea programelor de stat pentru susţinerea IMM în zona de activitate. Activitatea IP 
IACM rezultă din funcţiile şi atribuţiile întreprinderii prevăzute în Statutul de organizare şi 
funcţionare, aprobat prin decizia consiliul raional nr. 06/13 din 05.12.2014, prevederile Planului 
strategic de dezvoltare socio-economică a raionului Cimişlia pentru anii 2018-2023, Planului 
anual de acţiuni al întreprinderii, deciziile consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului, 
fişele postului. Pe parcursul perioadei de raport Instituţia Publica "Incubatorul de Afaceri din 
Cimişlia” a activat în vederea realizării următoarelor obiective: 1. Promovarea politicii de stat în 
domeniul promovării Programelor Naţionale pentru Dezvoltarea Sectorului întrepriderilor Mici şi 
Mijlocii (IM M ). 2. Monitorizarea activităţii angajaţilor în domeniul prestării consultanţilor 3.

Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice, agenţilor economici şi persoanelor 
fizice din teritoriul deservit în domeniul Oportunităţile şi serviciile oferite în cadrul I.P. IACM 
pentru dezvoltarea antreprenoriatului; 4. Accesare programe ODIMM şi alte programe de 
finanţare pentru dezvoltarea afacerii. Raportul de activitate al IP IACM se anexează.

Manager
IP "Incubatorul de Afaceri din Cimişlia”

Alexandru Stamatov
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