Anexa
la decizia Consiliului raional
nr.04/10 din 18 iulie2012

REGULAMENTUL
de organizare 9i func{ionare a
Direcfiei Economie a Consiliului raional Cimiqlia

I

I.

DISPOZITII GBNERALE

Prezentul regulament stabileqte sarcinile debazd, funcliile, drepturile, obliga{iunile qi
responsabilit[lile Direcfiei Economie a Consiliului raional.
l. Direcfia Economie (in continuare "Direc!ia") constituie o subdiviziune structural[ a
Consiliului raional, abilitata cu dreptul de a promova politica regionald de stat in domeniul social

in teritoriului administrat'
2. prin intermediul Direcliei se asigurd legdtura qi se realizeazd interacliunea dintre
Consiliul raional pi Ministerul Economiei. Jinind cont de cerintele politicii social-economice a
statului, Ministerul expediaza unitalilor administrativ-teritoriale recomand6ri, solicit[
pronosticuri ale dezvoltarii social-economice gi informalii necesare, acordd asisten![

qi economic

metodologic6 necesard, orgarizeazd instruiri, seminare qi consfrtuiri cu specialigtii Directiei.
4. Directia iqi desf[goard activitatea sub conducerea autoritalii publice executive a
Consiliului raional, in corespundere cu Constitufia gi legile Republicii Moldova, decretele
preqedintelui Republicii Moldova, hot[ririle Parlamentului, hotdririle, ordonan]ele qi dispoziliile
Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, precum qi conform prezentului
Regulament.
5. in retaliile cu persoanele fizice qi juridice, inclusiv cu organele publice centrale 9i locale
Direc{ia ac}ioneazd in limitele competen}ei sale.

II.SARCINILE PRINCIPALE
6. Sarcinile principale ale Direcfiei sint:
elaborarea strategiei de dezvoltare social-economicd a raionului, stabilirea suportului
financiar, surselor de finanlare pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare cuprins in strategia
raional[ in scopul cre6rii unei economii de piat[ multisebtorale, capabile sd insugeascd,realiziJjle
progresului tehnico-$tiinfific, sI foloseascd rational resursele locale: naturale, tehnico-materiale,

-

financiare gi umane;

-

elaborarea progrurmelor teritoriale de dezvoltare, propunerilor privind ameliorarea
cadrului legislativ, institulional gi organizalional, instrumentelor administrative de diminuare a
decalajelor existente gi relans6rii social-economice;
- inaintarea propunerilor in vederea utilizdrii eficiente a investifiilor capitale din contul
bugetelor local gi de stat;

participarea la elaborarea proiectelor investifionale pi pregdtirea lans6rii lor (studii,
analize, acfiuni de promovare gi alte documente necesare lansarii) in infrastructura tehnicd 9i
economic6la nivel raional gi de localitAfl, in conformitate cu programele de dezvoltare;
- elaborarea, coordonarea qi implementarea, inclusiv in parteneriat cu alte autorit6li ale

-

administraliei publice qi ONG-uri din tard gi peste hotare, a proiectelor de atragere a investifiilor
de Ia donatori, inclusiv cu internafionali;

-

promovarea

qi tarifelor'
politicii statului in domeniul formdrii Prelurilor

gici qi organ izatoncd a acestui proc es ;
qi a climatului favorabil Pentru
- asigurarea mediului economico-organizalional
locale qi controlul
a iMM-lor' dezvoltarea concurenlei
dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv

metodolo

asupra resPectirii legislafiei ;

qi organizarea
sustinere a antreprenoriatului
elaborarea Programului raional de
activitAtilor de realizare a acestui program;
inaintarea propunerilor concrete
_ intensificarea cooper'rii intenegionare, transfrontariere,
mediu' circulalia
iniezvoltarea infrastructurii de transport,
referitor la priorit.lile de conlucrare
vamale etc;
mf,rfurilor, modernizarea serviciilor

-

-acordareaajutoruluinecesarinvedereapromov[riiexportuluidemdrfurigiservicii;

-avizareagiprezentareainmodulstabilitapropunerilorprivindelaborareaproiectului
bugetuluidestat,p'"..,*qiparticiparealaconstituireabugetuluiraional;
broguri cu exemple de succes etc.
- crearea unui sistem de publica|ii economice,

III.FUNCTIILE DIRECTIEI
ii revin, Direcfia exercitd urm6toarele funcfii:
impactului actelor legislative- monitori zarea situafiei economice, monitorizareadecizi,or organelor administraliei
a hot'ririlor,
normative ale autorit'lilor publice centrale,
7. in corespundere cu sarcinile ce

publice centrale qi locale;

-intocmireaproiectelordeactenormativepentruafiinaintateAPC;
a
de prognoza a dezvoltdrii economice
- organizarea lucrarilor de elaborare a indicatorilor
subdiviziunile
sociald 9i economica' in comun cu
raionului, programelor privind coeziunea
teritoriul
agenlii economici ce activeazd in
consiliului raional, ministerele gi departamentele,
raionului;

qi elaborarea pe
de produclie in aspect sectoral
anal\zastructurii 9i a starii potentialului
de restructurare (reprofilare) a intreprinderilor;
aceasta bazd astrategiei 9i programelor

-

-inaintareaplopunerilorprivindprevenireaqireducereaimpactuluinegativasupla
factorilor de mediu qi resurselor naturale;

-organizareaactivitdliiderealizarealegislalieiindomeniulachiziliilorpublicedemarfuri,
lucrdri qi servicii pe teritoriul raionului;
in chestiunile ce fin de
- organizarea audienlei cetllenilor 9i acordarea consultaliilor
competenta Direcliei

IV.DREPTURILE DIRECTIEI
drepturi:
8' Direclia este investit[ cu urmdtoarele
institulii (indiferent de forma lor organizatorico- si solicite de la intreprinderi, organizalii,
necesare pentru analiza socialjuridici) gi organere administraliei pubtice rocale, materiale dezvoltare social-economicl'
qi programelor de

economici

la

elaborarea prognorllot

prezinta secret comercial' atc';
informaliilor economico-statistice care nu

4

-

sd analizeze informaliile oferite de conducdtorii diferitor servicii ale administraliei
publice locale privind executarea prevederilor actelor normativ - legislative in domeniul
economic, sd elaboreze propuneri pentru inllturarea incdlcdrilor comise;

- si convoace consfEtuiri pe problemele ce ii revin;
- si inainteze organelor administratiei publice centrale propuneri,

I

coordonate cu

administraJia raionului, privind perfectarea legislafiei in vigoare;

- si

propuni includerea in comisii (grupuri de lucru) specialigti din cadrul unitdfilor
administrativ-teritoriale, organizafiilor de stat gi intreprinderilor, in scopul elabordrii in comun a
proiectelor de decizii, dispozifii;
- sd stabileascd relalii de colaborare cu secliile similare din alte unitali administrativteritoriale.

V.ORGANIZAREA ACTIVITAIU DIRECTIEI
9. Directia este condusd de qeful sectiei economie, care este desemnat (destituit) din
funclie prin decizia Consiliului raional.
10. $eful Directiei Economie:

-

orgatizeazd activitatea Direcliei qi poartd rdspundere personald pentru realizarea
sarcinilor qi funcfiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informa]iei
utilizate, precum gi pentru folosirea ralionald a valorilor materiale repartizate pentru intrelinerea
Dectiei ;
- asigurd executarea legilor, decretelor Pregedintelui Republicii Moldova, hotdririlor
Parlamentului, hotEririlor gi dispoziliilor Guvemului, deciziilor CRC, dispoziliilor pregedintelui
raionului, precum gi realizarea sarcinilor gi funcliilor prevdzute in prezentul Regulament;

- prezintd in modul stabilit

spre examinare administraliei raionului proiecte de decizii,
dispozilii, pronosticuri qi programe de dezvoltare social-economic[ a raionului;
- stabilegte atribuliile de serviciu ale specialigtilor secliei.
Fiecare specialist al Direcliei in corespundere cu fiqa de post, poartd raspundere personal[

pentru sectorul incredinfat, depune, eforturi pentru a obline rezultate calitative, reieqind din
solulionarea problemelor apdrute pe parcursul
planul de activitate a Direcfiei,
executdrii lui gi e obligat sd respec
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