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Raportul de activitate al Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor  

 pentru anul 2015 

 Raportul de activitate al Direcţiei Economie şi Atragerea Investiţiilor (DEAI) pe anul 2015 

aduce în prim plan obiectivele stabilite în Programul de dezvoltare socio-economică a raionului în 

perioada 2012-2015 şi Programul de activitate al Direcţiei pentru 2015, fiind în conformitate cu 

Regulamentul de funcţionare a Direcţiei. Prin activităţile desfăşurate DEAI a contribuit la 

promovarea şi implementarea politicilor  de stat în domeniul economiei şi atragerii investiţiilor axate 

pe 6 domenii prioritare: 

I. Stimularea dezvoltării activităţii antreprenoriale şi coordonarea măsurilor de susţinere a 

IMM-urilor; 

II. Asigurarea exercitării legislaţiei în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, 

activităţii postprivatizării; 

III. Asigurarea eficienţei achiziţiilor publice pentru necesităţile Consiliului Raional şi 

coordonarea informaţiei legate de distribuirea şi repartizarea ajutoarelor umanitare; 

IV. Promovarea politicii statului în domeniul comerţului intern şi prestări servicii, protejarea 

drepturilor consumatorului; 

V. Contribuirea la crearea mecanismului de atragerea investiţiilor şi dezvoltarea capacităţilor 

comunităţilor şi APL-urilor din raion.  

VI. Promovarea politicii de susţinerea a dezvoltării regionale, cooperării transfrontaliere şi  

integrării europene;   

În perioada de referinţă au fost înregistrate mai mult de 250 de documente, scrisori, demersuri, 

petiţii la care prompt şi în termenii stabiliţi, în conlucrare cu alte servicii, angajaţii din cadrul 

Direcţiei au dat răspunsul necesar. S-au emis 15 ordine interne, majoritatea ţinând de personalul 

Direcţiei şi o procedură de promovare şi una de transfer a doi funcţionari publici. S-au elaborat şi 

înaintat spre aprobare 2 proiecte de decizii, care ulterior au fost aprobate la Şedinţa Consiliului 

Raional.   

Asigurarea creşterii economice durabile, atât în sectorul agroalimentar, cât şi în sferele 

economice neagricole şi crearea unui mediu de afaceri favorabil este unul din angajamentele care 

stau la bază ale DEAI. 

Prin intermediul Programelor de susţinere a antreprenoriatului au fost instruiţi 53 agenţi 

economici, s-a  acordat suport tehnic la completarea documentelor pentru participare a 10 agenţi 

economici şi potenţiali antreprenori. În cadrul cursurilor PNAET au participat 30 tineri din 15 

localităţi ale raionului, în urma căruia 3 afaceri noi au fost înfiinţate. În cadrul Săptămânii Europene a 

IMM-urilor, a fost organizat un seminar de motivare antreprenorială la Liceul Teoretic „Ştefan 

Vodă” cu participarea a 20 de tineri potenţiali antreprenori, în parteneriat cu Ministerul Economiei, 

ODIMM şi IASV a fost organizat un seminar informativ despre accesul la finanţe şi negocierea, la 

care au participat 10 AE din diferite sfere de activitate.  

În parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Căuşeni, s-a desfăşurat un seminar de 

informare pentru 30 de participanţi, inclusiv şi agenţi economici, despre Acordul de Liber Schimb 

Aprofundat şi Cuprinzător, oportunităţile de dezvoltare a afacerii şi creşterea competitivităţii. S-a 

stimulat participarea agenţilor economici la expoziţia naţională – Fabricat în Moldova, 4 AE 

participanţi.  S-a acordat asistenţă tehnică pentru 7 AE din raion pentru depunerea formularelor de 

participare în cadrul concursului „Cel mai bun antreprenor în sectorul ÎMM”, unul fiind premiat, 

precum şi la 3 AE pentru participarea la concursul naţional „ÎMM - model de responsabilitate 

socială”, un agent economic fiind premiat.   

La acţiunile culturale, Direcţia şi-a adus aportul său prin conlucrarea cu agenţii din sfera 

alimentaţiei publice şi comerţ, receptivitatea unor este de într-adevăr de menţionat prin participarea 

acestora la: Ziua Victoriei, Ziua Internaţională a Copilului, Deschiderea Sezonului sportiv, Aşa-s 

toamnele-n Ştefan Vodă, etc.  

Întru respectarea Legii cu privire la ajutorul de stat, s-au elaborat, conform legislaţiei în 

vigoare, 2 formulare de ajutor de stat acordate de Consiliul raional pînă în 2014 şi au fost expediate 

Consiliului Concurenţei.  
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Pentru susţinerea dezvoltării businessului în raion, Direcţia în parteneriat cu alte direcţii a 

organizat şi desfăşurat Concursul raional „Businessmanul Anului Jubiliar ”.  

 În ceea ce priveşte, promovarea politicii statului în domeniul comerţului intern,  prestări 

servicii şi protejarea drepturilor consumatorului s-a elaborat  proiecte de decizie  cu privire la 

deschiderea noilor rute de transport auto, s-au precăutat demersurile  la 4 AE din sfera 

transporturilor:  S.A. „BTA-7”; S.R.L. „Sib Trans Prim”;  S.R.L. „Confort Trans”; Î.I. „Oprea 

Valeriu”. De asemenea, s-a colaborat cu Agenţia Naţională de transport prin prezentarea informaţiei 

referitor la necesitatea deţinerii autorizaţiei, agenţilor economici ce prestează activităţi de 

autoservice. S-a aprobat prin decizia Consiliului raional modificarea programului de transport rutier. 

 Întru promovarea dreptului consumatorilor s-au repartizat pliante informative obţinute de la 

Agenţia pentru protecţia Consumatorului, s-au consultat persoane fizice în domeniul respectiv. 

În domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, activităţii postprivatizării 

s-au  desfăşurat 2 şedinţe, la care au fost întocmite materialele  necesare pentru privatizarea spaţiului 

locativ a 11 dosare, întocmindu-se 11  contracte a câte 4 exemplare conform legislaţiei privind darea 

în locaţiune a spaţiului locativ. De asemenea, s-a prezentat în termen la Agenţia Proprietăţii Publice  

darea de seamă anuală a valorilor  patrimoniului public colectată şi totalizată de la  48 instituţii  

publice bugetare şi 11 întreprinderi municipale  de Stat, s-a pregătit documentele necesare la 

desfăşurarea a 7 licitaţii cu strigare şi 4 licitaţii cu reducere pentru necesităţile  Consiliului raional şi 

s-a acordat ajutor metodologic  la solicitarea a 5 autorităţi publice locale. 

În conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice s-au desfăşurat 5 concursuri şi o 

licitaţie pentru necesităţile Consiliului raional cu participarea a mai mult de 3 agenţi economici, 

respectând cerinţele stipulate în legislaţie şi s-a  acordat ajutor metodologic la solicitarea a 4 autorităţi 

publice locale.  

S-au prezentat 4 dări de seamă la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

înregistrându-se 45 planuri de distribuire a ajutoarelor  umanitare, ce au parvenit de la 12 recepţionari 

în sumă de 1 110 685 lei, însă care conform dărilor de seamă a celor 9  beneficiari s-a distribuit  în 

sumă de 1 086 972 lei. 

Aportul Direcţiei la crearea mecanismului de atragerea investiţiilor şi dezvoltarea capacităţilor 

comunităţilor şi APL-urilor din raion este unul important. Conform Programului de investiţii şi 

reparaţii capitale în anul 2015 s-au implementat 57 proiecte în diferite sfere de activitate, valoarea 

cărora este aproximativ de 68 mln 869 mii lei, inclusiv la reparaţia şi întreţinerea  drumurilor 32 mln 

451 mii lei; la reparaţia edificiilor din sfera învăţământului (grădiniţe, licee, gimnazii) 10 mln 850 mii 

lei; la construcţia şi reparaţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 19 mln 205 mii lei; la 

reparaţia edificiilor din domeniul culturii 1 mln 362 mii lei; în domeniul asistenţei sociale 123,5 mii 

lei la construcţia, reparaţia şi echiparea stadioanelor, terenurilor sportive şi zonelor de recreere 437,8 

mii lei; la reparaţia clădirilor administrative 439,5 mii lei; la protecţia şi ameliorarea mediului 

ambiant, amenajarea localităţilor, iluminarea stradală 4 mln 002 mii lei; în sistemul de sănătate a fost 

implementat un proiect cu suportul Ambasadei Cehe privind crearea Serviciului de deservire la 

domiciliu. 

Nemijlocit, Direcţia a lucrat asupra a 3 cereri de finanţare, dintre care 2 au fost acceptate spre 

finanţare, şi anume: proiectul ”Generaţii tinere-active pentru trecut” ( 399,8 mii lei), finanţat de către 

Reprezentanţa Fundaţiei Solidaritate, Polonia, proiectul „Crearea PPP în livrarea bioenergiei” (2,2 

mln), a contribuit la implementarea proiectelor ”Apa de calitate pentru fiecare casă” (50 000 Euro sau 

950 mii lei), finanţat de REC Budapesta şi a proiectului „Fondul pentru Tineri Ştefan Vodă”. 

Angajaţii Direcţiei au acordat asistenţă metodologică la 34 de persoane juridice, ONG-uri privind 

aplicarea la:  

- Cererea de finanţare a primăriei s. Ştefăneşti la Fondul Ecologic Naţional; 

- Cererea de finanţare la Ambasada Slovaciei a primăriei s. Căplani;  

- S-au informat şi asistat tehnic instituţiile educaţionale privind participarea la 

concursuri de granturi oferit de Soros Moldova, Fundaţia Est-Europeană şi alte programe la care sunt 

eligibile.   

 - S-au informat şi asistat tehnic, lunar, în caz de necesitate, primăriile despre apelurile 

de propuneri de proiecte; 
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De asemenea s-a actualizat baza de date a Asociaţiilor Obşteşti, ONG-urilor active din raion , 

s-a organizat şedinţa Grupului de lucru pentru atragerea fondurilor investiţionale ; 23 de administraţii 

publice locale au beneficiat de informaţia despre potenţialii finanţatori.  

Pentru atingerea obiectivului - promovarea politicii de susţinere a dezvoltării regionale, a 

cooperării transfrontaliere şi a integrării europene, Direcţia a conlucrat activ cu:    

 Agenţia de Dezvoltare Regională Sud:  

-  Participarea în cadrul procesului de planificare strategică a regiunii de dezvoltare sud – noiembrie 

2015, Cimişlia;  

-  Participarea la Forumul moldo-polonez pentru Eficienţă Energetică;  

-  Participarea în cadrul seminarului „Îmbunătăţirea statisticii regionale”, ADR Sud. 

-  Seminar de instruire privind Gestionarea Ciclului de Proiect,  proiect implementat de ADR Sud şi 

Agenţia Cehă de Dezvoltare;  

- Uniunea Consiliilor Raionale Participarea în cadrul Forumului organizat la Bruxelles, pentru 

promovarea imaginii raionului; 

- Seminarul de instruirea în scrierea proiectelor şi elaborarea studiului de fezabilitate, organizat 

de AO „Moştenitorii” şi AO „Terra Humana”(Polonia); 

- Reprezentanţii Direcţiei împreună cu conducerea raionului au participat la 2 vizite de studiu în 

Polonia unde a fost posibilă consolidarea relaţiilor de parteneriat între judeţe; 

  

- Direcţia a asigurat dezvoltarea unor mecanisme şi instrumente adaptate la condiţiile generate 

de cadrul intern, de politicile raionale şi de evoluţia factorilor externi, menite să consolideze 

capacitatea economiei să valorifice oportunităţile, dar şi să răspundă prompt tuturor provocărilor.   

 

 

 

Şef interimar, Direcţia economie şi  

atragerea investiţiilor       Adelina BARBĂNEAGRĂ  


