
RAPORT
privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru anii 2015-2020 

Compartimentul „Mediul de afaceri/Industrie/Investiţii”
01.11.2019

OBIECTIV 1. Stimularea antreprenoriatului local.

Proiecte
(Obiective)

Indicatori de
miforizare Acţiuni realizate

Realizat/
' ' 

realizat/ 
Nerealizat

Responsabil

Stimularea 1 . Optimizarea curiculei Curs de iniţiere în 1.1. Curs de iniţiere în afaceri elaborat şi introdus la Şcoala Profesională Realizat Consiliul
spiritului Şcolii de profesii din or. afaceri elaborat şi Leova. Raional.
antreprenorial Leova prin introducerea unui 

curs de iniţiere în lansarea 
afacerilor şi dezvoltarea 
afacerilor. Monitorizarea 
rezultatelor post instruire.

introdus La Şc.profesională din Leova se predă cursul „Bazele antreprenoriatului”, 
care a fost aprob.prin Ord.Min.Ed.nr.861 din 29.08.2013.
Se mai organizează activităţi în cadrul „firmei de exerciţiu”, care este o 
simulare a unei firme reale care poate fi realizată prin implicare directă a 
elevilor.
1.2. în cadrul Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din or.Leova, se 
petrec două cursuri opţionale:
1) Economia aplicată.
2) Educaţie antreprenorială.
Cursurile sînt predate conform solicitărilor elevilor.în cadrul cursurilor 
sînt invitaţi agenţi economici pentru împărtăşirea experienţei acumulate.
1.3. Astfel de cursuri se mai predau şi la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
din or.Leova, şi anume:
l.Bazele antreprenoriatului. (Profesor A.Gonta).

Direcţia de 
învăţămînt. 
Şcoala de 

profesii din or. 
Leova.

2. Crearea unui ghid al 
istoriilor de succes a 
afacerilor iniţiate în 
Incubatorul de afaceri şi în 
afara acestuia şi 
mediatizarea acestuia prin 
intermediul paginii web a 
incubatorului, CR şi alte căi 
de mediatizare.

Ghid elaborat

Crearea paginii 
web a
incubatorului de 
afaceri Leova şi 
mediatizarea 
ghidului prin 
intermediul 
acestuia şi a 
paginii web a CR

Istoriile de succes ale foştilor rezidineţi ai IAL: SRL „Oledis rapid” şi ÎI 
„Valentin Cabac” au fost publicate pe pagina web a CR şi pe pagina de 
facebook a Incubatorului de Afaceri Leova.
Pagina web a Incubatorului de afaceri Leova nu a fost creată.

Parţial
realizat

Consiliul 
Raional. 

Administraţia 
incubatorului 
de afaceri din 

raion

3. Organizarea vizitelor Elaborarea Scenariul platformei de discuţii şi a programului vizitelor -  este elaborat Parţial Consiliul
oamenilor de afaceri de 
succes din raion în raionale 
mvecinate, a tinerilor 
antreprenori cu perspectivă, 
din instituţiile medii de 
învăţămînt şi a şcolii de 
profesii.

scenariului 
platformei de 
discuţii şi a 
programului 
vizitelor

conform tematicii abordate în cadrul celor două cursuri opţionale :
1) Economia aplicată.
2) Educaţie antreprenorială.
Cursurile se petrec la Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” or.Leova.

De către DARFC a fost organizată vizita antreprenorilor din raionul Leova 
la depozitul de fructe şi camerele frigorifice a grupului de producători

realizat Raional. 
Instituţiile de 
învăţămînt. 
Mediul de 

afaceri.



I _
Numărul de
întruniri
desfăşurate

„Moldagrovitis” din or. Cantemir.
Evidenţa numărului de întruniri nu se duce.

4. Promovarea unui regim 
fiscal facilitator start- 
upurilor, cu precădere 
întreprinderilor cu activitate 
industrială şi a serviciilor cu 
valoare adăugată în cadrul 
Incubatorului de afaceri 
pentru perioadă de probă 
2015-2016.

Creşterea numărul 
net de
întreprinderi noi 
create

Creşterea 
veniturilor din 
vînzări a 
întreprinderilor 
beneficiare de 
regim fiscal 
facilitator

Regim facilitar fiscal pentru start-upurilor nu există.
(Număr net de întreprinderi noi create în IAL în perioada 2015-2019- 17). 
Creşterea veniturilor din vînzări a întreprinderilor beneficiare de regim 
fiscal facilitar -  nu este.
Sunt facilităţi create de Incubatorul de Afaceri agenţilor economici 
rezidenţi (preţuri mici la locaţiune,publicitate, consultanţă).

Parţial
realizat

Consiliul
Raional.

5. Organizarea vizitelor 
pentru efectuarea schimbului 
de experienţă cu ţările 
europene pe domeniile: 
agricultură, industrie, 
construcţii, protecţia 
mediului şi eficienţă 
energetică.

Numărul de
întruniri
desfăşurate

Vizite efectuate - 4
1. Romania-schimb de experienţă pentru 35 persoane în eficienţă 
energetică şi obţinerea energiei eoliene (a.2015).
2. Polonia -  schimb de experienţă pentru 5 persoane în eficienţă energetică 
(a.2015).
3. Ucraina -  schimb de experienţă pentru 35 persoane în domeniul obţinerii 
energiei fotovoltaice (a.2015).
4. Polonia -  schimb de experienţă pentru 8 persoane în domeniul 
agricultură, industrie, asistenţă socială etc (a.2017).
5. Belorusia -  schimb de experienţă pentru 8 persoane în domeniul 
agricultură,construcţii industrie, asistenţă socială, învăţămînt etc. (a.2018).
6. România -  schimb de experienţă pentru 8 persoane în domeniul 
alimentării cu apă şi canalizare (a.2018).
7. Letonia -  schimb de experienţă în domeniul Eficienţei Energetice
8. Belorusia -  schimb de experienţă pentru persoane din domeniul educaţiei 
(a. 2019)
9. România -  schimbde experienţă în domeniul cultural (a.2019)

Realizat Consiliul
raional.

6 . Susţinerea dezvoltării 
afacerilor în domeniul 
creşterii de culturi etero- 
oleaginoase.

Elaborarea unui 
studiu de piaţă şi 
a unui plan de
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Afacere creată

Studiu de piaţă şi elaborarea unui plan de afaceri -  nu s-a efectuat din 
lipsa surselor financiare. Din partea agenţilor economici din raion există 
un mare interes pentru domeniul creşterii de culturi etero-oleaginoase, însă 
careva afaceri nou create în acest domeniu în raion nu există.

Nerealizat Agenţia de 
Dezvoltare 

Sud.



Consolidarea 
serviciilor de 
consultanţă a 
mediului de 
afaceri.

7. Consolidarea 
capacităţilor profesionale de 
consultanţă în domeniul 
iniţierii şi dezvoltării 
afacerilor a Punctului de 
Contact în Afaceri pe lîngă 
Direcţia Economie, 
Dezvoltarea Teritoriului şi 
Atragerea Investiţiilor (CR) 
şi a Incubatorului de afaceri 
din raionul Leova.

Numărul de 
specialişti instruiţi

în anul 2019 în cadrul proiectului „Poarta de Sua a Moldovei deschisă 
pentru promovarea afacerilor şi investiţiilor” au fost organizat seminarul 
cu tematica „îmbunătăţirea competivităţii serviciilor de suport în afaceri” 
Numărul de specialişti instruiţi - 6, dintre care:
Incubatorul de Afaceri -3 
CR DEDTAI -3

Realizat Consiliul
raional.

8. Crearea unui centru de 
consultanţă în afaceri pentru 
viitorii antreprenori.
(Sursa Patraşcu Boris -  
Administratorul Incubatorul 
de Afaceri Leova).

Centru creat Centrul de consultanţă în afaceri pentru viitorii antreprenori a fost instituit 
în cadrul Incubatorului de Afaceri Leova, în cadrul Proiectului Poarta de 
Sud a Moldovei deschisă pentru Promovarea Afacerilor şi Investiţiilor. 
(Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Iniţiativei 
Primarii pentru Creştere Economică (M4EG), iar aria geografică de 
acoperire cuprinde cele 8 raioane ale Regiunii de Sud: Basarabeasca, 
Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Ştefan Vodă, Leova, Taraclia).

Realizat Consiliul
raional.

OBIECTIV 2. Sporirea competitivităţii producătorilor locali.

P ro g ra m e
Proiecte

(Obiective) m on itorizare
|g j |  .r. i; : : S

Realizat/
Parţial

realizat/
Nerealizat

Responsabil

Stimularea 
programelor de 
instruire 
antreprenorială.

1. Organizarea instruirii 
antreprenorilor (elaborarea 
unui studiu de piaţă, 
crearea unui plan de 
afaceri, modalităţi de 
finanţare a proiectelor 
investiţionale şi 
identificarea surselor de 
finanţare etc.)

Numărul de
traininguri
organizate

Numărul
antreprenorilor
instruiţi

Anual sînt organizate traninguri:
- de ODIMM - pe scrierea proiectelor, finanţări, managementul vînzărilor 
etc.
-de IAL - impulsionarea businesului în mediul rural, şedinţe cu apicultorii, 
seminare pentru doritorii de cursuri de contabilitate, mese rotunde cu 
liceenii despre idei de afaceri, iniţierea unei afaceri etc. 
în anul 2019 circa 20 de tineri s-au înscris la programul Start pentru tineri 
al ODIMM, la IAL fiind instruiţi cum să elaboreze un plan de afaceri şi 
cum să iniţieze un business.

Realizat Consiliul
Raional.

Ministerul
Educaţiei.
ODIMM.

CCI.

îmbunătăţirea 
accesului IMM- 
urilor la 
finanţare.

1.Crearea şi distribuirea 
unei broşuri privind 
oportunităţile de finanţare 
a afacerilor mici şi mijlocii 
oferite de către instituţiile 
bancare şi nebancare din 
raion, inclusiv Sursele 
naţionale şi internaţionale 
de susţinere a afacerilor .

Numărul
broşurilor
distribuite

Numărul 
mijloacelor de 
mediatizare

Broşură unică privind oportunităţile de finanţare a afacerilor mici şi 
mijlocii de către instituţiile bancare şi nebancare nu a fost creată şi nu se 
neccesită deoarece, instituţiile bancare şi nebancare elaborează broşurile 
lor fiecare în parte, în care îşi expun ofertele de care dispun. DEDTAI 
dispune de aceste broşuri şi le promovează printre antreprenori.

Programele de susţinere a afacerilor sînt mediatizate prin broşurile 
respective şi pe pagina web a CR în perioada de lansare a acestor 
programe.

Realizat Consiliul 
Raional. 
MIEPO. 

Instituţiile de 
microfînanţare 

şi casele de 
economii şi 
împrumut.



2. Informarea 
antreprenorilor privind 
apelurile de concurs pentru 
vauchere inovaţionale 
(Itensifîcarea cooperării 
dintre CR, MIEPO, 
ODIMM, ASM, AITT).

Numărul
apelurilor
mediatizate

Numărul 
beneficiarilor de 
vauchere 
inovaţionale

Anual specialiştii Direcţiei Economiei, Dezvoltarea Teritoriului şi 
Atragerea Investiţiilor mediatizează despre numărul apelurilor privind 
vaucherele inovaţionale prin diseminarea informaţiilor de rigoare agenţilor 
economici atît în formă electronică cît şi pe suport de hîrtie.
Evidenţa beneficiarilor de vaucere inovaţionale -  nu se duce.
Consiliul Raional Leova, Incubatorul de Afaceri Leova se află în 
cooperare continuă cu MIEPO, ODIMM, AITT, AIPA .

Realizat CR, MIEPO, 
ODIMM, 

AŞM, AITT.

3. Informarea 
antreprenorilor privind 
fondurilor existente de 
garantare a creditelor.

Numărul
persoanelor
informate

Numărul 
beneficiarilor 
fondului de 
garantare a 
creditelor

în perioada anilor 2015-2017 au fost informate -  310 persoane (în cadrul 
întrunirilor la Incubatorul de Afaceri Leova). Pe parcursul semestrului I a 
anului 2018 a fost organizat de către Incubatorul de Afaceri Leova 1 
seminar de informare şi acordate 32 consultări individuale.
Evidenţa beneficiarilor fondului de garantare a creditelor: nu se duce. 
în anul 2019 au fost informate 17 persoane despre linia de creditare 
EU&BUSINESS- BERD în cadrul instruirii organizate de DEDTAI 
împreună cu BC „Viktoriabank” SA

Realizat Consiliul
raional.
MIEPO.

Dezvoltarea
capitalului
uman.

1 .Facilitarea cooperării 
dintre şcoala de profesii şi 
întreprinderile din raion. 
Organizarea stagiilor 
elevilor şi studenţilor în 
cadrul întreprinderilor.

Numărul stagiilor 
organizate

Se organizează stagiile (practica) de producere a elevilor la întreprinderile 
din raion. (Fabricile de vin, întreprinderile de construcţii).
De către elevii Şcolii profesionale se fac şi stagii în cadrul instituţiei, 
deoarece baza materială a instituţiei permite acest lucru. De exemplu:
La meseria: Placator cu plăci (An.I şi An.II -  15 elevi) .
La meseria: Viticultor -  Vinificator. Pomicultor (An. I şi An.II -  45 elevi). 
Desigur se trimit şi la stagii către întreprinderile din raion în dependenţă de 
meseria aleasă de elevi (de exemplu: mecanic auto,electrogazosudor 
montator, tractorist etc). Se duce evidenţa stagiilor tuturor elevilor din 
cadrul instituţiei. Şi cu fiecare întreprindere la care se trimite la stagiu 
elevul se face un contract/aeord de studiu de practică.

Realizat Consiliul 
raional. 

Şcoala de 
profesii.

2. Elaborarea unui studiu 
de evaluare a 
competenţelor cemte pe 
piaţa de muncă în raion.

Studiu elaborat Studiu -  n-a fost elaborat.
Competenţele cerute pe piaţa de muncă le putem accesa pe pagina web a 
AOFM sau la Oficiul Teritorial AOFM.

Parţial
realizat

Agenţia 
Regională de 
Dezvoltare 

Sud.
îmbunătăţirea 
calităţii 
sistemelor şi 
produselor în 
cadrul
companiilor.

1.Promovarea eficienţei 
energetice a 
întreprinderilor locale.

Numărul 
companiilor/instit 
uţiilor publice 
care au instalat 
echipamente care 
utilizează surse 
regenerabile de 
energie aplicate

Reducerea 
consumului de

Num. companiilor/instituţiilor publice care au instalat echipamente care 
utilizează surse regenerabile de energie aplicate -28 
Din care:
25 instituţii -  Centrale termice pe biomasă

3 instituţii - panouri solare p/u producerea apei calde menagere ca rezultat 
se obţine reducerea consumului de energie electrică şi termică.

Realizat Consiliul 
raional. 

Agenţia de 
Dezvoltare 
Regională 

Sud.



energie electrică 
şi termică

Sporirea
calităţii
produselor
locale.

1. Susţinerea implementării 
sistemelor de management 
al calităţii, conform 
standardelor europene şi 
internaţionale. Informarea 
producătorilor privind 
Sursele disponibile de 
cofmanţare a proiectelor de 
implementare a 
standardelor de gestiune a 
calităţii.

Numărul 
antreprenorilor 
informaţi 
Numărul 
companiilor ce au 
implementat 
sisteme de 
management a 
calităţii

în perioada 2015-2017 au fost informaţi 430 antreprenori despre 
standartele de gestiune a calităţii şi peste 51 de companii au implementat 
sisteme de management al calităţii. Pe parcursul semestrului I al anului 
2018 de către Incubatorul de Afaceri Leova au fost organizate 1 seminar 
despre implementarea sistemelor de management al calităţii, 
în 2019 au fost instruiţi 3 funcţionari publici în cadrul sesiunii de 
infromare „Managementul calităţii în afaceri”, IAL- 26.03.2019

Realizat Consiliul
raional.

2. Analiza potenţialului 
regional de formare a 
reţelelor de producere.

Studiul
posibilităţilor şi 
necesităţilor de 
asociere a 
antreprenorilor 
locali, elaborat

Studiul posibilităţilor şi necesităţilor de asociere a antreprenorilor locali: -  
nu este elaborat.

Nerealizat Consiliul 
Raional. 

Instituţiile de 
cercetare şi 

consultanţă în 
afaceri.

OBIECTIV 3. Dezvoltarea infrastructurii instituţionale de susţinere a mediului de afaceri.
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Indicatori de 
monitorizare i- . realizate

Realizat/ 
Parţial 

realizat/ , 
: . Nerealizat

: k  : : \

Consolidarea 
capacităţilor 
instituţionale 
ale CR Leova 
în domeniul 
susţinerii 
mediului de 
afaceri.

1 .Crearea regulamentului de 
funcţionare a fondului 
raional de susţinere a IMM- 
urilor.

Regulament 
elaborat şi aprobat

Regulament elaborat şi aprobat prin Decizia CR Leova nr.2.4 din 
21.04.2015.

Realizat Consiliul
raional.

2.Dezvoltarea unei anchete 
de identificare a 
constrîngeriîor 
antreprenorilor, a 
necesităţilor de extindere a 
afacerilor şi domeniilor de 
interes pentru tinerii 
antreprenori. Instituirea de 
către APL a unor proceduri 
de colectare a informaţiilor 
relevante privind activitatea 
agenţilor economici, în

Ancheta mediului 
de afaceri 
elaborată

Crearea unei baze 
de date a 
indicatorilor de 
activitate a 
antreprenorilor 
locali

Ancheta mediului de afaceri -  nu este elaborată.
Crearea unei baze de date a indicatorilor de activitate a antreprenorilor 
locali -  nu este creată.
Se colectează de la agenţii economici informaţii despre constrîngerile 
existente şi se prezintă anual Ministerului Economiei şi Infrastructurii 
odată cu prezentarea informaţiei despre comerţul interior.

Parţial
realizat

Consiliul
raional.



(  (  ----r-
vederea consolidării 
capacităţilor de planificare 
bugetară.

Consolidarea 
încrederii 
mediului de 
afaceri în 
instituţia 
APL.

1.Elaborarea mecanismului 
de implicare a 
antreprenorilor în procesul 
de examinare şi adoptare a 
deciziilor, referitor la mediul 
de afaceri la toate nivelele 
de administrare (de ex. 
Crearea de Consilii a 
mediului de afaceri pe lîngă 
APL)

Mecanism
elaborat

Prin intermediul Agendei locale de Busines şi Asociaţia producătorilor 
agricoli are loc implicarea antreprenorilor în procesul de examinare şi 
adoptare a deciziilor referitor la mediul oe afaceri la toate nivelele de 
administrare.

Realizat v_/Onsiiiui 
raional. 

Mediul de 
afaceri.

2 .Mediatizarea rezultatelor 
activităţii APL în domeniul 
susţinerii sectorului 
antreprenorial. Asigurarea 
transparenţei utilizării 
fondului de susţinere a

Raport realizat şi 
mediatizat

Anual raportul privind rezultatele utilizării fondului de susţinere a 1MM- 
urilor este realizat şi mediatizat.

Realizat Consiliul
raional.

3.Elaborarea pe pagina WEB 
a APL a unei rubrici de 
întrebări răspunsuri destinată 
mediul de afaceri.

Pagina web a CR  
ajustată cu rubrica 
de consultare a 
mediului de 
afaceri

Pagina web a CR a fost ajustată cu rubrica de consultare a mediului de 
afaceri.

Realizat Consiliul
raional.
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Realizat/
Parţial

Nerealizat

1 - / 
I
1 Responsabil

Lărgirea 
accesului la 
pieţele de 
desfacere.

1 .Elaborarea unui curs de 
instruire în domeniul 
asocierii producătorilor, 
bunele practici în 
domeniu, avantaje şi 
dezavantaje, formele de 
organizare, modul de 
gestiune precum şi alte 
aspecte.

Curs de instruire în 
domeniul asocierii 
producătorilor 
elaborat şi introdus

Curs de instruire în domeniul asocierii producătorilor nu este elaborat. 

Se organizează anual seminare de informare.

Parţial
realizat

Consiliul
raional.

CCI.
MIEPO.

2 .Informarea 
antreprenorilor cu privire 
la cadrul legislativ şi

Numărul 
antreprenorilor 
instruiţi anual

Camera de Comerţ şi Industrie organizează anual seminare de instruire cu 
antreprenorii despre cadrul legislativ privind achiziţiile publice.

Realizat Consiliul 
raional. 

Agenţia de



normativ în domeniul 
achiziţiilor publice.

achiziţii
publice.

3.Crearea şi dezvoltarea 
unor baze de date privind 
ofertele sau solicitările 
agenţilor economici din 
raion. Informarea 
producătorilor autohtoni 
privind oportunităţile de 
plasare a profilurilor 
companiilor şi ofertelor 
acestora pe diverse 
portaluri ce facilitează 
colaborarea dintre diverşi 
agenţi economici

Numărul profilurilor 
companiilor şi 
ofertelor acestora 
plasate pe portaluri ce 
facilitează 
colaborarea dintre 
diverşi agenţi 
economici

Numărul profilurilor companiilor şi ofertelor acestora plasate pe portaluri
ce facilitează colaborarea dintre diverşi agenţi economici- 0.
însă există o bază de date elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale şi Mediului în comun cu toate Direcţiile de Agricultură din
raioanele ţării privind mersul lucrărilor agricole, suprafeţele de culturi,
cantitatea tehnică şi mersul lucrărilor sezoniere etc. -  care este actualizată
săptămânal.

Parţial
realizat

Consiliul
raional.
MIEPO.

4.Asigurarea 
antreprenorilor cu 
informaţii privind 
procedurile de export şi 
noile ajustări în cadrul 
normativ de reglementare 
a comerţului exterior.

Funcţionar iniţiat în 
domeniu 
Numărul 
antreprenorilor 
informaţi anual

Funcţionar iniţiat în domeniu-3

în I semestru a anului 2018 au fost informaţi 16 antreprenori privind 
procedurile de export şi noile ajustări în cadrul normativ de reglementare a 
comerţului exterior.
în anul 2019 au fost instruiţi 3 funcţionari în cadrul sesiunii de informare 
„Dezvoltarea operaţională şi creşterea profitabilităţii afacerii” , IAL 
28.03.2019

Realizat Consiliul
raional.

5.Crearea unui program 
de informare a 
antreprenorilor privind 
categoriile de bariere 
tehnice existente pe 
pieţele externe şi 
modalităţile de depăşire 
ale acestora. Informarea 
mediului de afaceri 
privind oportunităţile de 
export în UE, procedurile 
de export şi rigorile 
sistemului european de 
reglementare tehnică 
vizavi de produsele 
agroalimentare.

Program creat

Numărul şedinţelor 
de informare 
desfăşurate anual

Numărul 
antreprenorilor 
informaţi anual

Nu a fost creat program de informare a antreprenorilor privind categoriile 
de bariere tehnice existente pe pieţele externe şi modalităţile de depăşire 
ale acestora.

Numărul şedinţelor de informare desfăşurate anual -5 

Numărul antreprenorilor informaţi anual -120

Parţial
realizat

Consiliul
raional

6.Dezvoltarea unei 
campanii de promovarea 
a producătorului autohton 
şi consumului produsului 
autohton.

Organizarea anuală a 
iarmaroacelor

Organizarea anuală a iarmaroacelor 
a.2015-2017—7 iarmaroace, 
în anul 2018 Consiliul raional Leova:

1. Cu un stand comun a participat împreună cu 8 agenţi economici 
din raion la Expoziţia Naţională „Fabricat în Moldova”.

2. A participat o delegaţie compusă din 10 agenţi economici la

Realizat Consiliul
raional.
MIEPO.

CCI.



Forumul Internaţional de Afaceri. Eveniment petrecut în 
or.Cahul.

3. Organizat şi petrecut Concursul raional „Cel mai bun antreprenor 
a anului 2017”. La care au participat 16 agenţi economici.

4. Organizarea şi petrecerea Mesei rotunde de decernare a premiilor 
Concursului raional „Cel mai bun antreprenor al anului 2017.

în I semestru al anului 2019Consiliul raional Leova:
5. Cu un stand comun a participat împreună cu 7 agenţi economici 

din raion la Expoziţia Naţională „Fabricat în Moldova”.
6. A organizat şi petrecut Concursul raional „Cel mai bun 

antreprenor al anului 2018”. La care au participat 20 agenţi 
economici.

7. Organizarea şi petrecerea evenimentului de decernare a premiilor 
Concursului raional „Cel mai bun antreprenor al anului 2018.

OBIECTIV 5. Crearea şi dezvoltarea afacerilor cu activitate industrială.
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Realizat/
Parţial

realizat/
Nerealizat

Responsabil

Dezvoltarea
industriei
raionului.

1.Elaborarea studiilor de 
fezabilitate pentru 
diverse activităţi 
industriale, cu precădere 
activităţi de procesare a 
produselor agricole 
(producerea şi ambalarea 
produselor din porumb, 
făină de grîu, floarea 
soarelui, fructelor etc.).

Studii de
fezabilitate
elaborate

Studii de fezabilitate elaborate:
- Direcţia Agricultură a elaborat Studiul de fezabilitate privind construcţia 
Parcului Industrial Agricol.

Realizat Consiliul
raional.

2.Dezvoltarea 
capacităţilor APL în 
elaborarea proiectelor 
privind dezvoltarea 
infrastructurii de 
colectare, prelucrare, 
păstrare şi comercializare 
a producţiei agricole.

Numărul 
persoanelor 
instruite anual

Pe parcursul anilor 2015-2016 a fost instruită 1 persoană din cadrul 
Direcţiei Agricultură.
însă cu părere de rău APL -urile din raion nu dispun de capacităţi de 
dezvoltare în elaborarea proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de 
colectare, prelucrare, păstrare şi comercializare a producţiei agricole.

Parţial
realizat

Agenţia 
Regională de 
Dezvoltare 

Sud.

Sporirea 
competenţelor 
antreprenorilor de 
creştere a valorii 
adăugate produse.

1. Crearea mrui curs 
general de iniţiere asupra 
lanţului valoric de 
producere, inclusiv 
focusat pe industria 
alimentară.

Curs elaborat

Numărul 
antreprenorilor 
instruiţi anual

Curs elaborat.

Numărul antreprenorilor instruiţi anual-15.

Realizat Consiliul
raional.

CCI.
MIEPO.



OBIECTIV 6. Impulsionarea activităţii investiţionaie.
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Consolidarea 
capacităţilor 
investiţionaie ale 
APL şi ale 
agenţilor 
economici.

1.Instruirea unui 
specialist al Direcţiei 
Economie, Dezvoltarea 
Teritoriului şi Atragerea 
Investiţiilor în cadrul CR 
în scrierea proiectelor de 
atragere a fondurilor 
străine investiţionaie şi 
consultarea mediului de 
afaceri.

Persoană instruită

Numărul cererilor 
de proiecte 
investiţionaie 
elaborate anual

Anual se instruieşte 1 -2 specialişti din CR participând ia diverse 
seminare/traininguri. în anul 2019 un specialist din cadrul DEDTAI a 
participat la cursul de dezvoltare profesională ” Managementul şi 
elaborarea programelor/proiectelor” în perioada 11-15 martie.

în perioada 2018-2019 au fost elaborate 11 oferte investiţionaie, care vor 
fi incluse în Profilul Investiţional al raionului Leova.
DARFC ajută la scrierea proiectelor invetiţionale, asemenea specialist este 
şi la Incubatorul de Afaceri Leova, anume pentru acest scop.

Realizat Consiliul
raional.

2.1nventarierea 
patrimoniului de care 
dispune APL de nivel I şi 
II, în vederea identificării 
rezervelor pentru 
susţinerea procesului 
investiţional.

Lista aprobată de 
Consiliul Raional

Apl de nivelul unu şi doi inventariază patrimoniul şi cel neantrenat în 
procesul inventarierii se realizează pentru obţinerea surselor financiare 
adăugătoare în procesul investiţional. Exemplu: APL de nivelul II a 
evaluat şi identificat diferite obiecte şi terenuri în s.Sărata Nouă. 
Acelaşi lucru îl fac şi APL de nivelul I.

Realizat Consiliul 
raional. 

APL de nivel 
I.

Promovarea 
imaginii 
investiţionaie a 
raionului.

1 .Crearea profilului 
investiţional al raionului 
şi al portofoliului 
proiectelor investiţionaie 
şi mediatizarea acestuia.

Profil
investiţional creat

La data de 1 februarie 2018 în or.Cahul a avut loc Forumul Internaţional 
de Afaceri la care au participat ca co-organizatori 8 raionae a Regiunii de 
Dezvoltare Sud şi agenţi economici din 5 ţări.
Consiliul raional Leova a cofinanţat această activitate cu 15 mii lei. Tot în 
cadrul acestui Forum Internaţional de Afaceri agenţii economici şi APL de 
nivelul I şi II au prezentat profile investiţionaie care au fost plasate într-un 
catalog tradus în 2 limbi: română şi engleză.

în anul 2019 a fost elaborat în cadrul proiectului „Poarta de Sud a 
Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor şi investiţiilor” Profilul 
Investiţional al raionului Leova, care cuprinde 11 oferte investiţionaie. 
Acesta a fost prezentat publicului. Profilul Investiţional urmează a fi editat 
în 3 limbi (rusă/română/engleză) în 150 de exemplare.

Realizat Consiliului 
raional. 

APL de nivel 
I.

2,Organizarea forumului 
investiţional în raion, cu 
participarea potenţialilor 
investitori străini.

Forum organizat Astfel de forum în raion nu s-a organizat din lipsa surselor financiare, însă 
a fost cofinanţată organizarea Forumului Internaţional de Afaceri din 
or.Cahul

T̂ orti ol r  ui ̂ rciJL
realizat

Consiliul
raional.

3.Promovarea participării 
IMM-urilor la forumurile 
investiţionaie naţionale şi 
internaţionale.

Numărul 
companiilor 
participante la 
forumuri

Numărul companiilor participante la forumuri investiţionaie naţionale şi 
internaţionale fiind de:

1. Forumul economic transfrontalier petrecut la Iaşi, România în 
anul 2014 -  au participat 3 agenţi economici;

Realizat Consiliul
raional.



------------- !
investiţionale 
naţionale şi 
internaţionale.

Specialist principal



2. Forumul economic transfrontalier (ediţia a II - a) petrecut la Bălţi 
în anul 2014 — au participat 5 agenţi economici;

3. Forumul economic moldo-italian petrecut în anul 2015 în Italia la 
care au participat înjur de 7 agenţi economici;

4. Vizită de promovare a imaginii raionului Leova în Parlamentul 
Europei de la Bruxelles în anul 2015 la care a participat 
Conducerea raionului Leova şi agenţi economici din raion.

Pe parcursul anului 2017 Consiliul raional Leova împreună cu agenţii 
economici din raionul Leova au participat la următoarele forumuri 
internaţionale:

1. Fommul bilateral Moldova -  Austria.
2. Forumul bilateral Moldova -  Rusia.
3. Forumul bilateral Moldova -  Bulgaria.
4. Forumul bilateral Moldova -  Polonia.
5. Forumul bilateral Moldova -  România.

Pe parcursul I semestru a anului 2018 Consiliul raional Leova împreună 
cu 10 agenţi economici din raion a participat la Forumul Internaţional de 
Afaceri din or.Cahul.
în anul 2019 urmează să participăm la Forumul Investiţional din or. 
Cimişlia, unde Consiliul raional Leova va prezenta 11 oferte investiţionale.


