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Cu privire la activitatea Direcției Economie
și Cooperare Transfrontalieră
Analizând informația Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră privind
activitatea acesteia pentru 9 luni curent, în temeiul art.46 alin.(1) din Legea
privind administrația publică locală nr.436- XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional
Hîncești, D E C I D E:
1. Se ia act de Nota Informativă privind activitatea Direcției Economie și
Cooperare Transfrontalieră pentru perioada ianuarie – septembrie 2017,
prezentată de către șeful Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră,
dna Elena NICHIFOR (Anexa);
2. Se pune în sarcina Direcției Economiei și Cooperare Transfrontalieră (dna
Elena NICHIFOR):
2.1 să analizeze și să identifice programe de finanțare, întru aplicarea cu
propuneri de proiecte;
2.2 să asigure, în activitatea sa, informarea și asistența autorităților
administrației publice locale de nivelul I privind programele de
finanțare existente, condițiile de participare;
2.3 să asigure colaborarea și dezvoltarea relațiilor cu partenerii din
comunitățile înfrățite;
2.4 să inițieze și să asigure încheierea de noi acorduri de parteneriat,
înfrățiri pentru materializarea colaborărilor externe;
2.5 să acorde asistență necesară autorităților administrației publice locale
de nivelul I interesate privind stabilirea noilor parteneriate cu alte
comunități;
2.6 să contribuie la atragerea investițiilor locale și străine, să analizeze în
perspectivă mediul investițional al întreprinderilor mixte din raion;
2.7 să analizeze indicatorii economico-financiari și sociali ai raionului și
să utilizeze în elaborarea pronosticurilor și programelor de dezvoltare
social-economică a raionului, să analizeze gradul de realizare;
2.8 să acorde asistență primăriilor comunelor, satelor din raion la
elaborarea de către acestea a programelor de dezvoltare socialeconomică;

2.9 să elaboreze propuneri privind formele și metodele de stimulare a
activității antreprenoriale și a altor inițiative particulare.
2.10 să identifice necesitățile privind elaborarea proiectelor tehnice,
studiilor de fezabilitate și altor documente privind elaborarea
proiectelor de importanță pentru raionul Hîncești.
3. Secțiile, serviciile, direcțiile Consiliului raional Hîncești, membri în cadrul
grupului de lucru privind privind identificarea propunerilor de proiecte, să se
implice activ în elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte pe
domeniul de activitate în cadrul Programului Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020, care se preconizează în scurt timp, lansarea
apelului de propuneri de proiecte.
4. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prevederilor prezentei decizii se pune
în sarcina șefului Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră, dna
Elena NICHIFOR.
5. Monitorizarea modului de executare a prezentei decizii se pune în seama
vicepreședintelui raionului dl Constantin VLAS.
Preşedintele şedinţei:
Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Hîncești

Vasile GAJIU

Elena MORARU TOMA

Anexa
La Decizia Consiliului raional Hîncești
Nr.05/15 din 12.10.2017

Notă informativă cu privire la activitatea Direcției Economie și Cooperare
Transfrontalieră pentru perioada ianuarie - septembrie 2017
Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră din cadrul Consiliului raional
Hîncești își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de funcționare,
actele normative în vigoare, Legea administrației publice locale nr. 436 – XVI din
28.12.2006 și în baza deciziilor Consiliului raional, dar și a Planului de activitate al
direcției.
În componența Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră funcționează
2 servicii:
1. Serviciul strategii, prognoze, parteneriat și mediu de afaceri (activează
șeful serviciului, specialist principal-concediu de maternitate)
2. Serviciul cooperare transfrontalieră şi promovarea investiţiilor (șeful
serviciului, specialist principal, specialist)
Obiectivele Generale stabilite ale DECT sunt:
 Contribuirea la dezvoltarea mediului de afaceri prin intensificarea
dialogului, identificarea şi implementarea metodelor de stimulare şi
încurajare a agenţilor economici şi stabilirea activităţilor comune;
 Elaborarea proiectelor investiţionale întru atragerea investiţiilor pentru
dezvoltarea infrastructurii socio-economice a raionului Hînceşti, precum şi
continuarea lucrului asupra îmbunătăţirii mediului investiţional;
 Participarea cu cereri de finanțare în cadrul Programului Operaţional Comun
România-Republica Moldova 2014-2020, Programul Operațional Bazinul
Mării Negre 2014-2020 si alte programe.
Sinteza activității:
În perioada de referință au fost înregistrate mai mult de 250 de documente, scrisori,
demersuri, petiții la care prompt și în termenii stabiliți, în conlucrare cu alte
servicii, angajați, au fost analizate, evaluate și oferite răspunsurile necesare, după
cum urmează:
1. Către organele ierarhic superioare:
Au fost pregătite informații în adresa: Guvernului RM, Ministerului Economie al
RM,
Agenției Proprietății Publice, Consiliului Concurenței, Curtea de Conturi, Agenția
de Dezvoltare Regională Centru, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM
(ODIMM).

2. Către secțiile, serviciile și direcțiile Consiliului raional Hîncești, alte
organizații de resort.
I.
Mediul de Afaceri.
Crearea unui mediu de afaceri favorabil al raionului este unul din obiectivele de
bază ale direcției. În acest sens, au fost inițiate mai multe acțiuni, care au condus la
organizarea și implementarea următoarelor activități:
În perioada de referință au fost întreprinse un șir de acțiuni de stimulare a agenților
economici, participarea antreprenorilor la diverse expoziții locale, naționale și
peste hotare, astfel au fost organizate participarea:
 la expoziția națională Fabricat în Moldova în februarie 2017, la XVI-a
ediție, (8 participanți);
 Expoziția Republica Moldova Prezintă 27 - 29 aprilie 2017, or. Ploiești,
județul Prahova (6 participanți);
 de asemenea Expozitia Republica Moldova Prezintă la Iași, noiembrie 2016
(8 participanți).
 Totodată am participat la Expoziția dedicată Turismului și petrecerea
timpului liber, în cadrul căreia am participat în colaborare cu Direcția
Cultură Hîncești la Festivalul-concurs al Turismului Rural ,,Satul Meu destinaţie turistică”, a fost prezentat specificul raionului: meşteşugurile
practicate în zonă, destinaţiile turistice, bucătăria locală (degustare de
bucate şi băuturi tradiţionale), cât şi folclorul autohton, prin prezentarea
unui program artistic, care a inclus muzică, dansuri, obiceiuri locale.În
rezultat, juriul a decis să acorde Consiliului raional Hîncești, Locul I-pentru
cea mai complexă şi atractivă prezentare a comunităţii ca şi destinaţie
turistică, în valoare de 7 mii lei din partea C.I.E. ,,Moldexpo” S.A.
 Tîrguri estice, eveniment în cadrul Forumului Europa-Ukraina, ianuarie
2017, care a avut loc în Polonia, orașul Rejov, la Centrul de expoziții și
congrese, în cadrul căruia am avut ocazia sa prezentăm produsele autohtone
timp de 3 zile, au participat 3 agenți economici din raionul Hîncești.
 Un alt eveniment la care au participat antreprenorii din raionul Hîncești,
este și Expoziția care are loc la sfîrșitul lunii septembrie anul curent în
Toronto, Canada dedicată gastronomiei și turismului. Astfel, au fost
transmise produsele a 3 companii, prind intermediul Ambasadei Moldovei
în Canada.
Toate aceste activități au fost realizate în colaborare strînsă cu Camera de Comerț
și Industrie a RM, inclusiv cu filiala Hîncești, fapt care a fost marcat prin
decernarea Consiliului raional Hîncești a Medaliei de Aur a Expoziției naționale
„Fabricat în Moldova”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a

Republicii Moldova (CCI) în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI), în cadrul celui mai important eveniment al businessului
autohton – “Gala Businessului Moldovenesc”.
Rolul administrației în organizarea acestor evenimente a fost unul major, printre
care: informarea agenților economici privind condițiile de participare la aceste
expoziții, organizarea expozițiilor propriu-zise, acoperirea taxelor de participare și
a costurilor pentru spațiul expozițional, și numai puțin important fiind elaborarea
conceptului și asigurarea vizibilității(banere de promovare, pliante, etichete)
privind prezentarea produselor, asigurînd astfel participarea cu succes a
antreprenorilor la aceste evenimente.
Scopul participării la aceste evenimente de amploare a fost crearea condițiilor
favorabile pentru susținerea producătorilor autohtoni, sprijinirea şi facilitarea
relaţiilor comerciale dintre producătorii din Republica Moldova şi partenerii de
afaceri din România, și alte țări, precum şi identificarea potenţialilor investitori din
ţara vecină, stabilirea unor parteneriate şi promovarea produsului autohton.
Antreprenorii din raionul Hâncești au participat la aceste expoziții sub marca
„Produs de Hâncești”, o inițiativă de promovare a produselor locale, tradițiilor și
culturii populare din raionul Hîncești. Este un concept inițiat pentru a deveni o
marcă umbrelă și care are drept scop să cuprindă o gamă variată de produse,
comercializate pe pieţe diferite, dar care reprezintă/sunt specifice raionului
Hânceşti.
 Obiectivele stabilite pentru marca „Produs de Hîncești” sunt:
 Crearea unor standuri comerciale în rețelele de magazine din Hîncești, apoi
și din țară;
 Crearea punctelor comerciale pe traseul turistic din regiune;
 Participarea la expoziții naționale și internaționale;
 Inițierea unui tîrg ambulant Produs de Hîncești.
La moment marca „Produs de Hâncești” implică 8 producători locali și inlude
realizarea unui spot video, a unei broșuri și standurile comerciale comune.
O altă activitate destinată întru susținerea, motivarea și promovarea
antreprenorilor care activeaza în raionul Hîncești este și Concursul „Cel mai bun
antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii în raionul Hîncești”,
care a avut loc în data de 09 mai, curent, fiind la a XI-a editie, în cadrul
Complexului Muzeistico-Turistic „Manuc - Bey” din or. Hînceşti.
Conform rezultatelor evaluării, 17 agenți economici au fost premiați pentru
rezultatele activității economice de către organizatori și sponsorii evenimentului
(BC „Moldova – Agroindbanc” SA, „BC „Banca de Finanțe și Comerț”, BC
„Victoriabank” SA, SRL „Taxi-Auto 93 777”).

La solicitarea Ministerului Economiei cu privire la participarea agenților
economici din raionul Hîncești la acest Concurs, au fost prezentate cererile
participanților pentru concursul republican „Cel mai bun antreprenor din sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii”, eveniment care va avea loc la sfîrșitul anului
2017.
Deasemenea, au fost organizate și implementate mai multe activități de informare,
consultarea și instruirea agenților economici, care constituie obiectul activității
DECT. Astfel, în perioada septembrie 2016 - august 2017 au fost desfăşurate peste
10 întruniri cu agenţii economici din diferite domenii (comerţ, producere, micii
producători, transport, etc. ), la care au fost abordate cele mai diverse tematici.
În scopul asigurării transparenței și a transmiterii informației utile către mediul
antreprenorial, APL, investitori și altor actori importanți ai societății, Direcția
plaseasă și monitorizează informațiile pe pagina web al Consiliului raional și pe
rețelele de socializare, poștele electronice, creînd și evenimente pentru asigurarea
vizibilității acestor acțiuni.
II.
Mediul investițional.
Anual este efectuată analiza situației și indicilor economico-sociali a raionului,
care cuprinde chestionarea tuturor primăriilor din raionul Hîncești, cu sintetizarea
acestor informații într-o bază de date unică. Importanța acesteia rezidă în faptul că
ea poate fi accesată ca material de bază în crearea viziunii social-economice despre
Republica Moldova, fiind disponibilă ca instrument statistic pentru Banca
Mondială și servind drept sursă directă de informare pentru investitorii străini şi
autohtoni. Analiza respectivă este mediatizată în presa locală şi plasată pe pagina
web a Consiliului raional și transmisă Ministerului Economiei și Infrastructurii.
Actualmente autoritățile publice locale de ambele niveluri sunt preocupate de
ameliorarea infrastructurii în localitățile raionului, deoarece de aceasta depinde
buna funcționare a sectorului public, dar și a multor ramuri din sectorul privat,
percepția pozitivă a obiectivelor administrației din partea populației. Starea
infrastructurii pune sarcini complexe, care nu pot fi realizate integral doar cu
mijloace bugetare. De aceea, apelarea la fondurile oferite de diverși investitori
autohtoni și externi este foarte oportună. Astfel, Direcția a conlucrat cu Agenția de
Dezvoltare Regională Centru și a participat în cadrul procesului de elaborare a
Programului Regional Sectorial în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor,
conform planului de acțiuni cu privire la implementarea SDR Centru 2016-2020.
În cadrul acestor ședințe de lucru a fost prezentată Fișa antreprenorială a raionului
Hîncești, care cuprinde potențialul investițional al raionului. Această Fișă oferă
informații ample privind potențialul care il deține raionul Hîncești(privat și

public)și va fi plasat pe o platformă on-line elaborată de către Agenția De
Dezvoltare Regională.
Un alt obiectiv important stabilit de către Consiliul raional Hîncești este
crearea unei imagini pozitive a raionului Hîncești, astfel, Consiliului raional
Hîncești a fost partener în cadrul proiectului ”Clusterul de Turism Hîncești”,
proiect elaborat de un grup de inițiativă și finanțat în cadrul programului Diaspora
Engagement Hub, implementat de Biroul pentru relații cu diaspora din cadrul
Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, în parteneriat cu Organizația
Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova, în cadrul proiectului
„Consolidarea Cadrului Instituțional al Republicii Moldova în domeniul Migrației
și Dezvoltării”, care este finantat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și
Cooperare. Scopul proiectului este de a dezvolta turismul în raionul Hîncești în
legătură strînsă cu promovarea produselor locale, astfel combinînd cele două
direcții într-o ofertă turistică a raionului Hîncești.
Ideea acestui proiect a pornit de la faptul că varietatea de atracții turistice a
raionului Hîncești este foarte puțin valorificată, întrucât infrastructura de turism
este slab dezvoltată, calitatea serviciilor turistice lasă de dorit, iar agenții
economici care activează în domeniu sunt dispersați și majoritatea nu dispun de
oferte ajustate la cererea pieței. Acest cluster vine ca soluție pentru această
problemă și își propune să faciliteze crearea unei viziuni comune și să stimuleze
cooperarea care va duce în perspectivă la dezvoltarea destinației turistice a
raionului Hîncești în general și la dezvoltarea afacerilor din domeniu în particular.
De asemenea, clusterul va stimula colaborarea dintre instituțiile publice și mediul
privat.
Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră a implementat activitățile
preconizate în cadrul proiectului, și anume: colectarea și elaborarea materialului
informativ despre raionul Hîncești în aspect turistic - destinațiile turistice, dar și
din aspect economic, inclusiv informații despre unitățile de cazare, zone de
agrement, unitățile de alimentație publică, vinării. În cadrul proiectului au fost
elaborate următoarele produse: pagina web: hincesti.guide; prezentarea raionului
Hîncești ca destinație turistică; crearea unei hărți de buzunar; realizarea unui spot
video de prezentare; conferința de lansare și desfășurarea unui infotrip. Scopul
infotrip-ului a fost promovarea raionului Hîncești ca destinație turistică și de a
pune în valoare punctele de atracție care merită să fie descoperite. Concomitent
infotripul își propune să faciliteze conexiuni și să contribuie la îmbunătățirea
anumitor aspecte atât în domeniul turismului, cât și în domeniul serviciilor publice.
Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră depune eforturi pentru realizarea
unuia din obiectivele principale ale Consiliului raional Hîncești, precum este
atragerea finanțărilor nerambursabile de la donatori, finanțatori străini și finanțări

locale. În acest context, echipa DECT este în căutare permanentă de programe de
finanțare, apeluri active, concursuri în cadrul cărora se pot depune propuneri de
proiecte. De asemenea, de fiecare dată cînd apare un nou anunț de finanțare,
informația este mediatizată atît pe pagina web, pe rețele de socializare oficiale cît
și pe adresele primăriilor din raion, agenților economici.
În perioada de referință, Direcția a elaborat și a prezentat mai multe propuneri de
proiecte către diferiți donatori, după cum urmează:


Către Agenția de Dezvoltare Regională Centru au fost prezentate
următoarele propuneri de proiecte, pe domenii de intervenție:
- În domeniul: Dezvoltarea potențialului turistic al regiunii (pragul fiind
20 de puncte):
Proiectul „Valorificarea potențialului turistic și conservarea
moștenirii culturale prin restaurarea și interconectarea
monumentelor istorice într-un ansamblu reprezentativ pentru
turismul cultural-istoric regional”, valoarea proiectului 45 705.72 mln.
lei, alocarea din FNDR 45 000,00 mln. lei; Parteneri: pr. Stolniceni, pr.
Ciuciuleni, pr. Bardar. Aplicant: CR Hîncești; a acumulat 31,2 puncte,
cel mai mare fiind 32.
- În domeniul: Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor
publice (pragul fiind 23 de puncte):
Proiectul „ Eficientizarea energetică a clădirilor publice – un
imperativ al autorităților publice locale din raioanele Hîncești și
Călărași”, valoarea proiectului 13 427,41 mln. lei, alocarea din FNDR
11 633,67 mln. lei ; Parteneri: pr. Cioara, Consiliul raional Călărași.
Aplicant: CR Hîncești; a acumulat, 24,8 puncte, cel mai mare fiind 30,2.
- În domeniul: Aprovizionare cu apă și sanitație (pragul fiind 27 de
puncte):
Proiectul „Sisteme regionale Apă-Canal – Garanția sănătății
noastre”, valoarea proiectului 23 016,84 mln. lei, alocarea din FNDR 21
658 010,00 mln. lei; Parteneri: pr. Orașului Hîncești, pr. Bozieni, pr.
Buțeni, pr. Logănești, pr. Mereșeni, pr. Fărlădeni. Aplicant: CR Hîncești;
a acumulat, 24,8 puncte, cel mai mare fiind 30,2.
- În domeniul: Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale(pragul
fiind 27 de puncte):
Proiectul „Traseul de conectare între R33 și M1 – drum al speranței
de relansare economică a satelor din lunca r. Lăpușnița”, valoarea
proiectului 70 000,00 mln. lei, alocarea din FNDR 70 000,00 mln. lei;
Aplicant: CR Hîncești; a acumulat 30,2 puncte, cel mai mare fiind 32.

Toate cele 4 propuneri de proiecte au trecut cu succes evaluarea de către experții
independenți și de către Comisia Administrativă, conform punctajului acumulat, iar
ulterior au fost prezentate către Comisia Interministerială pentru includerea în
Planul Operațional Regional 2017-2020. Astfel, au fost aprobate 2 proiecte pentru
finanțare: Proiectul „Sisteme regionale Apă-Canal – Garanția sănătății
noastre”, 21 658 010 mln. lei; Proiectul „Eficientizarea energetică a clădirilor
publice – un imperativ al autorităților publice locale din raioanele Hîncești și
Călărași”, 11 633,67 mln. lei.


Către Fondul Ambasadorilor pentru Conservare Culturală, Program al
Guvernului SUA prin intermediul Ambasadei SUA din Moldova, a fost
prezentată propunerea de proiect: „Restaurarea Turnului de pază – parte
componentă a Complexului istorico-arhitectorial al familiei Mirzoian
Manuc-Bey din or. Hîncești”, valoarea totală al proiectului înaintat fiind –
187.795,00 $ SUA, finanțare din partea Ambasadei fiind 185.695,00 $ SUA.
La moment nu sunt anunțate rezultatele concursului.
 Către Programul Românii de Pretundindeni, din cadrul Ministerului
pentru Romînii de Pretundindeni, România a fost elaborat proiectul
„Construcția Casei-muzeu Antonie Plămădeală din s. Stolniceni, r.
Hîncești”. Valoarea totală al proiectului fiind 117 512 Euro, finanțare din
partea programului 93 703,40. Proiectul a fost depus in luna august, dar după
consultările cu reprezentanții ministerului, acest proiect va fi depus la
începutul anului viitor, pentru a putea fi implementat pe perioada unui an
bugetar, motiv fiind lucrările de contrucții care nu reușesc a fi efectuate pe
final de an.
 Către Consiliul Județean Prahova, a fost elaborat Conceptul și motivația
proiectului Construcția Unității primiri urgente din cadrul Spitalului
raional din Municipiul Hîncești. Astfel, suma totală al proiectului este în
sumă totală de 35 200,00 Euro, co-finanțare 3 200 Euro, finanțare 32 000
Euro, unitate funcțională, care va permite îmbunătățirea serviciilor medicale.
Astfel, se va contribui la implementarea politicilor naționale, regionale și
locale în domeniul sănătății și a serviciilor publice. Proiectul se
implementează și va fi finisat pînă la finele anului 2017.
III. Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 și
Programul Operațional Romînia – Republica Moldova 2017-2020.
Către Programul Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, au fost
prezentate 3 propuneri de proiecte:
- Proiectul „Colectarea, incinerarea și/sau reciclarea deșeurilor de
ambalaje ale medicamentelor agricole și veterinare utilizate în
agricultură și zootehnie”, AGROPACKNET. Valoarea totala al

proiectului depus: 852 731.98 Euro, co-finantare 74 150.62 Euro, dintre
care Consiliul raional Hîncești finantare 132 544,00 Euro, co-finanțare 11
525.60 Euro. Aplicant: Uniunea de Dezvoltare a bazinului rîului
Yeşilırmak, autoritate publică regională din Amasia, Turcia. Partenerii
proiectului: Regiunea de Est a Macedoniei (or. Komotini, Grecia),
autoritate publică regională; Agenția de Dezvoltare Economică Varna,
ONG din Bulgaria, și Consiliul raional Hîncești.
Rezultatele proiectului pentru Consiliul raional Hîncești: eliminarea a 3
foste depozite de pesticide în localitățile: Leușeni, Cotul-Morii și SărataGalbenă; schimb de experiență privind gestionarea deșeurilor periculoase
și elaborarea publicației Codul bunelor practici care cuprinde cum se
colectează, se salvează, se transferă, se reciclează sau se depozitează în
mod agro-ambalaj în zonele rurale. De asemenea vom beneficia de un șir
de materiale informative și de conștientizare privind pericolul deșeurilor
periculoase.
- Proiectul CREATE BEST - Stimularea sinergiilor în economia
creativă
în Bazinul Mării
Negre pentru o mai bună exploatare a oportunităților de afaceri.
Valoarea totală al proiectului depus: 1 625 876,71 Euro, co-finantare 130
070,17 Euro, dintre care Consiliul raional Hîncești finantare 241 912,63
Euro, co-finanțare 19 353,02 Euro. Aplicant: Universitatea de Stat
Politehnică din Odessa, Ucraina. Partenerii proiectului: Agentia pentru
Dezvoltare Durabila si Integrare Europeana "Euroregiunea "Dunarea de
Jos" Izmail (UA); Asociatia pentru Cooperare Transfrontaliera
"Euroregiunea "Dunarea de Jos" Galati (RO); ONG din Burgas
(Bulgaria); Consiliul Raional Hîncești (MD).
Scopul proiectului este de a crea un pachet comun de acțiuni, în vederea
stimulării și generării sinergiilor în economia creativă în zona Bazinului
Mării Negre pentru o mai bună valorificare a oportunităților de afaceri.
Rezultatele proiectului: vor fi implementate un set de activități axate pe
crearea de rețele, transferul de know-how și internaționalizare: instruiri
pentru dezvoltarea capacităților, ateliere de lucru, vizite de schimb de
bune practici.
- Proiectul „D-PAD OF BSB EXPERIENCE, Navigarea este Cheia
experienței în bazinul Mării Negre”. Valoarea totală al proiectului
depus: 1 315 610,70 Euro, co-finantare 105 248,87 Euro, dintre care
Consiliul raional Hîncești finantare 161 006,20 Euro, co-finanțare 12
880,50 Euro. Aplicant: Municipiul Naoussa, regiunea Macedonia centrală,
în partea de vest a prefecturii Imathia, Grecia. Partenerii proiectului:
AGENȚIA DE DEZVOLTARE A UNITĂȚII REGIONALE IMATIA;

Universitatea economica de stat a Armeniei; Asociația Municipalităților
din Turcia(ONG);
Obiectivul general al proiectului este abordarea holistică și efortul comun
pentru "redistribuirea transfrontalieră" a creșterii durabile economice și
sociale și a bunăstării populației pentru eficiența ecosistemelor productive
transfrontaliere.
Rezultatele proiectului: Dezvoltarea strategică operațională postmodernă
și noua strategie de concurență; Instrumentul TIC - Sistemul de
management al experienței destinației (DEMS), aplicație on-line
multilingvă on-line (web și mobil); Strategie de marketing de cooperare
experimentală; Căi turistice transfrontaliere experimentale; Vizite de
familiarizare a noilor căi turistice transfrontaliere experimentale;
Conferința&rețelele și atelierul de consolidare a capacităților (clustere
active pe bază de cooperare și construirea rețelei transfrontaliere - Sisteme
de certificare a turismului - Strategii de dezvoltare și promovare a
turismului postmodern); Festivalul turismului;
În cadrul acestui program evaluarea continuă, sunt mai multe etape de evaluare, la
moment toate cele trei proiecte depuse au trecut evaluarea eligibilității. Urmează
verificarea administrativă și celelalte etape.
Totodată anul acesta se așteaptă lansarea Programului Operațional Romînia –
Republica Moldova 2017-2020, astfel de la finele anului 2016 a fost convocat
grupul de lucru privind identificarea propunerilor de proiecte, membrii cărora sunt
toți șefii de direcții din cadrul Consiliului raional Hîncești. În cadrul ședințelor de
lucru au fost analizate oportunităţile obţinerii finanţărilor în cadrul programului
Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 și stabilite sarcini
concrete de identificare de propuneri de proiecte pe marginea necesităților direcției
de dezvoltare a domeniilor respective. Odată cu lansarea acestui apel mult așteptat,
Direcția va iniția și organiza pentru primăriile localităților din raionul Hîncești,
seminare de mediatizare și informare privind oportunitățile de finanțare în cadrul
acestui program.
Moment important de menționat este faptul că pentru obținerea mijloacelor de
finanțare nerambursabile sunt necesare parteneriate viabile. Astfel, în perioada de
referință, grație perseverenței conducerii raionului și eforturilor depuse de
specialiștii Direcţiei, a devenit posibilă stabilirea unor parteneriate viabile dintre 12
primării din locașlitățile raionul Hîncești și 12 comune din județul Iași, cu care în
luna iulie curent au fost încheiate acorduri bilaterale de colaborare și care în
viitorul apropiat vor aduce numeroase avantaje întregului raion. Acest fapt, a fost
posibil și datorită că Consiliul Raional Hîncești este membru asociativ al

Euroregiunii „Siret -Prut-Nistru”, ia președintele raionului Ghenadie Buza, fiind și
vicepreşedinte al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
În cadrul vizitei la evenimentul Forumul Europa-Ukraina, ianuarie 2017, care a
avut loc în Polonia, orașul Rejov, la centrul de expoziții și congrese, Consiliul
raional Hîncești a prezentat regiunea Hîncești, iar în final s-a reușit să se inițieze
discuții cu regiunea Jearoslaw privind semnarea unui acord de colaborare în
viitorul apropiat.
Privind semnarea unui acord de colaborare au fost întreprinse mai multe discuții și
cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul”, fiind acum la
etapa identificării celei mai optime forme de colaborare pentru ambele părți.
Rolul DECT cu partnerii este asigurarea bunei comunicari, prezența la
evenimentele organizate, la şedinţele grupurilor de lucru pe domenii, înaintarea
propunerilor pentru includerea unor primării sau localităţi din raionul Hînceşti în
procesul de elaborare a proiectelor comune, deasemnea și participarea la întrunirile
organelor de conducere, toate aceste acțiuni împreună conduc la dezvoltarea
relațiilor și extinderea colaborărilor dintre raionul Hîncești și alte regiuni din țările
vecine.
La final, aș vrea să menționez că Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră
își ajustează activitatea conform noilor tendințe de dezvoltare, totodată vom lucra
asupra modificărilor regulamentului de activitate și obiective, care vor ține de
identificarea și aplicarea cu cît mai multe propuneri de proiecte către diferiți
donatori, totodată vom pune accentul pe inițierea a cât mai multe relații de
parteneriat și acorduri de colaborare, care ulterior să se materializeze în asistență.
Șeful
Direcției Economie și
Cooperare Transfrontalieră

Elena Nichifor

