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DECTZTE
mun. HinceEti

din 21 decembrie 2018

Cu privire la activitatea Direc{iei Economie
qi Cooperare Transfrontalieri

nr.08/05

Analizdnd informalia Direcfiei Economie qi Cooperare Transfrontalierd privind
activitatea acesteia pentru 1l luni curent, in temeiul art.46 alin.(l) din Legea privind
administralia publici locald nr.436- XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional Hinceqti,
DECIDE:

1. Se ia act de Raportul activitdlii Direcfiei Economie qi Cooperare Transfrontalier6
pentru perioada ianuarie - noiembrie 2018, prezentatd de cdtre seful Direcliei
Economie qi Cooperare Transfrontalierd, dna Elena NICHIFOR.

" 2. Se pune in sarcina Direcliei Economiei qi Cooperare Transfrontalierd (dna Elena
NrcHrFoR):
2.I sd anahzeze gi sd identifice programe de finanfare, intru aplicarea cu

propuneri de proiecte;
2.2 s[ monitorizeze implementarea activi{dfilor proiectelor iniliate Ei sd asigure

raportarea gi comunicarea cu autoritatea contractantd;
2.3 sd asigure, in activitatea sa, informarea si asistenfa autoritdfilor administrafiei

publice locale de nivelul I privind programele de finanlare existente,
condiliile de participare;

2.4 sd asigure colaborarea qi dezvolrarea relafiilor cu partenerii din comunitdlile
infrdlite;

2.5 sd inifieze si s[ asigure incheierea de noi acorduri de parteneriat, infrAliri
pentru materializarea colabordri lor externe ;

2.6 sd acorde asisten![ necesard autoritafilor administrafiei publice locale de

, nivelul I interesate privind stabilirea noilor parteneriate cu alte comunitali;
2.7 sd contribuie la aftagerea investiliilor locale si strdine, sd analizeze in

perspectivd mediul investilional al intreprinderilor mixte din raion;
2.8 s[ analizeze indicatorii economico-financiari gi sociali ai raionului si sd

utilizeze in elaborarea pronosticurilor gi programelor de dezvoltare social-
economici a raionului, sd analizeze gradul de rcalizare;

2.9 sd acorde asisten!f, primdriilor comunelor, satelor din raion la elaborarea de

cdtre acestea a programelor de dezvoltare social-economicS;



2.10 sa identifice necesitalile privind elaborarea proiectelor tehnice, studiilor de

fezabilitate qi altor documente prifind elaborarea proiectelor de importanlEt

pentru raionul Hinceqti.

3. Responsabilitatea pentru indeplinirea prevederilor prezentei decizii se pune in

,urrinu gefului Diiecliei Economie Ei Cooperare Transfrontalierl; dna Elena

NICHIFOR.

4. Monitorizarea modului de executare a prezentei decizii se pune in seama

vicepreEedintelui raionului dl Iurie LEVINSCHI'

'L.t"--'t 
'\.

Vasile BREAHNA

Elena MORARU TOMA
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\. Anexa

La Decizia Consiliului Raional Hinceqti

Nr.08/05 din 21.12.201 8

Raportul
cu Privire la activitatea

Directiei Economie gi Cooperare Transfrontalieri pentru perioada

ianuarie - decembrie 2018

Direclia Economie gi Cooperare Transfrontalierd din cadrul Consiliului raional

Hincegti iqi desfrEoara activitatea in conformitate cu Regulamentul de funcfionare,

actele normative in vigoare, Legea administraliei publice locale nr' 436 - XVI din

2g.12.2006 Ei in baza deciziilor Consiliului raional, dar gi a Planului de activitate a

direcliei.

in .o-ponen{a Direc{iei Economie qi Cooperare Transfrontalieri funcfioneazd2

servicii:

1: Serviciul strategii, prognoze, parteneriat qi mediu de afaceri (activeazi qeful

serviciului, specialist principal-concediu de maternitate)

Z. Serviciul cooperare transfrontalieri gi promovarea investifiilor (qeful

serviciului, specialist principal, specialist)

Obiectivele Generale stabilite ale DECT sunt:

a raionului Hincegti 2013-2020;

identificarea gi implementarea metodelor de stimulare 9i incurajare a agenlilor

economici gi stabilirea activitdlilor comune;

dezvoltarea infrastructurii socio-economice a raionului Hinceqti, precum $i

' continuareh lucrului asupra imbundtdlirii mediului investilional;

RomAni a-Repub 1 i c a Mo I dov a ZU + -2020, P r o gramul Op erali on al B azinul Mdri i

Negre 2014-2020 si cdtre parteneri'

I. Monitori zarea mersului implementirii Strategiei de dezvoltare socio-

economici a raionului Hinceqti 2013 -2020;

Necesitatea evalu[rii mersului indeplinirii acestui document strategic a fost

consemnatd in cadrul qedinfelor anterioare ale CR Hincegti, iar chestiunea respectivd a

fost inclusd spre examinare pentru semestrul I al anului 2018. A fost creat un Grup de

lucru ad-hoc, coordonat de vicepregedintele raionului, care a efectuat un volum

considerabil de mun cd', analizAnd meticulos fiecare Obiectiv, Program Ei Proiect' cu
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participareala numeroasele gedinle convocate a reprezentanlilor gi specialiqtilor de
profil din cadrul subdiviziunilor CR Hincegti Ei-altor institulii relevante.

Considerim cd atdt analiza efectuatd", cdt gi Decizia Consiliului raional care a
fost aprobatd,in gedinla Consiliului raional in data 2I.06.2018 cu nr.03104, permite
structurilor Consiliului raional gi organelor APL de nivelul I sd conEtientizezepunctele
forte Ei slabe ale compartimentelor Strategiei, sd se concentreze asupra elimindrii
lacunelor depistate, sd tragd concluziile de rigoare, sd se orienteze mai bine spre

destinaliile-jintd qi sd elab ereze Planuri concrete pe domenii de activitate pe termen
scurt qi mediu.

Este de menlionat faptul cd principalele Obiective ale Strategiei au fost bazate
pe identificarea problemelor-cheie cu care se confruntd raionul, potenlialelor resurse,
inbaza cdrora raionul se poate dezvolta, gi stabilirea direcfiilor prioritare I soluliilor
optime, valabile pentru perioada la care se referd acest document important, ultimele
doud fiind calificate ca Programe Ei Proiecte.

Cadrul operafional al Strategiei conline 22 de Obiective strategice, 74 de

Programe, spre care converg un numdr de 146 de Proiecte, toate impreund cuprinzAnd
un spectru foarte larg de domenii de activitate existente in raion. Astfel, din 146

Proiecte incluse in74 de Programe, la situalia 01.01 .2078, erau realizate 715 Proiecte,
nivelul de realizare constituindTg la sutd. Totodatd, Decizia din data 21.06.2018 cu nr,

03104 prevedea gi revizuirea Planului de Acfiuni privind realizarea Strategiei raionale
pe perioada anilor 2019-2020, document care este ataqat la acest raport.

il. Mediul de Afaceri.

Crearea unui mediu de afaceri favorabil al raionului este unul din obiectivele de

bazd,ale direcfiei. in acest scop, Consiliul Raional HinceEti, la iniliativa DECT, anual
prevede surse in Bugetul raional pentru sustinerea sectorului iVU. Astfel, au fost
iniliate mai multq acliuni, care au condus la organizarea si implementareaurmdtoarelor
activit6li.

in perioada de referinld au fost intreprinse un gir de acliuni de stimulare a agenlilor
economici, participarea antreprenorilor la diverse expozitii locale, nafionale si peste
hotare, astfel au fost organizate participareala:

o Expozilia naliona16 Fabricat in Moldova, februane 2018, la XVII-a edilie;
o Expozilia Republica Moldova Prezint6,14 - 17 iunie 2018, Braqov, Romdnia;
o Expozilia-tirg comund Produs de Cluj si Produs de Hincegti, organizatd in cadrul

evenimentului dedicatZilei Limbii Romdne,31 august 2018, Casa de culturd
raionald Hincegti.
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o Tirgul Produs de RomAnia la Cluj, Rom6nia, participarea Produs de HinceEti, 5

- 7 octombrie 2018;

o Expozitia Republica Moldova PrezintS, Iagi, Rominia 16-18 noiembrie 2018.
o Evenimentul Festivalul Marii Uniri, tirg, parliciparea Produs de Hincegti, 17-

18 noiembrie 2018.

Unele din aceste activitdJi au fost realizate in colaborare strinsd cu Camera de

Comer! qi Industrie a RM, inclusiv cu filiala Hincegti, fapt care a fost marcat prin
decemarea Consiliului raional Hinceqti a Medaliei de Aur a Expoziliei nalionale

,,Fabricat in Moldova", eveniment organizat de Camera de Comer! gi Industrie a
Republicii Moldova (CCf in parteneriat cu Agenfia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuale (AGEPI), in cadrul celui mai important eveniment al businessului autohton

- "Gala Businessului Moldovenesc".

Rolul administraliei in organizarea acestor evenimente a fost unul major, printre
care: informarea agenfilor economici privind condiliile de participare la aceste

expozilii, organizarea expoziliilor propriu-zise, acoperirea taxelor de participare gi a
costurilor pentru spaliul expozilional, qi numai pulin important fiind elaborarea
conceptului qi asigurarea vizibilitdlii(banere de promovare, pliante, etichete) privind
prezentarca produselor, asigurind astfel participarea cu succes a antreprenorilor la
aceste evenimente. Scopul participarii la aceste evenimente de amploare a fost crearea
condiliilor favorabile pentru suslinerea producdtorilor autohtoni, sprijinirea gi

facilitarea relaliilor comerciale dintre producdtorii din Republica Moldova gi partenerii
de afaceri din Romdnia, gi alte ydri, precum gi identifi carea potenlialilor investitori din

Jara vecind, stabilirea unor parteneriate qi promovarea produsului autohton.

Antreprenorii din raionul Hdnceqti au participat la aceste expozilii sub marca

,,Produs de HAncegti", o inifiativi de promoyare a produselor locale, tradiliilor gi

culturii populare din raionul Hincegti. Este un concept iniliat pentru a deveni o marcd
umbrel5 gi care are drept scop si cuprindd o gamd variatd de produse, comercializate
pe piele diferite, dar care reprezintd,lsunt specifice raionului Hdncegti. Astfel, in anul
curent au fost organizate ;i desfdgurate cel pufin 5 evenimente cu un asemenea caracter.

La moment marca ,,Produs de HAncesti" impli cd 12 producbtori locali qi a fost
elaborati a doud edilie a broEurii Produs de Hincegti, un calendar Produs de HinceEti,
publicaJia,,Raionul Hincegti", cit gi alte materiale de vizibilitate si promovare.

Deasemenea, au fost organizate gi implementate mai multe activitdli de

informare, consultarea gi instruirea agenfilor economici, care constituie obiectul
activitilii DECT. Astfel, pe parcursul acestui an au fost desfdgurate peste 7 intruniri cu

agenlii economici din diferite domenii (comer!, producere, micii producdtori, transport,
etc. ), la care au fost abordate cele mai diverse tematici. Specialigtii DECT au asigurat
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un grad inalt de reprezentativitate al acestor evenimente, contactind qi invitind la fiece
intrunire reprezentan\i din instituliile admini3traliei publice centrale (Ministerele
Economiei gi Infrastructurii; ODIMM, Agenlia Nalionald Achizilii Publice; Agenlia
relalii funciare qi cadastru, reprezentanli ai proiectelor investilionale), care au avut
posibilitatea sd discute cu auditoriul-1intd la direct.

intrunirile au fost pregdtite minulios, fiind selectatd o tematicd,variatd,, care sd

prezinte interes pentru auditori: comunicarea intre APL gi sectorul privat; dezvoltarea
mediului de afaceri; oblinerea unui suport informalional, metodologic; imbundtdlirea
condiliilor de dezvoltare si promovarea mediului de afaceri; promovarea proiectelor
investilionale de dezvoltare a mediului de afaceri.

in scopul sustinerii, transparenlei, oferirii informaliei utile atit pentru APL, cit gi

pentru agenli economici, Direcfia Economie a contribuit la relansarea, diversificarea
confinutului materialelor publicate pe Pagina Web a Consiliului raional.

in scopul asigurdrii transparenfei gi a transmiterii informaliei utile cdtre mediul
antreprenorial, APL, investitori gi altor actori importanli ai societdlii, Direcfia plaseasd

Ei monitorizeazd, informafiile pe pagina web al Consiliului raional gi pe relelele de
socializare, pogtele electronice, creind qi evenimente pentru asigurarea vizibilitetii
acestor acfiuni.

' Totodatd, reprezentanlii Direcfiei participd permanent in cadrul Comisiei
raionale privind Achiziliile publice gi Comisiei raionale pentru solu{ionarea
problemelor in transportul public.

ilI. Mediul investitional.
Anual este efectuatd analiza situafiei gi indicilor economico-sociali a raionului, care

cuprinde chestionarea tuturor primdriilor din raionul Hincegti, cu sintetizarea acestor
informafii intr-o bazd de date unic6. Importanfa acestei a rezidd in faptul cd ea poate fi
accesatd ca material de bazd, in crearea viziunii social-economice despre Republica
Moldova, fiind disponibild. ca instrument statistic pentru Banca Mondiald qi servind
drept sursd directd de informare pentru investitorii strdini qi autohtoni. Analiza
respectivd este medi atizatd,in presa localS gi plasatd pe pagina web a Consiliului raional
gi transmisd Ministerului Economiei si Infrastructurii.

Actualmente autoritalile publice locale de ambele niveluri sunt preocupate de
ameliorarea infrastructurii in localitdtile raionului, deoarece de aceasta depinde buna
funclionare a sectorului public, dar qi a multor ramuri din sectorul privat, percepfia
pozitivd a obiectivelor administrafiei din partea populafiei. Starea infrastructurii pune
sarcini complexe, care nu pot firealizate integral doar cu mijloace bugetare. De aceea,

apelarea la fondurile oferite de divergi investitori autohtoni ;i externi este foarte
oportund. Astfel, Direcfia a analizatpublicalia ,,Propunerile Investitionale ale raionului
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Hincesti", gi este in proces de actualizare gi finisare ,,Propunerile Investilionale ale
raionului Hincegti 2018", care cuprinde poterifialul investifional actualizatal raionului.
Acest rnaterial oferd informalii ample privind potenfialul care il deline raionul HinceEti
(privat gi public)si va fi plasat pe o platformd on-line qi ca publicalie in format suport
pe hirtie.

Direcfia Economie gi Cooperare Transfrontalierd depune eforturi pentru
realizarea unuia din obiectivele principale ale Consiliului raional Hincegti, precum
este atragerea finanldrilor nerambursabile de la donatori, finanfatori strdini Ei finanldri
locale. in acest context, echipa DECT este in cdutare perunanentd de programe de

finantare, apeluri active, concursuri in cadrul cdrora se pot depune propuneri de
proiecte. De asemenea, de fiecare datd cind apare un nou anun! de finanfare, informalia
este mediatizatd" atit pe pagina web, pe refele de socializare oftciale cit gi pe adresele
primdriilor din raion, agenlilor economici.

in perioada de referinfd, Direclia a elaborat gi a prezentat mai multe propuneri de

proiecte c6tre diferili donatori, dupd cum urmeaz5:

l. Cdtre Consiliul Jude{ean Prahova, a fost elaborat Conceptul gi motiva[ia
proiectului Reconstruc{ia secfiei gereatrie a Spitalului raional Hincesti din
s. Nemteni". Astfel, suma totald al proiectului este in sumd totald de 39 400,00
Euro, co-finanfare 3 500 Euro, finanfare 35 000 Euro, unitate funcfionald, care

' va permite imbundtSlirea serviciilor medicale. Astfel, se va contribui la
implementareapoliticilor nafionale, regionale gi locale in domeniul sdndtdlii gi a
serviciilor publice. Proiectul se implementeazd qi va fi finisat pind la finele
anului 2018.

2. Citre Consiliul Jude{ean Cluj, au fost elaborate Conceptul gi motivalia pentru
2 proiecte, durata de implementare 2018-2019:
. Crearea centrului de excelen{i in DOMENIUL EDUCATIEI iN raionul

HinceEti, in sumd totald de 150,00 mii Euro.
. Construcfia Laboratoruluiclinicanatomo-patomorfological Spitalului

Raional Hinceqti, in sumd totali de 350,00 mii Euro.
3. Citre Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, a fost elaborat

, Conceptul qi motivalia pentru proiectul ,,Renovarea Casei de culturi raionale
Hinceqti", in sumi totald de 200,00 mii Euro, durata de implementare 2018-
2019.

IV. Programul Opera{ional Rominia - Republica Mold ova 2017-2020.

Actualmente, oblinerea proiectelor cu finanlare nerambursabilS constituie una din
prioritdlile majore ale Consiliului Raional Hinceqti. in aceastd muncd deloc uqoard gi
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migdloasd este implicatd intens intreaga Direcfie Economie 9i Cooperare

Transfrontalier[, avind in componenla sa gi un Serviciu de profil.

itr plan concret, angaja{ii Direcliei au fost antrenafi permanent in cdutarea

oportunitalilor de ridicare a fondurilor Ei in aducerea lor la cunogtinfa APL Ei societdlii

civile. A fost creatd Ei actualizatd permanent o bazd de date despre potenliali donatori,

finanlatori, investitori gi despre apelurile, concursurile, competiliile in cadrul cdrora

reprezentan{ii raionului Hincegti pot depune aplicalii.

La finele lunii decembri e 2017 a avut loc lansarea Programului Operalional

RomAnia - Republica Moldova 2017-2020, astfel a fost convocat grupul de lucru

privi,nd identificarea propunerilor de proiecte, membrii cdrora sunt toli gefii de direclii

din cadrul Consiliului raional Hinceqti. in cadrul celor 7 gedinle de lucru au fost

analizateoportunitSlile oblinerii finanJdrilor in cadrul Programului Operalional Comun

RomAnia-Republica Moldova 2014-2020 gi stabilite sarcini concrete de identificare de

propuneri de proiecte pe marginea necesitililor direcliei de dezvoltare a domeniilor

respective. Astfel, lista finali de propuneri de proiecte care ulterior au fost depuse, a

fost aprobatd prin Decizia Consiliului Raional Hincegti nr. 02115 din data de

29.03.2018 cu privire la aprobarearealizdrii gi prezentdrii propunerilor de proiecte in

vederea oblinerii finanJdrii in cadrul Programului Operafional Comun Rom6nia -
Republica Moldova 201,4- 2020.

Odatd cu lansarea acestui apel mult aqteptat, DirecJia a participatlatoate qedinfele

cu primarii care sunt organ\zate lunar pentru primdriile localitililor din raionul

Hinceqti, gi au oferit informalii privind oportunitdlile de finanlare in cadrul acestui

program, cit Ei a oferit consultanld pe durata depunerii propunerilor de proiecte.

Cdtre Programul Operu(ionul Romhnia - Republica Moldova 2017-2020, primul

apel, in data de 2f .05.2018 de citre echipa DECT au fost elaborate qi prezentate 5

propuneri de proiecte in parteneriat, dupd cum urmeazd:

proiectul (titlu): Sdndtatea pentru toli - imbundtdlirea cooperdrii sectorului serviciilor

medicale transfrontaliere prin lucrdri de reabilitare a infrastructurii 9i acliuni de

consolidare a capacitelii in zonafintd Hincegti, RM Ei judelul Vaslui, RomAnia

Prioritate : 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sdndtate gi accesul la s[ndtate

Bugetul qi subvenlia solicitate: 1 281 737,08 Euro I 1.091 216,08 Euro

Rolul jucat: Aplicant, Partener: Consiliul judelean Vaslui

proiect (titlu): "SANATATEA iX VAXI BLTNIE" - spitale mai mari, ingrijire mai

bun6, cei mai buni doctori pentru persoanele din zona de granilS
prioritate : 4.I - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sdndtate Ei accesul la sdndtate

Bugetul Ei subvenlia solicitate 472739,71 Euro I 425 466,71 Euro

Rolul jucat: Partener, Aplicant: Consiliul judelean Galali
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Proiect (titlu): LN NOU PAS SPRE VIITOR - Cooperare transfrontalierd pentru
valorificarea patrimoniului cultural in Galali, Romdnia gi HinceEti, Republica Moldova
Prioritate: 2.I - Conservarea qi promovarea patrimoniului cultural Ei istoric
Buget Ei frnanlare solicitate:79 960,00 Euro I 7l 960,00 Euro
Rolul jucat: Partener, Aplicant: Consiliul judefean Galali

Proiect (titlu): IstoricAnciv- Conservarea, restaurarea Ei promovarea patrimoniului
istoric gi cultural in Romdnia gi Republica Moldova
Prioritate:2.1 - Conservarea qi promovarea patrimoniului cultural Ei istoric
Bugetul si subvenfia. solicitate: 420 693,5 Euro I 378 624,15 Euro
Rolul jucat: Partener, Aplicant: Primdria Galali

Proiect (titlu): "Sd descoperim urmele lui $tefan cel Mare impreunS";
Prioritate:2.I - Conservarea qi promovarea patrimoniului cultural Ei istoric
Bugetul qi subvenlia solicitate: 210 810,90 Euro I 189 729,00 Euro
Rolul jucat: Partener, Partner: Consiliul judelean Vaslui

in cadrul acestui program procesul de evaluare continud, acum sunt la etapaverificarea

administrativd cu prezentarearezultatelor in decembrie 2018 ;i urmeazd, celelalte etape

pe parcursul anului 2019.

Moment important de menlionat este faptul cd pentru oblinerea mijloacelor de finanlare

nerambursabile sunt necesare parteneriate viabile. Astfel, in perioada de referinfd,

gralie perseverenfei conducerii raionului gi eforturilor depuse de specialiqtii Direcliei,

a devenit posibil5 stabilirea unor parteneriate viabile dintre raionul Hinceqti cu judeful

Gala,ti qi raionul HinceEti cu Sectorul 6 al Municipiului Bucuregti.

Rolul DECT cu partenerii este asigurarea bunei comunicari, prezenfa la evenimentele

organizate, la gedinlele grupurilor de lucru pe domenii, inaintarea propunerilor pentru

includerea unor primdrii sau localitdli din raionul Hincegti in procesul de elaborare a

proiectelor comune, deasemnea gi participareala intrunirile organelor de conducere,

toate aceste acliuni impreund conduc la dezvoltarea relafiilor Ei extinderea colabordrilor

dintre raionul Hincegti gi alte regiuni din 16rile vecine.

Un alt obiectiv stabilit in Planul de acfiuni al DECT este qi crearea unei imagini pozitive

ale raionului Hincegti. Astfel, in perioada de referintd au fost realizate un qir de

publicalii cu caracter promolional ;i informativ, care a inclus elaborarea conceptului qi

conlinutului informativ pentru oglindirea diverselor activitdti ale Consiliului raional

Hincegti:

l. Calendarul ,,12 atrac[ti turistice ale regiunii Hincegti";

2. Calendarul ,,Produs de Hincegti";

3. Pliantul ,,Produs de Hincegti", edilia I Ei II;
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4. Publicalia de prezentare generale,,Raionul Hinceqti";

, 5. Material de promovare ,,Ziua Cooperdrii Europene"

6. Banere de promovare a evenimentelor: Produs de HinceEti, Ziua Copilului,
Sdrbatoarea Vinului, Ziua lucrdtorului medical, Ziua Sportului.

La ftnal, aq vrea sd menjionez cd Direclia Economie
ajusteazd activitatea conform noilor tendinle de

propuneri de proiecte cdtre diferili donatori, totodatd

cAt mai multe relalii de parteneriat Ei acorduri de

materi alizeze in a s i stenld.

Ex. $ef Direc(ia Economie qi Cooperare Transfrontalierd

gi Cooperare Transfrontalierd iEi

dezvoltare, identificd gi aplicd

vom pune accentul pe inilierea a

colaborare. care ulterior sd se

Elena NICHIFOR

Elena MORARU TOMASecretarul Consiliului Raional Hinceqti -; -lv^Jrory.
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Scurti informafie a activitifii DECT in pegioada ianuarie - noiembrie 2018

Direc,tia Economie gi Cooperare Transfrontaliera din cadrul Consiliului raional Hincegti iqi

desfbgoard activitatea in conformitate cu Regulamentul de funclionare, actele normative in
vigoare, Legea administraliei publice locale nr. 436 - XVI din 28.12.2006 qi in baza deciziilor
Consiliului raional, dar gi a Planului de activitate al direcliei.

Obiectivele Generale stabilite ale DECT sunt:

gi implementarea metodelor de stimulare qi incurajare a agenlilor economici Ei stabilirea

activitdlilor comune;

infrastructurii socio-economice a raionului Hincegti, precum gi continuarea lucrului asupra

imbundtdJirii mediului investiJional;

Republica Moldova 2014-2020, Programul Operalional Bazinul Mdrii Negre 2014-2020 si
' alte programe.

Sinteza activitdfii:
I. Monitorizarea mersului implementirii Strategiei de dezvoltare socio-economicl a

raionului Hincegti 2013-2020;
Direclia Economie Ei Cooperare Transfrontalerd pe parcursul anului 2018 a elaborat

raportul cu privire la mersul implementlrii Strategiei de dezvoltare socio-economic[ a raionului

HinceEti 2013-2020. Astfel, a fost sintetizatd informalia cu privire la anahza acestei strategii gi a

fost elaborat un proiect de decizie prezentat in cadrul Eedinfei Consiliului raional HinceEti, iar la

data de 21.06.2018 a fost adoptatd Decizia cu nr. 03/04 care permite structurilor Consiliului raional

gi organelor APL de nivelul I sd congtienttzeze punctele forte gi slabe ale compartimentelor

Strategiei, sd se concentreze asupra elimindrii lacunelor depistate, sd tragd concluziile de rigoare,

sd se orienteze mai bine spre destinafiile-tinta gi sd elaboreze Planuri concrete pe domenii de

activitate pe termen scurt gi mediu(atagat la acest raport).

II. Mediul de Afaceri.
Direclia Economie gi Cooperare Transfrontalerd a organrzat Ei a coordonat participarea agenlilor

economici din raionul Hinceqti la6 expozifii nalionale qi peste hotarele ldrii, precum: MOLDOVA
PREZNTA, FABRICAT iN UOLDOVA, Tirguri gi alte tipuri de evenimente importante pentru

mediul de afaceri. Toate aceste activitdli au fost realtzate in colaborare strinsd cu Camera de

Comer! Ei Industrie a RM, inclusiv cu filiala Hinceqti, fapt care a fost marcat prin decernarea

Consiliului raional HinceEti a Medaliei de Aur a Expoziliei nalionale ,,Fabricat in Moldova",

eveniment organizat de Camera de Comer! qi Industrie a Republicii Moldova (CCI) in parteneriat

cu Agenlia de Stat pentru Proprietatea IntelectualA (AGEPI), in cadrul celui mai important

eveniment al businessului autohton - "Gala Businessului Moldovenesc". Scopul participdrii la

aceste evenimente de amploare a fost crearea condiliilor favorabile pentru suslinerea

producdtorilor autohtoni, sprijinirea qi facilitarea relaJiilor comerciale dintre producitorii din
Republica Moldova gi partenerii de afaceri din RomAnia, Ei alte !iri, precum gi identificarea

potentialilor investitori din jara vecind, stabilirea unor parteneriate gi promovarea produsului

autohton.



III. Mediul investi(ional.
Anual este efectuatd, analiza situaliei Ei indicilor economico-sociali a raionului, care cuprinde

chestionarea tuturor primdriilor din raionul Hinceqti, ch sintetizarea acestor informalii intr-o bazd

de date unicd. Deasemenea, Direclia aanalizat publica{ia,,Propunerile Investi}ionale ale raionului

Hincegti", gi este in proces de actualizare gi finisare ,,Propunerile Investifionale ale raionului

Hinceqti 2018", care cuprinde potenfialul investilional actualizatal raionului. Acest material oferd

informalii ample privind potenlialul care il deline raionul Hincegti(privat Ei public)qi va fi plasat

pe o platformd on-line gi ca publicalie in format suport pe hirtie.

Au fost elaborate Conceptul gi motivalia urmdtoarelor proiecte, care au fost ulterior depuse cdtre

parteneri:

. Consiliul Jude(ean Prahova: proiectul Reconstruclia secfiei gereatrie a Spitalului raional

Hinceqti din s. Nemleni";
o Consiliul Jude{ean Cluj, urmdtoarele proiecte:

- Crearea centrului de excelenld in DOMENIUL EDUCAJIEI in raionul Hincegti;

- Construcfia Laboratorului clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului Raional

Hincegti;

o Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuregti, proiectul ,,Renovarea Casei de

, culturd raionale Hinceqti".

IV. Programul Operafional Rominia - Republica Moldova20lT-2020:
Proiectul (titlu): Sdnitatea pentru toli - imbundtdlirea cooperarii sectorului serviciilor medicale

transfrontaliere prin lucrdri de reabilitare a infrastructurii Ei acliuni de consolidare a capacitdlii in
zona lintd Hinceqti, RM gi judelul Vaslui, Romdnia

Prioritate: 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sdndtate Ei accesul la sdndtate

Proiect (titlu): "SANATATEA iN MANI BUNE" - spitale mai mari, ingrijire mai bund, cei mai

buni doctori pentru persoanele din zona de granild

Prioritate: 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sdnf,tate gi accesul la sdndtate

Proiect (titlu): tIN NOU PAS SPRE VIITOR - Cooperare transfrontalierd pentru valorificarea
patrimoniului cultural in Galali, Rom6nia gi Hincegti, Republica Moldova
Prioritate: 2.1 - Conservatea qi promovarea patrimoniului cultural gi istoric

Proiect (titlu): IstoricAnciv- Conservarea, restaurarea Ei promovarea patrimoniului istoric gi

cultural in Romdnia gi Republica Moldova
Prioritate: 2.1 - Conservarea gi promovarea patrimoniului cultural gi istoric

Proiect (titlu): "Sd descoperim urmele lui $tefan cel Mare impreund";

Prioritate: 2.1 - Conservarea gi promovarea patrimoniului cultural gi istoric

in cadrul acestui program evaluarea continud, sunt mai multe etape de evaluare. lJrmeazd,

verificarea administrativd gi celelalte etape.

Parteneriate incheiate in anul 20L8:

. Raionul Hincegti gi Sectorul 6 al Municipiului BucureEti;

. Raionul Hincegti gi Judelul Galali.

$ef Direc(ia Economie ;i Cooperare Transfrontalierd Elena Nichifor


