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Planul de dezvoltare economică locală (DEL) al municipiului Edineț a fost dezvoltat într-

un mod participativ și transparent ghidat de Parteneriatul pentru Dezvoltare Economică 

Locală. 

Planul DEL a fost aprobat de către Consiliul local al municipiului Edineț pe data de  28. 

MARTIE, 2019, Nr. 2/12-2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest plan a fost pregătit cu asistența tehnică a inițiativei Primarii pentru creștere 

economică a Comisiei Europene. A fost revizuit de către experții Băncii Mondiale, fiind 

considerat corespunzător abordării Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică.  

Conținutul aparține și rămâne responsabilitatea exclusivă a municipiului Edineț.  
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PREFAȚĂ 

Planul de dezvoltare economică locală pentru perioada 2018-2020 a municipiului Edineţ, elaborat în 
cadrul Iniţiativei ”Primarii pentru creştere economică”, prezintă acţiunile pe care administraţia locală 
le va iniţia pentru a asigura o creştere economică durabilă locală, tinzând să creeze noi locuri de muncă 
prin oferirea de oportunităţi de participare economică a tuturor părţilor interesate.  

În vederea accelerării creşterii economice locale durabile, 
municipiul Edineţ are nevoie de o viziune clară pentru a 
putea orienta eforturile proprii (atât a autorităţii publice, 
cât şi a comunităţii de afaceri şi soietăţii civile) şi de un 
plan consistent şi realizabil care să identifice acţiunile 
cele mai eficiente ce vor avea maxim impact asupra 
dezvoltării economiei locale. O asemenea viziune, pe care, 
acum, suntem în masură să o prezentăm cetăţenilor 
municipiului, are în vedere direcţii de dezvoltare 
economică prioritare (pe o perioadă scurtă de timp), pe 
care municipiul trebuie să le urmeze. Aceste direcţii sunt 
aliniate strategiilor de dezvoltare regională şi naţională. 

Este foarte important ca efortul depus la elaborarea 
Planului să fie urmat de asumarea şi constientizarea 
publică a importanţei  acestui document. De menţionat că 
consultarea publică cu sectorul privat şi organizaţiile ce 
reprezintă societatea civilă deja ne-a asigurat o 
identificare cât mai corectă şi precisă a  principalelor 
elemente focusate pe creştere, dezvoltare şi creare de noi 
locuri de muncă în municipiu, ce corespund viziunii 
noastre şi ne-a ajutat să consolidăm obiectivele strategice 
şi acţiunile ce urmează a fi realizate. Acestea au trasat 
principalele atribute ale acţiunilor noastre pentru găsirea 
celor mai potrivite direcţii de dezvoltare economică locală care, odată implementate, vor schimba în mai 
bine viaţa locuitorilor municipiului Edineţ. 

Planul de dezvoltare economică locală pentru perioada 2018-2020 a municipiului Edineî îşi propune să 
aducă toţi factorii implicaţi în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub aceeaşi viziune, pentru 
utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât şi a celor ce pot veni din exteriorul localităţii. 

Fară îndoială că viitorul localităţilor noastre se află în mâinile noastre, iar pentru a-l face aşa cum îl 
dorim este obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite principii şi valori. 

Constantin Cojocaru, 
Primarul municipiului Edineț 

 
Pentru a solicita un exemplar al acestui Plan, vă rugăm să contactați: 

Numele: Rodelia Vasilcov 

Funcția: Vice-primar, mun. Edineț 

Adresa: MD-4601, str. Octavian Cirimpei 30, mun. Edineț, Republica Moldova. 

Telefonul: Tel/Fax: +246 22830 

Email:primaria.edinet.contact@gmail.com 

Website:http://primariaedinet.md/ 

 
Fig. 1: Înmânarea plăcii comemorative a 
proiectului pilot, Edineț, 25 aprilie 2018 

mailto:primaria.edinet.contact@gmail.com
http://primariaedinet.md/
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1. REZUMAT EXECUTIV 

Activitatea economică a oraşelor generează între 50% şi 90% din PIB în majoritatea ţărilor. 
Prosperitatea economică a multor state este deseori legată de prosperitatea economică a oraşelor.În 
acest context, Planul de Dezvoltare Economică Locală a municipiului Edineț vine cu o nouă abordare a 
procesului de dezvoltare economică prin crearea de parteneriatecu sectorul privat, societatea civilă și 
sectorul educațional în vederea creării unui mediu prietenos afacerilor și  accelerării creșterii 
economice locale durabile, dezvoltarea  și crearea locurilor de muncă. Pe lângă analiza economiei locale, 
analiza PDEL se axează pe 7 elemente constitutive care sunt condițiile preiliminare locale de bază pentru 
creșterea economică: Cooperarea locală și networking, Administrarea prietenoasă afacerilor, 
Transparentă și fără corupție, Accesul la finanțare,Terenuri și infrastructură, Cadrul de reglementare și 
institutional, Abilități și capital uman, incluzivitate, Poziționarea externă și marketing.  

În urma efectuării analizei economiei locale, s-a constatat că municipiul Edineţ are o bază puternică 
ce poate facilita accelerarea dezvoltării economice precum: infrastructură și facilități pentru stimularea 
afacerilor, organizații ce oferă suport mediului de afaceri, precum și un sector financiar bine dezvoltat. 
Mai mult ca atât obținândstatut de municipiu, localitatea v-a putea beneficia de un volum mai mare de 
resurse financiare publice.   

Drept impedimente de bază în dezvoltarea municipiului pot fi considerate insuficienta coordonare 
între actorii din comunitate, dificultăţile legate de gestionarea eficientă a resurselor locale de sprijin în 
afaceri, accesul limitat la informaţie şi servicii, calificarea forței de muncă necorespunzătoare cerințelor 
pieței forței de muncă precum şiprecum și facilități de producție insuficiente pentru operarea noilor 
rezidenți a parcului industrial Edineț, astfel procesul de atragere a acestora este unul dificil datorită 
capacităților financiare limitate ale investitorilor locali și îngrijorării investitorilor străini de a investi în 
active fixe în țări străine. 

În acest context, primăria municipiului Edinet a iniţiat eleaborarea unui document strategic, 
orientat pe termen scurt (2-3 ani), care să pună în valoare elementele de potenţial ale 
municipiului.Viziunea strategică a municipiului Edineț identificată în strînsă cooperare cu comunitatea 
de afaceri și societatea civilă este următoarea ”Municipiul Edineț – forța motrice a dezvoltării regionale 
și un loc atractiv pentru mediul antreprenorial și social”. 

Obiectivele cheie ce vor contribui la atingerea viziunii sunt: Obiectiv 1: Până în anul 2020, create 
condiții propice și mediu stimulator pentru deschiderea și operarea noilor afaceri în mun. Edineț. Obiectiv 
2: Până în anul 2020,  sporită colaborarea şi interacțiunea între mediul de afaceri și actorii locali, regionali 
și naționali, ce vor susține dezvoltarea noilor afaceri în  mun. Edinet și vor promova spiritul antreprenorial  
în rândul tinerilor, prin informarea și consolidarea capacitaților acestora” prin facilitarea 
networkingului și cooperării intersectoriale, precum și implementarea activităților pentru consolidarea 
capacităților tinerilor antreprenori. Obiectiv 3: Până în anul 2020, îmbunătățită infrastructura de suport 
pentru afaceri, inclusiv infrastructura edilitară pentru atragerea mai multor investitori locali și străini, 
astfel creându-se o imagine investițională atractivă a municipiului Edinet” prin promovarea continua a 
oportunităților de investiții în regiune, îmbunătățirea infrastructurii edilitare pentru sporirea activității 
de producere. 

În acest sens, municipiul Edineţ prin implementarea PDEL va susţine competenţele-cheie pe care le 
deţine pentru a deveni un actor important la nivel regional şi naţional dar și va lucra asupra punctelor 
slabe și amenițărilor pentru a deveni un municipiu dinamic şi competitiv. 
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2.  Lista de tabele și abrevieri 

Tabele: 
 Tabel 1 Companii din sectorul privat, număr de afaceri  ( pe tip de activitate )  
 Tabel 2: Profilul economic al mun. Edineț pe sectoare 
 Tabel 3 Cadrul de reglementare și instituțional  
 Tabel 4. Modul în care zona municipiului Edineț este percepută de către cetățenii săi. 
 Tabel 5. Planul de acțiuni 
 Tabel 6. Schema de finanțare 
 Tabel 7 Indicatori de monitorizare 
 

Abrevieri 

 
 

 
 
 
 
 

ADR Agenția de Dezvoltare Regională 

APL Autoritate publică locală 

CR Edineț Consiliul Raional Edineț 

CCI Edinet Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala Edineț 

IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 

FNDR Fondul Național de Dezvoltare Regională  

ONG Organizații Non Guvernamentale 

M4EG Primari pentru Creșterea Economică 

PDEL Planul de Dezvoltare Economică Locală 

PI Edineț Parcul Industrial Edineț 

RDN Regiunea de Dezvoltare Nord 

RM Republica Moldova 

SDSEL Strategia de Dezvoltare Socio – Economică Locală 
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4. INTRODUCERE 

Planul de dezvoltare economică locală pentru perioada 2018-2020 a municipiului Edineț este elaborat 
cu suportul Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică” la care municipiul a aderat la data de 29 
august 2017. 

Municipiul Edineţ este centrul unuia din cele 33 raioane administrativeale Republicii Moldova. Este 
aşezat în partea de nord a ţării. Distanţa pînă la capitala Republicii Moldova este de 201 km. În prezent 
municipiul Edineţ este un important centru industrial din nordul Republicii Moldova, regăsindu-se în 
contextul naţional şi regional drept potenţial pol de creştere în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord 
(RDN). Municipiul Edineț are o populație de 20.200 de locuitori (2014), dintre care 18.400 în municipiul 
propriu-zis, iar 1.800 în cele două sate componente: Alexăndreni și Gordineștii Noi. În Edineţ ponderea 
şomerilor are o tendinţă de diminuare de la 3,3% în anul 2004 pînă la 2,5% în anul 2012. Ponderea 
şomerilor în rîndul bărbaţilor este mai mare decît cea în rîndul femeilor. Dar în dinamică pe parcursul a 
9 ani ponderea şomerilor în rîndul bărbaţilor are o tendinţă de diminuare. Această tendință este pe fonul 
intensificării migrației. Aproximativ 20% din populația aptă de muncă lucrează în străinătate și doar 
50% sunt implicați în activități economice. 

Pentru ași spori capacitățile în accelerarea creşterii economice locale şi crearea locurilor de muncă prin 
implemntarea unei abordări integrate și participative în procesul de planificare precum și pentru a 
studia bunele practici implementate în alte localități în scopul dezvoltării economice, primăria mun. 
Edineț s-a alăturat Inițiativei M4EG, care  se axează pe dezvoltarea economică locală durabilă. Scopul ei 
este să susțină primarii și comunitățile la nivel local să devină facilitatori activi ai creșterii economice și 
creării locurilor de muncă prin intermediul dezvoltării capacităților și abilităților tehnice ale acestora în 
crearea parteneriatului cu sectorul privat și societatea civilă.  

Planul este axat pe dezvoltarea sectorului privat întru sporirea creșterii economice, dezvoltării și 
ocupării forței de muncă. Totodată, acest plan face parte din sistemul de planificare a țării, ținând cont 
de o serie de documente de programare locală, regională, națională și internațională: Strategia de 
Dezvoltare Socio-Economică a oraşului Edineț pe perioada 2015 – 2020, Strategia de Dezvoltare a 
raionului Edinet, Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2010-2016; Strategia Naţională de 
descentralizare pentru anii 2012–2015; Strategia Naţională de Dezvoltare ”Moldova 2020”; Strategia 
Europa 2020. DE asemenea, s-au luat în calcul strategiile sectoriale de dezvoltare elaborate la diverse 
nivele și Programele sectoriale regionale în domeniile Eficiență energetică, Alimentare cu apă și 
canalizare și Managementul deșeurilor solide. 

Dezvoltarea economică locală se poate realiza prin eforturile comune ale sectoarelor public şi privat 
precum şi cel al comunităţii. Astfel, în procesul de elaborare a fost asigurată o colaborare strânsă cu 
sectorul privat și societatea civilă în baza standardelor inițiativei M4EG, planul urmând să fie consultat 
și evaluat de către experții Băncii Mondiale. După aprobarea PDEL, primăria mun Edineț în cooperare 
cu suportul partenerilor de dezvoltare și cu implicareaa tuturor actorilor locali, va depune eforturi 
pentru implementarea prezentului Plan. 
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5. PROCESUL ELABORĂRII PLANULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ 

Procesul de identificare a priorităţilor de dezvoltare economică durabilă a municipiului Edineț a cuprins 
un şir de activităţi şi evenimente menite să stabilească obiectivele/necesităţile de dezvoltare pe termen 
scurt.  

Prin dispoziția primarului nr. 97 din 11.12.2017, a fost numit grupul de lucru pentru elaborarea PDEL a 
municipiului Edineț format din 7 membri/reprezentanți ai autorităților publice locale/regionale 
(Primăriei mun. Edineț și Consișiului Raional Edineț) Camerei de Comerț și Industrie (filiala Edineț), PI 
Edineț, precum și reprezentanți ai sectorului civil (ONG).  

Pentru a asigura faptul că Planul şi intervenţiile DEL sunt aliniate la necesităţile mediului local de afaceri, 
de asemenea a fost creat  Clubuilui Economic Consultativ (sau parteneriatul Public-Privat/parteneriat 
DEL) format din 15 membri/reprezentanți ai: sectorului privat, CCI Edinet,PIEdineț, APL, reprezentanti 
ai sectorului financiar-bancar; gospodarii taranesti, precum și reprezentanti ai scolilor profesionale din 
regiune. 

Sursele de colectare a datelor pentru analiza 
economică locală a mun. Edineț sunt 
următoarele: surse de date statistice, documente 
administrative, documente şi proiecte 
precedente de planificare, Interviuri, Discuţii în 
grup (focus grupuri).Consultările capitolelor 
PDEL au fost organizate la necesitate (atat direct 
cat și indirect) sub formă de ședință/ discuții în 
grup la care toți actorii/membrii Clubuilui 
Economic Consultativ au participat.  

În total au fost organizate 4 ședinețe ale 
Clubuilui Economic Consultativ unde s-au 
discutat analiza situației economice a mun. 
Edineț, consulari pe seama analizei SWOT și 
determinarea principalelor direcții strategice de 
dezvoltare economică în scopul promovării 
condiţiilor potrivite pentru dezvoltarea 
sectorului privat, îmbunătăţirea climatului de 
afaceri şi dezvoltarea economică, precum și 
consultări privind necesitățile sectorului privat 
și acțiunile ce trebuie initiate pentru facilitatrea dezvoltării acestuia și crearea unui mediu 
antreprenorial favorabil. Un subiect important pus în discuție de către mediul de afaceri, a fost forța de 
muncă și crearea unui mediu favorabil pentru sporirea capacităților profesionale, astfel încât cererea și 
oferta pe piața de muncă să ajungă la un echilibru. În urma studiului efectuat pe un eșantion de 20 
ÎMMuri din mun. Edineț, privind analiza necesităților mediului antreprenorial în servicii de suport în 
afaceri, cele mai solicitate servicii au fost: a) Servicii juridice; b) Servicii contabile; c) Managementul 
resurselor umane (recrutare) –Antreprenorii se întâmpină cu greutăți în procesul de recrutarea a 
persoanelor calificate și doritoare să muncească; d) Promovarea produselor/serviciilor rezidenților 
(îndeosebi promovarea peste hotare și identificarea partenerilor pe piețele de desfaceri); e)Consultanță 
-(consultanță în elaborarea unui plan de afaceri, proiect investițional); f) Servicii de instruire a 
resurselor umane (îndeosebi limbi străine-engleza și dezvoltare personală); g) Servicii de transport 
pentru angajați.  
Aceste activităţi/măsuri şi evenimente au fost organizate cu implicarea tuturor categoriilor de cetăţeni, 
factorilor de dezvoltare locală (întreprinderi, ONG, instituţii publice, APL ş.a.), cu implicare directă (prin 
focus-grupuri) sau în mod reprezentativ, astfel asigurându-se:  

 Participarea inclusivă a comunităţii (mediul privat și social); 
 Transparența în abordarea intereselor tuturor categoriilor de cetăţeni; 
 Responsabilitatea pentru angajamentele strategice; 
 non-discriminărea şi egalitatea de gen. 

 

Fig. 2 Ședințele Clubului Economic Consultativ 
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6. ANALIZA ECONOMICĂ LOCALĂ 

6.1. Analiza structurii economice locale 

Municipiul Edineţ este centrul raionului Edineț amplasatîn partea de nord aţării. În componenţa 
primăriei municipiului Edineţ intră trei localităţi: municipiul Edineţ, satul Alexăndreni şi satul 
Gordineştii Noi.În contextul naţional şi regional,municipiul Edineţ se regăseşte drept potenţial pol de 
creştere în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova(RDN) (conform proiectului 
planului național, privind Dezvoltarea Regională Urbană Echilibrată). În acest sens, Edineţ are nevoie 
să-şi identifice şi susţină competenţele-cheie pe care le deţine pentru a deveni un actor important la 
nivel regional şi naţional, astfel încît prin implementarea diverselor proiecte să-şi atingă viziunea de 
localitate europeană. 

În prezent municipiul Edineţ este un important centru industrial din nordul Republicii Moldova. La 
nivelul mun.  Edineţ funcționează circa 2.118 de agenți economici, dintre care 75% sunt întreprinderi 
cu drept de persoane fizice (gospodării țărănești, întreprinderi individuale și patente), iar 25% sunt 
persoane juridice (IMM-uri, întreprinderi de stat, întreprinderi municipale,) (vezi tabelul 1). În anul 
2017 în mun. Edineț numarul IMM-urilor a atins valoarea de 589 întreprinderi, înregistrind o creaștere 
de9 % față de anul 2016. Baza economică a municipiului o formează circa 10 agenți economici mari 
conform tabelului 1.1 din anexa 1. 

Tab.1 Companii din sectorul privat, număr de afaceri  ( pe tip de activitate ) 

Tipul activităților economice Micro Mic Mediu Mare 

Producerea industrială 19 12 8 - 

Producerea agricolă 481 249 14 - 

Comerț cu amănuntul 738 156 - - 

Comerțul angro 117 68 - - 

Servicii de susținere a afacerilor (training, consulting, 
cercetare de piața, PR, publicitate) 

7 3 - - 

Servicii medicale 11 - - - 

Servicii legale (notar, avocat) 24 - - - 

Servicii sociale (Saloane de coafură, spalatorie, servicii 
de reparații auto, servicii de reparații minore) 

35 16 - - 

Restaurante,cafenele,baruri etc. 20 5 - - 

Servicii IT 15  - - 

Transport 7 10 - - 

Construcții  3 - - 

Servicii de comunicare  2 - - 

Servicii creative(design,fotograf,video,design 
web,social media) 

26 - - - 

Managementul deșeurilor  1 - - 

Turism 3 - - - 

Patrimoniul cultural 5 8 - - 

Companii de asigurare, Lombard, servicii funerare  21 34 - - 
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Cel mai eficient sector în ultimii ani este Comerțul (înndeosebi domeniului comerțului cu ridicata, 
hoteluri și restaurant). Creșteri importante în anul 2017 față de anul 2012 au fost înregistrate în 
domeniul transportului și comunicațiilor (creștere de 49,86%) și în domeniul construcțiilor (42,72%). 
În domeniul agriculturii, creșterea volumului de vânzări a fost de 20,72% în anul 2017 față de anul 2012.  

Tabel 2: Profilul economic al mun. Edineț pe sectoare: 

Industria: 

 

Sectorul industrial este reprezentat de 12 companii, cu profil industrie alimentară 
(morărit și panificație, ape minerale, băuturi răcoritoare, producerea uleiului, 
producerea sucului de mere, conservelor) cu pană la 50 de personae angajate.  

În scopul dezvoltării industriei şi atragerea investiţiilor străine, in comunitate a fost 
pus accentul pe crearea unui parc industrial constituit în baza Legii nr.182 din 
15.07.2010 cu privire la parcurile industriale la inițiativa Primăriei mun. Edineţ, 
Consiliului Raional Edineţ, și cu susţinerea Ministerului Economiei. Actul de bază ce 
definitivează legitimitatea şi statutul de Parc Industrial «Edineț» este Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 666 din 2 septembrie 2013. La moment în parc 
activează 4 agenți economici.   

Agricultura: 

 

 

 

Datorită faptului că condiţiile de climă, relief şi sol sunt favorabile pentru dezvoltarea 
sectorului agricol, acest domeniu este unul bine dezvoltat. În acest domeniu 
activează aproape 600 de angajați, la care se adaugă persoanele care activează în 
gospodăriile țărănești (circa 10.000). Numărul gospodariei taranesti in annul 2017 a 
atins valoarea de 700, inregistrand o crestere de 7 % in comparative cu annul 2016.  
In municipiul Edineț, sunt  2 agenți economici care activează în bază de cooperative 
”Cooperative de Întreprinzători: ”Aspect Fruct” și ”EcoFruct” care împreuna cu alți 
agenți economici (GȚ Scutari Victor,  SRL Crucial VV) și-au creat propriul lanț valoric, 
ce constă în cultivarea, creasterea, prelucrarea si exportul fructelor si legumelor. 

Comerţ şi 
servicii: 

 

Sectorul serviciilor este unul bine dezvoltat și cuprinde 9 filiale de bănci, 3 asociații 
de economii și împrumuturi, peste 600 de unități de comerț cu amănuntul, 4 piețe 
agroalimentare, 25 de unități de alimentație publică, 30 de unități de deservire 
publică (frizerii, băi, etc), 4 hoteluri. În anul 2017, volumul vânzărilor cu amănuntul 
a creascut cu 21 %  decât volumul vânzărilor în anul 2012. Densitatea 
întreprinderilor ce activează în sectorul comercial la 10 000 locuitori este cu mult 
mai mare decît nivelul mediu pe ţară 26. 

Concepţia de dezvoltare a turismului în municipiul Edineţ este slab dezvoltată, 
resursele turistice naturale şi antropice din municipiu nefiind valorificate, iar 
activitatea de turism nu este orientată spre satisfacerea cerinţelor şi preferinţelor 
turiştilor interni şi străini. In municipiu exista 3 agentii de turism. municipiul Edinet 
si regiunea limitrofa dispune de un potenţial turistic atractiv, care cuprinde 
monumente naturale unice, arii protejate, muzee, edificii ecleziastice, mănăstiri, 
parcuri şi rezervaţii naturale, etc. Municipiul dispune de 4 hoteluri bine amenajate 
cu o capacitate de 170 locuri. De asemenea, in municipiu exista circa 25 unitati 
economice prestatoare de servicii de alimentare publica (restaurante, cafenele). In 
perioada 2009 -2013 in municipiul Edinet nu au fost realizate investiţii în sfera 
turismului. In 2015, a fost elaborate strategia de dezvoltare a turismului în regiunea 
transfrontalieră Bucovina Basarabia 2016-2020, în cadrul programului Ro-Ua-Md. 

6.2. Cooperarea locală și networking 

 În scopul evluării cooperării și networking-ului la nivelul municipiului Edineț a fost organizată  la data 
de 14 august 2017 o masă rotunda cu reprezentanți din sectorul asociativ, de afaceri și public cu scopul 
discutării și  identificării celor mai eficiente metode de cooperare și a acțiunilor principale necesare a fi 
întreprinse în comun cu Administrația Publică Locală pentru a contribui la dezvoltarea sectorului privat 
din municipiul Edineț. La masa rotunda au partcipat 18 reprezentanți ai sectorului antreprenorial și alți 
11 actori locali și naționali, cu care au fost disutate posibilile metode de cooperare. 
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Cooperarea între businessuri în mun. Edineț este bună și este asigurată de către Camera de Comerț și 
Industrie, Edineț, Direcția Economie a CR Edineț, 
primăria municipiului Edineț și Agenția de Dezvoltare 
Nord, MIEPO, ODIMM, IDIS Viitorul (in domeniul 
transparenței decizionale,democratie etc). Cooperarea 
locala între businessuri este asigurata și de către alți 
donator internaționali și programe guvernamentale. Cu 
suportul Poloniei și APL s-au creat în cadrul PI Edineț 
cooperativele de Întreprinzători:”Aspect Fruct” și ”EcoFruct”, SV Fruct (producerea depozitarea si 
exportul merelor si prunelor). Toata informația ce ține de cooperarea locală în mun. Edineț se regăsește 
în Anexa 1 Tabel 1.4. 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala Edineț (CCI Edinet)ajută antrepenorii sa-și 
promoveze produsele și serviciile prin intermediul Platforma de expoziții virtuale a CCI 
(www.chamber.virtual-fairs.md) .  

Pentru asigurarea networkingului, în Edineț se organizeaza ocazional business forumuri, mese rotunde, 
sondaje de opinie publică, audieri publice, focus grupuri, adunări de cartier, prezentarea rapoartelor de 
activitate, dezbateri publice, instruiri pentru agenții economici în diverse domenii precum: transparenţa 
decizională, promovarea şi susţinerea economică, socială şi culturală a municipiul.  

Însă, mai există o nevoie de cooperare in domeniul turismului și în domeniul educației și resurselor 
umane, pentru ajustarea calificărilor acestora la necesitățile mediului de afaceri.  

Pentru a asigura o cooperare mai eficientă între toți actorii implicați este necesar de a crește gradul de 
conștientizare a mediului de afaceri despre importanța cooperării cu APL, insituții publice (domeniul 
educație) și oportunitățile oferite de aceasta.  

6.3. Administrarea prietenoasă afacerilor, transparentă și fără corupție 

La moment, în mun. Edineț nu există o platformă accesibilă pentru mediul de afaceri care sa ofere toată 
informația necesară pentru desfășurarea activității. Însă, în anul 2020 în municipiul Edineț, se 
preconizează deschiderea a unei structuri de prestare servicii publice, unde toți antreprenorii vor avea 
posibilitatea sa accese operativ transparent și digital toate serviciile/informațiile  necesare pentru 
desfășurearea activității. 

Direcția Economie a CR Edineț, dispune de  capacități insuficiente pentru a comunica cu mediul de 
afaceri efficient.  Canalele de comunicare sunt deseori prin paginile de socializare, paginile oficiale, face 
to face,  radiuoul local, ziar local, seminare de instruiresau alte evenimentede informare. De asemenea, 
pot fi adresate întrebari primăriei prin intermediu paginii oficiale unde este delimitată o secțiune aparte. 
Conform rezultatelor sondajului de opinie publică, mijloacele de informare a populației cele mai 
frecvent utilizate sunt prin intermediul TV – 50%, 25% – internetul şi 25% – ziarele locale.  

Potențialii investitori, sunt informați despre oportunitățile de dezvoltare a afacerilor la diferite 
evenimente/forumuri care sunt organizate ocazional cu ajutorul partenerilor de dezvoltare active în 
localitate sau a altor instituții de nivel regional sau national. Informațiile despre programele de finanțare 
pentru sprijinirea afacerilor existente sunt plasate pe pagina oficiala a ADR Nord. Însă, în urma 
consultărilor cu mediul de afaceri, s-a constatat ca paginile oficiale nu sunt utilizate de acestia, întrucat 
informția este dispersată. 

Ședințele Consiliului Municipal Edineţ, la ordinea de zi sunt publicate pe pagina oficială a primăriei, și 
sunt disponibile tranmisiile online. La toate şedințele consiliului orăşenesc, au participat şi alte 
persoane decît aleşii locali şi persoane cointeresate, ceea ce denotă că se asigură exercitarea dreptului 
cetăţenilor de a participa la şedinţele consiliului. De asemenea există o practică de a public ape pagina 
oficială a primăriei planul de acțiuni lunar și de a organiza audieri publice cu mediul de afaceri, mass 
media, societatea civila referitor la activitățile ce urmează a fi întreprinse în diferite sfere/domenii.  

Conform ultimului sondaj din 2017, efectuat de CCI Edineț, antreprenorii locali și-au exprimat dorința 
de a beneficia în continuare de mai multe vizite de studiu peste hotare, de mai informație depre noile 

http://www.chamber.virtual-fairs.md/
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piețe de desfacere externe, poziționarea produselor competitive pe noi piețe de desfacere etc (vezi table 
1.5. Anexa 1).  

6.4. Accesul la finanțare 

Informația despre sursele de finanțare existente este dispersată. Antreprenorii locali, investitorii nu au 
posiblitatea să se informze despre sursele de finanțare dintr-o singură sursă unde sa fie cumulate toată 
informația, din care cauză foarte multe programe raman în umbră. În mun Edineț cele mai populare 
programe în rândul antreprenorilor sunt: IFAD- Programul de rezilienţă 
economică, PARE 1+1, GEA. Cele mai preferabile activități  pentru finanțare sunt 
producerea și procesarea în sectorul  agricol. Sectorul financiar este bine 
dezvoltat și cuprinde 9 filiale de bănci, 3 asociații de economii și împrumuturi. 
Pentru oferirea suportului  mediului de afaceri se analizează oportunitatea de a 
oferi asisţenţă financiară cu porţine de grant, indeosebi pentru tinerii 
antreprenori. Pentru a vedea oportunitățile de finanțare accesibile în mun. Edineți 
vedeți tabele 1.6 din anexa 1.  

6.5. Terenuri și infrastructură 

Pentru a facilita investițiile directe în Moldova, Guvernul a elaborat cadrul legal adecvat pentru 
dezvoltarea sectorului industrial, reglementat prin Legea nr. 182 din 15.07.2010 privind parcurile 
industriale. Potrivit acestui Raport, în 2013, pe o suprafață de 17,9 ha, în municipiul Edineț a fost creat 
Parcul Industrial Edineț (PI). Până în prezent, PI  Edineț a atras 4 investitori cu o investiție totală de 
aproximativ 17 milioane EUR și a creat 120 de locuri de muncă. Suprafața ocupată totală este de 
aproximativ 60% din suprafața totală a zonei PI. Pe viitor, se preconizează  extinderea  suprafetei  
parcului industrial.  
Cu sprijinul financiar al Fondului Național de Dezvoltare Regională, administrația publică locală Edineț 
a construit principalele rețele de infrastructură pentru conectarea zonei la principalele utilități 
(furnizarea de energie electrică, gaz, apă și canalizare) și a construit un bloc administrativ cu 2 niveluri. 
Însă, PI Edineț nu dispune de facilități de producție pentru noi rezidenți, iar procesul de atragere a 
acestora este unul dificil datorită capacităților financiare limitate ale investitorilor locali și îngrijorării 
investitorilor străini de a investi în active fixe în țări străine. Mai mult ca atat, au existat cazuri în care IP 
Edineț a pierdut potențialii rezidenți din cauza lipsei de spații de producție create pentru instalarea 
echipamentelor de producție, cum ar fi atelierele de cusut, producerea de încălțăminte, autoproducția / 
servicii legate de sectorul agricol etc. Dintre necesitățile prioritare ale sectorului privat în domeniul 
infrastructurii și terenurilor s-au evidențiat: craerea unei piețe agro-industriale, Crearea spațiilor de 
birou și echiparea acestora cu tot utilajul necesar, crearea și dezvoltarea unui Incubator de Afaceri etc 
(pentru mai multe detalii vezi tabelul 1.7 al anexei 1). 
In general, costurile pentru condițiile de utilizare a facilităților sunt appreciate înalte în comparație cu 
alte localități din regiunea Nord de către mediul de afaceri, indeosebi chiria spațiilor.  

6.6. Cadrul de reglementare și institutional 

Camera de Comerț și Industrie din mun. Edineț, precum și Direcția de economie din cadrul primăriei, 
informează și consultă periodic mediul de afaceri despre administrarea fiscală, vamală, legislaţia în 
domuniul muncii. Însa în rândul antreprenorilor, mai ales începători s-a identificat necesitatea 
interpretării uniforme a legislaţiei, pentru START-Up facilităţi fiscale şi la taxele locale.În cadrul 
Primăriei deocamdată nu este înființat ghișeul unic și nu sunt birouri amenajate pentru primirea 
cetățenilor. Prin urmare interacțiunea beneficiari – funcționari se face în birourile funcționarilor.  

În rezultatul discuțiilor purtate cu cei mai importanți agenți ecnomici din municipiu au fost identificate 
și agreate următoarele probleme regulatorii (vezi tabelul 3 de mai jos):  

Tab.3 Cadrul de reglementare și instituțional 

 

Probleme regulatorii identificate de comun 
accord  

 

Impact 
negativ 

Principala 
instituțiede 
commpetența 

Modul în care ar 
putea fi atenuat 
immpactul sau 
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ridicat / 
scăzut 

căreia tine 
problema 

soluționată 
problema 

Reglementarea alcaturirii curiculei in scolile 
profesionale ( nu se tine cont de necesitatile 

ecnomiei in profil local) 

mediu Ministerul 
invațămîntului, 

școlile 
profesionale 

Elaborarea unei 
metodologii la 

nivel de 
cooperare locala 

Eliminarea Dublărilor cu alte acte, mecanisme 
sau proceduri 

Reducerea numarului nejustificat de 
documente solicitate pentru obtinerea actelor 

permissive 

Asigurarea schimbului de informatii intre 
autorități fără implicarea solicitantului 

mediu APL/Consillile 
municipale 

Crearea ghișeului 
electronic unic 

Facilitarea Procesului de Înregistrare a 
afacerilor 

mediu APL Crearea unei 
platform online 

Micșorarea timpului de eliberare a actelor 
permisibile 

mediu APL/Consillile 
municipale 

Digitizarea 
serviciilro publice 

6.7. Abilități și capital uman, incluzivitate 

Municipiul Edineț are o populație de 20.200 de locuitori (2014), dintre care 18.400 în municipiul 
propriu-zis, iar 1.800 în cele două sate componente: Alexăndreni și Gordineștii Noi. Populația 
municipiului Edineț reprezintă 24,67% din totalul populației raionului Edineț.  

În mun.Edineţ o pondere mai sporită îi revine populaţiei cu studii primare şi medii generale. Ponderea 
populaţiei cu studii medii specializate este la nivelul indicilor republicani. Numărul populaţiei cu studii 
medii speciale este cu mult mai mic decît cel cu studii medii generale, alcătuind 9,2% în anul 2004 şi 
majorndu-se neînsemnat pe parcursul a 10 ani pînă la 9,6% în anul 2013. Studii medii speciale au mai 
multe femei (9,6%) decît bărbaţi (8,6%). Ponderea populaţiei cu studii superioare este mai mică decît 
media pe republică atingand valoarea de 6,7% în anul 2013. În rândul populaţiei de sex feminin se 
determină un procent mai mare a persoanelor cu studii superioare, alcătuind în mediu 6,6%. Ponderea 
bărbaţilor cu studii superioare constituie în jur de 3,0% pe tot parcursul a ultimilor 10 ani.  

Veniturile obţinute de diferite categorii ale populaţiei în raport cu minimul de existenţă a acestora releva 
urmatoarele date statistice: Salariul mediu lunar al unei persoane în Edineţ în anul 2017 este de 4179,8 
lei, ceea ce constituie cu 110,3 % mai mult decat in anul 2016, iar in termeni reali 102,8 %. Sporirea 
nivelului de trai al populaţiei din localitate în următorii 5-7 ani este posibila prin dezvoltarea si 
diversificarea economiei locale, deschiderea noilor unitati economice aducatoare de venit si de locuri 
noi de munca.  

În Edineţ ponderea şomerilor are o tendinţă de diminuare de la 3,3% în anul 2004 pînă la 2,5% în anul 
2012. Ponderea şomerilor în rîndul bărbaţilor este mai mare decît cea în rîndul femeilor. Dar în dinamică 
pe parcursul a 9 ani ponderea şomerilor în rîndul bărbaţilor are o tendinţă de diminuare. Această 
tendință este pe fonul intensificării migrației. Aproximativ 20% din populația aptă de muncă lucrează 
în străinătate și doar 50% sunt implicați în activități economice. Chiar dacă crearea Parcului Industrial 
din Edineț a generat noi locuri de muncă locale (aproximativ 120 de locuri de muncă sezoniere), există 
încă o lacună, și anume suportul slab acordat afacerilor locale și slabei promovări a antreprenoriatului 
în rîndul tineretului. De asemenea, unul dintre factorii care stgnează ocuparea posturilor vacante într-
un timp mai scurt este, în mare parte, nivelul scăzut al calificării potențialilor angajați, astfel calificarea 
forței de muncă nu satisface cerințele noilor întreprinderi (piața forței de muncă). In regiune este biroul 
local al fortei de muncă care cooperează cu toti factorii inmplicati in economia locală pentru 
identificarea fortei calificate de muncă conform cererii pe piață. Funcțiile cele mai solicitate pe piata 
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fortei de munca sunt muncitori, bucătari, operatori IT, cusatorese, operator-compresor, legumicultori, 
horticultori, marketolog etc.  

In regiune sunt 2 Colegii profesionale din orașul Cupcini și satul Bratușeni, colegiul Agro-Industrial din 
Rîșcani, colegiul agricol din Țaul care pot oferi servicii educaționale relevante prin învățămant dual. La 
nivel național există bază legală adoptată recent ”Regulamentul cu privire la organizarea programelor 
de formare profesională tehnica prin invatamantul dual” aprobat de Guvernul RM in data de 11.01.2018  
care înca nu este pus la implementare la nivel local. In acest context este necesaî cooperarea intre APL, 
mediului de afaceri și instituții educaționale/profesionale pentru facilitarea procesului de ajustare a 
curriculei educaționale și cooperarea cu mediul de afaceri. În acest scop s-a realizat analiza situației și 
oportunitățile posibile în acest domeniu conform tabelelor 1.8.A și 1.8 B la Anexa 1. 

6.8. Poziționarea externă și marketing 

Vedeti mai jos principalele aspecte evidențiate de cetățeni ca fiind importante în identificarea mun. 
Edineț ca localitate atractivă din punct de vedere a locului pentru  a trăi, munci , investi, activa și a 
vizita localitatea. 

Tab 4. Modul în care zona municipiului Edineț este percepută de către cetățenii săi. 

Puncte forte percepute în 
imaginea pe care o proiectăm 
în exterior 

Gradul de 
importanță 
(1 - 5) 

Punctele slabe percepute 
în imaginea care o 
proiectăm în exterior  

Gradul de 
importanță (1 - 5) 

Mediu curat cu potențial turistic 
înalt 

4 Infrastructura drumurilor, 
apei, canalizării este 
necesară de renovat 

4 

Existenţa a unităţilor de cazare, 
alimentaţie, zonei de agrement 

5 Tarife mari la serviciile 
comunale (aprovizionare 
cu apă și canalizare) 

4 

Identificarea mun. Edineţ ca pol 
de creştere prin dezvoltarea şi 
promovarea Parcului industrial  

4 Promovarea slabă a 
potențialului turistic și 
investițional al regiunii 

5 

Existența forței de muncă 
tânără 

5 Puține oportunități de 
angajare în câmpul muncii 

5 

Acțiuni posibile care ar putea fi ușor de luat în considerare Coordonre  

Integrarea în economia locală a serviciilor de susținere a afacerilor (training, 
consulting, cercetare de piața, PR, servicii IT, design) 

CCI RM, Primăria 
Edineţ 

Facilitarea START-UP prin implementarea de programe de susţinere a 
întreprinderilor în sectoaraele ce se află în creștere în mun. Edineț 

Donatorii, Primăria 
Edineţ, instituţiile 
bancare, CCI RM    

Crearea facilităților de networking pentru motivarea tinerilor de a iniția 
propriile afaceri 

Primăria Edineţ 

Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri Donatorii, Primăria 
Edineţ 
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7. Analiza SWOT 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Prezenţa Parcului Industrial Edineţ; 

 Deschiderea administrației locale  faţă de 
investitori și antreprenorii locali; 

 Prezenta Camerei  de Comerț și Industrie, 
Edineț, Direcției Economie a CR Edineț ce oferă 
suport întreprinderilor locale; 

 Existenţa spaţiilor verzi, de agrement cu 
potenţial turistic, ce pot stimula crearea de noi 
afaceri; 

 Sectorul financiar este bine dezvoltat; 

 Prezenta asociațiilor obștesti active în diverse 
domenii sociale şi economice; 

 Edinet are statut de municipiu, astfel va putea 
beneficia de un volum mai mare de resurse 
financiare publice. 

Infrastructură de drumuri publice, sisteme de 
apeduct și canalizare deteriorate; 

Calificarea forței de muncă necorespunzătoare 
cerințelor pieței forței de muncă; 

Lipsa alternativelor extracuriculare pentru 
consolidarea capacităţilor  tinerilor  şi schimbul 
de experienţă în domenile emergente ale 
economiei; 

 Servicii de sprijin pentru afaceri 
nediversificate; 

 Facilități de producție insuficiente; 

Capacitatea redusă a PI Edinet de aprovizionare 
cu energie electrică suficientă pentru activitatea 
de producţie a rezidentilor; 

 Grad scazut de digitizare a serviciilor publice. 

Oportunităţi Ameninţări 

Creşterea numărului Programelor și Fondurilor 
ce oferă suport tinerilor antreprenori; 

 Dezvoltarea sectorului IT in mun. Edineț; 

 Existența parteneriatelor de dezvoltare cu: 
FEN, FISM, GIZ, USAID;  

Interesul investitorilor in regiune; 

Reglementarea organizării programelor de 
formare profesională tehnica prin învatamantul 
dual; 

 mun. Edinet este membru al Iniţiativei M4EG şi 
Convenţiei Primarlor privind Clima şi Energia; 

 Dezvoltarea tehnlogiilor inovatoare şi SMART; 

Nevalorificarea in totalitate a spatiului de 
producţie a Parcuilui Industrial. 

 Factorul politic instabil 

 Politizarea intituțiilor guvernamentale 

 Migrația forței de muncă în alte regiuni ale țării 
sau alte țări-efectul brain drain 

 Devalorizarea valutei naționale 

 Majorarea prețurilor la resursele energetice, 
telecomunicații, combustibil, transport 

 Îmbătrînirea populației 

 Corupţia  

Mediul fiscal şi legislativ instabil. 

Rata ridicata a dobinzilor pentru credit ce 
poate ameninta dezvoltarea afacerilor 
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8. Viziune și obiective 

VIZIUNEA STRATEGICĂ: 

 ”Municipiul Edineț – forța motrice a dezvoltării regionale și un loc atractiv 
pentru mediul antreprenorial și social ". 

Declaraţia de viziune a fost formulată ţinînd cont de aspiraţiile şi dorinţele cetăţenilor municipiului 
Edineţ din diverse pături sociale, precum şi ţinînd cont de viziunea autorităţiilor locale.  

Astfel Municipiul Edineț este văzut de cetățeni ca olocalitate din Regiunea de Dezvoltare Nord cu o 
infrastructură modernă, industrie și agricultură dezvoltată în baza unui mediu investițional atractiv, 
unde cetățenii raionului au acces la servicii educaționale, sociale și medicale de calitate, conform 
standardelor europene.  

Edineț este carte de vizită a Republicii Moldova cu mediu protejat, turism dezvoltat și tradiții locale 
valorificate. 

PRINCIPALELE OBIECTIVE: 

Pentru a contribu la atingerea viziunii, au fost identificate următoarele obiective specifice ca fiind 
prioritare: 

 

Obiectiv 1: Până în anul 2020, create condiții propice și mediu stimulator 
pentru deschiderea și operarea noilor afaceri în mun. Edineț. 

Obiectiv 2: Până în anul 2020,  sporită colaborarea şi interacțiunea între 
mediul de afaceri și actorii locali, regionali și naționali, ce vor susține 
dezvoltarea noilor afaceri în  mun. Edinet și vor promova spiritul 
antreprenorial  în rândul tinerilor. 

Obiectiv 3: Până în anul 2020, îmbunătățită infrastructura de suport 
pentru afaceri, inclusiv infrastructura edilitară pentru atragerea mai 
multor investitori locali și străini. 

 



   Plan de Dezvoltare Economică Locală 
pentru anii 2018-2020 

 

 
 

9. Planul de actiuni 

Primăria municipiului Edineț se angajează în principal să coopereze îndeaproape cu mediul de afaceri, comunitatea și cu reprezentanții societății civile pentru a 
accelera creșterea economică, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea locală durabilă și incluzivă prin întărirea eforturilor în cel puțin 3 din următoarele 
7elemente constitutive ale Inițiativei ”Primarii pentru Vreștere Economică” (vezi tab. 5) 

Tab 5. Planul de acțiuni 
 

Blocuri de 
probleme 

Obiective 
cheie 

Acțiuni / idei de 
Proiecte 

Durata  Partenerii 
implicați 

Costuri 
estimative, 
EUR 

Rezultate Indicatori de monitorizare 

Administrare 
prietenoasă cu 
businessul 
transparentă și 
necoruptă; 
 
Poziționare 
externă și 
marketing; 
 
Access la 
finanțare. 
 
Abilități și 
capital uman, 
incluzivitate 

 

Obiectiv 1: 
Până în anul 
2020, create 
condiții propice 
și mediu 
stimulator 
pentru 
deschiderea și 
operarea noilor 
afaceri în mun. 
Edineț. 
 

1.1. Crearea unui 
Incubator de afaceri 
în cadrul Parcului 
Industrial Edineț și 
facilităților pentru 
rezidenții PI Edineț și 
angajații acestora. 

 
 

02.2018-
06. 2019 

Primăria 
mun. Edineț; 
PI Edineț; 
Inițiativa 
M4EG; 
ODIMM 

60 000,00 1. Create facilități-conditii în 
cadrul PI Edineț pentru min. 10 
IMMuri 

2. Identificarea  și prestarea de 
către incubator a noilor servicii ce vor 
facilita inițierea rapidă a noilor afaceri 

3. Îmbunătățirea condițiilor de 
muncă pentru 120 de lucrători efectivi 
ai AIP din municipiul Edineț. 

1. Nr de birouri dotate cu 
echipament si mobilier-10 

2. Nr de servicii de suport 
în afaceri-min. 3 

3. Nr de spații pentru 
recreere- 1 zonă verde în 
premisele PI Edineț. 

4. Nr. de spații pentru 
cathering-1 zonă de catering 
creată în cadrul PI Edineț. 

1.2. Amenajarea 
gradinei publice ”V. 
Alecsandri”. 

07.2019-
12.2020 

mun. Edineț  
 

70 000,00 1. Create condiții favorabile 
pentru deschiderea noilor businessuri 
(îndeosebi în sfera turismului și 
activități conexe) în mun. Edineț, prin 
amenajarea a min. 1 spațiu de 
agrememt.  

1. Nr. de întreprinderi 
deschise în cadru grădinei 
publice - min 3 

1.3. Dezvoltarea 
culturii 
antreprenoriale în 
rândul tinerilor din 
mun. Edineț și crearea 
facilităților pentru 
introducerea 
elementelor 
inovatoare. 

07.2018-
10.2019 

PI Edineț; AO 
Centrul de 
Dezvoltare 
Comunitară 
Integrată 

15 000,00 1. Capacități crescute a tinerilor 
din în mun. Edineț de inițiere și 
dezvoltare a afacerilor. 

2. Create facilități și premise 
pentru facilitarea procesului de 
instruire 

1. Nr. de sesiuni de 
instruire organizate-5 sesiuni 

2. Nr de tineri instruiți- 
100 tineri 

3. Nr de săli de training 
echipate și dotate cu 
echipament IT și mobilier- 1 
sală de training  
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Cooperare și 
relaționare 
locală; 
 
Abilități și 
capital uman, 
incluziune; 
Access la 
finanțare 
 
Administrarea 
prietenoasă 
afacerilor, 
transparentă și 
fără corupție 

 

Obiectiv 2: 
Până în anul 
2020,  sporită 
colaborarea şi 
interacțiunea 
între mediul de 
afaceri și actorii 
locali, regionali 
și naționali, ce 
vor susține 
dezvoltarea 
noilor afaceri în  
mun. Edinet și 
vor promova 
spiritul 
antreprenorial  
în rândul 
tinerilor. 

2.1. Crearea 
facilităților pentru 
networking și suport 
în afaceri pentru 
tinerii antreprenori 

07.2018-
11.2019 

Primăria 
mun. Edineț; 
PI Edineț; AO 
Centrul de 
Dezvoltare 
Comunitară 
Integrată, CCI 

18 000,00 1. Crearea precondițiilor 
necesare pentru ajustarea calificărilor 
forței de munca existent la necesitățile 
pieței de munca.  

2. Facilitat procesul de 
colaborare între mediul 
antreprenorial, actorii locali, regionali 
și naționali.  

 

1. Nr de business huburi 
create-1 

2. Nr. de evenimente de 
networking între actorii locali, 
regionali și naționali 
organizate- minim. 6 

3. 1 mecanism pentru 
ajustarea sistemului de 
pregătire profesionala la 
necesitățile  businessului 

2.2. Integrarea 
soluțiilor SMART în 
procesul de 
consultare și luare a 
deciziilor la nivel 
local.  

06.2019-
12. 2020 

mun. Edineț  
 

100 000, 00 1. Facilitat procesul de 
comunicare între mediul de afaceri și 
APL 

1. Nr. de soluții SMART 
implementate- min. 1 

Terenuri și 
infrastructură;  
 
Poziționare 
externă și 
marketing. 

 

Obiectiv 3: 
Până în anul 
2020, 
îmbunătățită 
infrastructura 
de suport 
pentru afaceri, 
inclusiv 
infrastructura 
edilitară pentru 
atragerea mai 
multor 
investitori 
locali și străini. 

3.1. Construcția liniei 
de tensiune înaltă 
pentru 
aprovizionarea PI 
Edinet cu energie 
electrică 

01.2019-
12. 2020 

PI Edineț; 
Primăria 
mun. Edineț 

500 000,00 1. Asigurată eficiența energetică 
a  PI Edineț. 

1. Minim 3 rezidenți 
conectați la energie electrică. 

 

3.2. Construcția unei 
hale industriale de 
producere 

07.2018-
09.2019 

PI Edineț; 
Primăria 
mun. Edineț 

360 000,00 1. Îmbunătățită infrastructura de 
suport pentru inițierea unei afaceri de 
producție mai rapidă  

1. Nr. de m2 construiți- 
min. 1000 m2 

3.3. Modernizarea 
sistemului de 
aprovizionare cu apa i 
mun. Edinet 

01.2019-
12.2020 

Primăria 
mun. Edineț 

5 000 
000,00 

1. Îmbunătățită infrastructura 
edilitară (aprovizionare cu apă) în 
mun. Edineț 

 

1. Nr. de km de rețele 
edilitare modernizate-  34 km 
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10. Schema de finanțare 

Tab 6. Schema de finanțare 

 
Acțiuni 

Sursa de finanțare, Euro 

Costuri 
estimative 

Bugetul local 
 

FNDR, FEE, IFAD 
 

Bussines 

 
Donatorii (UE, 
USAID, GIZ, alți 

donator) 

Lipsa/ 
insuficiență 
de finanțare 

Observații 

1.1. Crearea unui Incubator de afaceri în cadrul 
Parcului Industrial Edineț și facilităților pentru 
rezidenții PI Edineț și angajații acestora. 

60 000,00 12 000, 00   48 000,00  - 

1.2. Amenajarea gradinei publice ”V. 
Alecsandri”. 

80 000,00  25 000,00  10 000,0 45 000,00  
- 

1.3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale în 
rândul tinerilor prin organizarea a 5 
traininguri tematice și crearea facilităților 
pentru introducerea elementelor inovatoare. 

15 200,00 1 000,00     200.00 14 000,00  

- 

2.1. Crearea facilităților pentru networking și 
suport în afaceri pentru tinerii antreprenori 

18 000,00 1 000,00  1 000,00 16 000,00  
- 

2.2. Integrarea soluțiilor SMART în procesul de 
consultare și luare a deciziilor la nivel local.  

110 000,00 20 000, 00   90 000,00  
- 

3.1. Construcția liniei de tensiune înaltă pentru 
aprovizionarea PI Edinet cu energie electrica 

500 000,00 50 000,00 450 000,00    
- 

3.2. Construcția a unei hale industriale de 
producere 

360 000,00 100 000,00   260 000,00  
- 

3.3. Modernizarea sistemului de aprovizionare 
cu apa in mun. Edinet, 

3 500 000,00 1 000 000,00   2 500 000,00 - 
- 

Total  
4 643 200,00 

1 209 000, 
00 

450 000,00 
11 200, 
00 

2  973 000,00 - 
- 
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11. Indicatori și mecanisme de monitorizare 

Pentru asigurarea procesului de monitorizare a fost creat un comitet de monitorizare format din reprezentanți ai sectorului public, privat și asociativ al 
municipiului Edineț. 

Comitetul de monitorizare se vor întruni în ședințe periodice ( la 3 luni) pentru a evalua stadiul implementării fiecărei acțiuni din plan măsurind  rezultatele 
atinse prin indicatorii planificați conform tabelului: 

Tab.7 Indicatori de monitorizare 

Stages / etape/acțiuni Plan de implementare Livrarea rezultatelor (schimbare) 

1.1. Crearea unui Incubator de 
afaceri în cadrul Parcului 
Industrial Edineț și facilităților 
pentru rezidenții PI Edineț și 
angajații acestora. 

1.2. Amenajarea gradinei 
publice ”V. Alecsandri”. 

1.3. Dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în rândul 
tinerilor prin organizarea a 5 
traininguri tematice și crearea 
facilităților pentru 
introducerea elementelor 
inovatoare. 

2.1. Crearea facilităților pentru 
networking și suport în afaceri 
pentru tinerii antreprenori 

2.2. Integrarea soluțiilor 
SMART în procesul de 
consultare și luare a deciziilor 
la nivel local.  

3.1. Construcția liniei de 
tensiune înaltă pentru 

1) Stadiul general 
de implementare până 
în prezent, care poate fi 
clasificat după cum 
urmează: 

 Inainte de termen 
 In grafic 
 Ușor de urmărit 
 Slignificantly off 

Track 

2)% din acțiunile LEDP 
care au fost efectiv 
implementate (sau a 
căror implementare a 
început); și 

3)% din cerințele 
bugetare ale Planului 
care au alocat de facto 
resurse financiare 
(inclusiv din surse 
externe). 

 

1.Indicatori specifici:  

 Nr de birouri dotate cu echipament si mobilier-10 
 Nr de servicii de suport în afaceri-min. 3 
 Nr de spații pentru recreere- 1 zonă verde în premisele PI Edineț. 
 Nr. de spații pentru cathering-1 zonă de catering creată în cadrul PI Edineț. 
 Nr. de întreprinderi deschise în cadru grădinei publice - min 3 
 Nr. de sesiuni de instruire organizate-5 sesiuni 
 Nr de tineri instruiți- 100 tineri 
 Nr de săli de training echipate și dotate cu echipament IT și mobilier- 1 sală de training 

Nr de business huburi create-1 
 Nr. de evenimente pentru networking organizate- minim 6 
 1 mecanism pentru ajustarea sistemului de pregătire profesionala la necesitățile  

businessului 
 Minim 3 rezidenți conectați la energie electrică. 
 Nr. de m2 construiți- min. 1000 m2 
 Nr. de km de rețele edilitare modernizate 34 km 

1.Indicatori generali ai impactului pe termen lung:  

1) Creșterea fluxului de investiții în PI Edineț-18 milioane EUR. până în anul 2022 

2) Creșterea numărului de locuri de muncă în PI Edineț (min 50% pentru femei și tineri)- În 
total 220 de locuri noi de muncă în cadrul PI Edineț până în anul 2022. 

3) Creșterea numărului de întreprinderi în PI Edineț și Incubatorul de Afaceri pentru tineri și 
femei- până în anul 2022 – min.  15 rezidenți 

5) Creșterea veniturilor generate de activitatea economică în bugetul local - până în anul 2022 
cu 110% 
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aprovizionarea PI Edinet cu 
energie electrica 

3.2. Construcția a 2 hale 
industriale de producere 

3.3. Modernizarea sistemului 
de aprovizionare cu apa in 
mun. Edinet, 
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12. ANEXE 

Anexa 1.  
Tab 1.1: Planul de Monitorizare Internă a activităților prezentate 

Anexa 2.  

Tab 2.1 . Lista principalilor 10 agenţi economici (după volumul de vânzări) la 01.01.2017  

Tab 2.2. Clasificarea întreprinderilor în funcție de mărime  

Tab 2.3. Clasificarea activitaților economice 

Tab 2.4.  Evaluarea cooperării locale 

Tab 2.5. Sectoarele de creștere (subsectoarele) și provocările acestora 

Tab 2.6. Accesul la resurse financiare  

Tab 2.7. Necesitățile Sectorului privat în domeniul infrastructurii și terenurilor 

Tab 2.8 A. Situația abilităților 

B. Cum este organizat/ funcționează domeniul local pentru a echilibra competențele necesare și 

oportunitățile de angajare - analiza sistemului 

 

Anexa 3. Decizia de desemnare a grupului de lucru pentru elaborarea PDEL 

Anexa 4. Lista participantilor la Ședințele Clubului Economic Consultativ organizate pentru 

elaborarea PDEL 

Anexa 5. Poze de la Șendințele Clubului Economic Consultativ 
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Anexa 1 

Tabelul 1.1: Planul de Monitorizare Internă a activităților prezentate 

Activitatea / Ideea de 
proiect 

Durata 
(start/ finiș) 

Rezultatele așteptate 
luna 1-6 (ianuarie-

iunie 2018) 

Rezultatele așteptate 
luna 7-12 (iulie-
decembrie 2018) 

Rezultatele așteptate 
luna 13-18 

(ianuarie-iunie 
2019) 

Rezultatele așteptate 
luna 19-24 (iulie-
decembrie 2019) 

Rezultatele așteptate 
luna 25-36 (ianuarie 2020-

decembrie 2020) 

1.1. Crearea unui 
Incubator de afaceri în 
cadrul Parcului 
Industrial Edineț și 
facilităților pentru 
rezidenții PI Edineț și 
angajații acestora. 

 
 

02.2018-06. 
2019 

Activități de pregătire 
(pregatire caiet de 
sarcini si organizare 
licitatie) 
 

10 birouri dotate cu 
echipament si mobilier 
pentru IA a Parcului 
Industrial Edineț 

1 zonă de catering creată 
în cadrul PI Edineț. 
 

1 zonă verde (spațiu 
de recreere) creată în 
premisele PI Edineț. 

min. 3 servicii de 
suport în afaceri 
identificate  

- - 

1.2. Amenajarea 
gradinei publice ”V. 
Alecsandri”. 

07.2019-
12.2020 

- -  amenajarea a min. 1 
spațiu de agrement. 

Min. 3 întreprinderi deschise 
în cadru gradinei publice.  

1.3. Dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în 
rândul tinerilor din 
mun. Edineț și crearea 
facilităților pentru 
introducerea 
elementelor inovatoare. 

07.2018-
10.2019 

Activități de pregătire 
(pregatire caiet de 
sarcini si organizare 
licitatie) 
 

 

1 sală de training echipată 
și dotată cu echipament IT 
și mobilier 
 

- 5 sesiuni de instruire 
organizate pentru 100 
tineri 

- 

2.1. Crearea facilităților 
pentru networking și 
suport în afaceri pentru 
tinerii antreprenori 

07.2018-
11.2019 

- 1 business hubi creat 

 

1 mecanism pentru 
ajustarea sistemului 
de pregătire 
profesionala la 
necesitățile  
businessului 
 

minim. 6 Nr. de 
evenimente de 
networking între 
actorii locali, regionali 
și naționali 
organizate- 

 

- 

2.2. Integrarea 
soluțiilor SMART în 
procesul de consultare 

06.2019-12. 
2020 

- - - Pregătirea caietului 
de sarcini 

min. 1 soluțe SMART 
implementată  
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și luare a deciziilor la 
nivel local.  
3.1. Construcția liniei 
de tensiune înaltă 
pentru aprovizionarea 
PI Edinet cu energie 
electrică 

01.2019-12. 
2020 

- - - - Activități de 
pregătire 
(pregatire caiet de 
sarcini si organizare 
licitatie 

Minim 3 rezidenți ai PI 
Edineț conectați la energie 
electrică. 

 

3.2. Construcția unei 
hale industriale de 
producere 

07.2018-
09.2019 

- - Activități de pregătire 
(pregatire caiet de sarcini 
si organizare licitatie) 
 

Design technic 
elaborat 

1 hala industrială cu 
min.  1000 m2 
construită 

- 

3.4. Modernizarea 
sistemului de 
aprovizionare cu apa in 
mun. Edinet, 

01.2019-
12.2020 

- - - - Activități de 
pregătire 
(pregatire caiet de 
sarcini si organizare 
licitatie 

Îmbunătățită infrastructura 
edilitară (aprovizionare cu 
apă) în mun. Edineț cu min. 
34 km 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Plan de Dezvoltare Economică Locală 
pentru anii 2018-2020 

 

 
 

Anexa 2 
 

Tabelul 2.1 .Lista principalilor 10 agenţi economici (după volumul de vânzări) la 01.01.2017 
Denumirea Domeniul Produse  

SRL TOVITO-LIR Industrie  Producerea și comerțul materialelor de construcție  (cu 
ridicata și amănuntul) 

SRL TB fruit Industrie  Rezident PI Edineț, produce suc concenrtat din mere 
SRl “Vlados-Com” Comerţ Servicii de reastaurant  
SRL “Gloria-Qvarc” Industrie Produse petroliere  
SRL Dimigor Comerț  Mărfuri de larg consum și materiale de construcție 
SRL Paine pe Vatră  Comerț Producerea painii   
SRL “Caro-Service”  Comerţ Servicii hoteliere și restaurant, balne sanatoriale  
Î.I “Cristea Alexandru” Comerţ Producerea uleiului din floarea soarelui 
SA BTA 12 Servicii  Servicii logistica și  transport auto 
SRL Edineț Gaz Servicii Distribuirea prin rețele a gazului natural 
GT Scutari  Victor Agricultură  Creșterea produselor agricole, depozitare si export 
SRL Constructorul  Construcții  Prestare servicii de construcție 

Sursa: Inspectoratul fiscal de stat 
 

Tab 2.2. Clasificarea întreprinderilor în funcție de mărime 
Titlu Numărul de angajați1 Suma cifrei de afaceri, lei 
Micro-întreprindere 
(Antreprenor individual) 

 
1 – 9 

pînă la 9 milioane de lei 

Afaceri  Mici 10-49  pînă la 25 de milioane de lei 
Afaceri medii 50 – 249 pînă la 50 de milioane de lei 
Afaceri mari Mai mult decit 249 Mai mult de 50 de milioane lei 

Sursa: http://lex.justice.md/md/366638/, LEGE Nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii 
 

Tab 2.3. Clasificarea activitaților economice 
Tipul activităților economice 

Producerea industrială 
Producerea agricolă 
Comerț cu amănuntul 
Comerțul angro 
Servicii de susținere a afacerilor (training, consulting, cercetare de piața, PR, publicitate) 
Servicii medicale 
Servicii legale (notar, avocat) 
Servicii sociale (Saloane de coafură, spalatorie, servicii de reparații auto, servicii de reparații minore) 
Restaurante,cafenele,baruri etc. 
Servicii IT 
Transport 
Construcții 
Servicii de comunicare 
Servicii creative (design,fotograf,video,design web,social media …) 
Managementul deșeurilor 
Turism 
Patrimoniul cultural 
 

Tab.2.4.  Evaluarea cooperării locale 
N/o Titlul / funcția  și 

domeniul de 
expertiză sau 

activitate 

Numele 
Instituției / 
persoanei 

(expertului)  

Realizări  din cooperare și modul 
de cooperare, sunt permanente 

sau adhoc / ocazionale 

Evaluarea 
cooperării: 

 este utilă sau nu 
este utilă 

                                                             
1    (2) Criteriul definitoriu constant folosit la clasificarea întreprinderilor mici şi mijlocii în scopuri statistice este numărul mediu 
anual de salariaţi. 

http://lex.justice.md/md/366638/
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1 Prestarea serviciilor de 
atragere a invistițiilor 

și promovare și 
susținere a afacerilor,  

Camera de 
Comerț și 

Industrie filiala 
Edineț 

Evenimente comune, proiecte 
comune relizate ocazional  

Utile sunt rezultatele 
dar metodele necesită 

a fi imbunătățite 

2 Deschiderea Spălătorie 
Sociale Edineț 

AO AREAP/  A. 
Resetnicov 

În oraşul Edineţ a fost deschisă o 
spălătorie socială, unde oamenii cu 
venituri modeste sau cei cu nevoi 

speciale vor putea să spele şi să calce 
haine fără să plătească. Spălătoria a 

fost deschisă în cadrul unui 
parteneriat public-privat. 

utilă 
 

6 Clubul Consultativ 
NEXUS Edineț-

susținerea mediului de 
afacere  

ONG IASCI/ 
Centrul NEXUS 

Edinet 
 

În scopul sustinerii migrantilor 
reveniti acasa de asi deschide un 

business a fost creat grup 
consultative in cadrul unui proiect 

 
utilă 

8 Procesarea merelor si 
crearea locurilor de 

munca 

TB Fruit Toti producatorii agricoli și-au gasit 
piața de dezfacere cu un prez 

atractiv, s-au creat noi locuri de 
muncă  

utilă 

9 Inregistrare, 
consultare si informare 

cu privire la noile 
locuri de muncp 

Oficiul forțelor 
de muncă 

120 șomeri au fost angațați în 
campul muncii  

Utila dar necesită 
schimbarea și 

dezvoltarea unei 
metode mai eficiente 

de cooperare cu 
mediul de afaceri  

10 Pregătirea profesională 
a muncitorilor calificați 

la întreprinderi din 
domeniul: 

Scoli 
profesionale 

Scolile profesionale pregatesc cadre 
calificate pentru agenții economici 

care colaboreaza efficient. De 
asemenea, agenții economici încheie 

contracte de ucenicie cu studenții 
școlilor profesionale în baza 

acordului de colaborare între scolile 
profesionale si agenții economice 

(conmformitatea agentilor economici 
se vertifica de CCI, Edineț )  

Utilă 
 

11 Asistență în asigurarea 
dezvoltării locale 
durabile integrate 

ONG- național 
CDCI 

Initiative de proiecte adhoc Coperarea utilă, iar 
metodele de 

cooperare necesită a 
fi dezvoltate 

12 Administrarea Parcului 
Industril Edineț 

Parcul Industril 
Edineț 

Acțiuni pentru atragerea 
investitorilor și înregistrarea noilor 

rezidenți 

Utilă, necesită  și 
oportună a fi 

dezvoltată 
 

Tab 2.5. Sectoarele de creștere (subsectoarele) și provocările acestora 
Sectoare/ sub-

sectoare de 
activitate 

econnomică 

Provocări/Probleme principale la nivel de sector care  ar avea nevoie de asistență și 
suport în afaceri 

Industrie:  
Producerea 
industrială 

 Informarea producătorilor industriali despre  noile tehnologii în procesul 
industrial pentru eficinetizarea procesului și ajustarea produselor la nivelul actual al 
dezvoltării tehnologice și cerințelor UE de calitate.  

 Mai multă forță de muncă calificată. 
 bază de date despre potențiali parteneri de dezvoltare și programe de finanțare.  
 Crearea facilități de producer pentru potenșialii rezidenți ai PI Edineț. 

Agricultură: 
Producerea 

agricolă 
 Facilitarea cooperării între producătorii agricoli/fermieri pentru dezvoltarea 

infrastructurii de păstrare, prelucrare și realizare a produselor agricole.  
 Suport în crearea a ami multor cooperative și lărgirea/diversificarea lanțurilor 

valorice. 
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Comerț:  
Comerț cu 

amănuntul 
 Continuarea sistemului de patentare 
 Reabilitarea infrastructurii locale 
 Crearea și amenajarea unei noi piețe agro-alimentare cu condiții adecvate 

Comerțul angro  Identificarea și eschiderea a noi piete de desfacere 
 Crearea de asociații/cooperative pentru dezvoltarea cvomerțului angro 

Servicii:  
Servicii de 

susținere a 
afacerilor  

 Crearea capacităților pentru prestarea serviciilor de susținere a afacerilor 
(training, consulting, cercetare de piața, PR, publicitate). 

 Facilitarea cooperării între părțile interesate (ONG, mediul de afaceri, APL, 
instituții educaționale, financiare autorități de nivel regional/national etc) 

Servicii IT  Informare privind oportuniățile existente,  tehnologii existente, inovații, susținere 
în startare rapidă 

 Creare facilități pentru dezvoltarea capacităților în domeniul IT 
 Educarea tinerilor din localitate  

Managementul 
deșeurilor 

 Informare tehnologii noi, prietenoase mediului, programe existente, support în 
sensibilizare populației. 

 Creare PPP 
Turism  Informare privind oportuniățile existente,  tehnologii existente, inovații, susținere 

în startare rapidă 
 Calificarea resurselor umane 
 Infrastructură slab dezvoltată (servicii de utilități publice) 

 

Tab 2.6. Accesul la resurse financiare  
Instituția/Donatorul 
(inclusiv bănci și alte 

instituții de creditare) 

Clienți eligibili / 
beneficiari 

Sectoarele / 
activitățile 
economice 
preferabile 

Suma min și 
max oferită 

Cerințe 
(garanții, etc.) 

Credite preferențiale  
pentru scopuri 

investiționale (dlc - 
reflow) disponibile prin 

MoldCredit SRL 
BC ”Banca de Economii” 

S.A., BC "Moldova-
Agroindbank” S.A. 

BC "Fincombank" S.A., BC 
"COMERȚBANK" S.A. 

BC "EuroCreditBank" S.A., 
BC "Eximbank – Gruppo 

Veneto Banca" S.A. 
BC "ProCredit Bank” S.A., 
BC ”Victoriabank” S.A.BC 

”Banca Socială” S.A., BC 
"Energbank" S.A. 

BC "Mobiasbanca" S.A. 
Groupe Societe Generale, 

BC "Moldindconbank" S.A. 

Întreprinderi 
înregistrate care 
doresc să 
efectueze 
investiții în 
diverse sectoare 
(conform 
cerințelor 
proiectelor) 

Investiții în 
mijloace fixe 
(mijloace RISP) 
Investiții în 
agricultură 
(mijloac e FIDA) 
Investiții și 
circulante în 
sectorul vitivinicol 
(mijloace BEI – 
filiera vinului) 
Investiții și 
circulante / 
expotatori 
(mijloace PAC) 
Investiții și 
circulante 
(mijloace KFW) 

În dependență 
de proiect 

Perioada de 
grație: Negociabil cu 
banca participantă- 
Dobânzi reduse, se 
stabilesc de băncile 
participante 

Asociații de economii și 
împrumuturi 

 

GT și persoane 
fizice 

Agricultura și 
comerț  

De la 5000 lei 
pina la 300 000 
lei 

Garanție bancara sau 
gaj  

Organizații donatoare   
IFAD  

 
Întreprinderi mici 
şi mijlocii, 
Gospodării 
Țărănești, grupuri 
de producători 
din spațiul rural, 
doar care practică 
activități agricole, 

-Stimularea 
investițiilor în 
lanțurile valorice 
susținute în cadrul 
Programelor IFAD 
-Grant (cu 
porțiune de credit) 
pentru 

In dependent 
de specificul 
grantului 

Granturile sunt 
acordate în baza 
rezultatelor 
concursului anunțat și 
a rezultatelor 
evaluării cererilor de 
finanțare, înaintate de 
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tineri 
antreprenori 

dezvoltarea 
afacerilor agricole 
și neagricole în 
mediul rural 
-etc 

grupul-client către 
UCIP-IFAD.  
 

ODIMM Lucrători migraţi 
sau rude de 
gradul întâi, 
Femei 
antreprenoare, 
 

Promovarea 
creării micilor 
afaceri şi 
acordarea 
suportului la 
dezvoltarea 
întreprinderilor 
existente 
Programe: Pare 
1+1, GEA,  

n/a Business plan 

Camera de Comert si 
Industrie (CCI) 

Antreprenori 
Asociaţii pentru 
promovarea 
facerilor 
Asociaţii de 
turism 
Business 
incubatoare 
Parcuri 
tehnologice 

Dezvoltarea 
afacerilor, 
dezvoltarea 
abilitatilor de 
antreprenoriat 
prin facilitarea 
Participării 
acestora la tirguri 
si expozitii, 
Cursuri de 
perfectioanare a 
abilitatilor de 
antreprenoriat si 
dezvoltare a 
afacerilor. 

n/a n/a 

Asociaţia Internaţională 
de Dezvoltare-  Proiectul 

ameiliorarea 
competitivităţii: PAC-2 

IMM-urile din 
Republica 
Moldova cu până 
la 249 de angajaţi. 
Prioritate au IMM 
din sectoarele: -
 produse 
alimentare şi 
băuturi; -
 produse 
electronice şi 
mecanice; textile 
şi îmbrăcăminte -
tehnologii 
informaţionale și 
externalizarea 
proceselor de 
afaceri. 

PAC II oferă IMM-
urilor din 
Republica 
Moldova suport 
financiar pentru a 
investi în servicii 
de dezvoltare a 
afacerii care vor 
ajuta 
întreprinderile să-
și sporească 
competitivitatea la 
export   

Grantul va 
acoperi pînă la 
50% din costul 
serviciilor de 
dezvoltare 
implementate. 
Suma maximă 
per beneficiar 
constituie 
echivalentul a 
200.000 MDL. 

Întreprinderile pot fi 
considerate eligibile 
dacă vor prezenta un 
proiect de 
îmbunătăţire a 
afacerii ce 
demonstrează 
sporirea 
competitivităţii la 
export. 

BERD-Echipa de 
susținere a micului 

business moldova 

Întreprinderi mici 
și mijlocii (10-250 
excepție 500 
angajați) ocupate 
în producție, 
servicii și comerț. 
Capital majoritar 
privat, 
moldovenesc. 
Istorie de 
activitate minim 
doi ani, experiență 
redusă în 

Co-finanțarea 
procurărilor de 
servicii de 
consultanță de 
către 
întreprinderile 
mici și mijlocii. 

50-70% 
(exclusiv taxe) 
din suma totală 
a proiectului, 
dar nu mai mult 
de 10 000 EUR 

Capital majoritar 
privat, moldovenesc. 
Istorie de activitate 
minim doi ani, 
experienţă redusă în 
utilizarea serviciilor 
de consultanţă. 
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utilizarea 
serviciilor de 
consultanță. 

Guvernul Japoniei, 
Uniunea Europeană- 

PROGRAMUL 2KR 

Întreprinderi 
agricole 
înregistrate 

Leasing 
preferențial de 
tehnică agricolă. 

Variabil, în 
funcție de 
echipamentul 
procurat 

N/A 

Agenția pentru Inovații 
și Transfer Tehnologic 

 

Intreprinderi 
Micro, Mici și 
Mijlocii, 
Institutele de 
Cercetare 

Granturi / 
Subvenții pentru 
Implementarea 
unei inovații sau 
transfer de 
tehnologii noi 
pentru Republica 
Moldova în 
următoarele 
direcții strategice: 
Materiale, 
tehnologii și 
produse 
innovative, 
Eficiență 
energetică și 
valorificarea 
surselor 
regenerabile de 
energie, Sănătate 
și biomedicine, 
Biotehnologie 
 

Maximum 50% 
din suma 
investiției, 
maximum 1 
mln lei pe an. 
 

 

 

Tabela 2.7. Necesitățile Sectorului privat în domeniul infrastructurii și terenurilor 
Necesitățile sectorului privat 
exprimate în funcție de tipul 

de infrastructură 

Prevederile 
existente pe 

acest segment 

Necesități orientative de 
viitor (pentru următorii 6 

ani) 

Proprietăți/locuri 
publice care ar putea fi 

potențial dezvoltate  
Micro-companie sau spațiu de 
lucru pentru comercianți 
(ateliere) – (cu/fără) facilități/ 
infrastructură comună  

Nu exista Identificarea terenului si 
crearea unei piete agro-
industriale 
 

n/a 

Spații pentru oficii – (cu/fără) 
utilizarea comună a 
facilităților/infrastructurii 

Nu sunt Crearea spațiilor de birou și 
echiparea acestora cu tot 
utilajul necesar 

Clădirea  administrativă 
din PI Edineț 

Incubator de afaceri (< 10 start-
up/micro-companii; > 10 start-
up/micro-companii) 
 

Nu sunt Crearea și dezvoltarea unui 
Incubator de Afaceri, precum și 
diversificarea serviciilor 
pentru sprijinul afacerilor 

Clădirea  administrativă 
din PI Edineț 

Parc industrial / de afaceri este Extinderea spațiilor de 
producere 

PI Edineț 

Parc tehnologic / științific 
 
 

Nu este O parte din activitate poate fi 
acoperită de Business Hub ce 
poate fi creat odată cu Business 
Incubatorul 

Clădirea  administrativă 
din PI Edineț 

 
 

Tab 2.8 A. Situația abilităților 
Sector 

(conform 
tabelului 1) 

Situație Curentă de 
competențe (de 
exemplu, lipsă 
semnificativă / ușoară 

Situația viitoare estimată 
 (de exemplu, lipsă semnificativă / 
ușoară / nepotrivire / acces la 
cerere) 

Direcția posibilă de 
acțiune 
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/ nepotrivire / exces la 
cerere 

Industrie Lipsă semnificativă 
pentru activitățile 

economice în cadrul PI 
Edineț 

Pe viitor pot deveni nepotrivite Corelarea curiculumului din 
școlile profesionale cu 

necesitățile rezidenților PI 
Edineț 

Agricultură  lipsă semnificativă a 
competențelor 

 

acces la cerere 
dezvoltarea profesioniștilor pentru 
producerea în agricultură ecologică, 

produse competitive pe piețe 
europene 

Educarea tineretului și 
promovarea  

Comerț ușoară acces la cerere 
dezvoltarea brandului de comerț 

electronic si e-marketing 

Cursuri de instruire în 
domeniu 

Servicii  Lipsă semnificativă Dezvoltarea serviciilor  IT Susținerea START-Up în 
acest domeniu 

Turism nepotrivire acces la cerere Corelarea curiculumului din 
școlile profesionale cu 

necesitățile rezidenților PI 
Edineț 

 

Tab 2.8 B.Cum este organizat/ funcționează domeniul local pentru a echilibra competențele necesare 
și oportunitățile de angajare - analiza sistemului 

Punctele forte în modurile actuale de 
lucru. 

Evaluarea 
importanței 
(1-5) 

Punctele slabe în modurile actuale 
de lucru 

Evaluarea 
importanț
ei (1-5) 

Dorința tuturor actorilor, factorilor de 
decizie de a coopera și îmbunătăți sistemul 

educațional existent 

1 Cooperare redusă între instituțiile de 
învățământ și mediul de afaceri 

1 

Existența a doua colegii profesionale in 
regiune 

1 Migrația tinerilor-brain drain 3 

Existența unor premise pentru atragerea de 
noi investiții în localitate, care vor genera 

noi locuri de muncă 

3 Curricula învechită ce nu corespunde 
necesităților pe piața forței de muncă 

1 

Organizarea de cursuri de instruire în cadrul 
diferitor programe pentru promovarea 

activităților de antreprenoriat și dezvoltarea 
spiritului de antreprenor în rindul 

tineretului 

1 Necointeresarea persoanelor  
Necesitatea creării unei platforme 
online unice 

5 

Organizarea meselor rotunde Oficiul Forței 
de Muncă și actorii principali pe o platformă 

unică 

4 Corelarea curriculei  3 

Semnarea Acordurilor de colaborare dintre 
Școlile Profesionale și operatorii economici 

2 Necunoașterea tradițiilor  
Pot să nu genereze venituri doar în 
parteneriat cu dezvoltarea turizmului 

2 

Modalități  posibile de lucru care ar îmbunătăți situația 
Cooperarea cu Școlile Profesionale din regiunea nord pentru ajustarea curiculumei la necesitățile economiei locale din 

regiune 
Colaborarea Incubatorului de Afaceri și Parcului Industria Edineț cu Oficiul Forței de Muncă din raion  

Crearea unei baze de date cu cererea pe piața forței de muncă și publicarea acesteia  
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Anexa 3. Decizia de desemnare a grupului de lucru pentru elaborarea PDEL 

 



Plan de Dezvoltare Economică Locală 
   pentru anii 2018-2020 

 
32 

 

Anexa 4. Listele participantilor la Ședințele Clubului Economic Consultativ organizate pentru 

elaborarea PDEL
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Anexa 5. Poze de la Șendințele Clubului Economic Consultativ 
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