
 

 
 

 
 

FOAIE DE PARCURS COMUNĂ 

DE PROMOVARE A DEZVOLTĂRII ECONOMICE LOCALE  ÎN 

MUN.EDINEȚ 
pentru perioada anilor  2023 –  2025 

 

Anexă la Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a mun. Edineț pentru perioada anilor 2021-

2025 

 
 

 

I: CONTEXT 

În anul 2020 municipiul Edineț a elaborat și aprobat printr-un proces participativ Strategia de Dezvoltare Socio-Economică  pentru perioada anilor 

2021-2025.  

Pe parcursul anilor 2019 - 2022, Primăria și Asociația Băștinașilor din Edineț au colaborat în scopul consolidării unui parteneriat durabil pentru 

promovarea în comun a dezvoltării economice locale, implementând o serie de acțiuni care au fost corelate cu Planul de Acțiuni al Strategiei, pe 

orientarea strategică 2. DEZVOLTAREA UNUI MEDIU ECONOMIC ȘI TURISTIC COMPETITIV CU IMPLICAREA REZIDENȚILOR 

NAȚIONALI ȘI INTERNAȚIONALI. Acțiunile planificate au fost implementate în baza unor foi de parcurs economic pe perioade scurte ( de 6 

luni) prin unirea eforturilor băștinașilor și comunității antreprenoriale locale.  

 În particular, grație colaborării dintre APL și AdB, s-a reușit mobilizarea și consolidarea capacităților antreprenorilor locali să dezvolte 

infrastructura de susținere a afacerilor din mun. Edineț, precum Parcul Industrial Edineț și Centrul de Afaceri din centrul orașului.  Aceste inițiative 

au contribuit la crearea noilor locuri de muncă, la atragerea noilor servicii și produse pentru locuitori dar și la atragerea noilor investiții în localitate. 

Noile investiții în infrastructura de afaceri a contribuit și la îmbunătățirea aspectului urban al centrului orașului.  

Primăria municipiului Edineț 

 
      
 
 

Asociația Băștinașilor din Edineț 
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O   atenție deosebită a fost acordată dezvoltării urbane a municipiului Edineț, care tinde să devină un pol de creștere socio-economică regional în 

nordul țării. În acest scop s-a reușit atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii publice urbane, inclusiv aplicarea 

tehnologiilor inteligente, dar și consolidării relațiilor APL, Asociației de Băștinași cu mediul antreprenorial local, prin aplicarea tehnologiilor 

inteligente în procesul de comunicare și prestare a serviciilor publice către antreprenori.   

Aplicarea tehnologiilor inteligente în zona urbană atrage după sine necesitatea dezvoltării sectorului TIC în municipiul Edineț pentru a spori 

consumul de noi tehnologii și gradul de digitalizare în comunitate. Astfel în scopul susținerii companiilor locale din domeniul TIC a devenit una din 

prioritățile dezvoltării economice pentru urmării ani.   

În primii ani  de implementare a planului de acțiuni de dezvoltare economică a localității, procesul a fost afectat de mai mulți factori externi. Acești 

factori afectează în continuare posibilitatea realizării acțiunilor în modul cum au fost planificate. Printre acești factor se numără –  recesiunea 

economică din cauza Pandemiei globale de COVID-19, situația politică din țară, războiul din Ucraina.  

Schimbări în contextul dezvolării economiei locale în anii 2023-2025, provocate de factorii externi în anii 2020-2022: 

- Războiul din Ucraina a marcat mulți investitori să renunțe sau să pună pe ”stand by”  investițiile planificate , pentru a evita multitudinea 

de riscuri apărute odată cu acesta. Antreprenorii sunt orientați mai mult spre menținerea afacerilor decât spre dezvoltare/extindere. 

- Perturbările în procesul de logistică și a accesului către piața Rusiei și alte piețe accesate prin tranzitarea Ucrainei au stopat livrările unor 

producători agricoli din zonă, care sunt în căutarea noilor piețe de desfacere. Adaptarea la noi cerințe de piață cere un timp mai îndelungat și 

investiții în adaptarea procesului de producere.  

- Creșterea bruscă a prețurilor la energie și în general criza energetică în Europa a dus la stoparea sau diminuarea unor produceri locale și 

orientarea antreprenorilor locali spre căutarea surselor alternative de energie.  

- Criza provocată de pandemie urmată de criza energetică a scăzut și va scădea în continuare capacitatea de plată a consumatorilor, ce în 

consecință se va răsfrânge și asupra producătorilor și comercianților. 

- Riscul instabilității valutare se va menține pe perioada războiului și provoacă incertitudine în luarea deciziilor de dezvoltare a companiilor 

orientate spre export.  

- Riscul emigrării masive a locuitorilor persistă și se va acutiza cu continuarea războiului din Ucraina, va crește și mai mult insuficiența 

forței de muncă calificată pe piața locală.  

 

Oportunități apărute în urma schimbării contextului local: 
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- Pandemia a forțat companiile să se adapteze noilor realități și să aplice noi modalități de activitate cu aplicarea tot mai intensă a TIC și 

instrumentelor digitale, fapt care  necesită creșterea abilităților digitale a forței de muncă locale, dar și gradul de digitalizare a companiilor. 

- Existența băștinașilor stabiliți cu traiul în țările Europene, pot deveni un suport în deschiderea de noi piețe pentru prestatorii de servicii IT 

din localitate. 

- Guvernul a adoptat și lansat noi programe de granturi și subvenționare pentru antreprenorii existenți cu valori mai atractive pentru a 

investi în modernizare, digitalizare și utilizarea surselor alternative de energie în procesele de producere . 

- Uniunea Europeana la fel se confruntă cu dificultăți în dezvoltarea economică, , se stopează investițiile în noi construcții, care duc la 

reducerea locurilor de muncă, acest lucru poate contribui la orientarea unor băștinași de a se întoarce acasă, dar pentru ai atrage este nevoie de a 

pregăti pentru ei acțiuni de suport și orientare spre activități economice atractive acasă prin informare și consultanță în atragerea de finanțări și 

inițiere de noi afaceri.  

 

 

II: GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DIRECȚIEI STRATEGICE 2 DEZVOLTAREA UNUI MEDIU 

ECONOMIC ȘI TURISTIC COMPETITIV CU IMPLICAREA REZIDENȚILOR NAȚIONALI ȘI INTERNAȚIONALI A 

STRATEGIEI DSE EDINEȚ PENTRU ANII 2020-2025 

În scopul monitorizării și evaluării gradului de implementare a strategiei de dezvoltare socio-economică a mun. Edineț la compartimentul dezvoltare 

economică în luna Septembrie 2022, Echipa Economică Locală a orașului s-a întrunit într-un atelier de lucru pentru a analiza și evalua , precum și a 

propune ajustări la planul de acțiuni pe direcția strategică 2 a Strategiei. 

Astfel, la ședință s-a constatat că în perioada anilor  2021 –  2022, din acțiunile planificate pentru atingerea obiectivelor stabilite în direcția strategică 

2.  au fost realizate următoarele :  

 Dezvoltarea și prestarea serviciilor de informare și consultanță pentru business-ul mic și mijlociu în cadrul PI- create 1 serviciu nou de susținere 

a micilor antreprenori 

 Atragerea micilor antreprenori în cadrul Incubatorului de Afaceri – au fost atrași 3 mici antreprenori cu un număr de 6 locuri de muncă 

 Atragerea noilor investitori în domeniul prelucrării produselor agricole specifice zonei -  au fost atrași 2 producători, fiind create în total 120 

locuri de muncă  

  Crearea și promovarea Ghidului Investițional al PI – elaborat de PI – o sursă de informare a potențialilor investitori dezvoltată  
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 Susținerea producătorilor agricoli în dezvoltarea lanțului valoric agroalimentar, bazat pe producție bio -1 nou rezident în PI a lansat producerea 

de euro-palete pentru dezvoltarea pomiculturii  

 Instruirea tinerilor și a persoanelor cu dizabilități în domeniul IT – un program de instruire, 30 tineri participanți, sunt stimulate crearea a 

10 locuri de muncă 

 Elaborarea conceptului turistic al localității – un concept elaborat, create premise pentru dezvoltarea turismului 

 Crearea unei zone de odihnă/ recreere/promenadă , atractivă pentru turiști în Grădina Publică „V. Alecsandri” – identificată zona și selectat 

designul pentru amenajare și identificate sursele de finanțare a investiției 

 Formarea unei echipe de ghizi profesioniști – formați 3 ghizi 

 Crearea traseelor turistice tematice urbane – create 2 trasee turistice 

 2.4.4. Crearea unui centru de artizanat, cu magazin specializat pe produse locale, ateliere de formare și master-classuri pentru diferite grupuri de 

populație, inclusiv turiști, tururi în zone turistice ale raionului- identificate locația și sursele de finanțare 

 

Astfel,  în rezultatul evaluării s-a constat că circa 40% din acțiunile planificate la direcția strategică 2. a Strategiei de dezvoltare socio-

economică a mun. Edineț, au fost implementate totalmente sau parțial ( unele din ele sunt planificate pe toată perioada de planificare) în 

perioada anilor 2021-2022 . 

   Datorită eforturilor comune ale APL, ADB  și antreprenorilor locali cu suportul donatorilor și bugetului local în mun. Edineț  a fost     

stimulată: 

- crearea a peste circa 130 locuri de muncă 

- Crearea unui centru de afaceri  
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III: PLANUL DE ACȚIUNI PROPUS PENTRU ANII 2023-2025 

 
Direcția strategică 1. Dezvoltarea unui mediu economic și turistic competitiv cu implicarea rezidenților naționali și internaționali.    

 

Obiectiv specific 2.1. Crearea unui mediu favorabil pentru susținerea agenților economici, inclusiv femei și bărbații, persoane cu nevoi 

speciale 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 

estimat, 

mii lei 

Potențiale surse 

de finanțare 

2.1.1. Reactualizarea planului local de 

acțiuni DEL 2022-2025 şi susținerea 

rezidenților locali și internaționali 

2022  APL 

 Agenți 

economici  

 OSC 

 Plan reactualizat 

 Nr. de agenți economici 

(femei și bărbați) 

beneficiari 

20 Buget local, 

Finanțatori 

externi 

2.1.2. Dezvoltarea și prestarea serviciilor 

de informare și consultanță pentru 

business-ul mic și mijlociu în cadrul 

PI 

2021-2025  Agenți 

economici 

 Incubatorul de 

Afaceri  

 Nr de servicii 

consultative prestate 

 Nr de start-uri 

200 Buget local 

Agenți economici 

Finanțatori 

externi 

2.1.3. Eficientizarea procesului de 

comunicare și colaborare între 

mediul de afaceri și APL prin 

digitalizarea serviciilor prestate de 

primăriei mediului antreprenorial 

2020-2025  APL 

 CCI 

 Incubatorul de 

Afaceri 

 Nr. 

activităților/ședințelor 

organizate 

 Nr. participanților (femei 

și bărbați)  

 Nr. acordurilor de 

colaborare/parteneriat 

semnate 

30 Buget local 

Agenți 

economici 

Finanțatori 

externi 

2.1.4. Atragerea micilor antreprenori în 

cadrul Incubatorului de Afaceri 

2020-2025  APL 

 CCI 

 OSC 

 Incubatorul de 

Afaceri 

 Nr. rezidenților noi 

 Nr. locurilor de muncă 

create 

 Producție locală 

diversificată 

- Agenți economici 

Finanțatori 

externi 

2.1.5. Atragerea noilor investitori în 

domeniul prelucrării produselor 

agricole specifice zonei prin 

participarea la Forumul Economic 

2020-2025  PI 

 OSC 

 CCI 

 Nr. rezidenților noi 

 Nr. locurilor de muncă 

create 

 Producție locală 

- Agenți economici 

Finanțatori 

externi 
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Nord și suport la accesarea 

platformei EEN 

(https://een.ec.europa.eu/  ) 

diversificată 

2.1.6. Susținerea producătorilor agricoli în 

dezvoltarea lanțului valoric 

agroalimentar, bazat pe producție 

bio  

2021-2025  PI 

 CCI 

 APL 

 AE 

 OSC 

 Nr. producătorilor 

agroindustriali care 

dezvoltă lanț valoric 

agroalimentar bazat pe 

bio-producție 

 Nr. locurilor de muncă 

create 

 Producție locală bio 

promovată 

- AE 

PI 

Finanțatori 

externi 

2.1.7. Promovarea și suport acordat 

producătorilor agricoli în crearea 

unui cluster agricol  cu implicarea 

rezidenților PI și cu aplicarea 

inovațiilor și digitalizării 

2023-2025  PI  Nr de producători 

agricoli  implicați 

 Nr de instituții de suport 

implicate 

 Investiții atrase în cadrul 

clusterului agricol 

5000 APL 

PI 

Finanțatori externi 

Producători 

agricoli din 

regiunea Edineț 

 

Obiectiv specific 2.2. Valorificarea economică a tuturor terenurilor, clădirilor pentru atragerea de noi investitori locali și externi 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 

estimat, 

mii lei 

Potențiale surse 

de finanțare 

2.2.1. Pașaportizarea clădirilor publice și 

private 

2023-2025  APL  clădirilor publice și private 

pașaportizate 

300 Buget de stat 

2.2.2. Susținerea și stimularea AE, OSC 

locale în scopul atragerii investițiilor 

Permanent  APL  Nr de parteneriate funcționale 

 Nr. de OSC active în atragerea 

investițiilor 

 Nr de proiecte economice  

implementate 

- Buget local 

Finanțatori 

externi 

https://een.ec.europa.eu/
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2.2.3. Atragerea investițiilor pentru crearea 

unui parc fotovoltaic pe terenurile 

prevăzute în PUG 2022-2030 

2025    Instalarea a unei capacități de 

minim 1Mwt  

20 000 Fonduri private, 

credite și 

donatori 

2.2.4. Valorificarea terenurilor publice din 

zona ... a orașului în scopul creării 

unui complex sportiv și de agrement 

2023-2024  APL  Atragerea investițiilor în 

infrastructura publică 

 Crearea de noi servicii – minim 3 

noi servicii  

 Crearea de locuri de muncă – 

minim 20 locuri de muncă noi 

25 000 Fondul național 

de dezvoltare 

regională  și 

dezvoltare 

urbană 

 

Obiectiv specific 2.3. Susținerea și dezvoltarea afacerilor, inclusiv cele din sectorul TIC (ținând cont de incluziunea tinerilor, a persoanelor 

cu nevoi speciale, femei și bărbați) 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 

estimat 

Potențiale surse 

de finanțare 

2.3.1. Susținerea femeilor și tinerilor în 

lansarea afacerilor noi, inclusiv în 

domeniul IT 

2023-2025  APL 

 Incubatorul de 

Afaceri  

 OSC 

 Nr. de prestatori de servicii  

 Nr. de agenți economici (tineri, 

pers. cu nevoi speciale, femei și 

bărbați) beneficiari 

 Nr. afacerilor susținute în startare 

1mln Finanțatori 

externi 

2.3.2. Instruirea tinerilor și a persoanelor 

cu dizabilități în domeniul 

antreprenorialului 

2023-2025  CCI 

 Incubatorul de 

Afaceri  

 OSC 

 Nr. instruirilor realizate 

 întreprindere deschisă 

 Nr. tinerilor beneficiari, incl. pers. 

cu nevoi speciale 

500 Programe 

naționale 

Finanțatori 

externi 

2.3.3. Instruirea tinerilor și a persoanelor 

cu dizabilități în domeniul IT 

2023-2025  Agenți 

economici 

 Incubatorul de 

Afaceri  

 OSC 

 Nr. instuirilor realizate 

 Nr. tinerilor beneficiari, incl. pers. 

cu nevoi speciale 

150 Agenți 

economici 

Programe 

naționale 

Finanțatori externi 

2.3.4. Crearea și dezvoltarea unui centru 

formare profesională a tinerilor 

2023-2025  APL 

 OSC 

 Nr. tinerilor beneficiari, incl. pers. 

cu nevoi speciale 

3mln APL 

Programe 

naționale 

Finanțatori externi 

2.3.5. Stimularea întreprinzătorilor 2022-2025  APL  Nr. întreprinzătorilor susținuți - APL 
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ce realizează afaceri în 

domeniul turismului rural 

prin scutirea de taxe locale 

pentru primii 2 ani de activitate 

 CCI  

2.3.6. Susținerea inițiativelor de 

antreprenoriat social 

2022-2025  APL 

 CCI 

 OSC 

 Nr. inițiativelor susținute 

 Nr. locurilor de muncă generate de 

întreprinderile sociale, incl. pentru 

persoane vulnerabile și cu 

dizabilități 

În limita 

bugetului 

disponibil 

APL 

Programe 

naționale 

Finanțatori 

externi 

 

Obiectiv specific 2.4. Valorificarea potențialului turistic (ținând cont de incluziunea persoanelor cu nevoi speciale, femei și bărbați) 

Activități Perioada 
Persoana/e 

responsabilă/e 
Indicatori de performanță 

Cost 

estimat 

Potențiale surse 

de finanțare 

2.4.1. Crearea unui centru informațional 

turistic 

2022-2025  APL 

 Muzeul local 

 OSC 

 Centru informațional turistic creat 

 Nr. beneficiari anual (femei, 

bărbați, copii, persoane în etate, cu 

necesități speciale) 

300 Agenți 

economici 

Finanțatori 

externi 

2.4.2. Elaborarea Strategiei de marketing 

în domeniul turistic  

2022-2025  APL 

 Muzeul local 

 OSC 

 CCI 

 Nr materialelor elaborate și 

distribuite 

 Nr de beneficiari (femei, bărbați, 

copii, pers. în etate, cu necesități 

speciale) 

50 APL 

Finanțatori 

externi 

2.4.3. Crearea pensiunilor locale cu cazare 2022-2025  AE 

 OSC 

 CCI 

 Nr. pensiunilor create 

 Nr. beneficiari anual (femei, 

bărbați, copii, pers. în etate, cu 

necesități speciale) 

3 mln APL 

Finanțatori 

externi 

 

2.4.4. Crearea unui centru de artizanat, cu 

magazin specializat pe produse 

locale, ateliere de formare și master-

classuri pentru diferite grupuri de 

populație, incl. turiști, tururi în zone 

turistice ale raionului 

2023-2025  Muzeul local 

 AE 

 OSC 

 CCI 

 Centru de artizanat creat 

 Nr. meșterilor populari implicați în 

activitatea centrului 

 Nr. beneficiari anual (femei, 

bărbați, copii, pers. în etate, cu 

necesități speciale) 

1 mln APL 

Finanțatori 

externi 
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2.4.5. Crearea unei zone de odihnă/ 

recreere/promenadă , atractivă 

pentru turiști în Grădina Publică „V. 

Alecsandri” 

2022-2024  AE 

 APL 

 OSC 

 CCI 

 Zonă de odihnă cu cazare 

temporară  

 Nr. locuri de cazare 

 Nr. beneficiari anual (femei, 

bărbați, copii, pers. în etate, cu 

necesități speciale) 

4 mln APL 

Finanțatori 

externi 

 

2.4.6. Elaborarea și producerea 

materialelor promoționale, a 

panourilor și indicatoarelor turistice 

2021-2024  AE 

 APL 

 

 Nr. materialelor promo produse și 

distribuite 

 Nr. indicatoare și panouri instalate 

250 APL 

Finanțatori 

externi 

 
Planul de comunicare și promovare 
 

# Audiența țintă și scopul 

comunicării 

Mesaj cheie Activități Instrumente 

folosite 

Canale de 

distribuție a 

mesajului 

Perioadă și Responsabil 

1: Dezvoltarea unui IT hub in mun. Edineț, promovare investițională și consolidare relații APL și mediul de afaceri 

1.1. Elevii claselor a 10-12 din 

mun. Edineț 

Domeniul IT 

este unul din 

cele mai 

promițătoare 

ale economiei 

Organizarea unui 

seminar 

inspirațional cu 

promotorii IT din 

Edineț, ce 

lucrează la google 

Curs online 

platforma google 

meet,  

informare 

prin 

intermediul 

rețelei viber 

Noiembrie 2023, 

Marina Stanciu , băștinașă 

din Edineț stabilită în 

Italia 

1.2 Companii IT din Edineț  Se poate de 

colaborat cu 

instituțiile de 

învățământ 

pentru a pregăti 

și selecta cadre 

în domeniul IT 

Ședință comună 

cu partenerii 

ACETI și 

Universitatea 

Bălți pentru 

stabilire contacte 

și colaborare, 

stabilirea listă 

servicii 

Instrumente 

digitale 

Pagina 

facebook 

ADB și viber  

Martie 2023, 

Primăria m. Edineț 

proiectul Edineț-oraș cu 

perspectivă de viitor 

1.3 Companii IT din Bălți, Cine investește Elaborare ofertă Posturi , cartoane, Facebook, e- Iunie- iulie 2024 
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# Audiența țintă și scopul 

comunicării 

Mesaj cheie Activități Instrumente 

folosite 

Canale de 

distribuție a 

mesajului 

Perioadă și Responsabil 

Chișinău și Romania în mun. Edineț 

poate primi 

support în 

selectarea și 

pregătirea 

cadrelor 

necesare pentru 

domeniul IT 

investițională mesaje  mail, video-

ședințe 

ACETI, Petic Mircea 

1.4. Băștinași din Edineț care sunt 

interesați de un job în 

domeniul IT acasă 

Vă putem oferi 

support în 

pregătire și 

identificarea 

locului de 

muncă acasă 

Pregătirea listei 

serviciilor de 

susținere, sedinte 

cu AdB junior 

pentru pregatirea 

unui video 

material 

Video reportaj Facebook, 

YouTube  

Iunie- Septembrie 2022,  

AdB , presona 

responsabila de migratie 

       

2.1. Potențiali investitori, băștinași 

din mun. Edineț 

În mun Edineț 

se merită să 

investești! 

Întrevederi cu 

administrația PAI 

și APL 

Pliante, cartonașe Facebook, 

viber, 

distribuire 

directă la 

diferite 

evenimente 

Decembrie 2023-martie 

2024 

3.1. Antreprenorii din mun. Edineț Serviciile 

primăriei 

pentru 

antreprenori 

sunt mai 

accesibile și 

mai eficiente 

Elaborare 

materiale 

informative 

Cartonașe, video-

reportaj 

Facebook, 

YouTube, 

pagina 

primăriei 

Septembrie- decembrie 

2024 

 


