
anul 



Conform statelor de personal ale Aparatului Președintelui raionului

Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019, 

Direcția dispune de :

- Șef Diercție - 1 unitate;  angajat din 24.11.2020

- specialist principal - 3 unități; dintre care 2 specialiști activează din 

august - septembrie 2021.

- specialist superior - 3 unități activează din 04.10.2021 ( 2 debutanți) 

Serviciul asistență tehnică și eficiență energetică :

- Șef serviciu - 1 unitate; din 04.10.2021



• 1. Coordonarea organizării și planificării activității curente a 

Direcției, promovarea politicii regionale în domeniul socio-

economic în teritoriul administarat de Consiliul raional 

Sîngerei;

• 2. Implementarea politicii de dezvoltare regională, atragerea 

investițiilor;

• 3. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii 

(ÎMM);

• 4. Domeniul achiziții publice;

• 5. Asistență tehnică și eficiență energetică;

• 6. Dezvoltarea reformelor, eficientizarea și soluționarea 

problemelor din domeniul analizei și prognozei economice din 

raion.



. 

• Elaborat Regulamentul intern de activitate a Direcției și aprobat 

de către Conducerea raionului la data de 09.12.2020.

• În anul 2021 revizuit și elaborat fișe-postului conform statului de 

personal. 

• Întocmit și coordonat cu Conducerea raionului Planul de acțiuni 

al Direcției pentru a.2021 – 12.01.2021, a.2022 - 12.01.2022.

• Raportarea săptămînală în cadrul ședințelor operative pe lîngă 

Președintele raionului. 

• Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 

2021-2028 aprobată prin Decizia nr.7/5  din 10  decembrie 2021.



Proiecte în derulare:

• Proiectul:  ”Sporirea eficienței energetice a gimnaziului Iurie Boghiu 

din s. Flămânzeni r. Sîngerei” 

Finanțatori:   Uniunea Europenă prin intermediul GIZ Moldova și ADR 

NORD. 

Parteneri: 

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

- Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

- Consiliul Raional Sîngerei 

- Primăria comunei Coșcodeni 

- Instituția publică, Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni 

Valoarea totală a proiectului, constituie – 21 028 789,00 lei.

- Cota de cofinantare a Consiliului raional Sîngerei constituie - 430576,19 lei.



• Proiectul „Planificare SMART în domeniul managementului sectorului 

apei”

Finanțatori: Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ și 

implementat în cadrul măsurii „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în 

vederea implementării Agendei 2030”.

Participanți : raioanele Briceni, Glodeni și Sângerei. 

Totodată, prin livrarea de echipamente de apă, proiectul va îmbunătăți calitatea 

apei și condițiile de igienă în instituțiile de învățământ și în centrele 

comunitare din cele trei raioane.

Beneficiari următoarele instituții:

• Azilul de bătrîni „Sf. Gheorghe” din s. Drăgănești – 35 bătrîni;

• Școala Sportivă „Dumitru Atanasov”din or. Sîngerei – 160 sportivi;

• Gimnaziul „Ion Ignatiuc” din s. Prepelița – 216 elevi;

• Gimnaziul „Sergiu Rădăuțan” din s. Iezărenii Vechi - 168 elevi;.

• Gimnaziul „V. Alexandri” din satul Drăgănești - 160 elevi;

• Gimnaziul „Anton Crihan” din or. Sîngerei - 270 elevi;

• Gimnaziul „V. Matei ” din satul Dumbravita - 172 elevi;



• Proiect la etapa precontractuală:  Creșterea accesibilității transfrontaliere 

prin modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași, 

Romania și raionul Sîngerei, Republica Moldova, COD HARD 3.1.5/

(Drumul de acces Bobletici-Drujba)

Finanțatori:   Uniunea Europeană prin Programul Operațional comun Romania-

Republica Moldova 2013-2020. 

Parteneri: 

- Consiliul județean Iași (RO)_Lider de proiect 

- Consiliul raional Sîngerei (MD)_Partener 1.

Valoarea totală a proiectului, după finalizarea etapei de proiectare constituie –4

554213,19 Euro, partea Consiliului 1 145 154,22 Euro;

• Contribuția EU este de 593 875,91 Euro.

• Contribuția Consiliului raional Singerei 551 878,31 Euro.



• Proiect recent:

Proiect demonstrativ ”Generarea distribuită a energiei electrice 

regenerabile”, 

aplicat și cîștigat de Consiliul raional Sîngerei pentru IMSP Spitalul raional 

Sîngerei, depusă la AO ”Green City Lab” chestionarul de participare în august 

2021; 

• Valoarea totală a proiectului – 1 224 114,76 lei. 



Proiecte în regim ”stend by”:

• Depus la data de 30.12.2021 la organizația ”KUSANONE” proiectul cu privire la 

construcția unui ascensor în incinta IMSP Spitalul raional Sîngerei costul estimativ

1 114 934,05 lei; 

• Proiectul Extinderea Apeductului magistral pentru 8 comune, raionul Sîngerei din 

conducta Soroca-Bălți-Sîngerei, depus la ADR Nord, apeductul prevede conectarea la 

conducta Soroca - Bălți - Sîngerei Etapa II, vizavi de s. Sîngereii Noi a magistralei pentru 

conectarea rețelelor de apă din satele: Rădoia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujenii Mici. De la 

conducta Bălți - Sîngerei Etapa III pentru conectarea 2/3 a rețelelor de apă din or. 

Sîngerei, Grigorăuca, Copăceni, Prepelița.(Întrodus în Programul Operațional Nord 2022-

2024, costul estimativ este de 55 180 494,00 lei.

• A fost depusă nota de intenție cu privire la instalarea monumentului domnitorului 

Moldovei Alexandru cel Bun, către Consiliul Județean Suceava costul estimativ este de 7 

641 450,40 lei .

*** La momentul actual sînt depuse 12 cereri de finanțare la Departamentul pentru Relația cu 

RM:

• Cu privire la instalarea monumentului domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, 

• Procurarea  fotoliilor  teatrale pentru sala  de  spectacol  a Casei de Cultură  ,,Nicolae 

Iorga’’ din or. Sîngerei.

• Procurarea instrumentelor, costumelor naționale, mobilier, inventar sportiv, echipament 

IT, repatații instituțiilor. 



În perioada de raportare Direcția s-a implicat la a organizarea și 

desfășurarea următoarelor evenimente prin :

• Participarea la seminare on-line  - 36 , dintre care forumuri regionale și 
internaționale.

• Organizarea  a 5 comisii cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea 

dreptului de locațiune a bunului imobil - subsol.  

• Participarea specialiștilor din cadrul Direcției Economie și Atragerea 

Investițiilor ca membrii comisiei la desfășurarea a 7 licitații cu strigare și cu 

reducere în cadrul următoarelor primării: Sîngerei, Grigorăuca, Sîngereii 

Noi, Dobruja Veche, Copăceni, Bilicenii Vechi, Pepeni.

• Participarea la 5 seminare organizate și desfășurate de ADR Nord;

• Participarea la 8 seminare organizate și desfățurate de către ODIMM. 

• Actualizarea Pașaportului raionului.

• Elaborat profilu Socio-economic a raionului (cu plasarea pe paginele WEB 

a Consiliului și ADR Nord.)

• Elaborarea fișelor de evaluare pentru 4 încăperi (calcularea chiriei în baza 

contractelor de locațiune, conform Legii Bugetului pentru anul 2020).



Venituri indirecte

• În anul  2021 au fost  acumulate  venituri  la 

Buget, din - darea în locațiune a bunurilor  

imobile  a activelor neutilizte în sumă de –

29 397,97 lei.

• În anul 2022 tim I – 807 602,60 lei, din darea 

în locațiune a bunurilor imobile și vînzare.

• Planificat pentru anul 2022 venituri în sumă de 

– 30 106,40 lei.  



• Pe parcursul anului 2021 au fost elaborate:

• proiecte de decizie 22;

• întocmirea a 10 proiecte de dispoziție;

• au fost executate 115 scrisori, petiții;

• au fost întocmite și expediate către instituțiile statului, subdiviziunile Consiliului

raional și APL de nivelul I 75 scrisori ;

• întocmirea anunțurilor cu privire la informarea agenților economici - 8 și APL de

niv. I - 11

• Elaborarea Profilul socio-economic în comun cu Agenția de Dezvoltare Nord.

• Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Sîngerei pentru perioada

anilor 2021-2028 aprobată prin Deizia Consiliului raional nr.7/5 din 10.12.2021.

• Organizarea a 5 ateliere de lucru cu APL de nivelul I (or. Biruința, com.Chișcăreni,

com.Drăgănești) cu privire la Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului

pentru anii 2021-2028.



• Îndemnați pentru participare la seminare - 125 de agenți 

economici;

• Au fost întocmite și publicate pe pagina web a Consiliului 

raional  11 anunțuri și 1 anunț în ziar cu privire la concursul 

raional ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor 

mici și mijlocii” anul 2020;

• Au fost informați peste 100 agenți economici despre programele 

lansate de ODIMM (Femei în afaceri, Start-upuri pentru tineri și 

instruiri Gestiune Eficientă a Afacerii, Pare 1+1);

• Participarea la  2 ședințe a  comisiei Comitetului de evaluare din 

cadrul Direcției pentru Ocuparea Forței de muncă Sîngerei unde 

au fost evaluate planurile de afaceri. 



În anul 2021 s-au înregistrat total 82 de

întreprinderi dintre care:

- întreprinderi individuale - 11

- GȚ - 15 

- SRL - 43

- Asociații obtești - 6

- Alte forme de activități - 7

Numărul persoanelor instruite în cadrul 

programelor de finanțare ODIMM

PARE 1+1 - 7 persoane

Start UP pentru tineri - 29 persoane;

Femei în Afaceri - 9 persoane (femei);

Gestiune eficientă a afacerii -17 persoane;

ECO ÎMM - 9 persoane;

Suma granturilor aprobate spre finanțare 

pentru anul 2021

PARE 1+1 - 500 mii lei;

Start UP pentru tineri - 20 mii lei;

Femei în Afaceri - 123,13 mii lei;

ECO ÎMM - 686,02 mii lei;

S-au radiat:

- întreprinderi individuale - 37

- GȚ - 1

- SRL - 9

Cooperative de consum -1

- Alte forme de activități - 1

Numărul proiectelor investiționale în 

cadrul programelor de finanțare ODIMM

PARE 1+1 - 2 persoane

Start UP pentru tineri - 2 persoane;

Femei în Afaceri - 1 persoane (femei);

ECO ÎMM - 4 persoane;



• Au fost premiați și 

menționați 16 agenți 

economici din următoarele 

domenii:

- producție

- comerț

- export

- sfera prestări servicii

- antreprenor femeie

- tineri antreprenori care 

sprigină apariția start-

upurilor





• Pe parcursul anului 2021 au fost desfășurate

proceduri privind achiziționarea de lucrări,

bunuri și servicii, după cum urmează:

• Contracte de valoare mică - 77

• Concurs prin cererea ofertei de preț - 3

• Licitații publice - 6

• Proceduri de valoare mică - 2

Toate dările de seamă și rapoartele prezentate în termenii stabiliți 

către Agenția Achiziții Publice, fără careva obiecții sau notificări.



• Conform Dispoziției nr.119

din 221.10.2021 ,,Cu

privire la Instituirea

grupului de lucru privind

examinarea stări tehnice a

clădirilor publice aflate la

balanța Consiliului

raional’’

• Inspecatrea a peste 109 de

construcții din 30 de

localități .

• 39- funcționale, 4 - parțial

funcționale, 70 - nefuncționale.



uto 
Și Siguranța RutierĂ

• În urma discuțiilor s-a decis

deplasarea a Inspectorilor de Poliție

în insituțiile de învățămînt

menționate pentru înlăturarea

deficienților înregistrate, instalarea

indicatoarelor și marcajelor lipsă cu

înștiințarea ulterioară a comisiei.

• Privitor la solicitările (cererile)

depuse de către operatorul de

transport SA BTA 35 cu privirte la

unile modificări ale programului

rutier. Chestiunea a fost discutată și

anal izată de membrii comisiei,

cererile au fost remise către ANTA

și au fost avizate pozitiv



Activitatea COMISIEI DE TRANSPORT 
AUTO ȘI SIGURANȚA RUTIERĂ
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Raportarea Ajutorului de Stat, monitorizarea SEG, acordat

Î.M ,,Indmetalcongaz” :

• raportate ajutor de minimus - suma acordată pe parcursul anului 2020

11,5 mii lei.

• ajutor de Stat General acordat Î. M. ,, Indmetalcongaz ” suma ajutor

de stat pentru anul 2020 constituie 1792,3 mii lei, ( transmis cu titlu gratuit

Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat gravitaţional din

conducta Soroca Bălţi Sîngerei I tranşă pentru perioada de 5 ani) .

Raportarea în termen privind Valoarea Patrimoniului Public a Instituţiilor

Publice din raion,a întreprinderilor municipale din teritoriul raionului:

•La 01.01.2020 valoarea patrimoniului Public al Întrprinderilor

municipale din raion -10 Î.M. conform rapoartelor financiare anuale:

• Capitalul social - 10835,7 mii lei;

• Valoarea capitalului Propriu - 20254,36 mii lei;

• Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a

mijloacelor fixe: constituie - 85995,8 mii lei;



•Valoarea patrimoniului public al instituţiilor publice la 01.01.2020 (71

instituţii publice subordonate consiliului raional ) 606399,8 mii lei

La 01.01.2021 valoarea patrimoniului Public al Întrprinderilor municipale

din raion - 11 Î.M,conform rapoartelor financiare sunt:

• - Capitalul social -10835,7 mii lei;

• - Valoarea capitalului Propriu - 97336,0 mii lei;

• - Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a

mijloacelor fixe - 14847 mii lei;

•Întrprinderi municipale care au obţinut profit pentru perioada anului 2020 - 5

întreprinderi municipale (Î.M. ,,Piaţa Comercială Sîngerei”,

Î.M. ”Indmetalcongaz” , Î.M. ”Apă Flămînzeni-Coşcodeni”, Î.M. ”Servicom

Chişcăreni”, Î.M. ”Centrul Stomatologic r-l Sîngerei”), şi 6 întreprinderi

municipale – au înregistrat pierdere netă.

Valoarea patrimoniului public al instituţiilor publice la 01.01.2020 (71 instituţii

publice subordonate Consiliului raional) constituie 606399,8 mii lei.

- Valoarea patrimoniului public al instituţiilor publice la 01.01.2021 (71

instituţii publice subordonate consiliului raional ) 69805,0 mii lei.



• ÎM ”INDMETALCONGAZ”

- Aprobarea prin Decizia Consiliui raional nr. 3/19 din 03.09.2020 a statutului 

Î.M. “INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii 

respective.

- Aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și 

actelor aferente activității întreprinderii respective” prin modificarea Deciziei 

nr. 3/19 din 03.09.2020  “Cu privire la - Decizia Consiliui raional nr. 3/11 din 

22.07.2021.

- Participarea la trei ședinte de lucru în cadrul Consiliului de administrare a 

Întreprinderii. 

- Participare la efectuarea calcului și elaborarea proiectului de decizie cu 

privire la tariful unic pentru apă din conducta Soroca-Balți

- Prelucrarea datelor privind indicatorii economici a intreprinderii în procesul 

Notificării ajutorului de Stat, în baza Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 

139/2012 . 



• ÎMSP ”Centrul Stomatologic raional Sîngerei”

- Aprobarea prin Decizia Consiliui raional nr. 3/18 din 

03.09.2020 a statutului Î.M. “Centrul stomatologic raional

Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii respective.

- Aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “Centrul 

stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității 

întreprinderii respective- Decizia Consiliui raional nr. 1/17 din 

23.03.2021.



Examinate și perfectate trei Cereri/ Dosare  și 

prezentate la notar în termen, arhivate. 

- Un dosar cu cererea depusă în 2018 ( efectuat 

recalculul cuantumului sumei pentru privatizare). 

- Un dosar din anul 2020 cu cererea neinregistrată

- Un dosar deschis și executat în termen de 30 zile. 



Dezvoltarea și eficientizarea infrastructurii publice locale

Reparația drumurilor publice locale de interes aional, inclusiv:

L-287.1 Bobletici (Sîngerei)-Drujba(Ungheni) - 4,33km, costul total circa 10 

mln. lei;

L-279 M5 - Chișcăreni-M5 - 3,0 km, costul total 5 mln. lei;

L-277 R6 - Țambula -Pălăria - 2,0km, costul total 4 mln. lei;

L-267 G29 - Alexandreni-Țîplești - 3,4 km, costul total 8 mln. lei.

Protecția mediului ambiant, informarea și implicarea populației în 
vederea utilizării raționale a resurselor naturale

•Procurarea unei mașini de gunoi și a tomberoanelor .



Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și de agrement, 

punerea în valoare a patrimoniului cultural al raionului

•Reparația capitală a Casei raionale de Cultură ”N. Iorga”;

•Dotarea Casei raionale de Cultură ”N. Iorga” cu echipament tehnic și mobilier 

necesar pentru buna funcționare.

•Promovarea tinerilor talentați din raionul sîngerei prin susținerea participării 

lor la diferite concursuri, festivaluri la nivel națonal și internațional;

•Încurajarea activităților meșteșugărești, artezanale pe raza întregului raion;

Modernizarea, dezvoltarea și eficientizarea sistemului de educație, 
optimizarea sistemului de sănătste și protecției socială din raion

•Reparația pereților externi a clădirii Centrului de Sănătate Sîngerei pentru 

eficientizarea energiei termice;

•Dotarea cu dispozitive medicale;

•Extinderea și reparația Centrului de plasament temporar pentru persoane 

vârstnice și persoane cu dizabilități ”Agape” din or.Sîngerei.



VĂ MULȚUMIM DE ATENȚIE !

DirecȚia Economie Și Atragerea  
InvestiȚiilor


