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DECIZIANT.4/6
din 13 iulie 2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea qi

funclionarea Secliei Economie qi Atragerea Investiliilor

in temeiul prevederilor art. 43, alin. 2 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administralia publicd locald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Consiliul Raional Orhei

DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul privind orgatizarea qi funclionarea Secliei Economie ;i
Atragerea lnvestiliilor (anexa nr. 1 ).
Se desemneazd responsabil de realizarea Deciziei in cauzd" dna Elena Bogug, ;ef
Seclia Economie ;i Atragerea Investiliilor.
Se abrogd decizia consiliului raional nr. 2 din 09 octombrie 2003 ,,Cu privire ia
aprobarea Regulamentului Secliei Economie"
Vicepregedintele raionului dl. Sergiu Pislaru, comisia de specialitate in problemele
administra{iei publice qi drept (pregedinte dl. V. Covaq), vor asigura controlul
executdrii prezentei decizii.

Preqedintele ;edi {)///. Lidia Popa

Serghei Caraman

2.

3.

4.



Anexa nr.1

la decizia Consiliului raional

nr. 3/6 din 13 iulie 2018

Regulamentul
Sectiei Economie gi Atragerea Investi{iilor

a Consiliului Raional Orhei

Prezentul regulament stabilegte sarcinile de bazd, funcfiile, drepturile, obligaliunile gi responsabilitSlile Secliei Economie gi

Atragerea Investiliilor a Consiliului Raional Orhei (in continuare Seclie ).
1. Dispozi{ii generale

-1. Seclia constifuie o subdiviziune structurald a Consiliului Raional abilitati cu dreptul de-a promova politica regionald de stat in
domeniul economic pe teritoriul raionului Orhei.

2. Seclia igi desfdgoard activitatea in corespundere cu Constitulia gi Legile Republicii Moldova, decretele Pregedintelui Republicii
Moldov4 hot6rdrile Parlamentului, hotdrdrile, ordonantele 9i dispoziliile Guvemului Republicii Moldov4 deciziile Consiliului Raional

Orhei, dispoziliile Pregedintelui raionului Orhei, precum gi conform prezentului Regulament.

3. prln intermediului Sec{iei se rcalizeazh interacliunea dintre Consiliul Raional Orhei cu Ministerul Economiei qi Infrastructurii al

Republicii Moldov4 lindnd cont de cerinlele politicii socio-economice a statului.

4. Statele de personal ale secliei, bugetul, inclusiv fondul de salarizarc sunt stabiiite de Consiliul raional conform actelor normative in
vigoare.

5. Seclia interaclioneazd cu persoanele fizice qi juridice, inclusiv cu organele administratiei publice centrale qi locale in limitele
competenlei saie.

2. Sarcinileprincipale

7. Elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economicd a raionului, precum gi stabilirea suportului financiar, sursele de finanfare
pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare inclus in strategie.

2. Promovarea politicii statului in domeniul antreprenoriatului 9i investi{iilor, sus{inerea metodologicd gi consultativ6 a acestui proces

intru dezvoltarea socio-economicd a raionului.

3. Elaborarea proiectelor de decizii, care se inainteazd spre aprobare Consiliului Raional Orhei.

4. Asigurarea procesului de cooperare intenegionald gi transfrontalierd.

5. Elaborarea proiectelor, studiilor, analizelor gi acordarea asistenlei la nivel de raion, in conformitate cu programele de dezvoltare.

6. Colaborarea cu alte institulii, organizalii din sectorul asociativ, unitdli administrative-teritoriale intru identificarea direcliilor
prioritare pentru atragerea investijiilor disponibile la nivel local, regional, nalional gi interna{ional.

7. Stabilirea suportului fmanciar de comun acord cu Directia Finanle in limita surselor de finantare disponibile, in scopul asigurdrii

stimulSrii impiementirii programelor de finanlare locale.

8. Asigurarea mediului economico-organizalional favorabil pentru dezvoitarea antreprenoriatului, inclusiv micului business,

dezvoltarea concurenlei locale 9i controlul asupra respectirii legislaiiei, precum qi stimularea agenlilor economici in ceea ce privegte

ridicarea gradului de eficienJd a producliei, acordarea ajutorului necesar in vederea promovdrii exportului.

9. Asigurarea transparenlei gi integritAtii procesului de achizilii publice, precum gi utilizarii eficiente a fondurilor publice prin
aplicarea procedurilor de atribuire.

70. Organizarea qi desfE;urarea procedurilor de achizilii publice ?n vederea atribuirii de contracte de fumizare de bunuri, servicii gi

lucrdri in baza necesit[1ilor qi prioritililor identificate la nivelul instituliei, in funclie de fondurile aprobate gi de posibilitdlile de

atragere a altor fonduri.

1-1. Coordonarea activitdlii pe teritoriul raionului a politicii in domeniul proprietd{ii publice raionale.

3. Func{iile sec{iei

1. Promovarea politicii 9i strategiei statului in domeniul direct aferent competenlei Secfiei.

2. Monitorizarea actelor legislative qi normative gi executarea deciziilor autoritefllor administraliei publice locale de nivel II ce tin de

competenlele sec{iei.

3. Informarea qi acordarea consultanlei institutiilor, organizatiilor, unitdfilor-teritoriale, persoanelor interesate in domeniul
antreprenoriatului, atragerii investiliilor gi intocmirea proiectelor, gestionarea corect[ a patrimoniului public qi organizarea achiziliilor
publice.

4. Elaborarea qi promovarea politicii raionale pentru dezvoltarea sectorului micului business 9i determinarea direcliilor de perspectivd
ale dezvoltirii antreprenoriatului qi itr4M.

5. Acordarea asistenlei metodice gi consultative agenlilor economici, APL in scopul promovdrii gi dezvoltdrii antreprenoriatului gi

micului business in raion, precum si privind relatiile intemalionale gi atragerea investiliilor in infrastructura tehnicd gi economicd la
nivel de raion.

6. Elaborarea propunerilor privind stimularea genurilor prioritare de activitate antreprenorialE.

7. Colectarea indicatorilor social economici ai localitdlilor din cadrul raionului Orhei.

8. Formularea de propuneri gi idei de proiecte, identificarea beneficiarilor de proiecte.

9. Cooperarea cu serviciile publice in vederea credrii parteneriatelor publice-private.

10. Asigurarea organizdrii qi desffuuririi de licitalii, privind proiectarea gi executarea investiliilor publice, finantate din contul
bueetelor locale.



l7,Inilierea procedurilor de achizi[ii publice. Dupd elaborarea, definitivarea gi aprobarea documenta]iei de atribuire, asigurd

publicarea in SI RSAP (Registrul de Stat al Achiziliilor Publice) a anunturilor de intenlie Ei de participare.

12.Participarea in calitate de membru al grupului de lucru laanaliza, verificarea qi evaluarea ofertelor, astfel incdt stabilirea ofertei

cdqtigdtoare de cdtre comisia de evaluare sd nu fie viciatd de neconcordanle gi neldmuriri.

13. Consultarea primdriiior Ei agenliior economici in probleme de achizilii publice.

14.Asigurarea oricS.rui operator economic a posibilitdii de a obline documenta{ie de atribuire gi rdspunde in termeni legali la toate

solicitdrile de clarificare cu privire la prevederile documenta{iei de atribuire.

-15. intocmirea informaliiior, rapoartelor, comunicatelor gi analizelor privind realizareaachiziliilor publice al Consiliului raional Orhei.

16. Ini\ierea gi participare4 in condiliile legii, la procesul asocierii cu alte autoritili ale administra{iei publice locale pentru realizatea

unor lucrdri qi servicii de interes public, colaborAnd de asemenea cu agenlii economici din {ard gi din strdindtate, in scopul realizdrii

unor actiuni sau lucrdri de interes comun.

17. Monitorizarea procesului de eviden!6 Ei gestionare a patrimoniului public

L8. Examinarea petiliilor gi reclamaliiior, precum gi audienla cetdlenilor 9i acordarea consultaliilor in chestiunile ce tin de competenla

Sectiei.

4. Drepturile sec{iei

1-. Solicitarea qi oblinerea, in limitele competenlei sale, de la intreprinderi, organizaJii, institulii (indiferent de forma organizatorico-

juridicb) gi organele administraJiei publice locale informaliilor referitoare la procesul transformdrilor structurale gi economice, necesare

pentru elaborarea indicatorilor sociali economici.

2. inaintarea autoritdlilor administraliei publice locale gi centrale propuneri, coordonate cu conducerea raionului, privind operarea

modifi cdrilor legisiative.

3. Organizarea gi atragerea in comisii (grupuri de lucru) a specialigtilor din cadrul unitdlii administrativ-teritoriale, serviciilor

desconcentrate, organizaliilor gi intreprinderilor de stat gi asocialiilor obgteqti, in scopul elabor6rii in comun a proiectelor de decizii,

dispozilii, altor acte ce lin de competenla sec{iei.

4. Atragerea in comisii (grupuri de lucru) a specialiqtilor gi experlilor in procesul planific6rii strategice, in scopul elabordrii in comun

a planurilor strategice.

5. Organizarea licitaliilor, concursurilor privind proiectarea gi executarea investiliilor pentru obiectivele finanlate din bugetele locale.

6. Stabilirea relaliilor de colaborare cu alte seclii similare din alte unitdli administrativ-teritoriale, actori comunitari gi / sau statali

interesali.

5. Organizareaactivitlfiisecfiei
l. Seclia este administratd de cdtre gef, numit (demisionat / eliberat) in funclie in bazS de concurs de cEtre Consiliul Raional Orhei.

2. Organigrama gi statele de personal ale Secliei se aprobd de cdtre Consiliul Raional Orhei.

3. geful sectiei:

- orgarizeazd activitatea Secliei gi poartd rdspundere pentru realizarea sarcinilor gi funcliilor asumate, pentru executarea deciziilor

adoptate, pentru autentificarea informaliei utiiizate, precum gi pentru folosirea raJional6 a mijloacelor financiare gi valorilor materiale

repartizate pentru intrelinerea Secliei.

- asigurd executarea legilor, decretelor Pregedintelui Republicii Moldova, hotdrdrilor Parlamentului, hotdr6rilor gi dispoziiiilor

Guvemului, deciziile organului administrativ, precum 9i realizarea sarcinilor gi functiilor prevazute in prezenful Regulament.

- prezintd in modul stabilit spre examinare conducerii raionului proiecte de decizii, dispozifii, note conceptuale qi / sau de proiecte /
programe de dezvoltare social-economicd a raionului.

4. Angaja{ii secliei :

- exercitl activitatea sa in corespundere cu figa posfului 9i poartd rdspundere pentru domeniul /.sectorul incredin{at.

- depune efort pentru a obline rezultate calitative reieqind din planul de activitate a SecJiei.

- prezintd in modul stabilit spre examinare proiecte de decizii, dispozilii, note de concept gi / sau note de proiecte / programe de

dezvoltare social-economicd a raionului.

- participd la organiLarea gi cooidonarea activitafi de elaborare a programelor, direc{iilor prioritare gi de perspectivd ale dezvoltdrii

economice ale raionului.

6. Dispozi{ii finale

l. Cheltuielile pentru asigurarea activitdtii qi intrelinerea Sec{iei sunt finanfate din bugetul raional.

2. Reorsanizarea sau lichidarea efeciteazd de cdtre Consiliul raional Orhei.

4. Angajalii Secliei sunt fun iard de toate drepturile, garanliile gi compensaliile prevdzute de legislafia in vigoare.

5. Prezentul Regulament gi aprobat prin decizia Consiliului raional Orhei.

Secretarul Consiliului Serehei Caraman


