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NOTĂ INFORMATIVĂ
la Raportul de performanţă
al Direcţiei Economie, Dezvoltarea Teritori ului şi Atragerea Investiţiilor
pentru anul 2020
Prezenta notă informativă oferă detalii cu privire la structura bugetului Direcţiei Economie,
Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor (în continuare DEDTAI) şi executarea acestuia în anul
2020 .

Finanţarea DEDTAI din bugetul Consiliului raional Leova se face prin intermediul a trei
subprograme:
■ 5001 - Politici şi management în domeniul macroeco:romic şi de dezvoltare a economiei;
■ 5004 - Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii;
■ 6402 - Dezvoltarea drumurilor.
în procesul de monitorizare a performanţei vom compara valorile indicatorilor de performanţă,
obiectivele realizate cu cele planificate, precum şi chelti ielile efectuate în perioada implementării
programelor de cheltuieli aprobate.
Subprogramul 6402:
„Dezvoltarea drumu -ilor”
Subprogramul prevede menţinerea drumurilor publi ;e locale în stare practicabilă şi asigurarea
accesului în localităţile din raion pe parcursul întregului an.
spre localităţi, cu 2 obiective:
Scopul subprogramului: O reţea sigură de drumuri de acces
i
1. întreţinerea anuală a 76,47 km drumuri locale în stare practicabilă;
2. Creşterea lungimii drumurilor reparate cu 0,58 km pe an.
Indicatorii de performanţă sunt:
întreţinerea şi reparaţii curente a drumurilor publice loejale.
De rezultat:
rl - fără devieri
r2 - S-a preconizat ca ponderea drumurilor publice locale reparate cu beton asfaltic să fie de 7,62%
(0,855km) din lungimea totală a drumurilor acoperite cu beton asfaltic de 11,22 km. Pe parcursul
anului lucrările de reparaţie cu beton asfaltic nu au fost executate din lipsa capacităţilor
antreprenorului de a le executa. Sursele financiare au f ost redistribuite pentru reparaţia drumurilor
acoperite cu pietriş.
r3 - S-a preconizat ca ponderea drumurilor publice reparate cu piatră spartă să fie de 1,4% (0,81 km)
din lungimea totală 58,05 km de drumuri publice locale acoperite cu piatră spartă. Pe parcursul
anului au fost executate lucrările de reparaţii cu piatră >partă 4.17% (2,42 km) drumuri locale.
Motivul de executare a lucrărilor suplimentare de reoaraţie a drumurilor cu acoperire cu piatră
spartă este că au apărut surse financiare care nu vor fi valorificate din diferite pricini, şi anume:
a) în lipsă de zăpadă nu au fost executate lucrări de 'întreţinere pe perioada rece a anului;
b) Nu a plouat o perioadă îndelungată şi nua fost pi isibilitatea de a profila drumurile;
c) Toamna cu ploi torenţiale şi dese au umezit stratul suport a drumurilor şi nu au fost posibilă
executarea lucrărilor de profilare;
d) Nu s-au executat lucrări de reparaţie cu asfalt.
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De produs:
01 - Fără devieri
02 - S-a preconizat reparaţia cu beton asfaltic a unor sectoare de drum deteriorate cu acoperire în asfalt
cu lungimea de 0,855 km din totalul drumurilor acoperite în asfalt. Pe parcursul anului lucrările de
reparaţie cu beton asfaltic nu au fost executate din lipsa capacităţilor antreprenorului de a le
executa. Sursele financiare au fost redistribuite pentru reparaţia drumurilor acoperite cu pietriş.
03 - S-a preconizat reparaţia cu piatră spartă a unor porţiuni de drumuri publice locale cu lungimea
totală de 0,818 km la următoarelor drumuri:
- L541 - drum de acces spre s. Tomai,
- L545 - drum de acces spre s. Cazangic,
- L539 - drum de acces spre s. Victoria,
- L542 - drum de acces spre s. Tochile Răducani.
în realitate în rezultatul ploilor din septembrie s-a decis de a repara, următoarele sectoare de drum:
- L542 drum de acces spre s. Tochile Răducani - 0,57 km;
- L545 drum de acces spre s.Cazangic - 0,35 km;
- L541 drum de acces spre s. Tomai - 4 sectoare (0,285 km; 0,17km; 0,6 km; 0,443km).
De eficienţă:
el - Pentru anul 2020 s-a planificat pentru întreţinerea unui km de drum în stare practicabilă un cost
estimativ de 22 430 lei. S-a valorificat costul real pentru întreţinerea unui km de drum în stare
practicabilă 13 737 lei.
Costul scăzut valorificat pentru întreţinerea unui km de drum este determinat de condiţiile
meteorologice pe parcursul anului (lipsa de zăpadă, seceta, ploi torenţiale) care au făcut ca multe
lucrări de întreţinere a drumurilor să nu fie executate (profilarea părţii carusabile, tăierea
acostamentelor, curăţirea ricolelor, curăţirea părţii carusabile de zăpadă şi altele) şi au cauzat
micşorarea volumului de lucrări executate, respectiv şi suma achitată pentru aceste lucrări,
reprezentând o sumă cu mult mai mică decît cea planificată.
e2 - Pentru anul 2020 s-a planificat pentru reparaţia unui km de drum cu beton asfaltic un cost estimativ
de 1800 lei (suma planificată este costul de reparaţie a unui km de drum cu beton asfaltic
deteriorat). Lucrările de reparaţie cu beton asfaltic planificate nu au fost executate din motivul că
antreprenorul nu a dispus de o bază tehnico- materială dezvoltată pentru a executa aceste lucrări..
e3 - Pentru anul 2020 s-a planificat pentru reparaţia unui km de drum cu piatră spartă costul estimativ
de 1 414 200 lei. în realitate s-au efectuat lucrări de reparaţie a unor sectoare deteriorate de drum
cu costul de 1 579 980 lei pentru 1 km.
Construcţia şi reparaţia drum urilor şi a construcţiilor inginereşti.
Pentru anul 2020 s-au planificat şi executat lucrări pentru construcţia şi reparaţia drumurilor şi a
construcţiilor inginereşti surse financiare în sumă de 5065,5 mii lei pentru următoarele obiecte:
- Construcţia în asfalt a drumului local întrarea în s. Tomai -3741,0 mii lei;
- Construcţia drumului local L550 spre s. Nicolaevca - 524,5 mii lei;
Construcţia drumului de acces spre s. Bulgărica - SOOmii lei - planificaţi. în realitate s-au
executat lucrări în sumă de 1250 mii lei (suma de 450 mii lei nevalorificată la capitolul
„întreţinerea drumurilor ” a fost redistribuită la construcţia drumului dat)
Elaborarea proiectelor de execuţie.
Pentru elaborarea documentaţiei de execuţie au fost planificaţi - 1377,1 mii lei pentru
următoarele obiecte:
- Proiect de execuţie a drumului local L552 Baiuş -Hîrtop - 230 mii lei;
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Proiect de execuţie a drumului local L549 drum de acces spre s.Tigheci - 257,1 mii lei;
Proiect de execuţie a drumului local L541drum de acces spre s.Tomai - 310 mii lei;
Proiect de execuţie a drumului local L547 drum de acces spre s. Filipeni - 290 mii lei;
Proiect de execuţie a drumului local L542 drum de acces spre s.Tochile Răducani - 290 mii lei.
în urma procedurilor de selectare a proiectanţilor şi ofertelor înaintate de ei s-au făcut unele
economii, care au permis să elaborăm suplimentar documentaţie de execuţie pentru două sectoare de
drum:
- Proiect de execuţie a drumului local L541 drum de acces spre s. Tomai - 155,29 mii lei;
- Proiect de execuţie a drumului local L538 Sărăteni - Ceadîr - 90,85 mii lei;
şi proiect de execuţie pentru groapa de împrumut pentru construcţia drumului de acces spre s.
Bulgărica- 145 mii lei.
Pentru anul 2020 au fost alocaţi 10 583,3 mii lei din Fondul Rutier pentru întreţinerea şi
reparaţia a 76,47 km de drumuri publice locale, dintre care au fost valorificate 10 514. 474 mii lei, ceea
ce reprezintă 99,35 % din totalul surselor alocate.
Subprogramul 5001:
„Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei’
Scopul programului: Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea economică şi durabilă a
raionului Leova, cu 2 obiective:
1. Coordonarea şi monitorizarea periodică a implemeptării Strategiei de Dezvoltare Integrată a
raionului Leova.
2. Monitorizarea periodică a indicatorilor social - economici ai raionului Leova.
Subprogramul presupune promovarea pe teritoriul raionului a politicilor de stat şi raionale în
domeniul social - economic, monitorizarea procesului de executare a lucrărilor şi recepţie a obiectelor
finanţate din bugetul de stat şi raional beneficiar al cărora este Consiliul raional Leova, monitorizarea
pregătirii instituţiilor bugetare şi drumurilor locale pentru activitate în timpul iernii, activităţi orientate
spre dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, promovarea practicilor de succes, dezvoltarea
infrastructurii şi implementarea programelor de suport antreprenorial cu scopul de a facilita accesul la
finanţare şi accesare de programe, monitorizarea procesului de elaborare a documentelor de proiect,
îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare în domeniul susţinerii IMM şi dezvoltarea dialogului între mediul
de afaceri şi APL, coordonarea activităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor, monitorizarea
preţurilor la produsele social - importante, monitoringul potenţialilor finanţatori şi donatori în scopul
atragerii investiţiilor în infrastructura socială - economică - de mediu, consultarea persoanelor fizice şi
juridice în vederea iniţierii şi gestionării afacerii.
Indicatorii de performanţă înregistrează o valoare concretă şi un rezultat eficient:
De rezultat:
rl - Fără devieri.
r2 - Fără devieri.
r3 - Fără devieri.
De produs:
ol - S-a planificat ca pe parcursul anului 2020 să se monitprizeze 2 obiecte în construcţii. In perioada
anului au fost monitorizate 5 obiecte, şi anume:
1. Reparaţia curentă a sectoarelor de drum local L541 spre s. Tomai, drum local L542 spre s. Tochile
Răducani, precum şi Reparaţia şi întreţinerea a 76,47 km de drumuri locale.
2. Construcţia rigolei din beton armat la drumul local L550 spre s. Nicolaevca.
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4. Reparaţia garajelor, str. Unirii 22, or.Leova
5. Lucrări de reparaţie a Clădirii Consiliului raţional, str. Indbîpendenţei 5
6. Construcţia reţelei de apeduct la Şcoala de Arte din or.Leo va.
02 - Pentru anul 2020 s-a planificat de a oferi 35 consultaţii APL-urilor de nivelul I, agenţilor
economici, cetăţenilor din teritoriu şi subdiviziunilor Cons
oferite 38 consultaţii cu privire la întocmirea caietelor de sarcini şi s-a acordat suport metodologic la
întocmirea a 19 rapoarte despre constatarea stării tehnice ş determinarea volumelor de lucrări pentru
reparaţii şi alte întrebări.
03 - Fără devieri.
04 - S-a aprobat elaborarea şi prezentarea a 5 rapoarte (dispre activitatea direcţiei, note informative
pentru şedinţele consiliului raional). Pe parcursul anului au ost elaborate 6 rapoarte pe subprogramele
5001 „Politici şi management în domeniu macroeconomic şi de dezvoltare a economiei”, 5004
„Susţinerea întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 6202 „Dezvol area drumurilor’'
- 3 rapoarte semestriale,
- 3 rapoarte anuale .
S-a pregătit o informaţie narativă cu privire la executarea bugetului DEDTAI în anul 2019 şi o
informaţie pentru şedinţa consiliului şi aprobată Decizia nr.2.1 din 27.02.2020 „cu privire la activitatea
preşedintelui raionului Leova în anul 2019”.
05 - Pentru anul 2020 s-a aprobat elaborarea şi recepţionare^ a 2 proiecte de execuţie. In perioada anului
2020 au fost elaborate şi recepţionate 6 proiecte:
Drumul local L600 Filipeni-Tigheci
- Drumul local L541 spre s. Tomai”
- Drum local L547 spre s. Filipeni
- Drum local L542 spre s. Tochile Răducani
- Apeductul magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectar ;a localităţilor: Selişte, Cazangic, Beştimac,
Troian, Troiţa, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceac îr, Colibabovca şi Cneazevca.
- Apeduct Vozniseni -Cîmpul drept-Sărăţica Nouă
06 - S-a planificat ca pe parcursul anului 2020 să fie distribuite 10 informaţii agenţilor economici şi
APL-urilor de nivelul I despre programele de finanţare existente. Pe parcursul anului către agenţii
economici şi APL-urile din raion au fost transmise 22 ini ormaţii cu privire la granturile/programele
existente.
De eficienţă:
el - Pentru anul 2020 s-a aprobat un cost mediu per angajat de 8603 lei/lună. In realitate suma medie
cheltuită pentru un angajat a constituit 11902 lei/lună.
La partea de cheltuieli au fost aprobate 825,9 mii lefi, s-au precizat 749,4 mii lei, s-au executat
714,14 mii lei.
Suma de 35,26 mii lei nu s-a valorificat din motN că s-au efectuat mai puţine deplasări în
interiorul ţării decît au fost planificate. Cursurile de dezvolt are profesională au fost Online, respectiv nu
s-au cheltuit bani pentru cazare, deplasare. De asemenea, iu a fost necesitate de a procura piese de
schimb la calculatoare, precum nu a fost nevoie nici de servicii de reparaţii a acestora..
Subprogramul 5004:
„Susţinerea întreprinderilcjr
or mici şi mijlocii”
Subprogramul presupune îmbunătăţirea relaţiilor de oelaborare cu sectorul ÎMM şi dezvoltarea
dialogului între mediul de afaceri şi APL.
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Scopul subprogramului: Creşterea cantitativă şi calitativă a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu 3 obiective:
1. Creşterea numărului agenţilor economici.
2. Creşterea alocaţiilor bugetare în activităţi de susţinere a ÎMM.
3. Atragerea cetăţenilor şi implicarea IMM existente în activităţi de şcolarizare şi promovare.
Indicatorii de performanţă sunt:
De rezultat:
rl - Pentru anul 2020 s-a planificat crearea/incubarea în cadrul Incubatorului de Afaceri Leova a 2
agenţi economici noi. Din datele prezentate de LAL, în anul 2020 s-au incubat 7 agenţi economici noi.
r2 - S-a aprobat atribuirea pentru anul 2020 a 262,9 mii lei (0,78%) din buget pentru activităţi de
susţinere şi promovare a ÎMM. în realitate s-au valorificat 243,5 mii lei, ceea ce constituie 0,7 % din
bugetul consiliului raional.
De produs:
o3 - S-a planificat ca în anul 2020 să fie susţinute pentru participare la expoziţii/tîrguri naţionale 10
ÎMM-uri. Au fost susţinuţi pentru participare cu un stand comun al consiliului raional la expoziţia
naţională „Fabricat în Moldova 2020” 9 agenţi economici.
02 - Pentru anul 2020 s-a preconizat participarea a 15 participanţi la concursul raional „Cel mai bun
antreprenor din sectorul ÎMM”. Pentru participare la concurs au depus dosarele 20 de agenţi economici.
03 - S-a planificat de acorda în cadrul concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM”
cîte 7 premii de gradul I şi II. Conform rezultatelor concursului 6 agenţi economici au fost decernaţi cu
diplome de gradul I şi premii băneşti în suma de 2000 lei, 6 agenţi economici au fost decernaţi cu
diplome de gradul II şi premii băneşti în sumă de 1500 lei şi 8 agenţi economici au fost premiaţi cu
diplome de apreciere
04 - Pe parcursul anului 2020 s-a aprobat instruirea a 30 de antreprenori şi potenţiali antreprenori în
cadrul programelor ODIMM/altor programe. în realitate pe parcursul anului la instruiri s-a asigurat
participarea a 4 agenţi economici. Pandemia din anul 2020 a împiedicat printre altele şi instruirea
potenţialilor antreprenori.
De eficienţă:
el -Pentru anul 2020 s-a aprobat suma medie de 3400 lei direcţionată pentru promovarea unui agent
economic. în realitate suma medie cheltuită pentru promovarea unui agent economic a fost de 1500 lei.
Pentru anul 2020 au fost alocate 272,9 mii lei, s-au precizat 246,9 mii lei, au fost valorificate 243,5
mii lei. Dintre care pentru susţinerea IAL s-au valorificat 200,0 mii lei, şi 43,5 mii lei s-au valorificat
pentru petrecerea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM al anului 2019” şi participarea
la expoziţia naţională „Fabricat în Moldova 2020”.
Unele din activităţile anului 2020 nu au fost îndeplinite din pricina declanşării pandemiei COVID -19.

Şef DEDTAI

Ilie CONDREA
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