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I. Prefață. 

 

 
 
         Pentru mine inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică Locală” a trezit un 
interes deosebit încă de la lansarea acesteia, astfel la data de 01.09.2017 am aderat 
la ea. Orice primar își dorește o dezvoltare economică progresivă în localitatea pe 
care o administrează. Cu suportul specialiștilor și consultanților din cadrul 
proiectului am elaborat „Planul de Dezvoltare Economică a orașului Căușeni 2019-
2020”. La realizarea acestui plan au lucrat diferiți actori, atît din sectorul public, cît 
și mediul de afaceri și sectorul non-guvernamental. Scopul lui fiind de a crea condiții 
mai bune de creștere economică, dezvoltînd mediul de afaceri și creînd noi locuri de 
muncă, în acest mod cresc și contribuțiile la bugetul local dar și calitatea vieții 
întregii comunități. Prin o analiză intensă sa înțeles care sunt barierele economice și 
oportunitățile de dezvoltare, realizînd activitățile propuse vom crea o bază 
economică puternică atît la nivel local cît și extern. 
 
                                                                Primarul orașului Căușeni, Repeșciuc Grigore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Numele: Chirman Gheorghe 

Funcția: Specialist Primăria orașului Căușeni 

Adresa:  orașul Căușeni, str. Meșterul Radu 3, Primăria 

Telefonul: 0243-22233 

Fax: 0243-22554 

Email: primaria@causeni.org 

Website: www.primaria.causeni.org  

http://www.primaria.causeni.org/
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1. Rezumatul executiv 

 
         Încă de la lansarea sa inițiativa „Primarii pentru creștere economică” a prezentat un 

interes pentru Primăria orașului Căușeni. Din motiv că printre obiectivele sale primordiale a 

fost dezvoltarea economică locală durabilă. Acest lucru urma a fi posibil prin dezvoltarea 

capacităților administrațiilor publice locale și stabilirea unui parteneriat durabil cu mediul de 

afaceri dar și alți actori locali.  

         Astfel am decis să aderăm la inițiativa respectivă din motiv că pînă în prezent nu am 

avut un document strategic local care să fie axat pe ramura economiei. Deoarece aceasta este 

unul dintre pilonii principali în dezvoltarea unei localități. Deschiderea de noi afaceri și 

dezvoltarea celor existente contribuie semnificativ la calitatea vieții în orașul Căușeni, crearea 

de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor la bugetul local, dezvoltarea infrastructurii, 

sporirea atractivității orașului. Din cele expuse este clar că dezvoltarea economică este foarte 

importantă și acest proces nu poate decurge haotic, pentru ca el să fie eficient este necesară o 

consolidare între mediul de afaceri, societate civilă, apl și o planificare bine gîndită, reală și 

avantajoasă pentru toate părțile care pînă la urmă să se facă simțită și la beneficiarul final: 

locuitorul orașului Căușeni.  

          Elaborarea planului de dezvoltare economică locală se dorește a fi o strategie care în 

termeni scurți să reanimeze situația economică în Căușeni, oraș care în ultimii ani se dezvoltă 

foarte dinamic, atrăgînd după sine și localitățile adiacente. În general în orașele dezvoltate ale 

lumii centrele urbane sunt principalii poli de dezvoltare al căror economie contribuie și la 

dezvoltarea economiei întregei țări. 

          Totuși orașul Căușeni are un potențial foarte înalt în dezvoltare, amplasarea sa, 

obiectivele turistice în renovare, infrastructura, îl face atractiv pentru a investi. Planul de 

dezvoltare economică urmează a fi un instrument care ar face conectivitatea dintre mediul 

local și potențialii investitori, cît și să dezvolte sectorul local. Obiectivele și acțiunile fixate 

sperăm să fie realizate și să aibă impactul așteptat, ca pînă în final orașul Căușeni să aibă un 

ritm dinamic de dezvoltare și o economie diversificată.     

 

2. Lista de tabele și figuri 
        
Tabelul 1- Lista populației pe tipuri de activități 

Tabelul 2- Structura economică locală 

Diagrama 2.1- Clasificarea populației pe tipuri de activități. 

 

3. Abrevieri 

 
APL- Autoritate Publică Locală 

APL de nivelul I și II- Primăria și Consiliul Raional Căușeni 

PDEL- Plan de dezvoltare economică locală 

ODIM- Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor 
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4. Introducere 

 
         Proiectul „Primarii pentru creștere economică” (M4EG), este o nouă inițiativă a Uniunii 

Europene care a fost lansată în ianuarie 2017 în cadrul Parteneriatului Estic. Scopul general al 

inițiativei este de a susține primarii și administrațiile publice locale din țările parteneriatului 

Estic să devină facilitatori activi ai creșterii economice și creării locurilor de muncă la nivel 

local. Primăria orașului Căușeni, în persoana primarului Repeșciuc Grigore a devenit membru 

al inițiativei la 1.09.2017. Cusuportul inițiativei a fost creat PDEL Căușeni. 

        PDEL reprezintă un instrument participativ, ce are drept scop asigurarea progresului 

economic, echitabil pe plan social, protejînd, în acelaşi timp, resursele şi mediul pentru 

generaţiile viitoare. PDEL este fundamentată pe o analiză relevantă a stării existente a 

comunităţii. Această analiză a resurselor de care dispune oraşul va releva punctele tari şi 

punctele slabe ale localităţii şi mediului ei, oprtunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce 

trebuie evitate sau minimalizate. Este important, de asemenea, că obiectivele definite se 

încadrează în perspectivele de dezvoltare cuprinse în planurile de dezvoltare raional, regional 

şi naţional. Scopul acestui program este de a înzestra autoritatea publică locală cu un 

document de planificare a creşterii economice, de dezvoltare a capitalului uman şi de 

susţinere a unui mediu ambiant sănătos în cuprinsul oraşului. În acest context este foarte 

important să remarcăm că oraşul Căuşeni are resursele, capacităţile, potenţialul economic, 

uman, administrativ, asociativ şi o infrastructură avantajoasă (intersecţia principalelor 

comunicaţii de transport auto şi feroviar) pentru a se impune să devină un important centru de 

dezvoltare în regiune.  

 

5. Procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare 

Economică Locală 

 
          Pentru crearea PDEL a fost creat grupul de lucru prin Dispoziția primarului 02/1-7-14 

din 12.02.2018. Ulterior a urmat un amplu proces de analiza a documentelor strategice și 

instituționale, avînd loc întruniri cu agenți economici locali și ong-uri. În general fiecare 

recomandare fiind luată în calcul dar în mare parte s-a ținut cont de recomandările și ghidurile 

metodologice ale inițiativei „Primarii pentru creștere economică”. S-a observat o gîndire puțin 

diferită în termeni și așteptări, mediul de afaceri, APL, alți actori, acest fapt atestă o necesitate 

de comunicare și colaborare mai strînsă între părți. 

           A fost evaluat potențialul local în baza analizei economice locale, astfel stabilinduse 

viziunea și obiectivele de dezvoltare economică. PDEL este un document oficial pentru APL 

și mediul de afaceri.   

 

6.  Analiza Economică Locală  

 
6.1. Analiza structurii economice locale  
         Capital natural, Suprafaţa agricolă totală a oraşului Căuşeni reprezentă cca 57% din 

total suprafaţa localităţii. O ponderea insemnată privind modul de utilizare a terenului o 

reprezintă livezile care ocupă  cca 13,2% şi suprafeţele de păşune, 16,3%. Suprafaţa 

împădurită este nesemnificativă, sub 1% din totalul suprafeţei de teren, in timp ce culturile de 

vită de vie reprezintă cca 5%, suprafaţa de livezi inventariată fiind de cca 300 ha. 

Resursele naturale ale zonei sunt argila și nisipul de construcţii. 
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Pe teritoriul oraşului curge râul Botna cu lungimea de 8,8 km. Oraşul dispune de 2 

iazuri cu o suprafaţă totală de 237 ha, 8 fântâni arteziene şi 140 fântâni de mină. În mediu pe 

cap de locuitor zilnic revine circa 120 l de apă, media pe republică fiind de circa 100 l. 

 
Ţinînd cont de potenţialul socio-economic şi poziţia fizico-geografică favorabilă or. 

Căuşeni este examinat ca subcentru al reţelei de localităţi. Acest fapt este condiţionat de un şir 

de factori printre care se evidenţiază:  

- diversitatea bazei de materii prime amplasate pe teritoriile adiacente care contribuie 

la dezvoltarea ramurilor prelucrătoare a producţiei agricole;  

- infrastructura dezvoltată a transportului auto care asigură legături auto cu capitala 

ţării, celelalte regiuni ale republicii şi ţările învecinate; 

- infrastructura socială dezvoltată prezentată prin instituţii de învăţămînt, cultură, 

sport, domeniul prestări servicii; 

- dotarea tehnico - edilitară.  

Actualmente baza urbană a oraşului este prezentată de întreprinderi din diverse ramuri 

ale economiei. Principala ramură a economiei oraşului este industria prelucrătoare, prezentată 

în deosebi de obiectivele industriei agro-alimentare; vinificaţia, fabricarea conservelor, 

produselor din făină, care se bazează pe materia primă locală.  

Sectorul agricol are o pondere semnificativă în economia oraşului şi reprezintă sursa 

principală de existenţă pentru majoritatea populaţiei. Sectorul vinificaţie are o pondere 

importantă în dezvoltarea industrială a oraşului. Oraşul Căuşeni face parte din Zona viticola 

sudică (Cahul), specializată pe producerea de vinuri de masă alb şi roşu, vinuri de desert şi 

sucuri.  

Repartizarea populaţiei pe tipuri de activităţi este reflectată în tab. 1 şi diagrama 2.1.  

 

Tabelul 1.  

Repartizarea populaţiei pe tipuri de activităţi 

 

Denumirea tipurilor de activitate Numărul angajaţilor, oam. 

1. Sfera de producere 

- agricultura  500 

- silvicultura 10 

- industria alimentară  425 

- industria uşoară  120 

- construcţii  10 

- transport  170 

- alte întreprinderi  100 

Total 1335 

2. Sfera neproductivă 

- învăţămînt 600 

- cultură 50 

- asistenţă medicală 500 

- comerţ şi alimentaţie publică 350 

- instituţii administrative şi publice  325 

- asistenţa socială  30 

- prestări servicii 60 

- alte întreprinderi 200 

Total sfera neproductiva 2115 

Total populaţie ocupată în sfera productivă 
şi neproductivă 

3450 
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Diagrama 2.1 

 

Din numărul total al populaţiei apte de muncă, doar 26 % al populaţiei este ocupată în 

cîmpul muncii, ceea ce denotă rezerve importante ale resurselor forţei de muncă. 

În rezultatul declinului economic din ultimii ani şi restructurărilor în ramurile economiei 

cele mai mari întreprinderi care formează baza de producere a oraşului sunt – fabrica de vinuri 

"Suvorov" SRL, "Orhei VIT" SA filiala Căuşeni, "SRL "Ecoprod-Rosmol", SA "Succes", 

fabrica de confecţii SRL "Lis Tex", COOP "Tighina", elevatorul SRL "Kelly Grais", mini-

brutării etc.  

În ultima perioadă pe teritoriul oraşului activau un şir de întreprinderi de producere care 

actualmente se află în fază de reorganizare sau şi-au stopat activitatea în general, printre 

acestea pot fi evidenţiate: fabrica de lapte SA "Fabinlapte", SA "Metalic", SA "Orizont", 

fabrica de cărămizi", "BTA – 5", SRL "Agro Meşter", SA Agroseminţe, SA "Frigiderul", 

brigada de tractoare, întreprinderea piscicolă şi un şir de depozite pentru păstrarea produselor 

agricole şi materialelor de construcţii.  

De asemenea, în oraş funcţionează un şir de instituţii specializate, organizaţii de 

transport, servicii comunale şi de depozitare precum şi un şir de întreprinderi de fabricare a 

produselor alimentare, îmbrăcămintei, şi alte ramuri de producere.  

În ultimii ani schimbări esenţiale s-au înregistrat şi în structura transportului auto din 

oraş. Astfel, structurile organizaţiilor de transport auto subordonate statului au fost 

reorganizate în societăţi pe acţiuni şi societăţi cu răspundere limitată.  

Un grup semnificativ de organizaţii care participă la activitatea economică a oraşului 

sunt obiectivele de depozitare, comerciale şi de achiziţionare. Multe din aceste obiective 

îndeplinesc funcţii de intermediari în asigurarea cu materie primă şi comercializarea 

producţiei finite.  

În ultimii ani a sporit numărul angajaţilor în sfera prestări servicii. Care este 

reprezentată în deosebi prin firme mici, care prestează populaţiei servicii în construcţii şi 

reparaţii, reparaţia electrocasnice, confecţionarea îmbrăcămintei, servicii comerciale, etc. În 

rezultatul susţinerii financiare şi juridice corespunzătoare şi pe măsura perfecţionării formelor 

de gestionare a pieţei o parte din aceste instituţii în perspectivă pot să-şi extindă activitatea, 

astfel contribuind semnificativ la renovarea economiei oraşului.  

Din anul 2016 pe teritoriul orașului activează compania ”Coroplast Harness 

Technology” SRL cu proiectul economic: „Asamblarea de module de cablaje pentru industria 
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automotive”, produsele sunt livrate atât către producătorii de cablaje din Moldova, cât și de 

peste hotare. Investiția companiei ”Coroplast Harness Technology” SRL se estimează la cifra 

de 10 milioane euro, ce cuprinde construcția și utilarea propriei unități de producere pe 

teritoriul subzonei din or. Căușeni. Pentru prima fază a proiectului compania planifică vânzări 

anuale de circa de 22  milioane euro, în prezent pe teritoriul orașului închiriază o hală de 

producere cu circca 600 de muncitori. Paralel autoritățile publice ale orașului și raionului 

Căușeni crează infrastructura necesară și construiesc subzona economică liberă Căușeni, unde 

această companie va fi primul rezident. 

Reieşind din totalitatea condiţiilor şi factorilor or. Căuşeni dispune de premise 

favorabile pentru dezvoltarea socio-economică continuă şi formarea economiei oraşului.  

Sarcina primordială în dezvoltarea industriei oraşului constă în restructurarea şi 

reprofilarea întreprinderilor de producere, modernizarea tehnologică a lor din contul realizării 

politicii financiare şi fiscale, susţinerea activităţii de antreprenoriat în baza dezvoltării 

business-ului mic şi mediu, crearea condiţiilor optime pentru atragerea investiţiilor, 

participarea în realizarea proiectelor existente şi programelor de cooperare internaţională. 

 Resursele forţei de muncă din oraş pentru perioada apropiată va constitui circa 10,4 mii 

oam., în caz favorabil va  sporiri gradul de ocupare a populaţiei pînă la 60-65 % din contul 

formării locurilor de muncă noi atît în sfera de producere cît şi în sfera prestări servicii care 

vor constitui corespunzător 40% şi 60% din numărul total al populaţiei ocupate.  

În sfera de producere prioritatea revine complexului agroindustrial, care se va dezvolta 

în rezultatul modernizării, reutilării tehnice, implementării tehnologiilor noi precum şi 

atragerea investiţiilor.  

Turizmul în oraș este slab dezvoltat însă are un potențial foarte mare, pe teritoriul 

orașului fiind amplasată Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căușeni care este un 

monument arhitectural construit în secolele XVII – XVIII, un monument unicat în spațiul 

Europei de est, la moment se află în reconstrucție. Mai există peste 50 de monumente, orașul 

facînd parte din traseul turistic național „Pe drumul vinului în Sud-estul Moldovei”. Pe 

teritoriul orașului activîn fabrica de vinuri „Suvorov-Vin” și mai mulți vinificatori particulari 

însă renumiți care an de an cîștigă medalii la concursuri locale și internaționale, orașul se mai 

mărginește și cu „Valul lui Traian de Sus”. Dezvoltarea turismului în oraş va crea profituri 

suplimentare în economia urbei, locuri de muncă suplimentare, care la rîndul său vor contribui 

la creşterea bunăstării populaţiei localităţii.   

 

 

Structura Economică Locală: 

Tabelul 2. 

Denumirea activităţilor din economia Republicii 

Moldova 

Numărul unităţilor economice, care au prezentat 

situaţiile financiare pentru anul 2017 

Total 
din care : 

micro mici medii mari 

  TOTAL 277 223 38 16   

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 24 15 6 3   

C Industria prelucrătoare 37 28 4 5   

E 
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 

activităţi de decontaminare 7 5 1 1   

F Construcţii 12 8 3 1   

G 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi 

repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 105 92 12 1   

H Transport şi depozitare 20 12 5 3   

I Activități de cazare și alimentație publică 7 6 1     

J Informaţii şi comunicaţii 6 6       
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K Activități financiare şi asigurări  14 14       

  

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de 

asigurări şi ale fondurilor de pensii 3 3       

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de 

pensii, cu excepţia celor din sistemul public de asigurări 

sociale 1 

1       

Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare şi 

activităţi de asigurare 10 
10       

L Tranzacţii imobiliare 17 15 2     

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 8 8       

  
Activităţi juridice şi de contabilitate 3 3       

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 5 5       

N 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 

servicii suport 5 4 1     

  

Activităţi de închiriere şi leasing 1 1       

Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; 

alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 2 2       

Activităţi de investigaţii şi protecţie 1   1     

Servicii administrative, servicii suport şi alte activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderilor 1 1       

P Învăţământ 3 1 2     

Q Sănătate şi asistenţă socială 6 3 1 2   

R Arta, activități de recreere şi de agrement 3 3       

S Alte activităţi de servicii 3 3       

 

6.2. Cooperare și relaționare locală 

 

           Administrația publică locală de ambele niveluri ale orașului Căușeni anual aprobă 

politici locale pentru a facilita crearea de noi afaceri și a le dezvolta pe cele existente, în 

special APL nu stagnează obținerea de acte permisive pentru antreprenoriat și susține politica 

de dezvoltare echilibrată a tuturor sectoarelor. Sunt atrase surse financiare locale cît și extenre 

pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri. Primăria oferă suport metodologic și 

infrastructura necesară pentru crearea de noi afaceri. Anual proiectul bugetului local și 

cuantumul taxelor locale sunt supuse dezbaterilor publice și consultate cu agenții economici și 

alți actori interesați. 

           Administrația publică locală de ambele niveluri ale orașului Căușeni, crează condiții cît 

mai atractive pentru mediu de afaceri, fiind renovate drumurile locale, modernizat iluminatul 

stradal, rețelele de apă și canalizare ș.a. Spre exemplu în anul 2018 Filiala Căușeni a Zonei 

Economice Libere Bălți este renovată pe o suprafață de 8,5ha prin construcţia reţelelor, 

comunicaţiilor, drumului de acces şi amenajarea teritoriului. Costul total fiind de aproximativ 

19 milioane lei. 

          Anual în strînsă colaborare cu primăriile raionului și agenții economici locali, de către 

primăria orașului Căușeni este organizat festivalul „Ziua Vinului” la care participă în medie 

peste 30-40 agenți economici, acest festival avînd un număr mediu de peste cîteva mii 

vizitatori anual. În general agenții economici cu entuziasm participă la principalele 

evenimente petrecute în orașul Căușeni. 

          Primăria orașului Căușeni a creat clubul „Nu risipi”, proiect susținut de primărie și 

diseminat în rîndurile agenților economici locali care are drept scop de a folosi rațional și a 

face economii la toate resursele din gestiune, modernizînd rețelele și aplicînd surse moderne 

de gestiune. Un exemplu de succes fiind „Orhei-VIT”, filiala Căuşeni care a reuşit deja să-și 

reducă: consumul de gaze naturale cu 56275 m3 anual; consumul de apă cu 3300 m3 şi 

respectiv volumul apelor uzate cu 3300 m3 anual; emisiile în aer cu 103,9 tone CO2; totodată 

circa 7 tone de deşeuri solide au fost reciclate, de asemenea s-a redus şi volumul materialelor 

auxiliare utilizate. 
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           Alte companii ce oferă suport și susține consolidarea mediul de afaceri sunt 

reprezentate în tabelul nr. 2. 

 
Denumirea și/sau funcția 

(domeniul/tema pentru care 
funcționează) 

Instituțiile/ 
Persoanele implicate 

Realizările 
 

Evaluare: util sau nu 

Asociația Producătorilor 
Agricoli APA ”Agro-Căușeni 

Directorul Executiv 

Producători agricoli 
din raion, 
predominant 
fitotehnie. 

Direcția Agricultură și 
Alimentație publică 

ONG raional fondat de antreprenori. 
Prestează servicii de suport pentru 
agenții economici, servicii și instruiri,în 
colaborare cu organizații naționale și 
instituții de învățămînt superior din 
Moldova . Cel mai important rol- 
instruiri necesare obținerii 
subvennționării de la AIPA 

Util și important pentru 
dezvoltarea sectorului 
agricol, Acordă cu 
preponderență instruiri 
necesare 
subvenționării,reunește 
propnderent antreprenori 
cu situatie financiara 
stabila 

Federația Națională a 
Fermierilor  

Centrul de Excelență în 
Agricultură 

Producători agricoli, 

APL or. Căușeni 

A fost instituit grupul de acțiune locală 
(GAL) cu scopul susținerii dezvoltării 
economice locale a orașului Căușeni și 
satelor din raion. Centrul prestează 
servicii permanent și implementează 
proiecte. Doar GAL-urile sunt în faza 
incipientă 

Important pentru 
dezvoltarea fermierilor, 

Centrul Informațional 
Tighina 

ONG, experți 
implicați 

-Implementează proiecte de dezvoltare 
durabilă 
-oferă consultanță în domeniul 
antreprenoriatului și promovează 
potențiale obiective investiționale 
-acordă suport în elaborarea planurilor 
de dezvoltare,strategiilor,etc..  

-deobicei funcționează ad-hoc 

Util, în special pentru 
afaceri nou inițiate, oferă 
suport în elaborare de 
biznes planuri ș.a.  

Camera de Comerț și 
Industrie,filiala Tighina 

 
Circa 50 de membrii 
din 3 raioane și UTA 
Stînga Nistrului 

Activează permanent și oferă servicii 
antreprenorilor,consultanță și instruiri 
contra cost pe anumite tematici 
importante 

Foarte util, prestează 
servicii contra cost,de 
obicei la preturi accesibile 

 
6.3. Administrația transparentă cu businessul 

 
       Primăria orașului Căușeni deține pagină web personală www.primaria.causeni.org și este 

prezentă pe principalele rețele de socializare (facebook), pentru a crea o conectivitate cît mai 

bună și a obține un feedback din partea beneficiarilor, inclusiv a mediului de biznes, pe aceste 

surse media sunt plasate principalele politici (decizii, dispozitii, anunțuri ș.a.). Toate politicile 

de interes local sunt supuse dezbaterilor publice, și apoi discutate la consiliul local marea 

majoritate a căruia este constituit din agenți economici.  

        La achizițiile publice ale primăriei poate participa orice agent economic interesat din 

motiv că ele sunt publicate în buletinul achizițiilor publice și toate procedurile sunt lansate 

electronic astfel oferind șanse locale atît pentru agenții economici locali cît și naționali. 

        În Primăria orașului Căușeni există o persoană care duce evidența agenților economici și 

oferă tot suportul în perfectarea de documente de către aceștia, gen eliberarea autorizațiilor 

ș.a.  

     În anul 2018 de către APL de nivelul I și II al orașului Căușeni s-a depus tot efortul 

pentru a petrece ședința cabinetului de miniștri la Căușeni, această ședință a avut loc în orașul 

Căușeni, care ulterior sa finisat cu o ședință cu mediul de afaceri din orașul Căușeni în cadrul 

http://www.primaria.causeni.org/
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căreia sa discutat principalele probleme ale mediului de biznes local, cabinetul de miniștri 

oferind tot suportul. Stabilinduse un plan în comun cu APL pentru a crea condiții și a facilita 

dezvoltarea biznesului local, dar și ajustarea legislației naționale pe alocuri imperfectă.  

        Printre principalele provocări ale mediului de afaceri fiind lipsa specialiștilor calificați, 

legislație inperfectă, piața de desfacere limitată, materie primă sub nivelul standartelor ș.a.  

 
Sectorul  
(sub-sectoarele) de creștere 

Principalele provocări pentru care probabil este necesară asistență pentru 
antreprenoriat 

Sector (sub-sector) 1 

Sectorul Automotive 
(Cablaje auto) lansat în 
subzona Căușeni a ZELB 

Satisfacerea necesității mari de muncitori calificați, pregătiți în timp util . 
pregătirea specialiștilor de către Instituția de formare profesională. Re-
calificarea unor categorii de angajați sau șomeri cu ajutorul ANOFM, 
Contribuția din partea APL pentru crearea condițiilor inițiale pentru 
lansarea afacerii (construcția infrastructurii,utilităților) 

Sector (sub-sector) 2 

Sectorul Agricol 

Suport pentru imbunătățirea capacităților, transferul de know-how intre 
mediul academic și antreprenori, promovarea tehnologiilor eco  in 
agricultură. Diversificarea activităților în sectorul agricol 

Sector (sub-sector) 3 

Start-up-uri in industria 
prelucrătoare și sfera 
serviciilor 

Identificarea noilor piețe de desfacere ,promovarea produselor locale, 
suport pentru planificarea afacerilor 

HoReCa Promovarea atractivităților turistice locale,includerea operatorilor in 
registrul agențiilor de turism din țară. Consolidarea prestatorilor de servicii 
și constituirea unei agenții locale.  

Lipsa unei comunicări eficiente cu APL, transparența redusă în procesul 
decizional care prejudiciază interesele prestatorilor (de ex. Taxe exagerate 
și protecționism sau favoritism) 

 

 
6.4. Acces la finanțare 

 
       În special agenții economici locali lansează afaceri și le mențin pe cele existente din 

surse proprii cîștigate peste hotare, din mai multe programe locale (IFAD, AIPA, Pare 1+1 

ș.a). Spre exemplu mai jos vom dezvolta programul Pare 1+1 și vom vorbi despre sursele de 

finanțare din orașul Căușeni. Lista cu alte oportunități pentru mai multe categorii de 

antreprenori poate fi accesată la următorul link: 

https://ru.scribd.com/document/384467075/Programe-de-Suport-in-Afaceri-2018  

         O parte din programele naționale ca exemplu MACP în opinia antreprenorilor sunt 

imperfecte și obligă achitarea creditului pe toată perioada acordării acestuia chiar dacă poate 

fi rambursat cu o perioadă mai devreme, astfel agenții economici consideră ca aceste clauze 

merg în detrimentul lor și nu susțin la justa valoare beneficiarii programului. Multe dintre 

aceste programe cum ar fi Femei în afaceri și altele sunt bune și promovează egalitatea de gen 

în biznes și susținerea tinerilor atît financiară cît și metodologică de a crea noi afaceri. 

 
Instituții/ Donator Clienți eligibili/ 

beneficiari 
Sectoarele /Activitățile 
preferabile 

Suma min și max 
oferită 

Cerințe  
(garanții,etc..) 

Pare 1+1 Programul de 
Atragere a 
Remitenţelor în 

stimularea creării şi 
dezvoltării afacerilor 
de către lucrătorii 

În cadrul 
Programului, 
antreprenorii pot 

Destinat lucrătorilor 
migrați care au 
rudă în RM 

https://ru.scribd.com/document/384467075/Programe-de-Suport-in-Afaceri-2018
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Economie „PARE 
1+1”este destinat 
lucrătorilor 
migranţi sau 
rudelor de gradul 1 
ale acestora (copii, 
părinţi, soţi), care 
doresc să iniţieze 
sau să extindă 
afaceri în RM. 

migranţi şi beneficiarii 
de remitenţe, cultura 
antreprenorială a 
acestora 

beneficia de un 
grant în sumă de 
până la 300 mii lei, 
în baza regulii 
„1+1” 

6 banci comerciale 
active in raion 

Antreprenori din 
diverse sectoare. 
O gama larga de 
produse creditare 

Pentru mijloace 
circulante sau 
investiții. Credite 
simple, 
microcredite,credite 
imobiliare și leasing 

30000 lei min. 
Sume variabile în 
dependeță de 
bancă 

Gaj,fidejusiune și 
asigurarea 
creditului 

Credite din resurse 
internaționale 

Eficienta 
energetica. Filiera 
vinului. Agricultori 

Investitii in 
dezvoltarea 
sectorului.Capital 
circulant. Actiuni de 
eficientizare 
energetica. Re-
creditări 

 Credite cu portiuni 
de grant. 

 

6.5. Terenuri și infrastructură  

 
         Primăria orașului Căușeni oferă spații din cele aflate în gestiune pentru agenți 

economici, o mare parte din ofertă este în sectorul privat, sectorul public dispune de terenuri 

atît în intravilan cît și extravilanul orașului care pot fi alocate pentru construcții de 

incubatoare de afaceri, parcuri industriale, zone tehnologice.  

         În jur de 8,5ha teren este alocat spre dezvoltarea Subzonei Economice Libere Căușeni. 

Prin construcţia reţelelor, comunicaţiilor, drumului de acces şi amenajarea teritoriului. Zona 

economică liberă devine tot mai viabilă pentru orașul Căușeni,  începând cu anul 2017 

găzduieşte o companie de producţie a cablajelor auto, și urmează să atragă noi rezidenți, 

acestă ofertă fiind una atractivă avînd în vedere amplasarea orașului Căușeni, forța de muncă 

disponibilă dar alți factori. 

          La moment agenții economici pot beneficia de mai multe oferte și din mediu privat, 

spre exemplu agentul economic SRL „Fulsercom” este gata de a conlucra și de a oferi un 

spațiu de 1000m2  la etajul  2  pentru activități comerciale în condiții avantajoase reciproc.  

          Pe teritoriul orașului există un iaz cu suprafața de 3 ha, amplasat în imediată apropiere 

de un drum cu acoperire de asfalt și se învecinează cu un sector foarte populat al orașului. 

Acest iaz se află în proprietate publică și dacă va fi curățat și creată infrastructura necesară de 

agrement prezintă un potențial considerabil pentru dezvoltarea sectorului de agrement cît și 

piscicol.  

           Pe strada Eminescu 17, 10, 10/o există Casa de Deservire și un Complex Comercial 

modern care pot oferi spații pentru activități industriale și comerciale. Aici sunt disponibile 

peste 20 de spații.  

           Pe teritoriul orașului există și fabrica de vinuri care la moment nu este exploatată, 

amplasată pe strada Alba Iulia 59, aparține mediului privat, cu o suprafață de 9 ha și mai 

multe clădiri (circa 20), cu o amplasare favorabilă reprezintă un complex cu un potențial 

enorm pentru practicarea afacerilor de producere, incubatoare de afaceri ș.a. 

           Tot în sectorul privat, strada Tighina 3/a există mai multe hale de producere pe un 

teritoriu de aproximativ 2 ha care sunt oferite arendă.  
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           În sectorul Căușenii Vechi pe strada Nichifor Doni există depozite care aparțin 

sectorului privat pe o suprafață de aproximativ 2ha, aceste edificii pot servi pentru potențiali 

arendatori ca depozit, în special acest sector al orașului cu o populație de aproximativ 3 mii 

locuitori este economic slab dezvoltat însă ca potențial ar putea foarte atractiv pentru 

investiții. 

          Marea majoritate a companiilor este amplasată în zona industrială a orașului, amplasată 

de-a lungul străzii Tighina, aici sunt mai mult companii private și de stat ce pot oferi spații 

pentru mai multe activități economice. Inclusiv dea lungul Calei Basarabiei există terenuri 

pentru construcții pe care ar putea fi construite magazine, centre comerciale și altele, la 

moment aceste terenuri aparțin mediului privat însă nu sunt exploatate. 

          În localitate sunt dezvoltate serviciile publice, iluminatul stradal are acoperire de 80%, 

rețeaua de apă- 92%, Canalizare- 40%, Gaze naturale- 98%, anual sunt reabilitate drumurile 

locale, există post de radio și tv local. 

 

6.6. Cadrul de reglementare și instituțional  

 
         În orașul Căușeni activitățile economice sunt reglementate de regulamente interne ale 

primăriei privind activitatea economică și de comerț, care prevede unele norme și obligațiuni 

reciproce a respecta legislația în domeniu, însă primordial este politica națională în domeniul 

economiei. Primăria pe parcursul timpului a redus documentele permisive însă totuși verifică 

ca activitățile prestate să fie conform autorizației și documentelor adiacente. O parte din 

activități economice și de amplasare a unităților de comerț sunt reglementate de planul 

urbanistic aprobat. În general APL facilitează dezvoltarea sectorului de afaceri și consultă 

politicile sale cu acest domeniu, în perspectivă este necesar de a crea o platformă 

informațională unică, pentru schimb de informație, comunicare și consolidare, susținere 

metodică și suport. Considerăm că asocierea mediului de afaceri este o opțiune ce le-ar 

permite să-și apere interesele comune, inclusiv să pătrundă pe noi pețe și să-și promoveze 

produsele. 

         La moment principalele platforme media pentru diseminarea informației de suport al 

mediului de afaceri sunt pagina web a primăriei, întrunirile organizate de primărie. 
 

6.7. Abilități și capital uman 

 
  În or. Căuşeni la începutul anului 2017 populaţia masculină constituia 48%, iar 

populaţia feminină 52%. 

Din numărul total de locuitori al oraşului 15,9 mii locuitori (67 %) reprezintă populaţia 

aptă de muncă.. Diferenţa de genuri din 2009 până în prezent este în continuă scădere pentru 

categoria bărbaţi. Ponderea cea mai mare o deţin persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 60 

ani, de 59,8%.  

Oraşul Căușeni este o comunitate multinaţională: moldoveni/români – 83.4 % din 

numărul total al populaţiei, ucraineni –  5.4 %, de ruşi –  8.6 % şi bulgari –  1.5 %. Restul 

1,1 % din populaţie sunt reprezentaţi de găgăuzi, evrei şi alte naţionalităţi. 

          Oficial anual la oficiile forței de muncă doar pe orașul Căușeni sunt în jur de o mie de 

șomeri, o parte din specialiști însă migrează peste hotare pentru o perioadă nedeterminată, 

contingentul de migranţi din localitate îl constituie grupul de vîrstă 20-34 ani.  

        Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în 

toamna anului 2018 în orașul Căușeni  94 locuri vacante, în perspectivă sunt prognazate 

crearea a cel puțin 2 mii locuri de muncă prin crearea subzonei Căușeni a zonei economice 

libere Bălți, în acest context este necesar la Școala Profesională Căușeni de a promova 

învățămîntul dual și de a crea profesii conform cererii de piață, construcții de cablaje ș. a. 
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             O mare parte din personalul angajat pe teritoriul orașului reprezintă mediul rural. 

Pentru perspectivă împreună cu mediul de afaceri este necesar de a crea o bază de date a 

locurilor de muncă și oferta de piață. În conlucrare cu instituțiile de învățămînt pentru a 

pregăti cadre calificate pentru angajare în condiții motivante.  

 

6.8. Poziționare externă și marketing 

 
           Orașul Căușeni este un punct important pentru investiții în special pentru amplasarea sa 

favorabilă în raport cu alte orașe, prezența căii ferate și că este un oraș de tranzit. Orașul poate 

fi cunoscut și ca o importantă atracție turistică, datorită Bisericii „Adormirea Maicii 

Domnului”, care este un monument istoric de mare valoare, una dintre cele mai enigmatice 

construcţii din ţară, unică prin particularităţile ei de biserică semi-îngropată, înfrumuseţată cu 

fresce interioare cu valoare de unicat. Aspectul exterior, structura spaţială şi planimetrică, 

tehnica de construcţie, sînt caracteristice monumentelor  de arhitectură din secolele al XV-lea 

– al XVI-lea.  

           Primăria își promovează imaginea sa prin promovarea pe pagina web și de facebook, 

implicînduse în proiecte de dezvoltare locală, asociații locale și internaționanele. La moment 

deținem parteneriate și înfrățiri cu localități din Polonia, România, Lituania cu care colaborăm 

pe mai multe domenii în baza acordurilor încheiate. Încă din anul 2014 orașul Căușeni este 

parte a proiectului „Convenția Primarilor pentru Energie și Climă” în cadrul căruia promovăm 

o politică corectă privind gestionarea resurselor de energie cu reducerea emisiilor în 

atmosferă. Pînă în prezent orașul Căușeni a implementat și implementează mai multe proiecte 

de dezvoltare locală. 

           Astfel orașul Căușeni devine tot mai atractiv, mediul de afaceri înregistrînd o creștere 

dinamică, infrastuctura devine tot mai calitativă și o mare parte din migranți ce revin se 

angajează în orașul Căușeni.  

 

7.  Analiza SWOT  
 

Puncte tari Puncte slabe 
o Amplasarea avantajoasă față de 

traseele naționale și internaționale (R30 

Chișinău cca (78km), Odessa cca 

(100km), Tiraspol(20km), Cimișlia 

(63km), Comrat și portul liber 

Giurgiulești. Accesul la calea ferată care 

traversează orașul Căușeni și facilitează 

schimbul de mărfuri. Orașul mai este 

traversat de magistralele naționale (R31 

Căușeni-Tarutino, Ucraina). 

o Comerțul foarte bine dezvoltat 

o Sectorul Agricol al orașului dezvoltat, 

practicat atît la nivel înalt cît și de 

locuitori casnici, fiind una dintre sursele 

sigure de existență. Unul dintre cele mai 

mari elevatoare din republică amplasat pe 

teritoriul orașului. 

o Existenţa factorilor de producere 
necesari pentru dezvoltarea ramurilor 
industriale de prelucrare a materiilor 
prime. 

o Practicile tenebre în economie (în 

special în privința salarizării) 

o Lipsa în oraș și raion a unor domenii a 

industriei prelucrătoare (de ex, ind. 

Lactatelor sau a mezelurilor) 

o Impozite și taxe, în special locale, 

nemotivante 

o Acces redus la servicii publice sau 

calitatea scăzută a prestării lor 

o Rata scăzută de implicare a societății 

civile și a mediului de afaceri în 

procesul decizional 

o Asociere slabă a mediului de afaceri 

(de ex. Comerț, HoReCa) 

o Cultura antreprenorială slab dezvoltată 

o Turizm și infrastructura conexă acestuia 

slab dezvoltată (lipsă de hoteluri 

moderne, restaurante ș.a) 

o Lipsa unor scheme de colaborare și 

schimb de informații între diverse 

autorități pentru optimizarea procedurilor 
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o Sectorul vinicol cu un volum mare de 

producție și experiență  bogată 
(prezența unor producători mari 

deopotrivă cu micii vinificatori renumiți) 

o Forță de muncă disponibilă, circa 70% 

din populația orașului aptă de muncă. 

o Infrastructură și rețele de utilități 

dezvoltate 

o Industria prelucrătoare  și alimentară 
dezvoltată 

o Prețuri și spații accesibile pentru micile 

afaceri 

o Disponibilitatea terenurilor și 
construcțiilor adaptabile pentru afaceri 

atît în mediu privat cît și public. 

o Experiența de asocieri pentru 

implementarea unor proiecte comune și 

participare activă în toate inițiativele de 

dezvoltare locală 

o Existența  pe teritoriul orașului a 

Camerei de comerț și Industrie, A 

Federației Fermierilor și Asociației 

Producătorilor Agricoli și  alte 

asociației obștești, ong-uri capabile să 

ofere suport antreprenorilor 

o Experiența orașului și a raionului în 

implementarea proiectelor 
investiționale 

o Existența în orașul Căușeni a Zonei 

Economice Libere Căușeni. 

o Patrimoniu cultural al orașului. 

Căușeniul este cunoscut prin prezența pe 

teritoriul său a unui monument unicat 

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 

construită în secolele XVII - XVIII, 
inclusă în registrul mondial al 

monumentelor 
o APL de nivelul I și II dezvoltă 

infrastructura locală, orașul este bine 

amenajat și cu potențial evident pentru 

deschidere de noi afaceri 
o Școala de profesii Căușeni 

de inițiere și suport în afaceri 

o Educația profesională din oraș 

concentrată pe pregătirea unor 

specialități mai puțin solicitate 

o Număr redus de locuri de muncă bine 

plătite  

o Calitatea scăzută a întregii 

infrastructuri de suport a businessului 

o Existența locurilor de muncă specializate 

și oferta scăzută de specialiști în 

domeniu 

o Migrația forței de muncă 

o Activități economice în stagnare cu 

infrastructură de afaceri stopată din 

cauza managementului defectuos. 

o Lipsa platformelor de comunicare și de 

consolidare pentru mediul de afaceri 

 

 

 

 

Oportunităţi  Pericole 
 

o Extinderea Zonei Economice Libere 

Bălți, constituirea în anul 2016 a 

subzonei Căușeni,în care deja este 

instalat primul rezident, cu o creștere 

rapidă timp de doar un an. La moment 

se crează infrastructură pentru subzona 

Căușeni pe un teren de aproximativ 9ha, 

care estimativ va oferi peste 2 mii locuri 

de muncă 

o Interesul în creștere al potențialilor 

investitori străini pentru subzona Căușeni 

 
o Scăderea demografică tot mai 

pronunțată și migrația în creștere,în 

special a tinerilor 

o Incertitudinea legată de modificările 

legislației 

o Instabilitatea politicului și economică 

o Capacitățile reduse ale antreprenorilor de 

a gestiona afaceri 

o Instabilitatea financiară și incertitudinea 

legată de perspectiva investiției 

o Amplasarea orașului în  vecinătatea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVII
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVIII
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o Apariția unor ramuri noi a industriei 
prelucrătoare-de ex.sectorul 

automotive,cablaje auto, lactate și 

mezeluri sau producerea energiei 

electrice din SER 

o Derularea unor programe naționale de 

finanțare prin proiecte și subvenționarea 

unor sectoare-cheie,finanțări 

preferențiale 

o Reforma sistemului administrației 
publice centrale și locale în proces și 

Implementarea sistemelor 

informaționale automatizate în 

activitatea instituțiilor publice 

o Implementarea practicilor de 

implicare a diasporei în rezolvarea 

chestiunilor de acasă 

o Creșterea interesului pentru Energia 

regenerabilă (biomasă, energie eoliană 

și fotovoltaică) datorită apariției legilor 

favorabile de reglementare a sectorului 

o Politicile regionale privind 

Infrastructura de Suport in Afaceri 
o Dezvoltarea turismului. Biserica 

"Adormirea Maicii Domnului" se 

renovează prin suportul SUA, posibilitate 

de dezvoltare a turismului prin facilități 

de scutire parțială de impozite și creditare 

a celor ce investesc în amenajări 

agroturistice și vor să creeze edificii 

hoteliere. 
o Promovarea și susținerea unei 

agriculturi ecologice prin  dezvoltarea 

unor tehnologii concepute să protejeze 

mediul 

Zonei de Securitate a Republicii 

Moldova, fapt ce împiedică desfășurarea 

liberă a afacerilor cu teritoriile din 

Transnistria 

o Pericole de de apariție a unor fenomene 

imprevizibile gen: inundații, cutremure, 

secetă ș.a. 

o Migrația specialiștilor calificați 

 
 
 

 

 

 

8.  Viziunea și obiectivele  

 
      „Căușeni, o comunitate prosperă, dezvoltată economic cu un standart de 
calitate a vieții înalt și o cultură antreprenorială dinamică și un turism bine 
dezvoltat”. 

 

     Obiective: 
    a) Consolidarea actorilor locali pentru dezvoltarea antreprenoriatului și 
creare a condițiilor de dezvoltare a biznesului în orașul Căușeni. 
      b) Crearea locurilor de muncă și sporirea standartului calității vieții ai 
locuitorilor orașului Căușeni. 
      c)  Dezvoltarea turismului și infrastructurii conexe acestuia. 



  

9. Planul de acțiuni  

Elementele 

constitutive  
Obiectivele 

principale  
Acțiuni / Idei de 

proiect  
Durata 

(start/finiș)  
Partenerii 

implicați  
Costul 

estimat  
Rezultate  Indicatorii 

de 

monitorizare  
Administrație 

prietenoasă cu 

biznesul. 

 

Cooperare și 

relaționare locală. 

 

Terenuri și 

infrastructură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilități și capital 

uman, Incluziune. 

 

Terenuri și 

infrastructură. 

 

Acces la finanțare 

 

Administrație 

prietenoasă cu 

biznesul. 

1. Consolidarea 

actorilor locali 

pentru 

dezvoltarea 

antreprenoriatului 

și creare a 

condițiilor de 

dezvoltare a 

biznesului în 

orașul Căușeni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Crearea 

locurilor de 

muncă și sporirea 

standartului 

calității vieții ai 

locuitorilor 

orașului Căușeni. 

 

1.1. Crearea centrului de 

dezvoltare ân afaceri și 

incubare start-upuri 

  2019-2021   APL de 

nivelul I și II. 

 

ODIMM.  

 

Min.Econ.Infr. 

  4,5 mln. 

MDL 

  Un centru de 

dezv. ân 

afaceri și 

incubare star-

upuri creat. 

Oportunități 

de dezvoltare 

a biznesului și 

promovorea 

spiritului 

antreprenorial 

  Nr. Start-upuri 

incubate anual; 

Nr. De 

beneficiari care 

au primit 

consultanță; 

Nr. de afaceri 

dezvoltate. 

1.2.  

Creșterea accesibilității 

orașului la infrastructura 

de afaceri și de 

mobilitate a transportului 

de persoane și mărfuri 

  2019-2023  APL de 

nivelul I și II. 

Guvernul RM. 

Ministere. 

70 mln. 

MDL 

  Renovarea 

infrastructurii 

rutiere și 

feroviare, 

replanificarea 

acesteia. 

Strategia de 

infrastrucutră 

a drumurilor 

creată. 

  Km de drum și 

infrastructură 

conexă acestora 

renovate. 

% de direcționare 

a traficului. 

  Cantitatea de 

mărfuri 

transporatată. 

 

2.1. Dezvoltarea 

Subzonei Economice 

Libere Căușeni 

  2019-2021 Guvernul RM 

 

APL nivelul I 

și II. 

 

Min. Econ. 

Infr.   

  19 mln. 

MDL 

  Creșterea 

investițiilor ân 

orașul 

Căușeni. 

Crearea noilor 

locuri de 

muncă. 

  Nr. de locuri de 

muncă nou 

create. 

Taxe locale 

acumulate. 

Nr. de investitori 

atrași. 

2.2. Construcția unui 

incubator de afaceri și a 

  2019-2021  APL nivelul I 

și II. 

11 mln. 

MDL 

Un incubator 

și hub 

  Nr. de rezidenți 

și afaceri 
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unui hab de coworking ODIMM. 

Donatori. 

 

0,5 mln. 

MDL 

coworking 

creat. Sectorul 

IMM facilitat 

și dezvoltat.   

dezvoltate. 

Nr. de vizitatori 

zilnic și 

parteneriate 

create. 

Nr. locuri de 

muncă create. 

2.3. Pregătirea și 

recalificarea forțelor de 

muncă, punerea în 

aplicare a învățămîntului 

dual 

2019-2021 APL nivelul I 

și II. 

Școala 

profesională 

Căușeni.  

Centre de 

formare. 

Camera de 

comerț. 

1 mln. 

MDL 

Adaptarea 

cererii și 

ofertei pe piața 

de muncă 

locală.  

Persoane 

pregătite 

pentru a ocupa 

noi locuri de 

muncă. 

Nr. de 

antreprenori și 

instituții de 

formare 

implicate. 

Nr. de 

beneficiari. 

Nr. de persoane 

angajate. 

2.4. Dezvoltarea 

sectorului agroalimentar, 

prin construcția unei 

piețe moderne și a liniilor 

de producere și păstrare 

2019-2021 APL nivelul I 

și II. 

Min. Econ. 

Infr.  

Camera de 

comerț. 

Donatori 

Externi. 

25 mln. 

MDL 

Crearea de noi 

linii de 

producer și 

modernizare 

cele existente. 

Piață 

agroalimentară 

creată. 

Nr. de agenți 

economici 

beneficiari. 

Nr. de afaceri 

dezvoltate. 

Creșterea 

exportului și 

producerii. 

Poziționare 

externă și 

marketing. 

Cadrul de 

reglementare și 

institutional. 

 

3. Dezvoltarea 

turismului și 

infrastructurii 

conexe acestuia. 

 

3.1. Elaborarea strategiei 

turizmului 

  2019   APL I și II. 

USAID. ONG. 

Min.Educ.Cult. 

Agenția 

Turizmului. 

  0,2 mln.  

MDL 

  O strategie 

elaborată. 

Dezvoltare 

capacități la 

nivel local în 

domeniul 

  Nr. de priorități 

realizate din 

strategie. 

Nivelul de 

atingere a 

obiectivelor în 
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Cooperare și 

relaționare locală. 

 

Terenuri și 

infrastructură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

turizm. termini. 

3.2. Elaborarea unui ghid 

turistic și a unui site 

www.explorecauseni.com 

  2019-2020   APL de 

nivelul I și II 

Agenția 

Turizmului 

  0,3 mln.  

MDL 

  Ghid turistic 

elaborat 

Un sait 

elaborat 

conform celor 

mai înalte 

standarte, ce 

ar urma să 

concureze cu 

site-uri 

tematice la 

nivel int. 

  Numărul de 

ghiduri elaborate 

și repartizate. 

Statistica saitului, 

feedback. 

3.3. Elaborarea unui 

traseu turistic local 

integrat  ân cel național 

  2019-2020  APL I și II 

Min.Educ.Cult. 

Agenția 

Turizmului. 

 0,3 mln. 

MDL 

  Traseu 

turistic 

elaborat 

  Nr de vizitatori 

3.4. Amenajarea zonelor 

complexe de agrement, 

sport şi odihnă și crearea 

infrastructurii de turizm 

2019-2022    APL I și II 

Min.Educ.Cult. 

Agenția 

Turizmului. 

Donatori și 

partenri de 

dezvoltare 

  70 mln.  

MDL 

HoReCa 

ajusată și 

dezvoltată. 

Zone de 

agrement 

reabilitate. 

Reconstrucția 

zonei centru și 

crearea unei 

identități a 

acesteia 

  Nr de zone de 

agreement 

dezvoltate. 

Km nr de edificii 

ș.a de 

infrastructură 

renovată. 
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10. Mecanismul de finanțare 

Acțiuni 

Costul 

estimat 

(mln lei) 

Sursele de finanțare Lacune de 

finanțare 

(mln lei) 

Remarci Bugetul 

local 

Bugetele nivelurilor 

superioare 

Business Donatori 

1.1. Crearea centrului de dezvoltare ân afaceri și incubare start-

upuri 

 4,5  0,5  -  -  4,0  -   

1.2. Creșterea accesibilității orașului la infrastructura de afaceri 

și de mobilitate a transportului de persoane și mărfuri 

 70,0  1,0  15,0  1,0  -  53,0   

2.1. Dezvoltarea Subzonei Economice Libere Căușeni  19,0  - 19,0  -  -  -   

2.2. Construcția unui incubator de afaceri și a unui hab de 

coworking 

 11,5  1,5  2,0  -  8,0  -   

2.3. Pregătirea și recalificarea forțelor de muncă, punerea în 

aplicare a învățămîntului dual 
1,0 0,3 - 0,7 - -  

2.4. Dezvoltarea sectorului agroalimentar, prin construcția unei 

piețe moderne și a liniilor de producere și păstrare 
25,0 1,5 3,0 5,0 10,0 5,5  

3.1. Elaborarea strategiei turizmului  0,2 0,2 - - - -  

3.2. Elaborarea unui ghid turistic și a unui site 

www.explorecauseni.com 
0,3 0,3 - - - -  

3.3. Elaborarea unui traseu turistic local integrat  ân cel 

național 
0,3 0,2 - - 0,1 -  

3.4. Amenajarea zonelor complexe de agrement, sport şi odihnă 

și crearea infrastructurii de turizm 
70,0 1,0 1,0 57,0 11,0 -  

Total  201,8  6,5  40,0  63,7  33,1  58,5   



  

 


