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Țara: Republica Moldova

Declarația de viziune:

Orașul TELENEȘTI este un centru economic dinamic și atractiv pentru investitori, cu
infrastructură fizică și de afaceri bine dezvoltată și cu cetățeni dornici să trăiască și să
muncească în această localitate.

Mai, 2019

Planul de Dezvoltare Economică Locală pentru anii 2019-2020

Planul de dezvoltare economică locală (DEL) al orașului Telenești a fost dezvoltat într-un
mod participativ și transparent ghidat de Parteneriatul pentru Dezvoltare Economică Locală.
Planul DEL a fost aprobat de către Consiliul local al orașului Telenești pe data de 12 iulie
2019, decizia nr 8/8.

Acest plan a fost pregătit cu asistența tehnică a inițiativei Primarii pentru creștere
economică a Comisiei Europene. A fost revizuit de către experții Băncii Mondiale, fiind
considerat corespunzător abordării Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică.
Conținutul aparține și rămâne responsabilitatea exclusivă a primăriei Telenești.
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1. PREFAȚĂ
Stimați cetățeni ai or. Telenești,
Planul de Dezvoltare Economică Locală pentru 2019-2020 este un document
important care răspunde necesităților și provocărilor mediului de afaceri.
Orașul are nevoie de o viziune clară referitor la creșterea economică și
atragerea investițiilor în vederea implementării proiectelor de dezvoltare și
facilitării dezvoltării afacerilor. Acest plan este foarte important pentru
prosperarea orașului și dezvoltarea durabilă, fiind un document bine structurat și consultat cu mediul de
afaceri și societatea civilă.
Viziunea noastră include câteva elemente ale orașului Telenești: comunitate, cooperare, activitatea
economică și infrastructura fizică și de afaceri. Pentru aceste componente, Planul conține o serie de activități
care vor contribui ca Telenești să devină orașul cu infrastructură fizică și de afaceri dezvoltată, cu un mediu
atractiv pentru crearea și extinderea afacerilor, cu o platformă de comunicare unde sectorul public, privat și
asociativ se pot întâlni și discuta despre provocări și decide cum pot fi acestea depășite.
Sunt sigur că rezultatele propuse pot fi atinse prin combinarea eforturilor comunității, sectorului public și
celui privat.
Mulțumesc mult tuturor actorilor implicați la ședințe și discuții care și-au împărtășit gândurile, provocările, au
identificat soluții și potențiale activități, cei care au contribuit la elaborarea declarației de viziune și modul în
care aceasta poate fi atinsă.
De asemenea, vreau să vă asigur de faptul că vom lucra în strânsă cooperare cu comunitatea de afaceri și cea
civică pentru implementarea planului. Vom lucra și ne vom implica în activitățile ce se vor desfășura în cadrul
Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică pentru o mai bună înțelegere a rolului autorității locale în
dezvoltarea economică și pentru preluarea practicilor de la municipalități mai dezvoltate.

Cu gânduri alese,
Vadim Lelic
Primarul or. Telenești

Pentru a solicita o copie a acestui Plan, Vă rugăm să contactați:
Nume: Nicolae Nastas
Funcția: Secretarul Consiliului Local
Adresa: str. 31 August 8
Telefon: +373 258 220 88
Email: primariatelenesti@gmail.com
Pagina web: http://www.primariatelenesti.md/
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2. SUMAR EXECUTIV
În august 2017, or. Telenești a aderat la Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică (M4EG) și și-a asumat
angajamentul de a iniția o cooperare mai strânsă cu sectorul privat și asociativ. În acest sens, autoritatea
locală a creat un Parteneriat de Dezvoltare Economică Locală pentru a lucra la elaborarea acestui Plan.
Parteneriatul va servi drept platformă de comunicare între sectoarele public, privat și civil și va identifica
posibilități de susținere a creșterii economiei locale.
Conform datelor Biroului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2019 orașul Telenești avea o populație de 8467
locuitori. Populația activă din punct de vedere economic constituie 5096, însă procesul migrațional a afectat
foarte mult localitatea, unde 24,5% din totalul populației muncește în străinătate.
Orașul este situat la 93 de km de capitala Chișinău pe traseul Chișinău – Bălți, 95km de aeroport, 30km de
calea ferată de la Călărași și 293km de portul internațional Giurgiulești. Proximitatea or. Telenești de capital
nu îi permite să poată atrage forță de muncă calificată din rândul tinerilor deoarece aceștia preferă să stea și
să muncească în Chișinău, unde un venit mai mare și condiții de lucru mai bune sunt așteptate. Majoritatea
forței de muncă rămase în oraș nu este calificată, dar reprezintă o parte importantă a populației care trebuie
să fie implicată în activitățile economice și să contribuie la dezvoltarea localității.
Luând în considerare faptul că orasul Telenești este economic slab dezvoltat, că nu există producție și că
majoritatea forței de muncă este necalificată, este necesară atragerea de investiții în domenii lipsă. Astfel,
primăria Telenești își propune construcția unui parc industrial eficient din punct de vedere energetic, cu
condiții de incubare.
Din acest considerent, Parteneriatul de Dezvoltare Economică Locală a convenit asupra următoarei viziuni:
Orașul TELENESTI este un centru economic dinamic și atractiv pentru investitori, cu infrastructură fizică și de
afaceri bine dezvoltată și cu cetățeni dornici să trăiască și să muncească în această localitate.
Ținând cont de viziunea generală, următoarele obiective au fost deduse:
Obiective cheie:


Până în 2020, crearea infrastructurii de afaceri prin înființarea unui parc industrial energetic eficient;



Facilitarea dezvoltării afacerilor generatoare de locuri de muncă prin stabilirea unui mediu economic
prietenos și reabilitarea infrastructurii fizice;



Consolidarea cooperării între sectorul public – privat – asociativ și promovarea orașului ca un centru
economic pentru micii investitori.

Primăria orașului este dispusă să aloce o mare parte din resurse financiare prevăzute pentru a susține
creșterea, dezvoltarea și ocuparea forței de muncă. Pentru acțiuni adiționale, comunitatea de afaceri și
donatorii vor contribui atât financiar cât și în natură. Mai mult decât atât, diaspora s-a dovedit a fi activă în
ultimii ani și va putea contribui oriunde este necesar pentru a obține rezultate tangibile în creșterea
economică.
Activitățile planificate vor fi desfășurate urmând principiile bunei guvernări, durabilitatea de mediu și socială
și un bun management financiar.
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4. INTRODUCEREA PLANULUI
Orașul Telenești s-a alăturat Inițiativei ”Primarii pentru Creștere Economică” la 30 August 2017. Dezvoltarea
economică locală este principala componentă asupra căreia Autoritatea Locală vrea să se concentreze pentru
următorii ani. Aceasta prevede crearea locurilor de muncă, creșterea bunăstării și menținerea cetățenilor în
localitate prin încurajarea acestora să lucreze și să investească în Telenești.
Dezvoltarea economică locală pentru or. Telenești înseamnă, de asemenea, incluziune, oferire de sprijin și
șanse egale pentru fiecare; înseamnă durabilitate de mediu și socială, asigurarea faptului că generațiile
viitoare vor avea oportunități cel puțin la fel de bune ca și generația de acum.
Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică a apărut exact în momentul când Telenești își revizuia viziunea
economică cu scopul de a oferi o infrastructură fizică și de afaceri mai bună pentru cetățeni și agenții
economici. Inițiativa a deschis noi oportunități pentru oraș pentru a construi parteneriate la nivel local și
pentru a consolida capacitățile și abilitățile tehnice ale autorităților locale. Telenești vrea să fie un bun
exemplu de localitate unde există o platformă de comunicare între sectorul public, privat și societatea civilă,
care implementează împreună activități ce promovează creșterea, dezvoltarea și care contribui la ocuparea
forței de muncă.
Planul de Dezvoltare Economică Locală (PDEL) are la bază Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 20142020 și Planul său de Acțiuni. PDEL este elaborat în scopul participării or. Telenești în calitate de semnatar la
Inițiativa M4EG. Acesta nu este unul cuprinzător și nu înlocuiește sau contravine planurilor existente.
Accentul său este pus pe dezvoltarea sectorului privat pentru a stimula creșterea, dezvoltarea și ocuparea
forței de muncă. PDEL este un document operațional ce va fi implementat în perioada 2019-2020.
Elaborarea PDEL s-a efectuat în conformitate cu principiile bunei guvernări și a dialogului public-privat, iar
implementarea și monitorizarea acestuia se va desfășura cu implicarea acestor sectoare. Municipalitatea va
acoperi financiar unele acțiuni incluse în Plan.
5. PROCESUL DE ELABORARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ
Planul de Dezvoltare Economică Locală din
Telenești a fost elaborat în conformitate cu
principiile M4EG și în baza Îndrumarului pentru
structura și conținutul PDEL. În acest scop,
primarul a semnat o dispoziție referitoare la
crearea parteneriatului de dezvoltare economică
locală, care a servit în calitate de organ
consultativ la elaborarea planului. Componența
Parteneriatului a inclus nouă reprezentanți ai
comunității de afaceri, patru reprezentanți ai
sectorului public și trei reprezentanți ai
sectorului asociativ. Procesul de luare a deciziilor
a fost bazat pe consens și agreat la prima ședință a parteneriatului.
Un reprezentant din cadrul primăriei – secretarul consiliul local – a fost delegat în calitate de Consultant în
Dezvoltare Economică, care a coordonat întreaga activitate de elaborare a Planului și ulterior, de
implementare a acestuia.
Pe lângă parteneriatul de dezvoltare economică, a fost creat și un grup de lucru. Patru persoane au contribuit
la scrierea documentului și deducerea concluziilor în baza informației discutate la ședințele parteneriatului.
Grupul a inclus în componența sa un reprezentant al autorității publice locale, unul din comunitatea de
afaceri, unul din societatea civilă și unul de la consiliul raional.
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Parteneriatul s-a întrunit de patru ori pe parcursul
procesului de elaborare a Planului, dar au avut loc și
ședințe cu grupuri mai mici pentru elaborarea subcapitolelor analizei economiei locale. Cinci
întrevederi bilaterale cu agenți economici mai mari,
care nu au putut participa la ședințe, s-au
desfășurat separat, pentru a afla părerea acestora
referitor la dezvoltarea economică a localității și
tipul de sprijin de care aceștia au nevoie din partea
autorității locale pentru buna desfășurare a
activității economice și pentru eventuala extindere
a afacerii.
Pe lângă aceasta, au fost colectate date și informații de la Inspectoratul Fiscal, Oficiul Teritorial de Statistică și
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pentru sub-capitolul Poziționare Externă și Marketing, profesorii
în școală au rugat elevii să scrie un scurt eseu despre cum trebuie să fie orașul în care aceștia își doresc să
trăiască.
Decizia referitoare la crearea parteneriatului pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală și
componența grupului sunt în Anexa A.

6. ANALIZA ECONOMICĂ LOCALĂ
6.1

Analiza structurii economiei locale

Economia Teleneștiului este relativ slab dezvoltată și diversificată, având un accent mai pronunțat pe sectorul
agricol, cu 797 de gospodării țărănești . Sectorul industrial este reprezentat de șase întreprinderi. Există un
mic număr de instituții financiare – patru filiale ale băncilor comerciale. Mai sunt prezente 188 de puncte de
vânzare cu amănuntul, 3 piețe și șaseunități de alimentație publică. Până în 2018 în oraș a existat și o
instituție de cazare publică de tip hotelier care presta și servicii de restaurant, însă s-a închis.
La 01.01.2019 din 1046 de întreprinderi înregistrate în or. Telenești, 205 antreprenori aveau statutul de
persoană juridică. În ceea ce privește profilul sectorial al întreprinderilor, putem constata că sectorul
comercial (circa 47% din numărul total de întreprinderi) prevalează, fiind urmat de întreprinderile din
domeniul construcțiilor (14 %), iar industria prelucrătoare și agricultura formează 8% din numărul total de
întreprinderi.
Instituțiile din domeniul sănătății și servicii sociale au cel mai mare număr de angajați, urmate de sectorul
comerțului, cu 179 de angajați și întreprinderile în domeniul construcțiilor cu 92 de angajați. Acești indicatori
reflect atât caracteristicile întreprinderilor, cât și tendința activității economice a orașului, orientată spre
sectorul comercial și al serviciilor.
Activitatea întreprinderilor nu este constantă. Datele administrative colectate de primăria orașului spun că în
fiecare an sunt create și înregistrate noi întreprinderi, în special în sectorul comercial.
Clasificarea întreprinderilor după mărime:





Nici o întreprindere mare
89 % întreprinderi micro
8.7 % întreprinderi mici
2.3 % întreprinderi mijlocii

Clasificarea întreprinderilor după activitățile economice:


47% întreprinderi în domeniul comercial
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14% întreprinderi în domeniul construcțiilor
8% întreprinderi în industria de prelucrare

Tabel 1: Caracteristici ale activității economice în or. Telenești, 2017
Activități economice

Nr. de
întreprinderi

Industria prelucrătoare
Electricitate și încălzire, gaz
și apă
Construcții
Comerț
Hotel, restaurante
Transport și comunicații
Activități financiare
Tranzacții imobiliare,
închiriere și servicii prestate
întreprinderilor
Sănătate și asistență socială
Alte servicii colective, sociale
și personale
Total:

Nr. mediu de angajați

Vânzări nete

Profit brut

6

13

124870905

29284660

1
10
34
2
1
1

29
9
5
26
35
1

9257274
28421444
17373558
123162
50944
39369

297069
9320703
3505374
46281
13017
9044

8
3

2
156

37669
0

9075
0

5
71

11
28.7

0
180 174 325

0
42 485 223

În noiembrie 2018 s-a deschis prima întreprindere mijlocie din oraș - ÎCS “NOTHHSIDE TEXTILE” SRL în
domeniul industriei textile, cu un nr de 112 angajați în mai 2019 din totalul de 140 preconizat. Întreprinderea
dată ar putea juca un rol important în remodelarea dezvoltării economice a orașului. Analiza efectuată arată
că cel mai mare număr de întreprinderi sunt în sectorul de comerț și servicii. Însă acestea sunt afaceri micro și
mici care se dezvoltă fără mult sprijin din partea statutului.
Dezvoltarea aleatorie a întreprinderilor face dificilă planificarea creșterii economice a orașului. Iată de ce o
abordarea mai consolidată este necesară, luând în considerație terenul și infrastructura disponibilă, forța de
muncă necalificată și dorința administrației locale de a crea un parc industrial.
Puncte tari
1. Existența forței de muncă
2. Administrația publică locală este prietenoasă cu
mediul, deschisă spre comunicare, receptivă,
inițiază și sprijină noi inițiative.
3. Primăria este amplasată în centrul orașului.
Concentrarea serviciilor publice în oraș atrage
beneficii pentru mediul de afaceri.
6.2.

Puncte slabe
1. Forța de muncă existentă nu este calificată
2. Forța de muncă migrează spre alte orașe/țări.

3. Puterea de cumpărare este scăzută.

Cooperare și relaționare locală

Primăria or. Telenești are o cooperare strânsă atât cu sectorul privat cât și cu organizațiile societății civile.
Reprezentanții acesteia sunt implicați în elaborarea și implementarea principalelor documente strategice și
operaționale la nivel local, așa ca Strategia de Dezvoltare Socio-Economică și Planul de Dezvoltare Economică
Locală. Mai mult decât atât, opt din 17 membri ai Consiliului Local sunt reprezentanți ai sectorului privat, fiind
direct implicați în luarea deciziilor și în discuțiile ce au loc în cadrul comisiilor de specialitate. Astfel, aceștia
distribuie informații și contribuie la creșterea gradului de conștientizare a implicării altor reprezentanți ai
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mediului de afaceri de a contribui la proiecte de infrastructură și de coopera în desfășurarea activităților
comune în oraș.
În general, există o bună cooperare între cele trei sectoare. Multe exemple pot fi aduse despre evenimente și
activități organizate în parteneriat și cu contribuția (atât financiară cât și în natură) atât a ONG-urilor cât și a
agenților economici.
Chiar dacă există o cooperare strânsă dintre comunitatea de afaceri și primărie, antreprenorii locali și-au
exprimat nemulțumirea referitor la lipsa de sprijin din partea instituțiilor publice, precum Inspectoratul Fiscal.
Percepția generală pe care o împărtășesc antreprenorii este că statul acționează mai curând ca un organ de
control decât unul consultativ.
Oamenii de afaceri au menționat nevoia de sprijin în mai multe domenii, așa ca: judiciar, fiscal, financiar,
economic, contabil; surse de finanțare disponibile, instruiri la care pot participa, proiecte în implementare
care vizează sectorul privat.
Forma de cooperare la nivel local necesară pentru a stimula efortul de dezvoltare economică locală este o
platformă de discuții cu oamenii de afaceri și crearea unei baze de date a întreprinderilor și antreprenorilor
care vor să se implice în diverse activități. Platforma trebuie să angajeze oameni de afaceri, autorități publice
locale și alte instituții publice care au tangențe cu afacerile și să discute despre constrângerile cu care se
confruntă sectorul privat și cum acestea pot fi eliminate. Mai mult decât atât, întruniri regulate vor viza
implicarea antreprenorilor în organizarea și implementarea activităților la nivel local pentru a stimula
creșterea economică. Platforma va constitui baza creării parteneriatelor public-private și alte forme de
cooperare în cadrul diverselor proiecte. Întrunirile se vor desfășura o dată în trimestru. Pe lângă acestea,
instituțiile publice trebuie să ofere informație referitor la instruiri, apeluri lansate și surse de finanțare
disponibile.
Nevoia antreprenorilor de asistență este determinată de faptul că nu există nici o companie de consultanță la
nivel local care ar putea oferi sprijinul necesar. Iar din ONG-urile existente, nici unul nu are tangențe cu
sectorul de afaceri.
În concluzie, cooperarea dintre primărie – sector privat – ONG-uri este una strânsă și frecventă,
reprezentanții acestor sectoare participând împreună la activități culturale, sociale și de reabilitare a
infrastructurii fizice. Cu toate acestea, mediul de afaceri nu beneficiază de sprijin specific ce i-ar permite să
crească și să contribuie la generarea de venituri la nivel local. Iată de ce, o platformă de comunicare trebuie
creată, cu întruniri regulate, precum și o rubrică pe pagina web a primăriei care va conține informații despre
surse disponibile de finanțare și instruiri pentru antreprenori și mediul de afaceri.
6.3.

Administrație prietenoasă cu businessul, transparentă și necoruptă

Administrația locală creează mediul operațional pentru sectorul privat și societatea civilă. Aceasta a instituit
un mediu deschis, previzibil și transparent astfel încât sistemul a devenit unul eficient și sănătos. Toleranța
zero față de corupție și angajamentul față de principiile bunei guvernări (așa ca participarea, incluziunea,
responsabilitatea și supremația legii) sporesc încrederea oamenilor de afaceri, a societății civile și nivelul
general de satisfacție a comunității locale.
Pe parcursul întrunirilor parteneriatului, reprezentanții sectorului privat au menționat că unul din punctele
forte ale primăriei este faptul că aceasta este deschisă, transparentă și prietenoasă cu mediul de afaceri.
Antreprenorii obțin repede autorizațiile necesare, iar primăria este receptivă la problemele acestora. Mai
mult decât atât, administrația locală oferă deseori suport comunității de afaceri în diverse situații, așa ca:
forța de muncă, facilitarea accesului la serviciile desconcentrate, construcția infrastructurii publice spre
întreprinderi, îmbunătățirea serviciilor publice astfel încât antreprenorii să își poată gestiona sau extinde
afacerea, crea locuri de muncă și genera venituri.
Pe lângă aceasta, ținând cont de situația financiară a întreprinderilor, în ultimii trei ani consiliul local a
menținut mărimea taxelor locale, fapt foarte apreciat de sectorul privat.
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La ședințele desfășurate, spectrul de nevoi în afaceri a fost analizat și unele servicii vor fi create și oferite de
administrația locală, unde este posibil. Nevoia de diverse forme de asistență este determinată de faptul că nu
există o infrastructură de suport în afaceri sau o companie de consultanță în localitate care ar putea ajuta
afacerile existente. Iată de ce, în dialogul dintre sectorul privat și autoritatea publică locală au fost discutate
nevoile sectorului privat și identificate potențiale acțiuni.
Puncte forte

Puncte slabe

1. O dată în trimestru, Inspectoratul Fiscal 1. Lipsa de sprijin, consultanță pentru sectorul de
organizează sesiuni de informare cu antreprenorii afaceri. Lipsa unei asociații de afaceri la nivel local.
privind modificările la codul fiscal.
2. Receptivitatea și operativitatea autorității locale în 2. Instituțiile publice acționează mai curând ca organe
obținerea autorizațiilor pentru diverse activități ale de control decât organe consultative.
sectorului privat.

6.4

Acces la finanțare

Disponibilitatea și accesul la finanțare sunt o provocare majoră pentru întreprinderilor noi sau cele mici. Patru
filiale ale băncilor comerciale sunt în oraș, însă rata dobânzii este foarte înaltă (în opinia antreprenorilor) și
puține întreprinderi au curajul să acceseze credite.
Majoritatea Fondurilor naționale sunt destinate doar autorităților locale. Cu toate acestea, există unele
programe la care întreprinderile sunt eligibile. În plus, donatorii de asemenea, au programe la care pot aplica
companiile private.
Finanțare din partea Uniunii Europene
Programul Transnațional Dunărea 2014 – 2020 finanțează proiecte pentru dezvoltarea și implementarea
cadrului de politici, instrumente, servicii și investiții pilot concrete la scară mică.
Programul European pentru întreprinderi mici și mijlocii COSME 2014-2020 are drept scop facilitatea accesului
ÎMM-urilor la finanțare în toate fazele pe durata ciclului de viață – crearea, extinderea și transferul de afaceri.
Orizont 2020 este un mijloc de a stimula creșterea și de a crea locuri de muncă.
Există programe mari ale UE care oferă granturi generoase, dar capacitatea afacerilor la nivel local este prea
slabă pentru a gestiona astfel de tip de finanțare.
Donatorii și ambasadele din Moldova, așa ca Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA), Ministerul Afacerilor
Externe al Danemarcei (Danida), Guvernul Nipon, Fundația HEKS – toate au programe de finanțarea și apeluri
lansate la care ÎMM-urile sunt eligibile. Deseori, unul din criteriile de eligibilitate este ca întreprinderea
aplicant să aibă un partener în țara care oferă finanțare. Dat fiind faptul că majoritatea afacerilor sunt mici și
reprezentanții acestora nu vorbesc engleza, toate aceste fonduri sunt dificil de accesat.
Fonduri și Programe Naționale
Majoritatea fondurilor din bugetul public care vizează sectorul privat sunt gestionate de Organizația pentru
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Acestea au, de asemenea, componenta de instruire și
astfel de tip de finanțare a fost accesat de mai multe întreprinderi din Telenești.
Pare 1+1 – cetățenii moldoveni care au lucrat în străinătate pot lansa o investiție sau iniția o afacere în
Moldova cu remitențele câștigate în străinătate. Statul contribuie cu 50% din investiție, cu o valoare de până
la 250 mii lei.
Programul Național ”Start pentru tineri: o afaceri durabilă la tine acasă” este destinat tinerilor care vor să-și
transforme ideea într-o afacere de succes în localitatea lor.
10

Planul de Dezvoltare Economică Locală pentru anii 2019-2020

”Femei în afaceri” este destinat pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor prin oferirea de
servicii relevante de dezvoltare a afacerilor și suport pentru investiții.
Programul de instruire continuă ”Gestiunea eficientă a afacerilor” are drept scop creșterea calificărilor în
sectorul antreprenorial.
Fondul de Garantare a Creditelor vizează îmbunătățirea accesului la fonduri pentru micii antreprenori.
Concursul proiectelor de transfer tehnologic – oferă granturi pentru proiectele de inovație și transfer
tehnologic.
Credite bancare de la instituții financiare internaționale
Există o mare diversitate de credite oferite de Instituțiile Financiare Internaționale prin intermediul băncilor
comerciale. Suma alocată poate varia semnificativ. În aceste cazuri, banca evaluează riscul de oferire a
creditului, dar și, prin intermediul unei echipe de experți, consultă și ghidează antreprenorii care beneficiază
de un astfel de program la toate etapele de implementare a afacerii. Majoritatea programelor de creditare
au, de asemenea și o componentă de grant.
Businessul local este eligibil la diverse tipuri de finanțare și, pe lângă resurse financiare, acesta poate avea
parte de instruire, consultanță și mentorat. Cu toate acestea, antreprenorilor le este frică să acceseze credite
bancare, motiv pentru care băncile comerciale trebuie să întreprindă măsuri care vor duce la creșterea
gradului de conștientizare privind luarea împrumuturilor. Această acțiune trebuie întreprinsă pentru a ajuta
antreprenorii să înțeleagă că astfel o afacere se poate dezvolta, extinde și poate aduce mai mult profit.
Puncte forte

Puncte slabe

1. Există diverse programe de finanțare la care sunt 1. Accesarea fondurilor este complicată pentru
eligibili antreprenorii.
antreprenori.
2. întreprinderile în domeniul servicii, agricultură, 2. Antreprenorilor le este frică de rata înaltă a
industria de producere sunt eligibile pentru mai dobânzii la credite și de riscul că afacerea nu se va
multe surse de finanțare.
dezvolta după cum se planifica.

6.5

Terenuri și infrastructură

După cum au menționat agenții economic, autoritatea locală este prietenoasă și deschisă la nevoile sectorului
privat. De fiecare dată când un investitor a venit la primărie, acestuia i s-au oferit toate condițiile necesare și
spațiu pentru a iniția afacerea.
De exemplu, o întreprindere mijlocie s-a deschis în oraș în toamna anului 2018, după ce primăria i-a oferit
spațiu care corespunde cerințelor investitorului, conectat la utilități publice. Compania este o întreprindere
de textile și planifică să angajeze până la 140 de persoane. Este cea de-a doua întreprindere de asemenea
dimensiuni ca număr de angajați după destrămarea URSS.
Municipalitatea are terenuri care ar putea fi oferite potențialilor investitori. Majoritatea spațiilor existente
sunt conectate sau sunt în proximitatea rețelelor de utilități publice la care urmează a fi conectate îndată ce
apare interes din partea unui investitor.
S-a remarcat faptul că majoritatea proprietarilor de ÎMM își doresc o locație în centrul orașului, deoarece
afacere lor este în domeniul servicii și e necesar că clienții să aibă ușor acces. Totuși, Telenești este un oraș
mic, iar o întreprindere mai mare poate fi situată foarte aproape de centru și de principalele instituții. Terenul
și infrastructura disponibilă poate fi adaptată la cerere.
Municipalitatea nu are nici o infrastructură de afaceri, cum ar fi un incubator de afaceri, parc industrial, parc
tehnologic sau științific sau oficii care pot fi închiriate.
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Actualmente, primăria se concentrează pe o clădire cu patru etaje și 5ha de teren adiacent unde ar putea fi
construit un parc industrial. Au fost mai mulți investitori în ultimii ani interesați de acea locație și autoritatea
locală planifică să inițieze pregătirea tuturor documentelor necesare pentru crearea unui parc industrial și a
oferi teren și hale industriale antreprenorilor.
6.6

Cadrul de reglementare și instituțional

În urma discuțiilor și interviurilor purtate cu reprezentanții sectorului privat s-a constat că nu există bariere
administrative, reguli sau reglementări nejustificate.
Municipalitatea se conduce de prevederile legale pentru colectarea taxelor. Chiar și la stabilirea mărimii taxei,
antreprenorii sunt consultați. Mai mult decât atât, o dată în an, la elaborarea bugetului anual, primăria invită
antreprenorii interesați la dialog și consultarea bugetului și taxelor pentru următorul an. În general,
autoritatea locală își dorește colectarea a cât mai multe taxe, iar antreprenorii sunt interesați să plătească cât
mai puțin posibil. În final, aceștia ajung la consens și stabilesc taxe mult mai mici decât în alte orașe.
Agenții economici reprezintă principalii contribuabili la impozitele și taxele locale care formează bugetul local.
Pentru 2019 au fost stabilite următoarele impozite :impozitele pe bunurile materiale, impozitul funciar, taxa
pentru amenajarea teritoriului,taxa pentru dispozitivele publicitare, taxa pentru parcare, taxa pentru piață,
taxa pentru cazare, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, taxa pentru prestarea
serviciilor auto de călători.
Absolut toate autorizațiile și permisele sunt eliberate cu ușurință și fără nici o barieră. Administrația locală
aplică legislația națională, facilitând, unde este posibil, activitatea antreprenorilor și dezvoltarea acestora.
În concluzie, comunitatea de afaceri nu a identificat obstacole la nivel local.
6.7

Abilități și capital uman, incluziune

Orașul Telenești este cel mai important centru de ocupare a forței de muncă din raion. În anul 2018,
populația aptă de muncă constituia 5017 sau 67,7% din numărul total de locuitori. În perioada 2012-2017 s-a
observat o creștere cu 1,7% a persoanelor angajate în economie. Din totalul populației implicate în economie
(4046 persoane), o mare parte activează în agricultură – 36.6%, 20,6% în furnizare de servicii, iar în protecția
sănătății – 8.5%.
Majoritatea populației orașului este activă – 67,1% din numărul total. În multe cazuri, antreprenorii
intervievați nu au nevoie de muncitori calificați. Cu toate acestea, chiar și acești muncitori nu sunt mulțumiți
de venitul pe care-l pot câștiga în oraș, iar tendința generală este migrația spre capitală sau spre alte țări
pentru muncă sezonieră. În pofida acestor probleme, antreprenorii spun că nu au posibilitatea de a oferi
salarii mai mari.
Unii agenți economici au inițiat noi afaceri în ultimii ani (majoritatea fiind în agricultură) și nu există
competențele necesare pe piața locală. Chiar și proprietarii afacerilor necesită timp pentru a înțelege cum
funcționează noile procese tehnologice ca mai apoi să înceapă să caute forță de muncă calificată.
Problema muncii calificate ține și de faptul că există o singură școală profesională în oraș, specialitățile care
pot fi studiate fiind: șofer, lemnar, operator de tractor (în agricultură), croitor și lăcătuș pentru reparații de
mașini (în sectorul transporturilor).
În cele din urmă, plata slabă a forței de muncă determină angajații să caute oportunități mai bune. Prin
urmare, dacă o întreprindere poate produce mai mult și oferi salarii mai mari, acesta ar constitui un impuls
pentru menținerea forței de muncă. Mai mult decât atât, capitalul uman necalificat poate fi implicat în orice
tip de industrie care necesită doar puțină instruire înainte de a demara activitatea. Iată de ce trebuie
valorificat și păstrat potențialul uman existent.
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6.8

Poziționare externă și marketing

Municipalitatea este bine cunoscută printr-o puternică prezență a comunității de evrei care au trăit aici până
la începutul anilor 90. Evreii care au plecat din Moldova păstrează legătura cu or. Telenești și din acest motiv,
un proiect de înfrățire a fost lansat în mai 2018 cu or. Haifa din Israel, unde se află o mare parte din evreii
care au locuit în Telenești. Datorită rădăcinilor pe care le au evreii în Telenești, una din ideile membrilor
Parteneriatului de Dezvoltare Economică Locală a fost dezvoltarea turismului nostalgic.
Oamenii din satele din apropierea orașului văd Teleneștiul ca pe un târg. În fiecare duminică, aceștia vin la
cumpărături sau vin să vândă produse locale. Alte orașe sunt destul de departe pentru a merge la
cumpărături mici.
Elevii întrebați la școală, au spus că:
1. Vor Teleneștiul să fie un oraș curat, cu parcuri amenajate, cu o sală de sport și cu o bună
infrastructură fizică.
2. Apreciază parcurile, muzeul, iluminarea stradală și biblioteca din oraș.
Locuitorii orașului au spus că și-ar dori mai multe spații de odihnă, evenimente culturale, activități pentru
copii, tineri și adulți.
Orașul Telenești nu este o destinație turistică și nu are atractiv pentru un turist care ar vrea să vină să viziteze
orașul. Din acest motiv, Parteneriatul de Dezvoltare Economică Locală a decis să se concentreze pe crearea
unor standarde de viață mai bune pentru locuitori și atragerea investitorilor care ar oferi locuri de muncă și ar
genera venituri în bugetul local.
La moment orașul nu are un ghid investițional și nici un eveniment cu care s-ar asocia imaginea localității. Iată
de ce este necesară crearea unii ghid investițional pentru promovarea orașului printre investitori.
Puncte forte

Puncte slabe

1. Infrastructura fizică existentă

1.Tinerii specialiști părăsesc orașul pentru studii și
muncă
2.Existența instituțiilor de sănătate, centrelor 2. Lipsa unui ghid/a unei oferte investiționale.
comerciale, a pieței, unele servicii sunt dezvoltate
mai bine, parcuri pentru relaxare.
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7. ANALIZA SWOT
Puncte tari
 Dezvoltarea în ultimii ani a sectorului
comerțului și serviciilor
 Prezența terenului arabil
 Potențial suficient de materie primă
agricolă pentru industria alimentară
 Climă favorabilă pentru dezvoltarea
agriculturii
 Administrație prietenoasă cu mediul de
afaceri
 Dorința administrației locale de a atrage
investiții
 Infrastructura fizică bine dezvoltată

Oportunități:
 Atractivitatea pentru investitori strategici
 Infrastructură fizică dezvoltată (drumuri,
rețea de apeduct și canalizare, gazificare)
 Valorificarea prin diverse metode a
spațiilor de producție neutilizate
 O construcție și teren disponibile pentru
construcția unui parc industrial

Puncte slabe
 Număr redus de locuri de muncă
atractive
 Subdezvoltarea industrială
 Lipsa personalului calificat
 Mecanisme, capacități și fonduri publice
insuficiente de susținere a economiei
locale
 Sectorul de prelucrare slab dezvoltat
 Suprafețe mari de terenuri agricole
neprelucrate
 Infrastructura de afaceri nedezvoltată
 Lipsa lanțului valoric al producției
 Lipsa companiilor de
consultanță/asociației
Amenințări
 Majorarea prețurilor la produsele
energetice
 Migrația masivă a forței de muncă
 Necorespunderea abilităților
profesionale a forței de muncă cu
cerințele pieței
 Lipsa subvenționării principalelor ramuri
ale economiei
 Rate înalte la credite bancare
 Politici volatile la nivel național

8. VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE

Viziunea strategică
Orașul Telenești este un centru economic dinamic și atractiv pentru investitori, cu infrastructură fizică și de
afaceri bine dezvoltată și cu cetățeni dornici să muncească și să trăiască în această localitate. ul Telenești

este un centru economic dinamic și atractiv pentru investitori, cu infrastructură fizică și de
Obiective cheie
1.
2.
3.

Până în 2020, crearea infrastructurii de afaceri prin înființarea unui parc industrial energetic

eficient.
Facilitarea dezvoltării afacerilor generatoare de locuri de muncă prin stabilirea unui mediu
economic prietenos și reabilitarea infrastructurii fizice.
Consolidarea cooperării între sectorul public – privat – asociativ și promovarea orașului ca un
centru economic pentru micii investitori.
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9. PLAN DE ACȚIUNI
Elementele
constitutive

Obiectivele cheie

Acțiuni / Idei de proiect

Durata
(start/

Partenerii
implicați

Costul
estimat
(euro)

finiș)
Terenuri și
infrastructură
Poziționare externă
și marketing
Acces la finanțare

1. Crearea
infrastructurii de
afaceri prin
înființarea unui
parc industrial
energetic eficient
de dimensiuni
mici

2. Facilitarea
dezvoltării

Indicatori de produs

1.1. Elaborarea expertizei tehnice
a clădirii și a studiului de
fezabilitate

august decembrie
2019

APL, Companie de
consultanță

10 000

Expertiza tehnică elaborată
Opțiuni fezabile evaluate

Un document elaborat
Un studiu de fezabilitate
elaborat

1.2. Instituirea Comisiei pentru
crearea și funcționarea parcului
industrial

Noiembrie
2019

APL

-

O comisie creată

1.3. Depunerea cererii pentru
obținerea titlului de parc
industrial (examinarea cererii și
acordarea titlului de PI de către
Ministerul Economiei și
Infrastructurii)

Decembrie
2019 –
Martie 2020

APL

-

Suport acordat;
Susținerea procesului
perfectării documentelor
necesare pentru crearea unui
PI
Titlul de parc industrial
acordat

1.4. Elaborarea documentației de
proiect

Iulie decembrie
2020
Martie –
decembrie
2020

APL,
Companie de
consultanță
APL, Companii de
consultanță,
agenți economici,
Guvernul, ADR
Centru

80 000

1.6. Inițierea investiției

Noiembrie
2020

1.7. Vizite la alte infrastructuri de
afaceri

Februarie –
decembrie
2020

APL, agenți
economici/
investitori
APL, agenți
economici

2.1. Reabilitarea trotuarelor ce
duc spre diverse întreprinderi

Ianuarieseptembrie
2019

1.5. Elaborarea materialelor
promoționale pentru promovarea
PI

Administrație
prietenoasă cu

Indicatori de rezultat

APL, agenții
economici

3 000

Cerere depusă către
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Documentația de
proiect elaborată
Crearea de parteneriate cu
entitățile de investiții;
diseminarea informației
despre PI creat

1 000

Cel puțin un investitor
interesat care începe
investiția în PI.
Bunele practici precum și
impedimentele în crearea și
administrarea unei
infrastructuri de afaceri

250 000

Trotuare pavate și reabilitate

Materiale promoționale
elaborate;
3 parteneriate create
3 participări la
conferințe/ forumuri de
afaceri/ mese rotunde
cu investitorii
Un contract de
construcții
Trei vizite desfășurate

m2 de trotuare
reabilitate

15

Planul de Dezvoltare Economică Locală pentru anii 2019-2020

Elementele
constitutive

Obiectivele cheie

Acțiuni / Idei de proiect

Durata
(start/

Partenerii
implicați

finiș)
businessul,
transparentă și
necoruptă
Terenuri și
infrastructură

Cooperare locală și
relaționare
Acces la finanțare
Poziționare externă
și marketing

afacerilor
generatoare de
locuri de muncă
prin stabilirea
unui mediu
economic
prietenos și
reabilitarea
infrastructurii
fizice

2.2. Reabilitarea principalelor
străzi

Aprilie –
iunie 2019

2.3. Extinderea rețelei de
canalizare

Octombrie
2019 –
decembrie
2020
2019

3. Consolidarea
cooperării între
sectorul public –
privat – asociativ
și promovarea
orașului ca un
centru economic
pentru micii
investitori

3.1. Crearea unei platforme de
discuții sistematice

Costul
estimat
(euro)

Indicatori de rezultat

APL, agenții
economici,
cetățenii
APL, agenții
economici,
comunitatea

500 000

AO FRATE,
Compania de
consultanță

1 000

Cadrul normativ existent
revăzut

2019-2020

APL, Societatea
civilă, agenții
economici,
comunitatea

1 000

Schimb de idei, expertiză și
sprijin acordat, instruiri,
activități de fundraising,
proiecte comune

8 întruniri organizate

3.2. Elaborarea ofertei
investiționale a orașului

Noiembrie
2019 –
martie 2020

APL, Agenți
economici,
Societatea civilă

500

O ofertă investițională
creată

3.3. Elaborarea unei rubrici pe
site-ul primăriei cu oportunitățile
de finanțare, instruire, participări
la evenimente de afaceri

iunie –
octombrie
2019;
actualizat
permanent
2019-2020

APL, Agenți
economici,
Societatea civilă,
APC, Parteneri
externi
APL, Agenți
economici

500

Oferta elaborată care conține
oportunitățile de a investi în
oraș, forța de muncă
disponibilă și instruirea
muncitorilor va servi drept
pașaport de promovarea al
Telenești-ului ca un centru de
afaceri de dimensiuni mici
Agenți economici, societatea
civilă, potențiali antreprenori
și instituții publice informate
despre oportunitățile în
domeniul afacerilor
Schimb de bune practici;
oportunități de noi

2.4. Reabilitarea cadrului local
existent privind activitatea de
antreprenoriat, inclusive taxe și
impozite locale care ar facilita
dezvoltarea afacerilor

300 000

Abilități și capital
uman, incluziune

3.4. Schimb de experiență cu
antreprenorii din localitățile

5 000

Principalele străzi din oraș
care conectează comunitatea
cu întreprinderile reabilitate
Acces la rețeaua de canalizare
a întreprinderilor și
comunității

Indicatori de produs

km de străzi reabilitate

km de canalizare
contruită
întreprinderi conectate
nr de locuitori conectați
Nr de decizii aprobate
Nr de taxe reduse

O rubrică creată

2 vizite desfășurate
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Elementele
constitutive

Obiectivele cheie

Acțiuni / Idei de proiect

Durata
(start/

Partenerii
implicați

finiș)
înfrățite
3.5 Sprijin consultativ pentru
tinerii antreprenori in lansarea si
promovarea afacerilor

2019-2020

AO FRATE,
Compania de
consultanta

Costul
estimat
(euro)
100

Indicatori de rezultat

parteneriate explorate
Training start up
Afaceri noi lansate

Indicatori de produs

30 tineri antreprenori
antrenați, 6 afaceri noi
lansate
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10. MECANISMUL DE FINANȚARE
Sursele de finanțare
Costul
estimat
(euro)

Acțiuni

1.1.

Bugetul
local

Bugetele
nivelurilor
superioare

Business

Donatori

Lacune
de
finanțar
e

Remarci

10 000

10 000

-

-

-

-

1.2. Instituirea Comisiei pentru crearea
și funcționarea parcului industrial

-

-

-

-

-

-

Este o prevedere legală, în
conformitate cu legea cu
privire la parcurile industriale

1.3. Depunerea cererii pentru
obținerea titlului de parc industrial
(examinarea cererii și acordarea titlului
de PI de către Ministerul Economiei și
Infrastructurii)

-

-

-

-

-

-

Este o prevedere legală, în
conformitate cu legea cu
privire la parcurile industriale

1.4. Elaborarea documentației de
proiect

80 000

40 000

20 000

-

20 000

-

1.5. Elaborarea materialelor
promoționale pentru promovarea PI

3 000

500

500

-

1000

1000

1.6. Inițierea investiției

-

-

-

-

-

-

1.7. Vizite la alte infrastructuri de
afaceri

1 000

200

-

800

-

-

2.1. Reabilitarea trotuarelor ce duc
spre diverse întreprinderi
2.2. Reabilitarea principalelor străzi

4 528

1000

3528

-

-

-

255 837

255 837

-

-

-

-

Elaborarea expertizei tehnice a clădirii
și a studiului de fezabilitate

Fondul Rutier
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Costul
estimat
153
501
(euro)
1 000

1000

152 501

-

-

1000

-

-

-

Lacune
- de
finanțar
- e

1 000

400

500

-

-

500

300

100

100

-

-

500

500

-

-

-

-

5 000

1000

-

3000

1000

-

3.5 Sprijin consultativ pentru tinerii
antreprenori in lansarea si promovarea
afacerilor

-

-

-

-

-

-

Total

515866

301737

176629

3400

22000

1000

Acțiuni
2.3. Extinderea rețelei de canalizare
2.4. Reabilitarea cadrului local existent
privind activitatea de antreprenoriat,
inclusive taxe și impozite locale care ar
facilita dezvoltarea afacerilor
3.1. Crearea unei platforme de discuții
sistematice
3.2. Elaborarea ofertei investiționale a
orașului
3.3. Elaborarea unei rubrici pe site-ul
primăriei cu oportunitățile de
finanțare, instruire, participări la
evenimente de afaceri
3.4. Schimb de experiență cu
antreprenorii din localitățile înfrățite

Sursele de finanțare

Remarci
Fondul Ecologic

Telenești a stabilit relații de
cooperare în cadrul
programelor de twinning în
trei orașe din România
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11. INDICATORI ȘI MECANISME DE MONITORIZARE
Data începerii –
data finalizării
august1.1.
Elaborarea
expertizei tehnice
a decembriei
clădirii și a studiului de 2019
fezabilitate
Acțiuni

1.2. Instituirea Comisiei Noiembrie 2019
pentru
crearea
și
funcționarea
parcului
industrial
1.3. Depunerea cererii Decembrie 2019
pentru obținerea titlului – Martie 2020
de
parc
industrial
(examinarea cererii și
acordarea titlului de PI
de către Ministerul
Economiei
și
Infrastructurii)

Rezultate așteptate
Lunile 1-6

Rezultate așteptate
Rezultate așteptate
Lunile 7-12
Lunile 13-18
Expertiza
tehnică elaborată
Studiu de fezabilitate
elaborat

-

Comisia Instituită

Cererea depusă
HG privind acordarea
titlului
de
parc
industrial adoptată și
publicată
în
Monitorul Oficial

1.4.
Elaborarea Iulie
documentației
de decembrie 2020
proiect
–
1.5.
Elaborarea Martie
decembrie
2020
materialelor
promoționale
pentru
promovarea PI

Rezultate așteptate
Lunile 18-24

Documentația
de
proiect elaborată
Crearea
de
parteneriate
cu
entitățile de investiții;
diseminarea
informației despre PI
creat

Materiale
promoționale
elaborate;
3 parteneriate create
3
participări
la
conferințe/ forumuri
de afaceri/ mese
rotunde
cu
investitorii
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1.6. Inițierea investiției

Noiembrie 2020

–
1.7. Vizite la alte Februarie
infrastructuri de afaceri decembrie 2020

2.1.
Reabilitarea
trotuarelor ce duc spre
diverse întreprinderi
2.2.
Reabilitarea
principalelor străzi

Ianuarieseptembrie
2019
Aprilie – iunie
2019

2.3. Extinderea rețelei Martie
–
de canalizare
decembrie 2019

2.4.
Reabilitarea 2019
cadrului local existent
privind activitatea de

O vizită desfășurată

Un
contract
de
construcții semnat;
Cel
puțin
un
investitor interesat
care începe investiția
în PI.
Două
vizite
desfășurate; Bunele
practici precum și
impedimentele
în
crearea
și
administrarea unei
infrastructuri
de
afaceri diseminate

14000 km2 de trotuare
pavate și reabilitate
Principalele străzi din
oraș care conectează
comunitatea cu
întreprinderile
reabilitate (și anume:
strada Dacia,
Plămădeală, Ștefan cel
Mare, Renașterii, Vasile
Alecsandri, 8 martie,
Codrilor,Barbu Lăutaru)
Acces la rețeaua de
canalizare a
întreprinderilor și
comunității
Cadrul
normativ
existent revăzut
Noi decizii aprobate
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antreprenoriat, inclusive
taxe și impozite locale
care
ar
facilita
dezvoltarea afacerilor
3.1.
Crearea
unei 2019-2020
platforme de discuții
sistematice

3.2. Elaborarea ofertei
investiționale a orașului
3.3. Elaborarea unei
rubrici
pe
site-ul
primăriei
cu
oportunitățile
de
finanțare,
instruire,
participări
la
evenimente de afaceri
3.4.
Schimb
de
experiență
cu
antreprenorii
din
localitățile înfrățite

3 întruniri organizate 3 întruniri organizate
Schimb
de
idei,
expertiză și sprijin
acordat,
instruiri,
activități
de
fundraising, proiecte
comune

Noiembrie 2019
– martie 2020
Ianuarie
– O rubrică creată
Martie
2019;
actualizat
permanent

2019-2020

3.5 Sprijin consultativ 2019-2020
pentru
tinerii
antreprenori in lansarea
si promovarea afacerilor

2 întruniri organizate

O
ofertă
investițională creată

O vizită desfășurată

O vizită desfășurată
privind schimb de
bune
practici;
oportunități de noi
parteneriate
Un training pentru Un training pentru
start-upuri organizat dezvoltarea afacerilor
organizat.
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Anexa A. Procesul de elaborare a Planului de dezvoltare economică locală
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