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DECIZIA 

                 nr. 03/09  din 29 martie 2019 

 

”Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare economică locală” 

 

 Examinînd informația secretarului administrativ, Veronica Li-Șui-Cean privind 

aprobarea Planului de dezvoltare economică locală; 

 În conformitate cu art.14 alin.2, lit.(p) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

1. Se aprobă Planul de dezvoltare economică locală pentru perioada 2018-2020. 

2. Se pune în sarcina grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

economică locală implementarea Planului de dezvoltare economică locală 

pentru perioada 2018-2020. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului comunei Cărpineni, 

d-lui Ion Cărpineanu. 

      

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,         

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL   

CONSILIULUI COMUNEI CĂRPINENI  VICTOR DECUSEARĂ 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

2 
 

 

 

Plan 

de dezvoltare economică locală 

2018 - 2020 
proiect 

 

 

Localitatea: comuna Cărpineni, raionul Hîncești; 

Țara: Republica Moldova 

 

 

Cărpineni, 2019 

 

Planul de dezvoltare economică locală (DEL) a comunei Cărpineni 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 comunei Cărpineni pe data de  

______________, 2019, Nr. _______________.  

 

 

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 și a fost apreciat ca excelent, 

fiind considerat că corespunde abordării Inițiativei Primarii pentru creștere economică.  

Conținutul aparține și rămâne responsabilitatea exclusivă a comunei Cărpineni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFAȚĂ 

 

Am decis împreună cu echipa Consiliului comunei Cărpineni să aderăm la Inițiativa „Primarii pentru 

creștere economică” pentru a putea elabora Planul de acțiuni pentru dezvoltare economică a 

localității, care ne va ajuta să știm exact acțiunile care urmează a fi implementate pe parcursul a 

următorilor doi ani.  

 Pe parcursul elaborării Planului au fost consultate mai multe grupuri de agenți economici din 

diferite ramuri ale economiei locale- activitate ce ne-a ajutat să constatăm impedimentele și 

problemele cu care se confruntă mediul de afaceri local, dar și pentru a putea identifica soluții reale 

de depășire a problemelor determinate. 

 Timpul de implementare a acestui Plan este unul foarte restrîns, de aceea am decis ca să ne 

axăm eforturile pentru consolidarea capacităților agenților economici din domeniul agriculturii 

(fitotehnie) prin crearea Asociației Producătorilor de Cereale din Cărpineni, transmiterea în gestiune 

economică a spațiilor și a utilajului de prelucrare a cerealelor, achiziționarea utilajului aferent pentru 

ambalare și crearea condițiilor adecvate pentru prelucrarea produselor din cereale, acțiuni ce vor duce 

la mărirea lanțului valoric în acest sector important al economiei locale. 

 O altă activitate importantă este dedicată promovării pe piața externă a brandului Carpini, 

creat de producătorul local SRL „Rusale Paste” care în prezent produce o gamă largă de paste 

artizanale în stare proaspătă, măsură ce va avea ca efect dezvoltarea durabilă a companiei și crearea 
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noilor locuri de muncă, dar și va contribui la poziționarea externă și promovarea imaginii localității 

ca fiind una deschisă pentru mediul de afaceri. 

 Prin urmare, credem că în perioada propusă acțiunile descrise vor putea fi implementate cu 

contribuția și implicarea nemijlocită a actorilor comunitari vizați în acest plan, iar rezultatele obținute 

în urma implementării Planului de Dezvoltare Economică Locală vor impulsiona și vor da încredere 

în succes mediului de afaceri și întregii comunități. 

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

Numele: Veronica Li-Șui-Cean, 

Funcția: secretar,  

Adresa: sat. Cărpineni, str. Independenței 94, 

Telefon: 0269 28238, 0269 26019, 

Fax: 0269 28236, 

E-mail: primaria.carpineni@gmail.com, 

Website: www.carpineni.md 

 

 

 

1. REZUMAT EXECUTIV 

 

Comuna Cărpineni este cea mai mare localitate din raionul Hîncești și reprezintă un centru de 

creștere economică în această regiune a raionului, fiind situată în apropiere de frontiera cu România. 

Localitatea se caracterizează prin oferirea unei game largi de servicii comunale, educaționale, 

culturale, de sănătate, dispune de terenuri agricole și spații industriale disponibile pentru investiții: 

recent a fost atrasă o întreprindere cu capital străin care a generat peste 50 de locuri de muncă. În 

comuna Cărpineni există tradiția de procesare a produselor agricole, însă lanțul valoric de producere 

este slab dezvoltat. În același timp, localitatea se confruntă cu un nivel mare al migrației, care a dus la 

o criză majoră a forței de muncă, drumurile locale sunt în stare nesatisfăcătoare, iar rețeaua de gaze 

este slab dezvoltată.  

Pentru asigurarea continuității dezvoltării durabile a localității este necesară o economie diversă și 

competitivă, astfel încît serviciile oferite să asigure bunăstarea locuitorilor. În acest context APL 

dorește să intervină cu o serie de măsuri de susținere a agenților economici locali prin cooperarea cu 

partenerii externi în domeniul dezvoltării locale, implicarea băștinașilor plecați în dezvoltarea 

economiei locale, revitalizarea ramurii agricole prin crearea asociațiilor de producători și dezvoltarea 

tehnologiilor know-how. APL s-a alăturat Inițiativei „Primarii pentru creșterea economică” pentru a 

avea oportunitatea de a elabora planul de dezvoltare economică locală ce va duce la focalizarea 

eforturilor APL pentru asigurarea creșterii unor ramuri concrete ale economiei locale. 

În viziunea noastră, comuna Cărpineni poate deveni pol de creștere zonală, cu industrie alimentară 

bazată pe materie primă autohtonă, cu servicii și infrastructură fizică de sprijin pentru mediul de 

afaceri dezvoltate prin promovarea activă a potențialului economic, a produselor locale la nivel 

regional și mărirea lanțului valoric a produselor locale. 

Astfel ne propunem ca în următorii doi ani să creăm Centrul de Business și a Asociației 

Producătorilor de Cereale pentru a facilita accesul agenților economici din agricultură la serviciile 

mai ieftine de contabilitate, juridice, protecția muncii, vom transmite în gestiune economică 

Asociației Producătorilor de Cereale utilajul de prelucrare a cerealelor împreună cu clădirea și spațiile 

necesare pentru desfășurarea activității de prelucrare și ambalare a cerealelor, vom procura utilajul 

necesar pentru ambalarea produselor finite.  

Pentru obținerea actelor permisive de la ANSA și Agenția Sănătate publică vom adapta spațiile de 

producere și ambalare existente la standardele naționale în domeniu.  

Ne dorim ca produsele cu brandul „Carpini” să fie vîndute pe piața din Uniunea Europeană, iar 

pentru realizarea acestor acțiuni vom elabora studiul de piață pentru lansarea produselor cu brandul 

Carpini pe piața din România, vom facilita încheierea contractului de distribuție exclusivă cu o 

mailto:primaria.carpineni@gmail.com
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companie din România, iar brandul local Carpini ce aparține producătorului SRL „Rusale Paste” va fi 

înregistrat la AGEPI. 

În concluzie, pentru realizarea acțiunilor propuse în Plan este necesar un buget de 204 mii euro. 

Consiliul Local Cărpineni poate finanța acțiunile descrise cu 10 mii euro, mediul de afaceri va 

acoperi suma de 43 mii euro, programe naționale și donatori identificați vor acoperi cheltuieli în 

valoare de 55 mii euro, iar deficitul constituie 96 mii euro. 

 

 

2. LISTA DE TABELE ȘI FIGURI 

 

1. Tabelul 1- Structura economică locală; 

2. Diagrama economiei locale; 

3. Tabelul 1.1- Planul de Monitorizare Internă a activităților prezentate 

 

 

3. ABREVIERI 

1. AAPL- autoritatea administrației publice locale; 

2. APL- administrația publică locală; 

3. PCDLI- Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată; 

4. CIS- Camera Înregistrării de Stat 

5. ANOFM- Agenția Națională a Forței de Muncă. 

 

 

4. INTORDUCERE 

 

Comuna Cărpineni s-a alăturat Inițiativei „Primarii pentru Creștere economică” pe data de 12 

septembrie 2017.  

Este cea mai mare localitate din raionul Hîncești și reprezintă un centru de creștere economică în 

această regiune a raionului.  

Începînd cu anii 90 ai secolului trecut se atestă un grad înalt al migrației populației, care s-a dezvoltat 

în 2 etape, prima etapă caracterizîndu-se prin migrația internă a populației din Cărpineni spre 

Chișinău, a doua etapă - din Cărpineni în afara Republicii Moldova. În prezent cota migrației ajunge 

la 30% din populația totală a localității, ceea ce reprezintă peste 50% din populația aptă de muncă 

(18-55 ani). Ponderea populației apte de muncă este de circa 3000 locuitori, 52% reprezentînd 

femeile și 48% bărbații. Vîrsta medie a femeilor apte de muncă este de circa 44 de ani, iar a 

bărbaților- 39 ani. Cetățenii localităților învecinate sunt antrenați ca forță de muncă și în calitate de 

consumatori ai economiei locale.  

De-a lungul timpului s-a demonstrat că pentru a asigura continuitatea dezvoltării durabile a localității 

este nevoie ca economia locală să fie bine dezvoltată, diversă și competitivă, astfel ca să răspundă 

necesităților de servicii, să asigure confortul și bunăstarea locuitorilor. În acest context APL s-a 

alăturat Inițiativei „Primarii pentru creșterea economică” pentru a avea oportunitatea de a elabora 

planul de dezvoltare economică locală ce va duce la focalizarea eforturilor APL pentru asigurarea 

creșterii unor ramuri concrete ale economiei locale. 

Planul de dezvoltare economică locală derivă din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

Cărpineni 2016-2020, realizată în cadrul PCDLI și nu încalcă principiile Planului Local de acțiuni 

pentru mediu. 

Pentru elaborarea planului a fost creat parteneriatul între AAPL și reprezentanții mediului de afaceri. 

Acest parteneriat a permis consultarea mediului de afaceri pe parcursul elaborării planului, iar 

problemele și soluțiile au fost identificate în comun.  

 

5. PROCESUL DE ELABORARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ  
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În procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare economică locală au fost implicați APL, agenții 

economici și ONG-urile din localitate. În vederea întocmirii documentului a fost creat grupul de 

lucru, compus din 8 membri, care s-au întrunit în ședințe de lucru o dată în două săptămîni. Pe 

parcursul elaborării Planului de Dezvoltare Economică Locală au avut loc 12 ședințe de lucru. În 

parteneriatul cu sectorul societății civile adesea au fost neînțelegeri cu sectorul privat, ultimii fiind 

mult mai pragmatici și concreți în termeni și soluții.  

În acest context, toate părțile au sesizat diferența de concepții între sectorul privat, public și cel 

asociativ. Cu toate acestea, pentru a asigura calitatea documentului elaborat AAPL a utilizat 

recomandările tuturor părților implicate în procesul de elaborare a documentului. 

Alte informații despre componența grupului de lucru se găsesc în Anexa A. 

 

 

6. ANALIZA ECONOMICĂ LOCALĂ 

 

6.1 Analiza structurii economice locale 

 

Populația comunei Cărpineni constituie 10640 locuitori, (49,3% - bărbați și 50,7% - femei), inclusiv 

9684 în satul Cărpineni și 956- în satul Horjești. Suprafața intravilanului este de 1710 ha, iar 

suprafața extravilanului de 11940 ha. Distanţa faţă de principalele oraşe: Bucureşti – 370 km S-V; 

Iaşi – 78 km N-N-V; Hânceşti –35 km E. 

Căile de comunicaţie: Lungimea drumurilor locale este de 118 km din care 34 km cu suprafață rigidă 

(12 km asfaltați și 22 km variantă albă). Drumul cu o lungime de 7 km dintre Cărpineni și Horjești 

are acoperire rigidă și este în stare bună. Principala cale de transport este şoseaua ce leagă Cărpinenii 

la 14 km N cu Lăpuşna şi cu drumul naţional Leuşeni(Albița RO)- Hânceşti- Chişinău, iar la 16 km S 

în dreptul localităţii Sărata- Răzeşi cu drumul naţional Leuşeni-Leova. De asemenea, din Cărpineni 

mai duc următoarele drumuri: spre Cioara- 5km, Călmăţui- 8 km, Tălăieşti- 2 km, Leuşeni- 14 km, 

Negrea- 3 km, Hânceşti- 30 km, Mereşeni- 20 km, Sărata-Galbenă- 20 km, Ciadîr- 15 km şi Orac- 20 

km.  

Solul în cea mai mare parte este cernoziom. După calitate, cele mai bune soluri le deţin moşiile 

Selişte, Uluci, Gargalâc, Slobozia, Tîrlichici, Topor, Rădi şi Podiş. Fondul funciar al localității 

constituie10261,14 ha. Trenurile agricole sumează 7894 ha, din care 6709 ha sunt terenuri arabile, 

731 ha- vii și 454 ha- livezi. Ponderea acestora în totalul fondului funciar 76,9%.  

Resursele naturale sunt proprietate ale UAT Cărpineni. Resurse acvatice se întind pe o suprafață de 

28 ha (6 iazuri) aflate în extravilan. Localitatea este traversată de rîulețul Lăpușnița, afluient al rîului 

Prut. Comuna deține fîșii verzi de protecție și păduri fiecare a câte 81,14 ha. Bogăţiile subterane sunt 

puţine la număr, existînd cariere de piatră, de argilă şi de nisip în partea de est a satului şi de apă 

sulfurată în partea de vest. Pe teritoriul comunei sunt 2 cariere de piatră, care sînt exploatate de 

companiile SRL „Maleabil Grup” și „Sianatis” SRL. Pe teritoriul localității își desfăşoară activitatea 

o reprezentanță a întreprinderii de stat „Moldsilva” în domeniul silviculturii. 

Economia comunei Cărpineni este caracterizată printr-o structură economică diversificată. Este 

localitatea rurală cu cea mai dezvoltată economie locală din raionul Hîncești și cu spectrul cel mai 

diversificat de servicii prestate populației și agenților economici, apropiindu-se de standardele 

orașelor medii din Republica Moldova. În conformitate cu datele Biroului Național de Statistică și 

datele oferite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Camera Înregistrării de Stat, în prezent pe 

teritoriul comunei sunt înregistrate 195 întreprinderi, dintre care activitate economică au doar 160 

unități. Anual se atestă înființarea a 3-4 companii noi, în special în următoarele sectoare: industrie, 

servicii, comerț și agricultură performantă. De menționat că întreprinderile nou formate sunt 

înființate de băștinașii reveniți de peste hotare, care dispun de lichidități și efectuează transfer de 

tehnologii din țările în care au activat.   

Agricultura locală este reprezentată de 9 întreprinderi agricole mari, ce dețin și prelucrează terenuri 

cu suprafețe mai mari de 10 ha, cu suprafața totală de 3000 ha. De menționat că restul fondului 

funciar- circa 7000 ha sunt prelucrate parțial de către gospodăriile țărănești (circa 800 GȚ înregistrate 
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la CIS). Pe terenurile agricole din extravilan sînt cultivate cereale (grîu, orz și porumb), precum și 

floarea soarelui, mazăre, fasole și coriandru. În ultmii ani se dezvoltă legumicultura performantă pe 

teren protejat, pomicultura și viticultura. Pomicultura se dezvoltă mai rapid în ultima perioadă, 

proprietarii plantațiilor se asociază și au construit un frigider de păstrare a fructelor și legumelor 

pentru a obține valoare adăugată la produsele vîndute. Pomicultura și legumicultura performantă se 

dezvoltă mai rapid, beneficiind de subvenții impunătoare din Fondul de Subvenționare de Stat. Cea 

mai importantă problemă în agricultură este fragmentarea terenurilor și realizarea cerealelor obținute 

din prelucrarea terenurilor agricole prin intermediari. O soluție pentru eficientizarea economică a 

activității antreprenorilor din fitotehnie ar fi crearea Asociației Producătorilor Agricoli de cereale, 

care ar permite consolidarea eforturilor pentru a obține tehnologii de prelucrare a cerealelor, găsirea 

de noi piețe de desfacere, mărirea lanțului valoric și fortificarea abilităților juridice a antreprenorilor 

care prelucrează terenurile.  

Zootehnia sau creșterea animalelor e reprezentată de creșterea și producerea cărnii de prepelițe de 

către 1 producător local, care comercializează și ouă de prepelițe. Totodată, unele gospodării țărănești 

dezvoltă prisăci. Actual în localitate există 5 proprietari de prisăci care comercializează mierea și 

produsele de albinărit la piața locală, însă cea mai mare parte se realizează en gross pentru a fi 

exportată. În prezent există tendințe de a-i asocia, formând Asociația Apicultorilor pentru a putea 

achiziționa utilaj de ambalare și etichetare pentru a mări lanțul valoric și a putea fi exportată direct de 

la producător. 

Există 3 crescători de bovine, care produc și comercializează lapte și produse lactate. Creșterea 

ovinelor și caprinelor este reprezentată de persoane fizice, care dețin stîni. Actual pe teritoriul 

comunei există 10 stîni, iar proprietarii acestora produc și comercializează brînza și carne de miel în 

mod individual la piața agricolă din localitate. Individual locuitorii cresc porcine și păsări. 

Sectorul piscicol e slab dezvoltat. Cele 6 iazuri din localitate sînt arendate, dar cultura creșterii 

peștelui este slab dezvoltată și nu atinge nivel industrial. 

Sectorul de servicii și comerț este reprezentat de 42 întreprinderi comerciale (26 magazine și unități 

de comerț cu amănuntul, 3 cafenele, 3 restaurante,  2 stații de alimentare cu combustibil, 5 farmacii, 3 

farmacii veterinare). Subsectorul servicii este reprezentat de 18 întreprinderi, din care: 4 întreprinderi 

din domeniul construcțiilor, 2 – servicii reparație auto, 4 – servicii de reparație electrocasnice, 4 

frizerii și 2 ateliere de croitorie, serviciul de taxi, 1 florărie. Totodată, în localitate există 2 parcuri. 

Infrastructura de suport și business este reprezentată de 4 întreprinderi: 2 reprezentanțe ale băncilor 

comerciale, 1 centru de instruire și consultanță în agricultură și 1 reprezentanță a companiilor de 

asigurări. Totodată cererea pentru mărfuri și produse ale localnicilor este satisfăcută de 3 piețe: două 

agricole și una industrială, care deservesc 35000 de cumpărători- populația comunei Cărpineni și ale 

satelor învecinate care frecventează aceste piețe în zilele de joi și duminică ale săptămînii.  

Industria ușoară este reprezentată de 8 întreprinderi industriale, din care 4 în industria alimentară (2 

mori, 1 brutărie și 1 întreprindere de producere a pastelor făinoase în stare proaspătă, unică pe piața 

Republicii Moldova: SRL Rusale Paste- brandul CARPINI) și 4 din industria de producere (1 

întreprindere de producere a mobilei, 2 de confecționare a ușilor/ferestrelor din termopan și 1 de 

confecționare a detaliilor din metal).  

Industria confecțiilor e reprezentată de către compania Î.C.S „Astroline”, care confecționează 

uniforme de lucru pentru medici și le  exportă peste hotare, totodată asigură locuri de muncă pentru 

50 de femei din localitate, urmînd să se extindă pînă la 250 locuri de muncă. Menționăm că pentru 

această companie Primăria Cărpineni a creat infrastructura necesară pentru crearea afacerii- linie de 

asigurare cu energie electrică cu capacitatea de 160 KW și gazoduct cu presiune medie și joasă, suma 

investiției apropiindu-se de 1 milion de lei.  

Agenții economici din sectorul real al economiei au creat locuri de muncă pentru 663 de angajați, 

disponibile fiind încă 215 locuri de muncă. Conform datelor statistice oferite de Agenția Servicii 

Publice și Serviciul Fiscal de Stat, activitatea economică în localitate acoperă majoritatea domeniilor 

prezente într-o localitate urbană, cum ar fi:   

 

Tabelul 1: Structura economică locală 
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Tipuri de activități economice Numărul 

Vânzări cu amănuntul/comerț 70 

Zootehnie 19 

Servicii medicale și farmaceutice 12 

Producția agricolă 9 

Producția industrială, construcții și dezvoltare urbană 8 

Servicii pentru populație (frizerii, spălătorii, reparații minore) 8 

Restaurante, cafenele, baruri etc. 7 

Servicii reparații și spălătorii auto 5 

Transport/taxi 4 

Servicii de comunicare 3 

Servicii creative (design, fotografie, videografie, web design, media social, 

evenimente) 

3 

Piețe 3 

Stații de alimentare cu carburanți 2 

Servicii financiare 2 

Serviciile publice de asigurare cu apă și managementul deșeurilor 1 

Servicii de tehnologii informaționale 1 

Servicii pentru antreprenori (instruire, consultanță, cercetări de piață, relații cu 

publicul, publicitate, publicare) 

1 

Agricultură intensivă 1 

Patrimoniul cultural 1 

 

Efectele migrației s-au manifestat negativ asupra pieței locale a forței de muncă, atestîndu-se o 

migrație masivă a muncitorilor calificați. Rata migrației constituie mai mult de 40%, cetățenii plecați 

în afara hotarelor Republicii Moldova – circa 30%, iar migrația internă este de 10- 15%. În prezent, 

ca efect al migrației în localitate forța de muncă este în mare măsură necalificată, iar rata șomajului 

este mică, majoritatea forței de muncă a migrat spre o piață a muncii mai bine plătită. Un efect 

benefic al migrației populației din comună sunt remitențele mari vărsate în economia locală, 

transferul de tehnologii know-how și abilități noi obținute de către cetățenii care au migrat. Populația 

aptă de muncă numără 6745 persoane, dintre care mai mult de jumătate este angajată neformal (4300 

persoane), dintre care femeile alcătuiesc jumătate, tinerii 25%. Persoanele sărace preferă să se 

angajeze la negru ca sezonieri. 

 

6.2 Cooperare și relaționare locală 

 

Cooperarea public- privată se realizează prin implicarea partenerilor privați în soluționarea unor 

probleme comunitare locale, cum ar fi salubrizarea unor sectoare ale localității, organizarea unor 

festivități locale și implementarea unor proiecte. De exemplu, Tîrgul Meșterilor Populari- festival 

regional, realizat în comun cu primăria și ONG Centrul pentru Conservarea și Promovarea Valorilor 

Autentice Regionale. Tot în comun cu acest ONG, consiliul local a fondat și va administra Muzeul 

Satului.  

În parteneriat cu ONG Speranța, primăria Cărpineni organizează anual Festivalul Apelor- un festival 

regional al obiceiurilor și tradițiilor populare legate de apă, precum și unele proiecte de mediu, ca 

rezultat a fost lichidată o gunioște neautorizată și a fost amenajată o parte a parcului central. 

În parteneriat cu ONG Lîngă Noi, Primăria a implementat o serie de proiecte de mediu și de 

infrastructură, în rezultatul cărora au fost amenajate un teren de agrement pentru copii și adulți și un 

teren de fitness stradal, o rețea de 60 de difuzoare stradale pentru a asigura transparența decizională și 

a fost renovat și dotat cu echipament sediul postului de pompieri voluntari. 

De asemenea, agenții economici se implică în activități de interes comunitar. Totodată, Primăria 

oferă ONG-urilor sediu și suport metodologic, iar unele încăperi și terenuri sunt oferite agenților 
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economici în locațiune sau arendă pentru dezvoltarea afacerilor. Pentru compania Astroline, care are 

ca gen de activitate coaserea uniformelor, APL a construit cu suportul financiar al donatorilor externi 

o linie electrică necesară activității companiei și o rețea de gaze naturale cu presiune medie, rețea la 

care au fost conectați și cetățeni, în acest fel, parteneriatul a fost trilateral. Primăria Cărpineni 

promovează, inclusiv peste hotare, imaginea agenților economici locali (a companiilor), a băștinașilor 

reîntorși care au creat afaceri de succes și a produselor locale. 

De menționat că în procesul decizional la nivel local este implicat puternic și mediul de afaceri, o 

treime din membrii consiliului local sunt agenți economici, astfel, în toate comisiile de specialitate 

ale Consiliului Local se regăsesc reprezentanți ai mediului de afaceri. 

 

6.3 Administrare prietenoasă cu businessul, transparentă și necoruptă 

 

În cadrul Primăriei comunei Cărpineni, unui angajat îi este delegată atribuția de evidență a agenților 

economici. Pînă în anul 2016 una din atribuțiile de bază consta în eliberarea autorizațiilor de 

funcționare a agenților economici. O dată cu modificarea legislației cu privire la antreprenoriat, 

obligația de a obține autorizația de funcționare a fost exclusă, agentul economic notificînd APL 

despre desfășurarea activității, astfel această resursă umană, în prezent, este utilizată pentru 

informarea mediului de afaceri cu inițiativele și propunerile Camerei de Comerț și Industrie, 

organizează în parteneriat cu Administrația Publică Centrală și serviciile desconcentrate seminare de 

informare a mediului de afaceri, anunță și informează mediul de afaceri despre oportunitățile de 

obținere a finanțării nerambursabile (granturi, proiecte investiționale). De asemenea, diseminează 

informația cu privire la fondul funciar, bunuri imobile proprietate publică și privată supuse vînzării, 

arendării sau locațiunii.  

Un rol important în dezvoltarea businessului îl au oportunitățile de dezvoltare a infrastructurii pentru 

mediul de afaceri, lucrări finanțate de Primăria Cărpineni prin diferiți donatori, astfel un exemplu 

elocvent este crearea infrastructurii de suport (linie de energie electrică cu capacitatea de 160 KW și 

sistem de alimentare cu gaze naturale) în valoare de 1 milion de lei. De asemenea, APL depune 

eforturi pentru consolidarea capacităților administrative ale agenților economici prin facilitarea 

creării asociațiilor de producători în diferite domenii. APL acordă o atenție deosebită paginii web 

www.carpineni.md și paginilor de socializare Facebook și Odnoclassniki ale Primăriei comunei 

Cărpineni, prin intermediul cărora se asigură transparența procesului decizional, se publică toate 

taxele și impozitele locale, deciziile consiliului, anunțurile cu privire la achizițiile publice, modificări 

legislative, modele de documente, informații de suport pentru mediul de afaceri. Nu toți agenții 

economici pot utiliza tehnologiile informaționale. 

 În același timp, în urma intervievării reprezentanților mediului de afaceri, se conturează foarte 

clar că principalele provocări și deficiențe cu care se confruntă sunt accesul limitat la servicii de 

contabilitate de calitate, accesul redus la serviciile juridice, lipsa serviciilor în domeniul protecției 

muncii, marketing și promovare, acces redus la finanțare ieftină, lipsa spațiilor adaptate pentru 

industrie, accesul la piața de desfacere din afara Republicii Moldova. În majoritatea cazurilor, ținînd 

cont de suprafața mare a localității, accesul businessului la infrastructura drumurilor, la alimentare cu 

gaze naturale și canalizare centralizată este limitat. Dacă cu provocările și deficiențele enumerate mai 

sus reprezentanții mediului de afaceri se confruntă aleatoriu, atunci o problemă comună tuturor este 

lipsa forței calificate de muncă.  

 

Sectorul  

(sub-sectoarele) de 

creștere 

Principalele provocări pentru care probabil este necesară asistență 

pentru antreprenoriat 

Sector (sub-sector) 1 

Agricultură 

1. Servicii scumpe de contabilitate (complexitatea modalității de 

ducere a evidenței contabile), 

2. Lipsa asistenței juridice, 

3. Lipsa serviciilor în domeniul protecției muncii, marketing și 

promovare, 

http://www.carpineni.md/
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4. Lipsa cooperării (asociație de producători) între agricultori, 

5. Acces redus la surse de finanțare (credite bancare ieftine). 

Sector (sub-sector) 2 

Industrie 

1. Lipsa forței de muncă calificate, 

2. Lipsa asistenței juridice, 

3. Lipsa serviciilor de marketing și promovare, 

4. Lipsa accesului la piața externă, 

5. Lipsa spațiilor adaptate pentru industrie, 

6. Lipsa utilajelor necesare, 

7. Acces redus la surse de finanțare (credite bancare ieftine). 

Sector (sub-sector) 3 

Servicii 
1. Lipsa asistenței juridice, 

2. Acces redus la servicii ieftine de contabilitate, 

3. Acces redus la surse de finanțare (credite bancare ieftine). 

 

 

 

6.4 Acces la finanțare 

 

Accesul la finanțare în comuna Cărpineni este oferit de Banca Comercială Moldova Agroindbank și 

Asociația de Economii și împrumut, însă condițiile lor de creditare sunt nefavorabile antreprenorilor 

din cauza procentului mare de rambursare a creditului și valoarea mare a gajului de acoperire a 

creditului. Reprezentanții mediului de afaceri menționează că serviciile bancare prestate de Moldova 

Agroindbank sunt scumpe, factor ce a determinat deschiderea conturilor curente ale agenților 

economici din Cărpineni în băncile comerciale din orașul Hîncești și Chișinău. Unii antreprenori 

locali beneficiază de programele de subvenționare cum ar fi IFAD. Mediul de afaceri din agricultură 

beneficiază în condițiile legii de subvenții din partea Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură, 

însă majoritatea antreprenorilor identifică ca problemă importantă ce împiedică le dezvoltarea 

condițiile nefavorabile de acordare a împrumuturilor din partea instituțiilor financiar bancare. 

Majoritatea agenților economici au lansat afaceri din banii obținuți din munca prestată peste hotare, 

de la diasporă ori rudele plecate peste hotare, care sunt principalii generatori de remitențe din afara 

țării. Mai mulți agenți economici au menționat faptul că au accesat împrumuturi de la persoane fizice 

fără a gaja bunuri, în schimb aceste împrumuturi sunt mai scumpe.  

 

6.5 Terenuri și infrastructură 

 

Terenuri și infrastructură. Pentru atragerea investițiilor autoritățile locale pot pune la dispoziția 

potențialilor investitori mai multe suprafețe de terenuri, amplasate în intravilan cu destinația pentru 

construcții sau cu altă destinație. În prezent în intravilanul localității există un teren cu destinația 

construcții, care este conectat la rețeaua de apă potabilă și linie de alimentare cu energie electrică de 

10 KV, care poate fi utilizat ca parc industrial sau parc de afaceri. În extravilanul localității există mai 

multe terenuri cu destinație agricolă cu diferite suprafețe. De menționat că UAT Cărpineni deține cea 

mai mare suprafață de fond funciar din Republica Moldova.  

Ce ține de bunuri imobile, Primăria în comun cu Consiliul Local pot pune la dispoziția mediului de 

afaceri sediul fostei școli profesionale cu teren practic și hale de producere, care este format din mai 

multe bunuri imobile cu diferite destinații și de diferiți parametri și dimensiuni, cum ar fi:  

1. sediul laboratorului de prelucrare a cerealelor (moara), care este dotat cu utilaj 

funcțional; 

2. clădirea de studii nr. 1 în 2 nivele cu suprafața de peste 2000 m2, dotat cu birouri și săli 

intermediare; 

3. clădirea căminului studențesc nr. 1 cu 2 nivele, cu suprafața de 690 m2, cu 8 

apartamente; 
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4. clădirea căminului studențesc nr. 2 cu 2 nivele, cu suprafața totală de 1400m2, dotată cu 

săli adaptate pentru laboratorul pentru cursurile de bucătari, sală de mese, auditorii și 

spații adaptate pentru cămin studențesc; 

5. clădirea căminului studențesc nr. 3, cu un nivel, cu suprafața de 270 m2. 

În proprietate privată se află sediul fostei case de deservire socială – cu un potențial de circa 35 de 

birouri și clădirea fostului atelier de reparații (circa 1000 m2)- de spații ce pot fi folosite pentru 

activități industriale. Pe teritoriul localității a activat o fabrică de producere a vinului și o fabrică de 

nutrețuri combinate, imobile care în prezent sunt deținute de mai multe persoane fizice și agenți 

economici. Activitatea acestor întreprinderi a creat tradiții în domeniul industriei agro-alimentare. 

Astfel, în prezent se atestă tendințe de creare a unei uscătorii de fructe și legume, construcția unui 

frigider destinat depozitarii producției (legume) agricole dotat cu hală de prelucrare și ambalare.  

Un potențial mare de investiție prezintă terenul fostului iaz din centrul localității cu suprafața de 47 

ha, care poate fi reconstruit, ca ulterior să genereze o gamă largă de servicii de agrement, precum și 

dezvoltarea sectorul piscicol și energetic. 

Pînă în prezent în localitate au fost dezvoltate mai multe proiecte de construcție a infrastructurii, 

astfel localitatea este acoperită cu rețea de apeduct în măsură de 80%, gaze naturale- 12%, iluminare 

stradală- 64%. 

 

Necesitățile exprimate ale 

sectorului privat după tipul 

de infrastructură 

Oferta existentă în acest 

segment 

Cerințele viitoare indicative 

(peste 6 ani) 

Spațiu de lucru (atelier) 

pentru micro-companie sau 

antreprenor individual – 

(cu/fără) facilități comune 

partajate 

2 spații de lucru cu destinație 

industrială cu peste 2000 m2. 

 

Birouri (cu/fără) facilități 

comune partajate 

40 birouri  

Centru de afaceri (< 10 

companii noi/ micro-

companii; > 10 companii 

noi/micro-companii) 

Sediu pentru Centru de 

afaceri cu suprafața de 2000 

m2 

 

Parc de afaceri/ industrial 3,5 ha- teren cu destinație 

industrială, dotat cu 

infrastructură, energie 

electrică și rețea de 

alimentare cu apă potabilă.  

 

Terenuri cu destinație 

agricolă 

25 ha  

 

6.6 Cadrul de reglementare și instituțional 

 

Cadrul de reglementare și instituțional la nivel local este compus din Regulamentele locale (privind 

comerțul, menținerea curățeniei pe teritoriul localității, ș.a) și decizii ale Consiliului local. Chiar dacă 

domeniul afacerilor este reglementat la nivel național, Consiliul local oferă suport antreprenorilor 

prin scutirea de anumite taxe în primul an de activitate, aprobă certificatele de proiectare și urbanism. 

Primăria oferă Înștiințări de recepționare a notificărilor, emiterea de dispoziții și eliberarea 

adeverințelor confirmative, a actelor de constatare sau proceselor verbale necesare activității 

economice a companiilor, eliberează certificate de urbanism și autorizații de construcție. 

 

6.7 Abilități și capital uman 
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Abilități și capital uman. Populația economic activă constituie 6745 persoane, inclusiv 3449 femei. 

Populația ocupată în economie este de 2438 persoane, ceea ce constituie 36%. Mai mult de jumătate 

din populația activă economic este angajată neformal. În ultimii ani o parte din băștinașii care au 

migrat au revenit și au investit în afaceri noi în localitate, în acest fel, nu doar resurse financiare au 

fost investite, dar și tehnologii și practici de lucru noi, unele- unice în Republică. Astfel, în ultimii 3 

ani au fost deschise aproximativ 200 locuri noi de muncă. Ca exemple de afaceri noi deschise cu 

aplicarea experienței de peste hotare ale băștinașilor se numără două ateliere de servicii pentru 

repararea automobilelor, o fabrică de paste făinoase, cîteva activități de comerț, o fabrică de confecții 

textile fondată de o întreprindere cu capital străin.  

În prezent se atestă deficit de forță de muncă abilitată în următoarele domenii: tractoriști 

mecanizatori, mecanici, electricieni, cusători, sudori, contabili, brutari, vînzători, șoferi profesioniști. 

În acest context, urmează ca împreună cu reprezentanții mediului de afaceri să formulăm oferta de 

locuri de muncă pentru ANOFM, ca ulterior autoritățile centrale să definitiveze comanda de stat către 

instituțiile de învățămînt pentru a obține forță de muncă calificată. 

   

 

6.8 Poziționare  externă și marketing 

 

Poziționare externă și marketing. Un avantaj considerabil pentru dezvoltarea economică a localității 

este faptul că aceasta este situată la distanța de doar 28 km de punctul vamal Leușeni- Albița. 

Comuna Cărpineni colaborează în domeniul economic și cultural cu localitățile înfrățite din afara 

țării: localitatea Siennica Rozana din Polonia, comuna Miroslava și localitatea Pașcani din România. 

Datorită colaborării cu localitatea Siennica Rozana, postul de pompieri voluntari din Cărpineni a 

beneficiat de utilaj antiincendiar din Polonia, cu localitățile Miroslava și Pașcani au fost aplicate spre 

finanțare externă proiecte în domeniul cultural și al sănătății, iar cu localitatea Chechelnik din 

Ucraina actual se implementează un proiect transfrontalier privind gestionarea deșeurilor. Primăria 

Cărpineni promovează imaginea localității pentru investitori și antreprenori prin intermediul site-ului 

web și a rețelei de socializare Facebook. 

Comuna Cărpineni este o localitate cu renume în Republica Moldova, datorită faptului că în ultimii 

ani aici s-au implementat peste 30 de proiecte investiționale și de infrastructură. Este o localitate care 

poate atrage finanțare externă pentru proiecte de infrastructură, se dezvoltă mai rapid decît localitățile 

învecinate datorită capacităților instituționale ale APL. Se simte o tendință în rîndurile familiilor 

tinere din satele vecine să caute un loc de muncă și să se angajeze în Cărpineni sau chiar să se 

stabilească cu traiul aici.  

 

 

7 Analiza SWOT 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cea mai mare localitate rurală din 

raionul Hîncești, cu cea mai bună 

infrastructură din zona noastră 

 Gamă largă de servicii comunale, 

educaționale, culturale, de sănătate 

 Economie diversificată cu tendințe de 

dezvoltare și potențial mare economic 

 Management administrativ bun 

 Sistemul de alimentare cu gaze 

naturale slab dezvoltat, 

 Rețeaua de drumuri în stare 

nesatisfăcătoare, 

 Lipsa sistemului de canalizare,  

 Turismul nu este dezvoltat, 

 Agricultura se petrece neplanificat, 
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 Participare activă în proiecte prin 

cooperare strînsă cu comunitatea 

donatorilor externi prezenți în 

Moldova 

 Unitățile economice nou create sînt 

scutite de taxele locale în primul an de 

activitate, 

 Tradiția de procesare a produselor 

agricole, 

 Existența întreprinderilor cu capital 

străin, 

 Spații industriale disponibile, 

 Existența producătorilor cu brand 

local, 

 Prezența locurilor de agrement pentru 

toate categoriile de vîrstă, 

 Așezarea geografică în apropiere de 

frontiera cu România 

 Sectorul bancar- financiar scump, 

 Lipsa forței de muncă calificate, 

 Lipsa sistemului de irigare în 

agricultură, 

 Acces limitat la servicii de consultare 

în domeniul creării afacerilor, 

 Agenții economici din agricultură sînt 

dispersați, 

 Dezvoltarea scăzută a lanțurilor 

valorice locale, 

 Dialogul defectuos între agenții 

economici și Camera de Comerț și 

Industrie, 

 Migrația masivă a forței de muncă 

calificată 

 Terenuri agricole neprelucrate 

 Comerț stradal ilicit 

Oportunități Amenințări 

 Cooperarea cu partenerii externi în 

domeniul dezvoltării locale 

 Implicarea băștinașilor plecați în 

dezvoltarea economiei locale, 

 Programe de stat- surse de finanțare 

 Donatorii externi pentru construcția 

rețelelor de canalizare 

 Măsuri de facilitare economică pentru 

investitori, 

 Producătorii agricoli pot trece la 

cultivarea soiurilor de plante rezistente 

la secetă,  

 Aplicarea în procesul tehnologic a 

noilor tehnologii și a tehnologiilor de 

cîmp protejat 

 

 Instabilitate politică și economică la 

nivel național; 

 Schimbările climatice, 

 Scăderea remitențelor pe fonul 

instabilității din UE  

 Migrația forței de muncă  

 Influenta politicului asupra activității 

instituțiilor locale și a oamenilor 

 Scăderea productivității în agricultură 

din cauza condițiilor climaterice 

extreme 
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 Revitalizarea ramurilor agricole, prin 

crearea asociațiilor de producători și 

dezvoltarea tehnologiilor know-how. 

 

 

8. VIZIUNEA DEZVOLTĂRII ECONOMICE A COMUNEI CĂRPINENI: 

 

Cărpineni - pol de creștere zonal, cu industrie alimentară bazată pe materie primă autohtonă, cu 

servicii și infrastructură fizică și de sprijin pentru mediul de afaceri dezvoltate. 

 

 

Obiective: 

1. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru mediul de afaceri și a lanțului valoric a produselor 

locale 

2. Promovarea activă a potențialului economic și produselor locale la nivel zonal și regional 

 

Rezultate: 

Rezultatul final este țintit pentru revigorarea și dezvoltarea mediului de afaceri din domeniul agricol 

prin mărirea lanțului valoric al materiei prime produse de ultimii, iar pentru producătorul SRL 

„Rusale Paste” scopul principal este vînzarea pastelor făinoase în stare proaspătă pe piața din 

România. 

 

 

  



 

 

9.PLANUL DE ACȚIUNI 

 

Elementele 

constitutive 

Obiectivele 

principale  

Acțiuni / Idei 

de proiect 

Durata 

(start/finiș) 

Partenerii 

implicați 

Rezultate Indicatorii de monitorizare 

Cooperare și 

relaționare 

locală, 

Terenuri și 

infrastructură 

Poziționare 

externă și 

marketing. 

 

1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de sprijin 

pentru mediul 

de afaceri, 

aplicarea 

măsurilor de 

facilitare 

economică și 

mărirea 

lanțului 

valoric al 

produselor 

locale 

 

1.1. Crearea 

Centrului de 

Business și a 

Asociației 

Producătorilor 

de Cereale. 

2019 - 

2020 

 

Primăria 

AOFM 

ODIMM 

ONG-uri 

Bănci 

comerciale, 

Asociația de 

creditare și 

împrumut, 

donatori 

Un centru de business 

creat, 

O asociație de 

Producători de 

Cereale creată 

 

Nr de afaceri create, 

Nr de produse noi lansate 

pe piață, 

 

1.2. 

Transmiterea 

în gestiune 

economică 

Asociației 

Producătorilor 

de Cereale a 

utilajului de 

prelucrare și 

procurarea 

utilajului de 

ambalare a 

cerealelor 

2019 - 

2020 

 

Primăria, 

Asociația 

Producătorilo

r de Cereale, 

Donatori 

 

Contract de 

transmitere în 

gestiune economică a 

clădirii și a utilajului 

de prelucrare, 

un complex de 

prelucrare și ambalare 

a cerealelor 

 

nr de produse nou create, 

Cantitatea de cereale 

prelucrate, 

 

1.3. 

Adaptarea 

spațiilor de 

producere și 

ambalare 

existente la 

cerințele 

ANSA 

2019 - 

2020 

 

Asociația 

Producătorilo

r de Cereale, 

Donatori, 

AIPA 

Certificarea 

produselor  

 

Nr. de certificate de calitate 

și conformitate obținute 

 

2.Promovarea 

brandului 

Carpini pe 

piața externă 

și crearea 

unui nou 

brand local 

pentru 

Asociația 

Producătorilor 

de Cereale 

 

2.1. 

Elaborarea 

studiului de 

piață pentru 

lansarea 

produselor cu 

brandul 

Carpini pe 

piața din 

România. 

 

 iulie- 

noiembrie  

2018 

 

Sectorul 

Privat 

 

Studiu de piață 

elaborat 

 

Produsele cu brandul 

Carpini în vînzare pe piața 

românească 

 

2.2. 

Încheierea 

contractului 

de distribuție 

exclusivă cu 

compania din 

România 

2019 Sectorul 

Privat 

 

Contract încheiat 

 

Produse cu brandul Carpini 

comercializate pe piața 

română 

 



 

 

2.3. 

Înregistrarea 

la AGEPI a 

noului brand 

local 

 

2019 Primăria 

Sectorul 

Privat 

Programul 

Cosme, 

Programul 

Tam/Bas, 

AGEPI 

 

Brand creat și 

înregistrat la AGEPI, 

Marca de vin cu 

brandul „…” produs 

de Casa de Vinuri 

Bostavan  

produse vîndute sub marca 

noului brand 

 

 

 

 

 

10. MECANISMUL DE FINANȚARE 

 

 

11.PLANUL INTERN DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

 

 

Anexa 1 Clasificarea activităților economice 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexa A: Dispoziția nr.9 din 12.01.2018 cu privire la crearea grupului de lucru pentru Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Economică a localității în cadrul proiectului „Mayors for Economic Growth” 

 

Vînzări cu 
amănuntul/Comerț

44%

Zootehnie
12%

Servicii medicale și 
farmaceutice

8%

Producția agricolă
6%

Producția industrială, 
construcții și dezvoltare 

urbană
5%

Servicii pentru populație 
(frizerii, spălătorii, 
reparații minore)

5%

Restaurante, cafenele, 
baruri

4%

Servicii reparații și 
spălătorii auto

3%

Transport/ taxi
3%

Servicii de comunicare
2%

Servicii creative (design, 
fotografie, videografie, 

web design, media 
social, evenimente)

2%

Piețe 
2%

Stații de alimentare cu 
carburanți

1%

Servicii financiare
1%

Servicii publice de 
asigurare cu apă și 

managementul 
deșeurilor

1%

Servicii de tehnologii 
informaționale

1%

Servicii pentru 
antreprenori (instruire, 

consultanță, cercetări pe 
piață, relații cu publicul, 
publicitate, publicare)

1%

Agricultura intensivă
1%

Patrimoniul cultural
1%

Activități economice în comuna Cărpineni

Vînzări cu amănuntul/Comerț

Zootehnie

Servicii medicale și farmaceutice

Producția agricolă

Producția industrială, construcții și 
dezvoltare urbană

Servicii pentru populație (frizerii, 
spălătorii, reparații minore)

Restaurante, cafenele, baruri

Servicii reparații și spălătorii auto

Transport/ taxi

Servicii de comunicare

Servicii creative (design, fotografie,
videografie, web design, media social,
evenimente)

Piețe 

Stații de alimentare cu carburanți



 

 

 


