


Programul de Revitalizare Urbană (PRU)
a orașului Cimișlia 2019-2021

Primaria Cimișlia



Primaria orașului Cimișlia a fost una din primăriile selectate
în cadrul apelului pentru suport tehnic în cadrul proiectului
„Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în
implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională
a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de
dezvoltare urbană”.

În perioada iunie-decembrie 2018, cu suportul experților din
cadrul Solidarity Fund PL în Moldova, vom elabora
Programul de rivitalizare a zonelor urbane degradate.



Proces participativ (PRU)



Rezultatul analizei orașului Cimișlia (PRU)



Alegerea zonei de revitalizare (PRU)

Indicator
Nr. de adresări la 

AOFM

Beneficiari 

Cantina Socială

Nr. persoanelor cu 

necesități speciale

Nr grupuri de 

inițiativa

Cimișlia 4,8 9,5 32,2 2,5

Zone degradate 4,6 10 31,6 2,3

Zona de revitalizare 4,8 19 36,5 1,6
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Alegerea zonei de revitalizare (PRU)
Analiza spațial funcțională a zonei de revitalizare Analiza infrastructurii zonei de revitalizare



Viziune și obiective (PRU)

O1: Activism civic sporit și 

asigurarea incluziunii 

comunitare a locuitorilor

SCOP: O viață mai bună pentru locuitorii zonei ȘP

O2: Accentuarea identității 

zonei prin  crearea spațiilor  

prietenoase de interacțiune și 

reabilitarea infrastructurii zonei 

O3: Valorificarea 

potențialului școlii 

profesionale pentru 

dezvoltarea socio-economică 

a zonei



Anul Denumirea proiectului

2019 Spațiu de interacțiune ”Șezători sub cerul liber” pentru locuitorii zonei ȘP

2019 Stimularea inițiativelor civice

2019 Crearea Asociației locatarilor blocurilor din str. Ștefan cel Mare 18-24

2019 Ziua zonei ȘP

2019-2020 Diversificarea activităților extrașcolare pentru copii și tineri

2019-2020 Amenajarea străzii Secrieru și  stradelei 1 Ștefan cel Mare

2019-2021 Sporirea securității locuitorilor zonei de revitalizare

2020 Amenajarea traseului educațional și interconectarea cu zona Taivani prin pădurea dealul Morii

2019-2021 Organizarea sărbătorii ”Cocostârc Fest”

2021 Amenajarea aleii adiacente străzii Ștefan cel Mare

2019 Dezvoltarea facilităților pentru un mod de viață sănătos

2019 Târg de cariere anual organizat la ȘP

2020 Organizarea sesiunilor de orientare profesională

Proiecte de bază (PRU)



Anul Denumirea proiectului

2020 Asigurarea incluziunii sociale prin Antreprenoriat social

2020
Construcția blocului de locuit pentru persoanele cu nevoi sociale și social 

vulnerabile în fostul cămin al Școlii Profesionale

2020 Universitatea bătrânilor

2021 Amenajarea infrastructurii urbane în zona de revitalizare

2021 Amenajarea locurilor de comerț

2019 Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuit

2019-2021 Creative Hub Cimișlia

2019-2021 Parteneriate public-private pentru angajarea elevilor ȘP în câmpul muncii

2019-2021 Construcția sistemului de canalizare

2021 Amenajarea parcului ”Pădurea Morii”

Proiecte complementare (PRU)



Planul de Dezvoltare Economică 
Locală a orașului Cimișlia 

Primaria Cimișlia



Inițiativa Primarii pentru Creșterea Economică

Primăria orașului Cimișlia s-a alăturat inițiativei ”Primarii pentru 
creștere economică” în data de 1 septembrie 2017. Rolul 
parteneriatului nu se rezumă doar la faza de elaborare a documentului, 
acesta fiind inclus și în faza de implementare și monitorizare a planului. 
Elaborarea PDEL va contribui responsabilizarea actorilor locali și 
valorificarea oportunităților de dezvoltare economică a orașului.

Primaria Cimișlia
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Concluzii analiză (PDEL)
Structura economiei locale

• Comerțul este sectorul predominant în economia locală

• Industria și agricultura posedă un potențial înalt de dezvoltare

Cooperare locală

• Număr scăzut de asociații de business și de producători

• Comunicare ineficientă Business-ȘP-AOFM-Primărie

Administrație prietenoasă cu businessul

• Necesitatea de a diversifica mijloacele de comunicare

• Insuficiența pârghiilor de susținere a businessului de către APL

Accesul la finanțare

• Cunoașterea slabă a programelor naționale și europene de susținere a antreprenoriatului



Concluzii analiză (PDEL)
Terenuri și infrastructură

• Infrastructură de afaceri diversificată

• Surse financiare limitate pentru dezvoltarea infrastructurii

Cadrul de Reglementare și Instituțional

Abilități și Capital Uman, Incluziune

• Lipsa forței de muncă calificată cu studii tehnice

• Este necesară valorificarea parteneriatului între ȘP-AOFM-Mediu de afaceri

Poziționare externă și marketing

• Existența produselor locale cu potențial de dezvoltarea

• Folosirea evenimentelor publice organizate pentru promovarea produselor locale



Viziune și Obiective (PDEL)

Viziunea strategică: Stimularea creșterii economice a orașului Cimișlia 
prin dezvoltarea infrastructurii de sprijin în afaceri,  capitalului uman și 
promovarea produselor locale pentru sporirea atractivității 
investiționale și impulsionarea asocierii economice 

Obiective:

1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri ca bază pentru dezvoltarea 
economică și stimularea asocierii producătorilor locali

2. Creșterea competențelor forței de muncă prin adaptarea la 
cerințele mediului de afaceri;

3. Încurajarea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii 

Primaria Cimișlia



Plan de acțiuni (PDEL)
Obiectivele 

principale 
Acțiuni / Idei de proiect Durata (start/ finiș) sem.

1. Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri ca 

bază pentru dezvoltarea 

economică și stimularea 

asocierii producătorilor locali

Construcția centrului comercial și expozițional agricol; I-II 2020

Amenajarea sectorul comerț cu animale în cadrul pieței agroalimentare I-II 2019

Conectarea Parcului industrial Cimișlia la utilitățile publice II 2019-II 2020

Facilitarea procesului de creare a asociației  de locali II 2019, II 2020

2. Creșterea competențelor 

forței de muncă conform 

cerințelor mediului de 

afaceri;

Elaborarea Studiului privind necesitățile de forță de muncă calificată în orașul 

Cimișlia.
I-II 2019

Facilitarea dialogului între sectorul privat și ȘPT în vederea trecerii la învățămîntul

dual
I 2019 – II 2020

Organizarea tîrgurilor de carieră și sesiunilor de orientare profesională pentru tinerii 

din localitate
II 2019 – II 2020

Promovarea antreprenoriatului social pentru asigurarea incluziunii sociale II 2019 – II 2020

3. Încurajarea dezvoltării 

sectorului întreprinderilor 

mici și mijlocii

Instituirea ”Clubului oamenilor de afaceri din orașul Cimișlia”
I 2019 / ședințe 

trimestriale

Crearea platformei on-line de comunicare cu mediul de afaceri, investitorii. II 2019

Instituirea fondului pentru susținere a tinerilor antreprenori ; I 2020

Organizarea festivalului ”Mioriță Laie” II 2019 - 2020

Crearea Creative Hub II 2020

Organizarea târgului ”Produs în Cimișlia” II 2019-2020

Elaborarea ghidului investițional al orașului cu includerea hărții investiționale;
I 2019


