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                                              DECIZIA nr. 4.9                            PROIECT 

03.10.2022                                                                         
„Cu privire la crearea Serviciului atragerea  investițiilor,  

informare, protocol și aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare” 

           În conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) lit. l) din Legea nr.436 din 28.12.2006 

„Privind administrația publică locală”, în scopul  coordonării și moniorizării activității ce 

ține de atragerea investițiilor străine și locale, participării la determinarea direcțiilor 

prioritare în elaborarea strategiilor și programelor privind dezvoltarea social-economică a 

orașului pe termen mediu și lung, informării publicului larg și tuturor persoanelor interesate 

cu activitatea primăriei, acțiunile întreprinse în dezvoltarea socio-economică a orașului, 

promovării imaginii primăriei orașului Leova atît în țară cît și peste hotare, diseminării 

informației privind avantajele statutului de țară candidate a Republicii Moldova  la 

integrarea în Uniunea Europeană,  Consiliul orășenesc Leova a; 

 

D E C I S: 

1. Se crează în cadrul primăriei orașului Leova serviciul atragerea investițiilor, 

informare și protocol, finanțat din mijloacele proprii ale autorității publice locale; 

2. Se aprobă Regulamentul  privind organizarea și funcționarea Serviciului atragerea 

investițiilor, informare și protocol; 

3. Se exclude din pct.2 al deciziei Consiliului orășenesc Leova nr.1.18 din 18.02.2022, 

poziția – specialist în atragerea investițiilor – 1;  

4. Se completează pct.2 al  deciziei Consiliului orășenesc Leova nr.1.8 din 18.02.2022 

„Cu privire la aprobarea statelor de personal a primăriei Leova” cu poziția: 

- serviciul atragerea investițiilor, informare și protocol , inclusiv; 

- șef serviciu – 1; 

- specialist în atragerea investițiilor - 2;   

5. Contabilitatea (contabil-șef Dna Maria Manalachi) va identifica și asigura  

finanțarea  serviciului  din mijloacele proprii ale primăriei orașului Leova;       

6. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului orașului Leova, 

Dl Alexandru Bujorean. 

 

 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                       

       ,,Contrasemnat” 

SECRETAR  AL CONSILIULUI  
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Anexă la  

Decizia Consiliului orașenesc Leova 

nr.4.9 din 03.10.2022 

 

Regulamentul  

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului atragerea investițiilor,   

informare și protocol din cadrul primăriei Leova 

  

Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

  1. Domeniul de reglementare 

      Regulamnetul privind organizarea și funcționarea Serviciului atragerea 

investițiilor, informare, și protocol (în continuare Regulament) reglementează 

misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile și responsabilitățile serviciului nominalizat 

(în continuare - serviciul). 

 

Serviciul atragerea investițiilor,  informare și protocol este o subdiviziune 

interioară, care se constituie în temeiul deciziei Consiliului orășenesc și se finanțează 

din mijloacele proprii ale primăriei și se subordonează direct primarului orașului 

Leova. 

 

Capitolul II. Misiunea, funcțiile de bază și atribuțiile Serviciului 

 

2. Misiunea 

 

Serviciul are misiunea de a asigura  realizarea activiăților de atragere a 

investițiilor, precum și realizarea activităților de  informare   și protocol  din cadrul 

autorității, stabilirea unei comunicări eficiente cu toate structurile din teritoriu, 

indiferent de forma de proprietate, în scopul impulsionării dezvoltării social-

economice a orașului. 

 

3. Funcțiile de bază 

 

În vederea realizării misiunii sale, Serviciul are următoarele funcții de bază: 

 

1) De atragere a investițiilor 

a) elaborarea proiectelor, atragerea de investiții  în dezvoltarea locală; 

b) coordonarea și monitorizarea activității ce ține de atragerea investițiilor 

străine și locale; 

c) participarea la determinarea direcţiilor prioritare  în  elaborarea strategiilor şi 

programelor  privind dezvoltarea social-economică a oraşului  pe termen 

mediu şi lung; 

d) coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implimentării programelor de        

dezvoltare social-economică;                                                                       
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e) colaborează şi furnizează  primarului și consiliuliului informaţiile solicitate   

privind  proiectele  implementate. 

 

2) de informare 

 

a) asigurarea transparenței privind  activitatea autorității; 

b) facilitarea accesului publicului larg la informarea oficială din cadrul 

autorității; 

c) informarea cetățenilor din raza de competență despre proiectele în derulare 

implementate de primărie, necesitatea de implicare în procesul decizional al 

primăriei a diverselor grupe de cetățeni, societății  civile, organizațiile 

obștești și organizațiile pentru tineret, încurajarea acțiunilor de voluntariat; 

d) promovarea valorilor europene și diseminarea  informației privind avantajele 

statutului de țară candidată de aderare la Uniunea Europeană a Republicii 

Moldova, necesitatea implementării reformelor structurale și rolul 

autorităților publice locale în aceste  procees  de  maximă responsabilitate; 

e) elaborarea și promovarea strategiilor și planurilor de comunicare; 

      f)  consultarea conducerii și a angajaților autorității publice privind  menținerea  

           bunelor relații cu toate instituțiile și persoanele cointeresate atît din zona   

           de competență cît și din afară; 

 

3) de protocol 

 

a) organizarea acțiunilor de protocol din cadrul primăriei orașului Leova. 

 

4. Atribuțiile Serviciului 

 

      1. În procesul realizării funcțiilor de atragere a investițiilor, serviciul           

următoarele atribuții de bază: 

a) elaborează şi propune spre aprobare daca este cazul, Consiliului orășenesc 

proiecte inovatoare de dezvoltare locală; 

b) conlucrează cu proiectele pe orașul Leova în vederea atragerii de investiții; 

c) asigură schimbul de informații privind investițiile în cadrul implementării 

proiectelor; 

d) colectează date specific atribuției sale și le furnizează primarului , tuturor 

persoanelor cointeresate de domeniul dat; 

e) exercită controlul asupra respectări termenelor de implementare a 

proiectelor; 

f) întocmește proiecte de decizii ale consiliului orășenesc și dispoziții ale 

primarului, aduce la cunoștința publică deciziile consiliului și dispozițiile ce 

ține de domeniul atrageri investițiilor ; 

g) participă la elaborarea  prognozelor de dezvoltare socio-economică și de altă 

natură a localității, în limita competențelor profesionale și obligațiilor de 

serviciu; 
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h) elaboreqază rapoarte, note informative privind  activitatea în atragerea 

investițiilor, mersul implementării proiectelor, asigurarea durabilității 

proiectelor implementate. 

      2. În procesul realizării funcțiilor de informare, serviciul exercită           

următoarele atribuții de bază: 

a) În scopul asigurării transparenței privind activitatea autorității: 

- întocmește  materiale despre activitatea autorității și a conducerii acesteia, 

despre politicile publice inițiate, promovate și realizate în domeniul de 

activitate a autorității; 

- oferă suport informațional și consultativ tututror instituțiilor și persoanelor 

cointeresate privind specificul domeniului de activitate al primăriei 

orașului Leova; 

b) În scopul facilitării accesului la informația publică din cadrul instituției: 

- asigură respectarea dreptului de acces la informație în cadrul autorității și 

familiarizează angajații primăriei cu reglementările cadrului legislativ 

privind accesul la informație; 

- asigură difuzarea, în mod operativ, pentru publicul larg, a informației de 

interes public, privind activitatea primăriei orașului Leova; 

c) În scopul monitorizării  opiniei publice: 

- efectuează vizite de documentare în teritoriul administrat, în vederea 

informării corecte a publicului despre situația din domeniul de activitate 

al primăriei; 

- analizează studii sociologice și rapoarte efectuate de diverse instituții și 

organizații naționale și internaționale, în vederea formulării propunerilor  

privind îmbunătățirea și menținerea imaginii pozitive a autorității; 

 d) În domeniul consultării conducerii și angajaților primăriei orașului  

          Leova privind  menținerea bunelor relații cu toți partenerii:  

- informează conducerea primăriei despre atitudinea opiniei publice față de 

situația din domeniu. 

 

      3.  În procesul realizării funcțiilor de protocol, serviciul exercită            

următoarele atribuții de bază: 

 

a) În scopul organizării acțiunilor de protocol ale primăriei Leova: 

- urmărește respectarea normelor specifice de protocol cu prilejul acțiunilor 

organizate de autoritate; 

- colaborează cu instituțiile abilitate în vederea organizării evenimentelor 

din cadrul primăriei orașului Leova; 

- transmite mesaje și felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori 

interne și realizarea de  tipărituri cu caracter protocolar; 

- asigură achiziționarea și oferă cadouri simbolice cu prilejul actiunilor 

organizate în cadrul autorității publice locale. 
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Capitolul III. Drepturile și responsabilitățile Serviciului 

 

5. Serviciul are dreptul: 

 

a) să participe la ședințele și întrunirile conducerii autorității, în cadrul cărora 

sunt examinate chestiuni privind  asigurarea activității primăriei și 

instituțiilor subordonate; 

b) să solicite informații de la subdiviziunile structurale ale autorității și de la 

alte instituții din subordinea acesteia; 

c) să colaboreze cu unități similare din cadrul altor autorități publice din țară 

și de peste hotare , în scopul efectuării schimbului de experiență în domeniu; 

d) să  solicite, în procesul de îndeplinire a atribuțiilor sale funcționale, asistență  

unor experți din domeniul de activitate al autorității; 

e) să beneficieze de asistență logistică și tehnică, în scopul consolidării 

capacităților de informare  ale autorității și exercitării atribuțiilor de serviciu; 

f) să participe la cursuri de instruire, conferințe , seminare, mese rotunde cu 

tematica relevantă domeniului, organizate în țară și peste hotare; 

g) să exercite și alte drepturi, conform legislației în vigoare. 

 

6. Serviciul este responsabil pentru: 

a) asigurarea condițiilor de activitate privind atragerea investițiilor  și 

investitorilor în teritoriul orașului Leova; 

b) asigurarea informării corecte a locuitorilor despre inițiativele și realizările 

în domeniul de activitate al autorității publice locale; 

c) asigurarea accesului societății și a mijloacelor de informare în masă la 

informația cu caracter public din cadrul autorității; 

d) formarea și menținerea unei imagini pozitive a autorității publice; 

e) asigurarea bunei desfășurări a activităților de protocol organizate în cadrul 

autorității. 

 

Capitolul IV. Organizarea activității serviciului 

 

   

       7. Structura. 

           Structura serviciului se aprobă de către Consiliul orășenesc. 

         

       8. Personalul serviciului. 

          Personalul serviciului este angajat în funcție de către primar, în condițiile  

          prevăzute de Codul Muncii al Republicii Moldova. 
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