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Secția economie
Structura secţiei economie

1.Vasile Gudumac- ?ef a sec?iei economie

2. Violeta Misevici –specialist principal în problemele antreprenoriatului, micului business ?i stimularea investi?iilor

3. ?urcan Natalia– specialist principal în problemele analiza economic? ?i prognoz?ri

4. Onu?? Angela- specialist principal în problemele achizi?iilor publice

Tel.de contact 2-32-88

e-mail. sececonomglodeni@mail.ru [1]

Regulamentul

de activitate al secţiei economie a Consiliului raional Glodeni

I.Dispozi?ii generale

1.Sec?ia economie constituie o subdiviziune structural? a Consiliului raional abilitat? de dreptul de a promova politica regional? de stat în domeniul social ?i economie a teritoriului raionului Glodeni.

2.Prin intermediul sec?iei se asigur? leg?tur? ?i se realizeaz? interac?iunea dintre Consiliul raional cu Ministerul Economiei. ?inînd cont de cerin?ele politicii social economice a statului , Ministerul expediaz? sec?iei economie
recomand?ri , solicit? pronosticuri ale dezvolt?rii social-economice ?i informa?ia nesesar?, examineaz? rapoartele sec?iei la ?edin?ele Colegiului ministerului, adoptînd decizii cu caracter de recomandare, acord? asisten??
metodologic? necesar?, organizeaz? seminare ?i consf?tuiri cu lucr?torii sec?iei.

3.Sec?ia î?i desf??oar? activitatea sub conducerea organului executiv în corespundere cu Constitu?ia ?i Legile Republicii Moldova, decretele Pre?edintelui Republicii Moldova, Hot?rîrile Parlamentului , Hot?rîrile, ordonan?ele ?i
dispozi?iile Guvernului Republicii Moldova.

4.În rela?iile cu persoanele fizice ?i juridice , inclusiv cu organele publice centrale ?i locale sec?ia activeaz? în limitele competen?ei sale.

II.Sarcinile principale

5. Sarcinile principale ale sec?iei sunt:

- elaborarea strategiei de dezvoltare social-economic? a teritoriului administrativ stabilirea suportului financiar, surselor de finan?are pentru fiecare obiect prioritar de dezvoltare cuprins în strategia regional? în scopul cre?rii unei
economii de pia?? multisectoriale, capabile s? însu?easc? realiz?rile tehnico-?tiin?ifice, s? foloseasc? ra?ional resursele locale naturale, tehnica, materiale financiare ?i umane;

- întocmirea m?surilor orientate spre impulsionarea protec?iei sociale a p?turilor social-vulnerabile din teritoriu;

- înaintarea propunerilor în vederea utiliz?rii eficiente a investi?iilor capitale din contul bugetelor locale ?i de stat ;

- participarea la elaborarea proiectelor investi?ionale ?i preg?tirea lansar?rii lor (studiu, analize, ac?iuni de promovare ?i alte documente necesare lans?rii) în infrastructura tehnic? ?i economic? la nivel regional ?i de localit??i, în
conformitate cu programele de dezvoltare pe o baz? multianual?;

- elaborarea ?i coordonarea în parteneriat cu autorit??ile administra?iei publice ?i ONG-urile din ?ar? ?i de peste hotare a proiectelor de atragere a investi?iilor de la donatori interna?ionali;

- promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul form?rii pre?urilor ?i tarifelor, sus?inerea metodologic? ?i organizatoric? a acestui proces;

- asigurarea mediului economico-organiza?ional favorabil pentru dezvoldarea concuren?ei locale ?i controlul asupra respect?rii legisla?iei în teritoriu;
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- intensificarea cooper?rii interregionale, transfrontaliere, înaintarea propunerilor concrete în dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, circula?ia m?rfurilor, modernizarea serviciilor vamale etc.;

- a acorda ajutorul necesar în vederea promov?rii exportului de m?rfuri ?i servicii;

- avizarea ?i prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului de stat, precum ?i participarea la constituirea bugetului local;

-crearea unui sistem de publica?ii economice, bro?uri cu succes etc.;

III.Func?iile sec?iei

6. În corespundere cu sarcinile ce îi revin sec?ia exercit? urm?toarele func?ii:

-analiza situa?iei economice ?i sociale, monitorizarea actelor legislative ?i normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor organelor publice centrale precum ?i ale sale;

-întocmirea proiectelor de acte normative, care se înainteaz? Guvernului;

-organizarea în comun cu subdiviziunile organului administra?iei publice locale, ministerele ?i departamentele, agen?i economici situa?i pe teritoriul administrat a lucr?rilor de elaborare a indica?iilor de prognoz? a dezvolt?rii economice
?i sociale a teritoriului raionului Glodeni, programelor privind coeziunea social? ?i economic?;

-analiza structurii ?i a st?rii poten?ialului de produc?ie în aspect sectorial ?i elaborarea pe aceast? baz? a strategiei ?i programelor de restructurare (reprofilare) a întreprinderilor;

-contribu?ia în solu?ionarea problemelor stringente din sfera social?, plata la timp a salariilor ?i pensiilor, pl??ilor în fondul social, probleme ?omajului;

- înaintarea propunerilor privind prevenirea ?i reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu ?i rezervelor naturale;

- organizarea activit??ii de realizare a legisla?iei în domeniul achizi?iilor publice de marfuri, lucruri ?i servicii pe teritoriu raionului;

- organizarea audien?ei cet??enilor ?i acordarea consultan?ilor în chestiunile ce ?in de competen?a sec?iei.

IV.Drepturile sec?iei

7.Sec?ia este investit? cu urm?toarele drepturi:

- s? solicite de la întreprinderi, organiza?ii, institu?ii (indiferent de forma lor organizatorico-juridic?) ?i organele administra?iei publice locale informa?ii referitoare la procesul transform?rilor structurale ?i economice, materialele necesare
pentru analiza social-economic? la elaborarea prognozelor ?i programelor de dezvoltare social-economic?, informa?iilor economico-statistice,etc.;

-s? analizeze informa?iile oferite de conduc?torii diferitor servicii ale administra?iei punlice locale privind executarea prevederilor actelor normative ?i legislative, s? elaboreze propuneri pentru înl?turarea înc?lc?rilor comise;

- convoace consf?tuiri pe problemele ce îi revin;

-s? înainteze organelor administra?iei publice centrale propuneri coordonate cu conducerea organului administra?iei publice locale privind perfectarea legisla?iei în vigoare;

- s? atrag? în comisii (grupele de lucru) speciali?ti din cadrul unit??ii administrativ-teritoriale, diferite organiza?ii de stat ?i întreprinderi, în scopul elabor?rii în comun a proiectelor de decizii, dispozi?ii;

- s? stabileasc? rela?ii de colaborare cu sec?iile similare din alte organe administrativ-teritoriale;

V.Organizarea activit??ii sec?iei

8. Sec?ia este condus? de ?eful sec?iei, care este desemnat (destituit)din func?ie prin decizia consiliului raional Glodeni de comun acord cu conducerea Ministerului Economiei.

9.?eful Sec?iei economie:

- organizeaz? activitatea sec?iei ?i poart? r?spundere personal? pentru realizarea sarcinilor ?i func?iilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informa?iei utilizate, precum ?i pentru folosirea ra?ional? a mijloacelor
financiare ?i valorilor materiale repartizate pentru între?inerea sec?iei;

- asigur? executarea legilor, decretelor Pre?edintelui RM, hot?rîrilor Parlamentului, hot?rîrilor ?i dispozi?iilor Guvernului, hot?rîrilor consiliului raional precum ?i realizarea sarcinilor ?i func?iilor prev?zute în prezentul regulament;

-prezint? în modul stabilit spre examinare Consiliului raional, Pre?edintelui raionului Glodeni proiecte de decizii, dispozi?ii, pronosticuri ?i programe de dezvoltare social-economic? a raionului;

-distribuie func?iile de serviciu ale colaboratorilor sec?iei.
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