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1.2. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ A
RAIONULUI HÎNCEŞTI

1.2.1.

CADRUL NORMATIV, ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL A CONSILIULUI
RAIONAL HÎNCEŞTI

Evaluarea capacităţii APL reprezintă un obiect aparte a analizei. Cu toate acestea, echipa
de cercetători şi-a propus drept scop includerea acestei etape în procesul de diagnoză
socio-economică a raionului Hînceşti pentru a putea formula recomandări pertinente în
vederea consolidării capacităţii administrative a localităţii. De asemenea, s-a propus
drept obiectiv şi determinarea măsurii în care activitatea APL este eficace şi eficientă,
atribuţiile şi competenţele sunt conştientizate şi îndeplinite.
1.2.1.1.

Cadrul normativ, organizatoric şi funcţional

Din analiza cadrului normativ, organizatoric şi funcţional rezultă că Consiliul Raionului sa preocupat de consolidarea şi dezvoltarea instituţională.
Existenţa actelor normative referitoare la statutul localităţii, la modul de organizare şi
funcţionare a autorităţilor locale scoate în evidenţă potenţialul Consiliului de a face faţă
noilor provocări ce ţin de dezvoltarea capacităţilor sale instituţionale.
Existenţa sediului propriu al consiliului raional şi dotarea acestuia cu echipamentele
necesare oferă informaţii despre gradul de asigurare a condiţiilor de muncă ale
funcţionarilor.
1.2.1.2.

Managementul Resurselor Umane

Valoarea administraţiei constă nu doar în gestionarea mijloacelor financiare şi materiale
de care dispune. Un rol aparte revine gestiunii şi potenţialului resurselor umane din
cadrul instituţiei.
În conformitate cu Decizia Nr. 03/02 din 30 mai 2012 Cu privire la organigrame şi
structura aparatului preşedintelui raionului, a direcţiilor şi a altor subdiviziuni
subordonate Consiliului Raionului Hînceşti, mai jos se prezintă organigrama aparatului
preşedintelui şi subdiviziunilor din Subordinea Consiliului Raionului Hînceşti:

Figura 1. Structura organizatorică

Sursa: cu suportul IEFS în baza informaţiei prezentate de Consiliul Raional Hînceşti

Structura personalului existent în cadrul Consiliului este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul 1. Structura personalului

Direcţia

Nr. personalului
2009
32

2010
32

2011
31

2012
34

Direcţia Învăţămînt

14

14

14

13

Direcţia Finanţe

17

17

17

17

Aparatul Preşedintelui

Direcţia Asistenţă Socială

9

10

10

11

Direcţia Agricultura şi Alimentaţie

8

8

8

6

Direcţia Cultură şi Turism

3

3

3

5

Sursa: Statistica Consiliului raional Hînceşti

Se atestă faptul că evoluţia numărului de personal este una pozitivă în 2012, comparativ
cu 2011. Cu toate acestea, în rezultatul informaţiei calitative şi a discuţiilor purtate cu
reprezentaţii APL, s-a determinat că numărul de personal din cadrul instituţiei este
insuficient pentru soluţionarea şi acoperirea problemelor întregii comunităţi. În acest
sens, s-a constatat că una dintre cauze nu este atît insuficienţa personalului cît faptul că
personalul nu este suficient pregătit pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă
societatea. Acelaşi lucru se poate vorbi şi despre autorităţile de nivelul întîi, unde există
lipsă de cadre care să gestioneze cu anumite probleme cu care se confruntă localităţile.
Atare problemă persistă şi la nivel de autorităţi de nivelul întîi, unde personalul nu este
suficient calificat pentru a putea valorifica resursele existente, precum şi de a dezvolta
spiritul de incluziune civică.
Cu toate că există carenţe ale resurselor umane, este apreciabilă calitatea atragerii
investiţiilor în raion. Pînă la moment au fost atrase resurse financiare interne şi externe
pentru dezvoltarea comunităţii, dar totuşi se resimte instruirea personalului în domeniul
atragerii investiţiilor, inclusiv scrierea proiectelor la nivelul autorităţilor de gradul întâi.
La capitolul evaluarea competenţelor angajaţilor, evaluarea acestora este una mai mult
formală, decît să se bazeze pe indicatori atinşi de angajaţi.
1.2.1.3.

Cadrul organizatoric, funcţional şi a procesului decizional

Din punct de vedere al cadrului organizatoric, funcţional şi al procesului decizional se
atestă că procesul decizional aplică mecanisme de consultări publice, în jur de 107 în
2012 fiind în creştere considerabilă comparativ cu restul anilor. Atare constatare ne
vorbeşte despre principiile de dezvoltare participativă a raionului, prin intermediul
societăţii civile.
O altă problemă este neîncrederea cetăţenilor raionului în instituţia consiliului ceea ce
cauzează o participare şi o lipsă de interes a cetăţenilor la implicarea în cadrul
consultărilor publice.
1.2.1.4.

Capacitatea de relaţionare

În ceea ce priveşte capacitatea de relaţionare a raionului, nu este atît de bine fortificată
colaborare cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pe de o parte din lipsa interesului
cetăţenilor şi a lipsei angajamentului civic, şi pe de altă parte din cauza potenţialului mai
puţin dezvoltat al personalului din cadrul APL pentru a atrage şi colabora cu factorii susmenţionaţi.

Referitor la colaborările externe, este plauzibil faptul că raionul Hînceşti a reuşit să
dezvolte parteneriate atît cu comunităţile vecine, precum şi cu România. Datorită acestui
fapt, au fost scrise proiecte transfrontaliere în comun. Există acorduri de parteneriat cu
România (regiunile: Iaşi, Vaslui, Prahova), Bielorusia, Polonia, Italia.

1.2.2.

Principalele probleme, capacitatea administrativă a consiliului raional

În linii generale, raionului Hînceşti este raionul în care schimbarea pozitivă este
predominantă. Cu toate acestea, şi există o serie de dezavantaje în deosebi ce vizează
capacitatea administrativă, dar trebuie să luăm în calcul faptul că aceasta reprezintă
pilonul de suport şi referinţă în dezvoltarea durabilă a raionului.
Au fost identificate o serie de dezavantaje, printre care:








Capacitatea managerială şi de management a resurselor umane.
- Lipseşte un sistem de indicatori de performanţă, în bază de analiză a resurselor
existente, a problemelor şi a oportunităţilor, pe care angajaţii să-l atingă în
perioade definite de timp;
- Evaluarea angajaţilor este una mai degrabă formală, metodologia de evaluare
fiind impusă de legislaţie, şi nu se bazează pe indicatori de rezultat;
- Investiţia pentru îmbunătăţirea capacităţilor funcţionarilor publici este
insuficientă;
- O bună parte a autorităţilor de nivelul întîi nu dispun de personal calificat
pentru a acoperi toate ariile de influenţă a localităţii.
Capacitatea de planificare strategică şi atragere a investiţiilor.
- Cu toate că la nivel de raion este cea mai mare rată de capacitate a autorităţilor
de atragere a investiţiilor, la nivel de primării capacitatea de atragere a
investiţiilor este insuficientă, una dintre a cărei cauză este lipsa de instruire şi
calificare a personalului în domeniul întocmirii proiectelor şi atragerii
investiţiilor.
Condiţiile de desfăşurare a activităţii instituţionale
- Cu toate că la nivel de consiliu, există condiţii şi facilităţi suficiente pentru
desfăşurarea unei activităţi eficiente, la nivel de primării aferente, o parte din
atare condiţii lipsesc. Unele primării nu dispun nici de sediu propriu pentru
desfăşurarea acestor condiţii.
Capacitatea de relaţionare
- Raportul între APL – uri şi societatea civilă este unul mai puţin valorificat din
cauza neîncrederii populaţiei în instituţia APL – ului. Pe de altă parte, o cauză
predominantă a acestei probleme este incapacitatea autorităţilor locale, de
toate nivelurile, de a crea capitalul social şi a participa la construirea
angajamentului civic al cetăţenilor raionului.

1.2.3.

Analiza SWOT consiliul raional

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE
Lipsa unui sistem motivaţional şi a
indicatorilor-cheie de performanţă, atît la nivel
de Consiliu, cît şi la nivel de autorităţi de
nivelul întîi

Capacitatea înaltă a personalului din cadrul
Consiliului Raional de atragere a fondurilor
structurale şi scriere a proiectelor europene

Insuficienţa de personal calificat la nivel de
autorităţi locale de nivelul întîi
Comunicarea interinstituţională slab
valorificată
Capacitatea redusă a autorităţilor locale de
nivelul întîi de atragere a fondurilor
structurale şi a investiţiilor

Capacitatea înaltă a Consiliului Raional de
relaţionare cu mediul extern

Lipsa şi dotarea tehnică insuficientă a
instituţiilor autorităţilor locale
Insuficienţa personalului tînăr

OPORTUNITĂŢI

Potenţial pentru valorificarea parteneriatelor
publice private în baza infrastructurii
existente

AMENINŢĂRI
Interes scăzut al cetăţenilor la participare în
viaţa socială şi dezvoltare locală
Grad redus de încredere a cetăţenilor în
instituţia autorităţilor locale

1.6. DEZVOLTARE ECONOMICĂ

1.6.1. BUSINESSUL MIC ŞI MIJLOCIU
1.6.1.1.

Dimensiunile şi structura sectorului IMM

Numărul IMM-urilor şi densitatea lor în raion. În anul 2011 în raion activau 596 IMM-uri,
ceea ce constituie 97,2% din totalul întreprinderilor, luate la evidenţă de BNS. Ponderea
IMM-urilor în raion este în corespundere cu indicatorul mediu similar pentru regiunea
Centru (97,9%) şi al ţării (97,5%).
Un indicator important, care caracterizează densitatea IMM-urilor în teritoriu este numărul de
IMM-uri la 1000 locuitori. În r. Hânceşti acest indicator constituie 5 IMM-uri la 1000 locuitori
(Таbelul 31)
Tabelul 2. Numărul de IMM-uri la 1 mie locuitori în anii 2009-2011

Anii

Numărul de IMM-uri la 1000 locuitori, un.

2009

4,4

2010

4,7

2011

5,0

Sursa: cu suportul IEFS în baza Banca de date statistice Moldova

Deşi în ultimii 3 ani s-a înregistrat o creştere a acestui indicatorului menţionat, valoarea
acestuia este mai mică, decât media pentru regiunea Centru (6,5 IMM), şi mult sub media
pentru Republica Moldova, care constituie 13,9 IMM-uri la 1000 locuitori.
Structura sectorului IMM. În numărul total de IMM-uri partea dominantă aparţine
întreprinderilor micro. Ponderea lor constituie 74,3%, ponderea întreprinderilor mici –
22,5%, a celor mijlocii – circa 3,2% din numărul total al IMM-urilor (Figura 1.6.4.1.).
Structura sectorului IMM în raion este comparabilă cu datele similare pentru regiunea
Centru şi pentru Republica Moldova în ansamblu. Printre diferenţele nesemnificative: în
raion este ceva mai mică ponderea întreprinderilor micro – 74,3% (în ţară – 77,5%; în
regiunea Centru – 76,7%) şi puţin mai mare ponderea întreprinderilor mici - 22,5% (în
ţară – 19,4%; în regiunea Centru – 20,0%).

Figura 2. Repartizarea numărului IMM-urilor după mărimi, anul2011, %
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Sursa: elaborată de autor în baza: Banca de date statistice Moldovanul

Evoluţia numărului de IMM-uri. În anii 2009-2011 s-a înregistrat o creştere constantă a
numărului de IMM-uri: de la 524 până la 596 întreprinderi. Tendinţa de creştere a
numărului de IMM-uri este caracteristică atât pentru economia naţională, cât şi pentru
regiunea Centru.
Ritmurile anuale de creştere a numărului de întreprinderi în ansamblu pe sectorul IMM
în anii 2010-2011 au constituit 106-107%. Creşterea numărului de întreprinderi ale
sectorului IMM este condiţionată de creşterea constantă a numărului de întreprinderi
micro: 106,1% - în anul 2010; 111,6% - în anul 2011, îndeosebi că acestea reprezintă
ponderea semnificativă a sectorului. Concomitent există o tendinţă stabilă de reducere a
numărului de întreprinderi mijlocii (75,0% şi 90,5%, respectiv, în anul2010 şi 2011),
precum şi de o uşoară reducere a numărului de întreprinderi mici în anul2011 (97,1%),
deşi în anul2010 s-a înregistrat a creştere a acestora (113,1%). În anii 2009-2011
numărul întreprinderilor mijlocii s-a redus de la 29 până la 19 unităţi, rata de declin în
atare perioadă constituind 67,9%. Tendinţa de reducere a numărului de întreprinderi
mijlocii este caracteristică nu doar pentru raionul Hânceşti, dar în raion declinul este mai
semnificativ decât în regiunea Centru (87,0%) sau în ansamblu în ţară (94,5%).
Tabelul 3. Indicii numărului de IMM în anii 2010-2011, în % faţă de anul precedent

Indicatori

2010

2011

Total IMM,

106,1

107,2

Mijlocii

75,0

90,5

Мici

113,1

97,1

Мicro

106,1

111,6

inclusiv:

Sursa: calculat de autor în baza Banca de date statistice Moldova

1.6.1.2.

Ocuparea forţei de muncă în sectorul IMM

În sectorul IMM în anul2011 au fost angajate 4051 persoane sau 64,6% din totalul
salariaţilor din raion. Atare indicator este relativ mai mare decât media pe ţară (57,7%),
dar mai mic decât în regiunea Centru (70,0%).
Repartizarea numărului de salariaţi pe întreprinderi de diferite mărimi ne demonstrează,
că ponderea cea mai mare a salariaţilor aparţine întreprinderilor mici (40,6%). La
întreprinderile micro – 30,5% din totalul salariaţilor sectorului IMM, şi la întreprinderile
mijlocii sunt angajaţi 28,9% din salariaţi. E de menţionat, că în raion indicatorii
salariaţilor la întreprinderile micro (30,5%) sunt relativ mai mari decât media în
regiunea Centru (26,0%) şi în ansamblu pe ţară (29,5%). Ponderea salariaţilor la
întreprinderile mijlocii în raion (28,9%), în schimb, este relativ mai mică decât în
regiunea Centru (34,0%) şi decât media pe ţară (30,1).
Figura 3. Repartizarea salariaţilor IMM-urilor după mărimea întreprinderii, anul2011, %
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Sursa: elaborată de autor în baza: Banca de date statistice Moldova

Evoluţia numărului şi ponderii salariaţilor în sectorul IMM. Numărul total de salariaţi la
întreprinderile din raion în perioada anilor 2009-2011 anual s-a diminuat. În sectorul
IMM numărul de salariaţi, de asemenea, s-a redus de la 5,1 în anul2009, până la 4,1 mii
persoane în anul2011, constituind în anul2011 80,0% din nivelul anul2009.

Figura 4. Numărul de salariaţi la întreprinderi în anii 2009-2011, persoane
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Sursa: cu suportul IEFS în baza: Banca de date statistice Moldova

Tendinţa de diminuare a numărului de salariaţi, inclusiv în sectorul IMM, este
caracteristică nu doar pentru raion. Însă ritmurile de diminuare a numărului de salariaţi
în economia naţională şi în regiunea Centru constituie 93%. Cu alte cuvinte, declinul
ocupării forţei de muncă în sectorul IMM din raionul Hânceşti a fost relativ mai mare.
Presupunem, că cauzele diminuării mai semnificative a numărului de salariaţi sunt
posibilităţile mult mai limitate de creare şi dezvoltare a afacerilor în raion (fapt care poate
fi confirmat şi prin indicatorii relativ mai mici ai numărului de IMM-uri la 1 mie de
locuitori ai raionului), precum şi nivelul ridicat de migraţie a cetăţenilor, ca urmare a
poziţiei geografice la frontiera cu România/UE.
Tendinţa ocupării forţei de muncă la întreprinderile diferitor grupe de IMM-uri a arătat,
că în grupul întreprinderilor mijlocii are loc o reducere stabilă şi semnificativă a ocupării
forţei de muncă; la întreprinderile micro se înregistrează o creştere, în special importantă
în anul 2011; la întreprinderile mici tendinţa este controversată: în anul 2010 – creştere,
2011 – reducere a acestui indicator.
Tabelul 4. Indicele numărului de salariaţi la întreprinderi, în % faţă de anul precedent

Indicatori

2010

2011

Total IMM,

97,7

81,1

90,5

55,5

inclusiv:
Mijlocii

Мici

105,7

88,4

Мicro

100,0

120,6

Sursa: calculat de autor în baza: Banca de date statistice Moldova

Numărul salariaţilor la 1 IMM. Numărul mediu de salariaţi la 1 IMM în raion constituie 6,8
persoane. În regiunea Centru acest indicator este puţin mai mare, reprezentând 7
persoane; în economia naţională – relativ mai mic, decât în raionul Hânceşti, constituind
6,2 persoane.
Indicatorul numărului de salariaţi la 1 IMM în raionul Hânceşti s-a redus semnificativ în
perioada anilor 2009-2011: de la 9,8 până la 6,8 persoane. Ritmul de diminuare a acestuia
este mai mare, decât media în regiunea Centru şi în ţară. Diminuarea numărului de
salariaţi la 1 întreprindere a avut loc la 2 grupe de IMM-uri –mici şi mijlocii, cu excepţia
întreprinderilor micro. O diminuare mai semnificativă a numărului de salariaţi la 1
întreprindere a avut loc în grupul de întreprinderi mijlocii: de la 83,1 persoane în anul
2009 până la 61,5 persoane în anul 2011.
Tabelul 5. Numărul de salariaţi la 1 întreprindere în anii 2009-2011, persoane

Indicatori

2010

2011

2012

Total IMM,

9,8

9,0

6,8

Mijlocii

83,1

100,3

61,5

Мici

14,5

13,5

12,3

Мicro

2,7

2,6

2,8

inclusiv:

Sursa: calculat de autor în baza: Banca de date statistice Moldova

Datele de mai sus reflectă situaţia diferită şi tendinţele opuse în grupele de întreprinderi micro şi
mijlocii. Aceasta ne mărturiseşte despre diferenţa dintre problemele lor şi necesităţile de susţinere.

1.6.1.3.

Venituri din vânzări şi profitul IMM-urilor

În sectorul IMM în anul 2011 au fost obţinuţi 834,4 mil.lei venituri din vânzări, ceea ce a
constituit 43,4% din totalul vânzărilor raionului (Tabelul 35). Veniturile din vânzări s-au
majorat în perioada anilor 2009-2011, ritmurile de creştere constituind 117,2%, fiind
mai mici, decât în economia naţională (125,0%) şi în regiunea Centru (134,0%).
Ponderea veniturilor din vânzări per un salariat în raion este egală cu 205,98 mii lei per
un salariat. Acest nivel este semnificativ fiind mai jos decât valoarea medie pe ţară

(244,36), dar puţin mai înalt, decât media pe regiunea Centru – 200,69 mii lei per un
salariat. S-au majorat de asemenea veniturile din vânzări per un salariat, creşterea
indicatorului în perioada analizată constituind 147,9%. Ritmul de creştere a acestui
indicator în perioada anilor 2009-2011 este mai înalt, decât media pe economia naţională
(134,4%) şi din regiunea Centru (143,9%).
Tabelul 6. Venituri din vânzări în sectorul IMM în anii 2009-2011, mil.lei

Indicatori

2009

Venituri din vînzări, mil lei
Venituri din vânzări per un salariat, mii
lei per un salariat

2010

2011

712,2

736,5

834,4

139,24

147,44

205,98

Sursa: cu suportul IEFS în baza datelor Banca de date statistice Moldova

Suma profitului (minus pierderi), obţinut în sectorul IMM în anul 2011 a constituit 48,2
mil. lei sau 71,9% din profitul tuturor întreprinderilor din raion.
Suma profitului tuturor întreprinderilor până la impozitare, inclusiv sectorul IMM, în anii
2009-2011 a crescut semnificativ – de 2,25 ori. În anul 2011 s-a înregistrat o uşoară
reducere a profitului în sectorul IMM în ansamblu, condiţionată de reducerea
semnificativă a sumei profitului în grupul de întreprinderi mijlocii. În perioada anilor
2009-2011 ritmul de creştere a profitului în raionul Hânceşti este comparabil cu
indicatorul similar pe ţară (o creştere de 2,3 ori), dar mult mai mic decât în regiunea
Centru (o creştere de 5,0 ori).
Indicatorul рrofitului până la impozitare per un salariat în raion (11,90 mii lei per un
salariat) deşi este semnificativ mai mic decât pe ţară (17,61), însă este puţin mai mare
decât media pe regiunea Centru (11,72). Rata de creştere a acestui indicator în anii 20092011 a fost foarte înaltă, constituind 2,86 ori. Creşterea similară pe ţară a fost puţin mai
mică, fiind de 2,48 ori, dar pe regiunea Centru rata de creştere a fost semnificativ mai
mare, constituind 5,38 ori.
Tabelul 7. Profitul până la impozitare la întreprinderi în anii 2009-2011

Indicatori

2009

2010

2011

Profit pînă la impozitare, mil lei

21,4

50,0

48,2

Profit pînă la impozitare per un
salariat, mii lei per un salariat

4,18

10,02

11,90

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Banca de date statistice Moldova

Ponderea indicatorilor Venituri din vânzări şi profitul per un salariat, care reflectă într-o
oarecare măsură productivitatea muncii, în raion este puţin mai mică decât media din
regiunea Centru, dar mai mare decât indicatorii respectivi din economia naţională.

1.6.1.4.

Principalele probleme

Principalele probleme în dezvoltarea IMM-urilor au fost identificate în baza analizei
indicatorilor statistici, precum şi a informaţiei calitative obţinute în cadrul atelierului de
lucru, cu participarea societăţii civile şi a specialiştilor din cadrul APL. Lista cauzelor a
fost întocmită conform rezultatelor atelierului de lucru ţinând cont de analiza situaţiei
generale din ţară. Principalele probleme, precum şi cauzele acestora sunt prezentate în
tabel.
Tabelul 8. Principalele probleme în activitatea IMM-urilor şi cauzele acestora
PROBLEME
CAUZE
1. Accesul limitat al IMM-urilor la
finanţare

Condiţii de creditare inacceptabile pentru mediul de afaceri
(dobânda ridicată pentru credit şi costul înalt de obţinere,
estimarea joasă a gajului).
Lipsa de competenţe la antreprenori privind procedura de
obţinere a creditului, perfectarea documentaţiei necesare.
Insuficienţa informaţiei privind posibilităţile de creditare
preferenţială a IMM-urilor şi garantare a creditelor
Piaţa financiară subdezvoltată
Lipsa investitorilor (locali şi străini)
Insuficienţa proiectelor investiţionale, care prezintă interes
pentru potenţialii investitori

2. Insuficienţa de informaţie Insuficienţa instituţiilor, antrenate în asigurarea
necesară pentru crearea şi informaţională a IMM-urilor, inclusiv Oficiul Teritorial ACSA,
dezvoltarea afacerilor
care să pună la dispoziţia agenţilor economici diverse
oportunităţi de afaceri existente
Programul încărcat al angajaţilor APL, insuficienţa de
experienţă şi abilităţi în domeniul de transfer a informaţiei
necesare persoanelor/instituţiilor interesate
Insuficienţa de informaţii diferenţiate, care să corespundă
necesităţilor diferitor grupe de întreprinderi (start-up-uri şi
afaceri în dezvoltare rapidă, micro şi mijlocii, etc.)
Accesul limitat al antreprenorilor la reţelele Internet, în
special în zonele rurale; incapacitatea de a utiliza posibilităţile
acestora în interesele de afaceri
3.
Insuficienţa
personalului Migraţia înaltă, precum şi abandonarea locurilor de muncă din
calificat profesional
cauza condiţiilor neatractive (nivelul salariilor uneori este
mai mic în raport cu mărimea îndemnizaţiilor sociale de
şomaj)
Orientarea slabă a sistemului educaţiei profesionale asupra
necesităţilor întreprinderilor (necunoaşterea acestor
necesităţi, incapacitatea de a corespunde necesităţilor
practice)

Probleme în educaţia şi în instruirea tinerilor (lipsa de
concentrare asupra activităţii de muncă; pasivitate, aşteptările
îndemnizaţiilor de la stat)
Deficienţe în sistemul de formare şi recalificare profesională
4. Lipsa la antreprenori a Neînţelegerea de către antreprenori a necesităţii de instruire
competenţelor necesare pentru Insuficienţa instituţiilor, antrenate în instruirea
dezvoltarea afacerilor
antreprenorilor, inclusiv cu orientare asupra necesităţilor
specifice a diferitor grupe de întreprinderi
Nivelul scăzut de competenţe în afaceri şi a culturii
antreprenoriale în ansamblu
5. Interesul redus al populaţiei în
crearea şi dezvoltarea afacerilor
proprii

Condiţii dificile de acces la finanţare şi informaţii
Complexitatea şi nivelul înalt de stres, caracteristice pentru
activitatea antreprenorială, condiţionate de barierele
birocratice semnificative, corupţie, lipsa de respect a
persoanelor, care se ocupă de reglementarea şi controlul
activităţii mediului de afaceri, lipsa de credibilitate faţă de
aceste persoane, instabilitatea condiţiilor pentru efectuarea
afacerilor, etc.
Nivelul scăzut al veniturilor antreprenoriale, în special în
cadrul întreprinderilor micro, care nu este comparabil cu
costul de timp, efortul depus
Educaţia insuficientă a tinerilor referitor la calităţile, care
contribuie la activitatea antreprenorială (iniţiativă,
responsabilitate, activitate în condiţii de risc înalt)
Tendinţa tinerilor de a emigra
Lipsa spiritului antreprenorial în societate, care ar încuraja
dezvoltarea afacerilor



6. Infrastructura de suport în
afaceri subdezvoltată

Insuficienţa instituţiilor, care să acorde servicii mediului de
afaceri, în special, în zonele rurale
Promovarea insuficient de activă de către instituţiile de
susţinere a serviciilor sale
Situaţia financiară precară a instituţiilor de susţinere, care
împiedică dezvoltarea acestora
Calitatea şi preţurile neatractive la serviciile propuse pentru
mediul de afaceri
Cererea redusă pentru servicii în afaceri, care nu stimulează
dezvoltarea instituţiilor de susţinere



7. Disproporţii structurale în
dezvoltarea sectorului IMM
(oraş-sat)

Gama limitată de servicii în afaceri, propusă de instituţiile de
susţinere în zonele rurale
Competenţe şi experienţă mai modeste în activitatea
antreprenorială în localităţile rurale
Un nivel mai ridicat al migraţiei de muncă în localităţile rurale
Personalul mai puţin pregătit al OAP de nivelul 1
Lipsa pârghiilor serioase de susţinere a mediului de afaceri la
OAP de nivelul 1

8. Probleme, ce ţin de
infrastructura locală
(deconectări frecvente a energiei
electrice, lipsa apei potabile, etc.)
9. Politica de susţinere a IMMurilor insuficient de activă,
realizată la nivel raional/local

Insuficienţa resurselor financiare în raion
Controlul slab asupra activităţii monopolurilor

10. Personal insuficient de
pregătit al APL, în special, al APL
de nivelul 1

Instruirea insuficientă a funcţionarilor APL vizavi de funcţiile,
competenţele şi responsabilităţile lor
Probleme, cauzate de formarea continuă pentru angajaţii APL
Funcţiile (în special în Consiliile săteşti) sunt adesea deţinute
de persoane, care nu au o pregătire corespunzătoare



11. Nivelul scăzut de credibilitate
dintre antreprenori şi organele
de administrare publică

Lipsa transparenţei în activitatea APL la toate etapele de
adoptare şi realizare a deciziilor
Lipsa de respect a funcţionarilor faţă de
cetăţeni/antreprenori, care se manifestă prin refuzul nu doar
de a soluţiona, ci, nici chiar de auzi despre problemele reale
ale antreprenorilor, aroganţa, utilizarea instituţiilor politice şi
judiciare în interesele lor, corupţia, etc.
Dialogul slab dintre mediul de afaceri şi APL



12. Dialog şi conlucrare
ineficientă între antreprenori şi
autorităţile publice locale

Lipsa angajamentului civic al antreprenorilor Neîncrederea
antreprenorilor faţă de autorităţi
Lipsa asociaţiilor de afaceri, capabile de a reprezenta
interelele consolidate ale întreprinderilor
Lipsa de interes a funcţionarilor de stat faţă de dialog,
deoarece organizarea şi rezultatele dialogului complică
executarea funcţiilor
Lipsa de competenţe în organizarea dialogului din ambele
părţi
Numărul nesatisfăcător al instituţiilor, care să contribuie la
dezvoltarea dialogului în special la nivel local – lipsa
facilitatorilor (experţi, Consilii pe lângă OAP, Grupe de lucru,
etc.)

Program încărcat al angajaţilor APL (activează un singur
specialist în domeniul promovării mediului de afaceri)
Lipsa programului de susţinere a IMM-urilor aprobat la nivel
local, cu toate că există un proiect de Măsuri (mini-strategie)
de dezvoltare a mediului de afaceri în raionul Hînceşti
Accentul insuficient în activitatea funcţionarilor OAP asupra
dezvoltării sectorului IMM (atenţia faţă de IMM-uri nu este
reflectată în structura APL, în Strategia anterioară de
dezvoltare a raionului Hânceşti)
Insuficienţa competenţelor necesare pentru elaborarea şi
realizarea politicii, în special la nivelul 1
Resurse financiare limitate ale APL, orientate asupra susţinerii
mediului de afaceri
Acces limitat la datele statisticii, ale organelor fiscale, Camerei
de Înregistrare de Stat, care ar permite de a analiza situaţia
mediului de afaceri

13. Potenţialul scăzut al IMMurilor, exacerbat de slaba
cooperare a întreprinderilor,
consolidarea insuficientă a
comunităţii de afaceri

1.6.1.5.

Neînţelegerea de către antreprenori a importanţei de
consolidare, de existenţă a scopurilor şi intereselor comune –
lipsa capitalului social antreprenorial
Lipsa de lideri, capabili să asocieze întreprinderile
Lipsa asociaţiilor de afaceri, capabile să reprezinte consolidat
interesele întreprinderilor
Lipsa cadrului legislativ, care reglementează formele de
perspectivă de cooperare a întreprinderilor (clustere,
holdinguri)
Susţinerea limitată din partea statului a acestor forme de
cooperare

Analiza SWOT businessul mic şi mijlociu

Principalele puncte forte şi punctele slabe, precum şi oportunităţile şi constrângerile
sectorului IMM, prezentate în tabel, se referă nu doar la raionul Hânceşti. Acestea parţial
sunt condiţionate de particularităţile geografice ale ţării, de populaţia ei, politica de stat
şi de alţi factori, care se manifestă atât la nivel raional, cât şi naţional.
Tabelul 9. Analiza SWOT

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE










Accesul limitat al IMM-urilor la sursele de
finanţare
Experienţa şi abilităţile de producere şi
 Numărul redus al personalului de anumite
prelucrare a materiei prime agricole la
calificări şi specialităţi din cadrul ÎMM
populaţia din raion
 Lipsa/insuficienţa de competenţe în afaceri la
mulţi dintre antreprenori
Dimensiuni semnificative ale sectorului IMM,
determinate prin numărul de întreprinderi şi
 Insuficienţa informaţiei referitoare la crearea şi
contribuţia acestora la dezvoltarea economică dezvoltarea întreprinderilor
a raionului
 Potenţialul redus al IMM-urilor, cooperarea
Vectorul pro-european în dezvoltarea ţării, limitată a întreprinderilor şi consolidarea
care permite de a consilia şi primi susţinere insuficientă a asociaţiilor de afaceri
financiară de la UE, unde IMM-urile sunt
considerate drept factorii-cheie ai dezvoltării
 Infrastructură de suport în afaceri sub
economiei
dezvoltată
 Disproporţii structurale în dezvoltarea
Posibilităţi de deplasare fără vize a cetăţenilor
sectorului IMM (oraş-sat)
pe teritoriul ţărilor CSI; existenţa cetăţeniei
 Piaţa nediferenţiată a furnizorilor de resurse
române la o mare parte dintre antreprenorii
energetice



















moldoveni, care le permite să se deplaseze
liber pe teritoriul UE
 Nivelul scăzut de competitivitate a IMM-urilor
Experienţa ce vizează succesul de participare a
pe piaţa internă şi externă
OAP ale raionului la elaborarea proiectelor şi
 Nivelul scăzut de implementare a inovaţiilor la
obţinerea granturilor de la UE
întreprinderile din raion
 Lipsa numărului de personal calificat al APL,
Experienţa de сonlucrare internaţională a OAP implicat în politica de susţinere a IMM-urilor
ale raionului, inclusiv cu judeţele vecine din
 Nivelul scăzut de credibilitate dintre
România
antreprenori şi organele de administrare
publică
Istoria şi cultura comună a cetăţenilor
 Dialog şi conlucrare ineficientă între
Moldovei şi ţărilor vecine, cunoaşterea antreprenori şi autorităţile publice
limbilor, rudele din România şi Ucraina, fapt ce
oferă oportunităţi suplimentare pentru IMM Economia tenebră
uri în stabilirea şi dezvoltarea cooperării
internaţionale
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Menţinerea deficitului bugetului de stat şi
Atenţia sporită a statului, OAP locală faţă de atractivitatea nu prea mare a ţării/raionului
problemele şi necesităţile sectorului IMM
pentru investitori, ceea ce limitează accesul
IMM-urilor la finanţare
Punerea în aplicare la nivel naţional a
strategiilor şi programelor, ce prevăd instituţii
şi mecanisme corespunzătoare pentru
 Migraţia semnificativă a forţei de muncă şi
susţinerea de stat a IMM-urilor
emigraţia, în special în rândul tinerilor
Elaborarea
şi
implementarea
politicii
clusteriale de stat
Regimuri de comerţ favorabile (CSI, UE, etc.) 

Lipsa de interes faţă de activitatea
Perspective pentru implementarea reformei antreprenorială, în special, în rândul tinerilor,
de dezvoltare regională, care ar extinde ceea ce limitează numărul întreprinderilor
nou-create
drepturile şi responsabilităţile raioanelor
 Participarea limitată a antreprenorilor la
Dezvoltarea parteneriatul public-privat сu
programele de educaţie antreprenorială
participarea IMM-urilor în condiţii de
 Proceduri complicate de reglementare a
subcontractare
activităţii IMM-urilor
Amplasarea geografică a raionului la frontiera
cu România, ceea ce facilitează cooperarea cu
 Tendinţa de majorare a poverii fiscale
antreprenorii din ţara vecină, mai ales ţinând







cont de tradiţiile culturale comune ale
cetăţenilor din ambele ţări
 Nivelul ridicat de sărăcie a populaţiei, care nu
contribuie la creşterea cererii pe piaţa internă
Creşterea gradului de transparenţă a pieţei,
 Creşterea gradului de transparenţă a pieţei,
ceea ce creează premise pentru creşterea
fapt ce provoacă creşterea рresiunii
competitivităţii întreprinderilor autohtone
competitive internaţionale, respectiv, creşterea
riscului de faliment al întreprinderilor moldave
 Dezvoltarea lentă a infrastructurii locale, în
Cadrul legislativ, ce reglementează aspectele special, asigurarea cu apă potabilă, сalitatea
principale ale dezvoltării mediului de afaceri
necorespunzătoare a serviciilor energetice
prestate


Dependenţa energetică a ţării


Localizarea geografică a ţării/raionului la
frontiera cu UE, ceea ce permite mediului de

afaceri să profite mai bine de avantajele

cooperării transfrontaliere, să participe în
cadrul programelor Parteneriatului estic, alte

iniţiative ale UE la frontierele externe ale sale

Creşterea economiei tenebre



Menţinerea nivelului ridicat al corupţiei
Posibilităţi financiare nesemnificative ale
raionului pentru susţinerea IMM-urilor
Piaţa locală/internă îngustă şi cererea solvabilă
scăzută a populaţiei
Lipsa unei politici active de susţinere a IMMurilor la nivel local şi regional

1.6.1.6.

Recomandări businessul mic şi mijlociu

În baza problemelor identificate şi cauzelor acestora propunem următoarele
recomandări, inclusiv unele măsuri:
1. Ameliorarea accesului la finanţare, inclusiv:
 Instruirea antreprenorilor (spre exemplu: referitor la procedura de obţinere a
creditelor, elaborarea planurilor de afaceri, alte abilităţi de atragere a mijloacelor
financiare);
 Remedierea gradului de informare a antreprenorilor privind posibilităţile de
finanţare preferenţială (inclusiv proiecte ale ODIMM, programe de cooperare
transfrontalieră, alte proiecte ale donatorilor străini);
 Acordarea asistenţei antreprenorilor în elaborarea proiectelor investiţionale
(spre exemplu, pentru cele mai bune proiecte, care au câştigat concursul raional,
APL va căuta susţinere financiară din partea donatorilor externi – prin intermediul
ODIMM, JICA, programe europene…sau APL să caute interese comune cu furnizorii
de servicii de afaceri, care activează în ţară, raion);
 Atragerea în raion a investitorilor (pregătirea setului de proiecte investiţionale şi
promovarea acestora cu susţinerea OAP; organizarea forumurilor investiţionale
raionale sau regionale);
 Promovarea imaginii raionului, atractive pentru investitori (drept acţiune va fi
elaborarea strategiei de branding raional şi regional, şi altele).
2. Îmbunătăţirea accesului la informaţie, inclusiv:
 Susţinerea activităţii instituţiilor, care oferă servicii informaţionale
antreprenorilor pe întreg teritoriul raionului
 Identificarea necesităţilor întreprinderilor privind cele mai solicitate tipuri de
informaţie (prin intermediul studiilor sau a unui dialog bine organizat cu mediul
de afaceri)
 Crearea unei baze de date a instituţiilor, interesate în informaţii de afaceri (APL,
asociaţii de afaceri şi antreprenori activi), care poate fi un element al unei
platforme electronice, create în scopul atractivităţii investiţionale a raionului
Hânceşti
 Identificarea celor mai potrivite canale de distribuţie a informaţiei pentru
instituţiile şi persoanele interesate
 Informarea antreprenorilor privind principalele oportunităţi ale mediului de
afaceri, în special, privind posibilităţile de finanţare bancară; programele de
susţinere a IMM-urilor, care activează în ţară/raion; potenţialii
parteneri/investitori străini, interesul acestora faţă de raion; privind legislaţia altor
ţări, care prezintă interes deosebit pentru antreprenorii raionului; standardele de
calitate a bunurilor şi serviciilor din alte ţări, care prezintă interes strategic pentru
mediul de afaceri din raion.

3. Remedierea formării profesionale a personalului din cadrul întreprinderilor, inclusiv:
 reorientarea sistemului educaţiei profesionale din raion asupra necesităţilor
întreprinderilor, inclusiv:
o identificarea necesităţilor întreprinderilor referitor la personalul de anumite
specialităţi şi calificări
o deschiderea în cadrul şcolilor profesionale a specialităţilor (grupe) necesare
raionului
o utilizarea posibilităţilor donatorilor pentru susţinerea şcolilor profesionale
o parteneriate între instituţiile de învăţămînt şi companii
4. Instruirea antreprenorilor în vederea obţinerii competenţelor de creare şi dezvoltare
a afacerilor proprii, inclusiv:
 Predarea în şcoli, licee, colegii în cadrul disciplinelor economice a competenţelor
practice de creare şi dezvoltare a afacerilor proprii
 Organizarea vizitelor la întreprinderile, care utilizează tehnica, tehnologiile
avansate, organizarea modernă a producerii, pentru elevii din clasele superioare
şi licee
 Solicitarea antreprenorilor de succes în şcoli, organizarea întrunirilor dintre
aceştia şi elevi
 Ridicarea nivelului educaţiei în afaceri, inclusiv prin organizarea în raion a
seminarelor ODIMM
 Promovarea istoriilor de succes în afaceri, bazate pe cunoştinţe
 Acordarea atenţiei deosebite antreprenorilor potenţiali şi celor începători,
tinerilor, femeilor (spre exemplu, pentru tineri: o activitate specială cu studenţii
şcolilor profesionale, colegiilor şi liceelor – examinarea problemelor de predare a
cursurilor de economie/afaceri, orientarea lor practică; asistenţă în dotarea şcolilor
profesionale – inclusiv prin intermediul proiectului Liechtenstein Development
Service (LED); asistenţă în organizarea practicii de producere la întreprinderi, etc.)
5. Instruirea funcţionarilor OAP la nivel raional şi local, inclusiv:
 Instruirea angajaţilor APL la toate nivelele privind funcţiile şi responsabilităţile
acestora;
 Analiza situaţiei şi încurajarea acelor angajaţi ai OAP, care demonstrează abordări
noi şi rezultate pozitive în relaţiile cu antreprenorii, care activează pe teritoriile
lor;
 Accentul pe susţinerea diferenţiată a unor grupe de întreprinderi, inclusiv după
mărime – micro, mici şi mijlocii.

6. Dezvoltarea dialogului
 Implicarea antreprenorilor în procesul de examinare şi adoptare a deciziilor, care
se referă la dezvoltarea mediului de afaceri, la toate nivelele de administrare,
inclusiv:
o Întruniri lunare a funcţionarilor APL cu antreprenorii pentru examinarea
problemelor acestora;
o Crearea Consiliilor de antreprenori pe lângă OAP la toate nivelele;
o Crearea unei baze de date a asociaţiilor de afaceri; selectarea deschisă a
acelor asociaţii, care sunt interesate şi capabile de a reprezenta interesele
diferitor grupe de întreprinderi.
 Asigurarea unei mai mari transparenţe în activitatea APL;
 Susţinerea consolidării comunităţii de afaceri prin crearea şi consolidarea
asociaţiilor de afaceri.
7. Susţinerea cooperării întreprinderilor şi creării/consolidării asociaţiilor de afaceri,
inclusiv:
 Stabilirea/consolidarea relaţiilor dintre IMM-uri, precum şi dintre IMM-uri şi
companiile mari (spre exemplu, organizarea la nivel de raion a
forumurilor/întrunirilor antreprenorilor dintr-un sector sau a celor reuniţi printrun lanţ tehnologic unic pentru a găsi interese şi strategii comune; promovarea
printre antreprenori a necesităţii de reunire a eforturilor, care să permită creşterea
potenţialului lor; dezvoltarea parteneriatului public-privat cu întreprinderile mari,
în bază de subcontracte cu IMM-urile raionului, etc.)
 Susţinerea consolidării comunităţii de afaceri prin crearea şi consolidarea
asociaţiilor de afaceri.
 Studierea posibilităţilor de creare a clusterelor şi holdingurilor în raion.
 Asigurarea activităţii de lobby în adoptarea documentelor normative privind
clusterele şi holdingurile.
 Organizarea elaborării setului de documente, care să faciliteze cooperarea
întreprinderilor, inclusiv pentru crearea clusterelor şi holdingurilor, care
contribuie la asocierea întreprinderilor raionului.
8. Dezvoltarea cooperării internaţionale, în special, a celei transfrontaliere, inclusiv:
 Susţinerea creării instituţiei, care acordă servicii întreprinderilor, implicate în
cooperarea internaţională, inclusiv transfrontalieră.
 Instruirea antreprenorilor privind metodele de promovare a mărfurilor pe pieţele
externe.
 Asistenţă în căutarea partenerilor străini.
 Susţinerea cooperării întreprinderilor în scopul promovării în comun pe pieţele
externe.
9. Reactualizarea politicii de susţinere a IMM-urilor , inclusiv:





Elaborarea a 1-2 Programe speciale pe termen mediu, orientate asupra
soluţionării problemelor concrete, luând în considerare importanţa acestora şi
posibilităţile de soluţionare la nivel de raion. În special este raţională elaborarea
a 2 programe:
o Dezvoltarea dialogului dintre antreprenori şi autorităţile publice locale;
o Dezvoltarea cooperării transfrontaliere;
Accentul în politică/programe este necesar de a-l pune pe:
o Crearea noilor întreprinderi;
o Reducerea disproporţiilor dintre oraş şi sat;
o Implementarea inovaţiilor;
o Susţinerea diferenţiată a unor grupe de întreprinderi, inclusiv a celor micro
şi mijlocii.

3.2. CADRUL OPERAŢIONAL AL STRATEGIEI

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.1.

Buna guvernare

Obiectiv strategic 1. Remedierea performanțelor manageriale ale APL

Programe
P.1.1. Program de formare a reprezentanţilor APL în
domeniul planificării

Proiecte
Pr.1.1.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
managementului strategic şi a managementului prin
obiective
Pr.1.1.2. Organizarea deplasărilor în vederea
schimbului de experienţă

P.1.2. Program de dezvoltare a cunoştinţelor
personalului din administraţia publică în atragerea
fondurilor, inclusiv în scrierea proiectelor

Pr.1.2.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
managementului proiectelor şi fund-rising

P.1.3. Program de formare a personalului în domeniul
tehnologiilor informaţionale

Pr.1.3.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
tehnologiilor informaţionale, în special cursuri de
Microsoft Office şi utilizare PC

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică

Obiectiv strategic 3. Revigorarea industriei

Programe

Proiecte

P.3.1. Susţinerea agenţilor economici prin oferirea
suportului logistic şi informaţional

Pr.3.1.1. Crearea şi dezvoltarea unor baze de date
privind ofertele sau solicitările agenţilor economici din
raion, din ţară şi de peste hotarele republicii, şi oferirea
accesului liber la aceste date a tuturor persoanelor
interesate

P.3.2. Sporirea mobilităţii forţei de muncă în interiorul
raionului

P.3.2.1. Revitalizarea curselor de autobuze/maxi-taxi
între localităţile raionului

P.3.3. Crearea brandurilor locale pentru anumite
produse

Pr.3.3.1. Proiect de identificare şi mapare a
produselor/brand

P.3.4. Îmbunătăţirea infrastructurii de procesare a
producţiei agroindustriale

Pr. 3.4.1. Proiect de extindere spaţiilor de procesare a
producţiei agroindustriale

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică

Obiectiv strategic 6. Sporirea competitivităţii sectorului agricol în raionului Hînceşti

Programe

Proiecte
Pr.6.1.1. Proiect în cadrul Politicii Publice de Consolidare a
Terenurilor Agricole a MAIA

P.6.1. Programul consolidării terenurilor
agricole

P.6.2. Program de formare a grupurilor de
producători agricoli

Pr.6.1.2. Crearea unei baze electronice de date, publică şi
transparentă, de prezentare a ofertelor de vînzare şi cumpărare
a terenurilor, arendă, schimb

Pr.6.2.1. Înfiinţarea unui birou de consiliere, facilitare şi
intermediere a asocierilor
Pr.6.2.2. Proiect de creare a grupurilor de producători agricoli

P.6.3. Susţinerea investiţiilor pentru
modernizarea exploataţiilor agricole

Pr.6.3.1. Proiecte de co-finanţare a investiţiilor
Pr.6.4.1. Proiecte de integrare a întreprinderilor agricole şi de
procesare în cadrul unor filiere agro-alimentare

P.6.4. Program de dezvoltare a sistemelor
agroalimentare locale în producţie,
comercializare şi procesare

Pr.6.4.2. Studiu de zonare a tipurilor de produse din sistemul
agroalimentar raional
Pr.6.4.3. Proiect de promovare a avantajelor producţiei,
comercializării şi procesării în cadrul unui sistem agroalimentar
integrat

2.4.1. MATRICEA PLANULUI DE ACŢIUNI

OBIECTIVE STRATEGICE

PROGRAME

P.1.1. Program de formare a
reprezentanţilor APL în domeniul
planificării

O.1. Remedierea
performanţelor
manageriale ale APL

P.1.2. Program de dezvoltare a
cunoştinţelor personalului din
administraţia publică în atragerea
fondurilor, inclusiv în scrierea
proiectelor

P.1.3. Program de formare a
personalului în domeniul
tehnologiilor informaţionale

SURSA
POTENŢIALĂ
DE
FINANŢARE

VALOAREA
PROIECTULUI,
MDL

PROIECTE

RESPONSABILI

CALENDAR
ORIENTATIV DE
IMPLEMENTARE

Pr.1.1.1. Realizarea cursurilor
de instruire în domeniul
managementului strategic şi a
managementului prin obiective

Consiliul
Raional

2013

Bugetul local

17000

Pr.1.1.2. Organizarea
deplasărilor în vederea
schimbului de experienţă

Consiliul
Raional

2013 – 2017

Bugetul local

44000

Consiliul
Raional

2013 – 2014

Bugetul local,
UNDP

22000

Consiliul
Raional

2013

Bugetul local

15000

Pr.1.2.1. Realizarea cursurilor
de instruire în domeniul
managementului proiectelor şi
fund-rising

Pr.1.3.1. Realizarea cursurilor
de instruire în domeniul
tehnologiilor informaţionale, în
special cursuri de Microsoft
Office şi utilizare PC

