
 

 

PROIECT 

 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

 

Nr. _______            din ___________ 2022 

Cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare  

privind constituirea  clusterului zootehnic „Bacii Sudului” 

 

          În temeiul art. 43 alin. (1)  lit. t) din Legea nr. 436/2006 privind administrația 

publică locală, cu modificările ulterioare, urmărind obiectivul de dezvoltare a sectorului oierit 

din regiunea cheie Cahul pe tot lanțul valoric, considerând cooperarea în bază de cluster drept un 

instrument util și oportun de promovare a competitivității economice, exprimând intenția de 

unire a eforturilor de promovare a unei cooperări reciproc avantajoase în vederea facilitării 

dezvoltării clusterului regional de turism, atragerii de investiții și creării de noi locuri de muncă, 

beneficiind de asistența tehnică și financiară acordată de donatori externi, inclusiv a suportului 

acordat de Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, pentru dezvoltarea clusterului zootehnic 

„Bacii Sudului”, invitației de participare în calitate de membru al clusterului zootehnic „Bacii 

Sudului”, care se crează în regiunea-cheie Cahul, având în vedere avizul Comisiei consultative 

de specialitate  agricultură, alimentație, industrie și protecția mediului, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se aprobă Memorandumul de cooperare privind constituirea clusterului zootehnic „Bacii 

Sudului”, conform anexei.  

2. Se împuternicește dl Vasile Raru, șef adjunct al Direcției economie și agricultură a 

Consiliului Raional Cahul, să semneze Memorandumul de Cooperare privind constituirea 

clusterului zootehnic „Bacii Sudului”. 

3. Se deleagă în componența Adunării generale a clusterului dl Vasile Raru, șef adjunct al 

Direcției economie și agricultură a Consiliului Raional Cahul. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului Cahul, dl Ruslan  NEDOV, și a Comisiei consultative de specialitate  
agricultură, alimentație, industrie și protecția mediului.  

 

Preşedintele şedinţei 

Consiliului Raional Cahul                                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul 

Consiliului Raional Cahul                                                 Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat: V.Raru, șef adjunct Direcția economie și agricultură_____________ 

Coordonat: N.Olteanu, șef Direcția economie și agricultură_____________ 

                  R.Nedov, vicepreședintele raionului Cahul_____________ 

Avizat pentru legalitate: L. Raileanu, specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane ___________ 

Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional____________ 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 
 

MD-3909, mun.Cahul, PiaţaIndependenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
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MEMORANDUM DE COLABORARE  
PRIVIND CONSTITUIREA CLUSTERULUI CRESCĂTORILOR DE OVINE ȘI 

CAPRINE ”BACII SUDULUI” ÎN REGIUNEA CAHUL 
 

încheiat astăzi  27 aprilie 2022 în mun. Cahul 

 
 

Preambul 
 

Noi, reprezentanții sectorului crescătorilor de ovine și caprine și organizațiilor interconectate din regiunea 

Cahul,  

urmărind obiectivul de dezvoltare a sectorului de creștere a ovinelor și caprinelor din regiunea cheie Cahul pe tot 

lanțul valoric, 

bazându-ne pe integrarea economică a firmelor și instituțiilor implicate, în baza unor lanțuri valorice și infrastructuri 
socio-economice comune, 

ținând cont de posibilitățile financiare, umane și tehnice limitate ale fiecărui actor în parte, 

considerând cooperarea în bază de cluster drept un instrument util și oportun de promovare a competitivității 
economice, 

recunoscând importanța interacțiunii actorilor publici și privați, precum și stabilirea și extinderea relațiilor reciproce de 
colaborare, 

exprimând intenția de unire a eforturilor de promovare a unei cooperări reciproc avantajoase în vederea facilitării 
dezvoltării clusterului regional de turism, atragerii de investiții și creării de noi locuri de muncă, 

în conformitate cu prevederile Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii nr. 179/2016 și Foii de parcurs pentru 
ameliorarea competitivității Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului nr. 4/2014) 

fiind sprijiniți de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul Programului 
”EU4Moldova: Regiuni cheie” 
 

exprimăm decizia comună de constituire  
a Clusterului crescătorilor de ovine și caprine ”Bacii Sudului”  din regiunea Cahul 

 

Secțiunea I: Scopul, obiectivele și principiile Memorandumului 
 

Articolul 1: Scopul prezentului Memorandum este de a crea și consolida un parteneriat regional pentru înființarea și 
dezvoltarea clusterului crescătorilor de ovine și caprine din regiunea Cahul, menit să dezvolte sectorul din regiune, 
să asigure  creșterea competitivității activităților/afacerilor din domeniu pentru valorificarea şi promovarea la scară 
largă a produsului regional. 
 
Articolul 2: Pentru atingerea scopului propus, acest Memorandum 

a) nominalizează membrii - fondatori care au decis să participe la formarea clusterului  

b) definește obiectivele clusterului  

c) definește drepturile și obligațiunile membrilor clusterului  

d) definește forma de cooperare și management al clusterului  
 

 

Secțiunea II: Principiile parteneriatului în cadrul Memorandumului 
 



 

 

Articolul 3: Principiile care stau la baza prezentului Memorandum sunt: 

a) Principiul autonomiei - menținerea autonomiei juridice, decizionale și financiare a fiecărei membru 
semnatar; 

b) Principiul echității - îmbinarea în mod echitabil a nevoilor cu resursele disponibile ale părților semnatare; 

c) Principiul legalității - respectarea cadrului legal și de reglementare pentru realizarea scopului 
Memorandumului  

 

Secțiunea III: Obiectivele clusterului   
 

Articolul 4: Clusterul crescătorilor de ovine și caprine ”Bacii Sudului” din regiunea Cahul se constituie pentru 
realizarea următoarelor obiective strategice:  

Obiectiv Strategic 1: Creșterea competitivității crescătorilor de ovine și caprine din raionul Cahul. 
 
Obiectiv Strategic 2: Crearea condițiilor pentru procesarea laptelui de ovine și caprine, ambalare 
comercializare a produselor finite 
 
Obiectiv Strategic 3: Prelucrarea și valorificarea lânii și a pielicelelor de oi și capre 
 
Obiectiv Strategic 4: Prevenirea impactului negativ al dejecțiilor animaleiere asupra mediului. 
 
Obiectiv Strategic 5: Consolidarea capacităților membrilor clusterului pentru un management eficient al 
firmelor și protejarea producătorilor autohtoni 
 

Obiectiv Strategic 6: Ameliorarea raselor de animale pentru sporirea productivității de carne și lapte. 

 

Secțiunea IV: Forma de cooperare   
 

Articolul 5: Clusterul crescătorilor de ovine și caprine ”Bacii Sudului” din regiunea Cahul se constituie sub forma 
unei asocieri libere și deschise, fără personalitate juridică.  
 
Articolul 6: Pentru realizarea managementului activităților, membrii Clusterului, prin consens, desemnează o entitate 
de management a clusterului și un Președinte - Coordonator al clusterului.  
 
Articolul 7: Pentru realizarea coordonării activității clusterului, membrii Clusterului, prin consens, Adunarea 
Generală a membrilor Clusterului, formată din câte un reprezentant al fiecărui membru fondator, prin consens, 
desemnează  un Consiliu de Administrare, din care va face parte și Coordonatorul clusterului.  
  
Consiliul de Administrare este format din 5 persoane, fiind aprobat de Adunarea Generală a Clusterului cu votul unei 
majorități simple.  
 

Secțiunea V: Membrii Fondatori ai Clusterului   
 

Articolul 8: Următoarele organizații au decis, ca membri fondatori, înființarea clusterului crescătorilor de ovine și 
caprine din regiunea Cahul:  
 

A) Mediul de afaceri:  
1. SRL ”La Doina și Mihai”, s. Slobozia Mare 
2. GȚ ”Bratu Viorel și Marcela”, Slobozia Mare 
3. SRL ”Stâna Baciului”, mun. Cahul 
4. GȚ ”Nicu Denis”, mun. Cahul 
5. GȚ ”Ciobanu Anatolie”, s. A. I. Cuza 
6. Zaporojan Dumitru, atelier meșteșugăresc, Slobozia Mare 
7. GȚ ”Danilenco Anatolie”, s. Slobozia Mare 
8. GȚ ”Movilă Sergiu”, s. Badulul Moldovenesc 
9. GȚ ”Chetroi Gheorghe”, s. Brînza 
10. GȚ ”Buiuc Marcel”, s. Tartaul de Salcie 
11. GȚ ”Crăciun Ion”, s. Slobozia Mare 

12. GȚ ”Rusandu Dumitru”, s. Găvănoasa 



 

 

 
B) Administrare publică locală și instituții publice 

1. Consiliul Raional Cahul 
2. APL Slobozia Mare 

 
C) Sectorul de cercetare-inovare-educare 

1. Institutul Național de Zootehnie/ Institutul Stiintifico-Practic de Biotehnologii in Zootehnie si  
Medicina Veterinară, reprezentat prin Oleg Mașner, director 

2.           Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul, Cornea Sergiu 
  

 
D) Instituții catalizatoare  

1. Universitatea Agrară din Moldova, reprezentată de Baltag Grigore  
2. Fabrica de procesare a laptelui de oaie din Cimișlia, reprezentată de Pavel Prisăcaru 
3. Centrul de Business Cahul, reprezentat de Nebunu Anatolie, director 

4. Camera de Comerț și Industrie Cahul, reprezentată de Olga Pereverzev, director 

 
Articolul 9: Clusterul poate fi extins prin cooptarea de noi membri, la propunerea unuia sau mai mult membri 
fondatori. Cooptarea de noi membri se realizează prin decizie aprobată de majoritatea simplă a participanților la 
ședințele membrilor - fondatori. Primirea membrilor noi ai clusterului se realizează prin Acorduri adiționale, semnate 
de Coordonatorul clusterului.  
 

Secțiunea VI: Entitatea de Management a Clusterului 
 

Articolul 10: Adunarea Generală a Clusterului desemnează pentru managementul Clusterului Asociația Obștească 
”Ciobănașul”. 
 
Articolul 11: Entitatea de management asigură managementul operațional al clusterului, precum și reprezintă 
clusterul în relațiile cu terții. Totodată, entitatea de management se ocupă de promovarea clusterului, inițierea de 
parteneriate strategice, elaborează și implementează proiecte de dezvoltare cu sprijinul financiar din partea 
donatorilor și din alte surse de finanțare disponibile.  
 
Articolul 12:  Persoana Baltag Grigore din cadrul Consiliului de Administrare al Clusterului, va asigura funcția de 
Coordonator al clusterului.  
 

Secțiunea VII: Comitetul de Coordonare a Clusterului 
 

Articolul 13: Comitetul de coordonare al clusterului este alcătuit din 5 persoane după cum urmează: Zaporojan 
Dumitru, Masner Oleg, Denis Nicu, Marcela Bratu, Baltag Grigore. 
 
Articolul 14: Comitetul de coordonare al clusterului asigură managementul strategic al clusterului și aprobă 
strategiile și planurile de dezvoltare a clusterului, 
 
Articolul 15: Deciziile comitetului de coordonare al clusterului se iau prin consens.  
 
Articolul 16: Comitetul de coordonare a clusterului se convoacă în ședințe perioade, la solicitarea membrilor sau 
entității de management, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.  
 
Articolul 17: Membrii clusterului și Comitetul de coordonare se întrunesc în ședințe la Camera de Comerț și 
Industrie din Cahul. 

Secțiunea VIII: Obligațiile membrilor clusterului 
 

Articolul 17: Membrii clusterului – agenți economici din domeniului oieritului - își asumă următoarele obligații:  

a) Participarea comună la evenimente de promovare a produselor locale și regionale pe piața națională și 
internațională 

b) Participarea – în funcție de posibilități – la proiecte de dezvoltare a sectorului 

c) Elaborarea și implementarea de proiecte comune 

d) Colaborarea, pe plan profesional, cu instituții de suport și reglementare, organizații de inovare-cercetare-
educare, autorități publice.  



 

 

e) Sprijină formarea profesională a membrilor clusterului  

f) Susțin și promovează aderarea de noi membri    

 
Articolul 18: Membrii clusterului – autorități publice - își asumă obligația de a susține pe toate căile (inclusiv 
financiar) la dezvoltarea infrastructurii aferente sectorului oieritului în regiunea Cahul.  
 
Articolul 19: Membrii clusterului – instituții de învățământ - își asumă obligația de a susține pe toate căile cercetarea 
și dezvoltarea în domeniul creșterii ovinelor și caprinelor 
 
Articolul 20: Membrii clusterului – instituţii catalizatoare - își asumă obligația de a susține membrii clusterului prin 
promovarea producătorilor și produselor locale, identificarea și accesarea de programe de finanțare din partea 
donatorilor, stabilirea de parteneriate UE, etc.  
 

Secțiunea IX: Drepturile membrilor clusterului 
 

Articolul 21: Membrii clusterului sunt în drept să:  

a) Să participe în procesul de elaborare și aprobare a actelor constitutive și de organizare a activității 
clusterului  

b) Să participe în procesul de elaborare și aprobare a planurilor și strategiilor de dezvoltare a clusterului.   

c) Să participe la alegerea entității de management și conducerii clusterului.  

d) Să participe la programele clusterului cu drept la beneficiile acordare membrilor.  
 

Secțiunea X. Durata Memorandumului de Colaborare 
 

Articolul 22: Memorandumul de colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia de către membrii fondatori 
 
Articolul 23: Durata Memorandului de colaborare este nedeterminată.  
 

Secțiunea XI. Dispoziții finale 
 

Articolul 24: Prezentul Memorandum poate fi modificat prin acte adiționale aprobate de reprezentanții membrilor 
fondatori ai clusterului.   
 
Articolul 25: În scopul dezvoltării și consolidării sale, cooperarea în cadrul clusterului crescătorilor de ovine și 
caprine ”Bacii Sudului” este în drept: 
 
a)      Să incorporeze membri inclusiv din alte raioane ale Republicii Moldova, din vecinătatea raionului Cahul 
 
b)      Să incorporeze membri inclusiv din județele vecine din România (Galați și Tulcea) 
 
c)       Să intre în acorduri de colaborare cu alte clustere din Republica Moldova și din străinătate (inclusiv prin 
fuziune, incorporare și amalgamare) 
 
d)      Să intre în acorduri de colaborare cu rețele naționale și internaționale din domeniu.    
 
 Articolul 26: 
Încetarea efectelor prezentului Memorandum se realizează odată cu consemnarea acestui fapt de către părțile 
semnatare.  

 

Semnăturile reprezentanților membrilor fondatori: 
 

Nr. 
d/o 

Organizație Reprezentant  
(nume, prenume) 

Semnătura 

1. SRL ”La Doina și Mihai”, s. Slobozia 
Mare 

Domnica Capațina  
 

2.  GȚ ”Bratu Viorel și Marcela”, Slobozia 
Mare 

Bratu Marcela  
 



 

 

3.  SRL ”Stâna Baciului”, mun. Cahul Nicu Tudor  
 

4.  GȚ ”Nicu Denis”, mun. Cahul Nicu Denis  
 

5.  GȚ ”Ciobanu Anatolie”, s. A. I. Cuza Ciobanu Anatolie  

6. Zaporojan Dumitru, Slobozia Mare Zaporojan Dumitru  

7. GȚ ”Danilenco Anatolie”, s. Slobozia 
Mare 

Danilenco Anatolie  
 

8. GȚ ”Movilă Sergiu”, s. Badulul 
Moldovenesc 

Movilă Sergiu  
 

9. GȚ ”Chetroi Gheorghe”, s. Brînza Chetroi Gheorghe  

10. GȚ ”Buiuc Marcel”, s. Tartaul de Salcie Buiuc Marcel  

11. GȚ ”Crăciun Ion”, s. Slobozia Mare Crăciun Ion  

12. GȚ ”Rusandu Dumitru”, s. Găvănoasa Rusandu Dumitru  

13. Consiliul Raional Cahul Raru Vasile  

14.  APL Slobozia Mare Carastan Valentina  

15. Institutul Național de Zootehnie/ Institutul 
Stiintifico-Practic de Biotehnologii in 
Zootehnie si Medicina Veterinară 

Oleg Mașner  

16. Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu” din 
Cahul 

Cornea Sergiu  

17. 
 

Universitatea Agrară din Moldova Baltag Grigore  

18. Fabrica de procesare a laptelui de oaie 
din Cimișlia 

Prisăcaru Pavel   

19. Centrul de Business Cahul Nebunu Anatolie  

20. Camera de Comerț și Industrie Cahul Pereverzev Olga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notă informativă la proiectul de decizie 

„Cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare privind 

constituirea  clusterului zootehnic ”Bacii Sudului” 

 
I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

     Autorii textului Memorandumului de Cooperare sunt actorii-cheie din domeniul oieritului din 

raionul Cahul, în colaborare cu Proiectul  EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de Uniunea 

Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, și Direcția 

Economie și agricultură a Consiliului raional Cahul.  

II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şifinalităţile urmărite 
      Având la bază intenția de integrare economică a localităților regiunii Cahul în baza unor 

lanțuri valorice economice și a unei infrastructuri economice comune, se propune tuturor 

actorilor – cheie (publici și privați) din domeniul oieritului din raionul Cahul să semneze 

Memorandumul de Cooperare privind constituirea clusterului  zootehnic ”Bacii Sudului” și 

crearea unei platforme de cooperare economică teritorială. La moment, interacțiunea 

(cooperarea) autorităților administrației publice locale, actorilor privați și din mediul asociativ în 

raionul Cahul în domeniul dezvoltării sectorului oieritului  este realizată sporadic, insuficient și 

are un șir de sincope.  

III. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

        Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006 prevede că printre 

competențele de bază a consiliilor raionale (art. 43 t) sunt incluse ”…decide, în condițiile legii, 

asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale, inclusiv din străinătate, pentru 

realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor 

autorităților administrației publice locale, precum şi colaborarea cu agenți economici şi asociații 

obștești din țară şi din străinătate în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun”. 

Similar, Carta Europeană a Autonomiei Locale semnată de RM la data de 2 mai 1996, ratificată 

la data de 2 octombrie 1997, fără rezerve și intrată în vigoare la 1 februarie 1998, prevede dreptul 

la asociere. Chiar dacă, mecanismul de asociere nu este prevăzut și asigurarea dreptului de 

asociere a Autorităților locale trebuie încă detaliat, în baza acestor prevederi pot fi inițiate 

platforme de asociere și cooperare.  

Susținerea lansării clusterelor în Republica Moldova se aliniază cu noul model de dezvoltare 

economică calitativă și de sporire a eficienței proceselor economice prezentat în Strategia 

Națională de Dezvoltare „Moldova-20301 (Hotărârea Guvernului nr. 377/2020 cu privire la 

aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei), bazată la rândul său pe: sporirea 

eficienței proceselor economice prin creșterea capacităților companiilor de a inova și a 

implementa inovații, inclusiv prin intermediul formării clusterelor, hub-urilor și a parcurilor 

industriale, și stimularea investițiilor private în sectorul de cercetare și dezvoltare, precum și a 

parteneriatelor dintre companii și instituții educaționale în acest domeniu. 

 În același timp, pentru a impulsiona crearea clusterelor și definitivarea direcțiilor prioritare de 

dezvoltare a acestora, în contextul documentelor de politici precedente, precum:  

 Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020 

(Hotărârea Guvernului nr. 685/2012) 

                                                             
1 Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030” 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf 

 

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf


 

 

 Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru 

competitivitate” (Hotărârea Guvernului nr. 952/2013) 

 Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (Hotărârea 

Guvernului nr. 4/2014) 

 Concepția dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova (Hotărârea 

Guvernului nr. 614/2013). 

Scopul Memorandumului de Coopeare este de a crea și consolida un parteneriat regional pentru 

înființarea și dezvoltarea clusterului zootehnic ”Bacii Sudului în regiunea Cahul, menit să 

dezvolte sectorul de oierit din regiune, să asigure  creșterea competitivității 

activităților/afacerilor crescătorilor de ovine și caprine pentru valorificarea şi promovarea la 

scară largă a produselor regionale. Pentru atingerea scopului propus, acest Memorandum 

 nominalizează membrii - fondatori care au decis să participe la formarea clusterului  

 definește obiectivele clusterului  

 definește drepturile și obligațiunile membrilor clusterului  

 definește forma de cooperare și management al clusterului  

 

Clusterul zotehnic ”Bacii Sudului” se constituie sub forma unei asocieri libere și deschise, fără 

personalitate juridică. 

IV. Fundamentarea economico-financiară 

Alocații din bugetul de stat al Republicii Moldova sau a bugetelor locale nu se solicită.  

V. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul de decizie a fost coordonat cu vicepreşedintele raionului, avizat de secretarul 

Consiliului Raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional 

www.cahul.md  la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizie. Proiectul  

de decizie se  prezintă comisiilor  consultative  de  specialitate pentru avizare şi Consiliului 

Raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă plenară. 

 

 

Vasile Raru, 

Şef adjunct Direcția Economie și Agricultură 

 

 

 

http://www.cahul.md/

	Nr. _______            din ___________ 2022

