
ANUNŢ 

privind consultarea publică a proiectului de decizie  

 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului 

raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional 

de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni”  

Direcția Educaţie din subordinea Consiliului Raional Ungheni iniţiază, începând cu data de 

16.07.2018 consultarea publică a proiectului de decizie  privind aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de 

tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale 

tinerilor din raionul Ungheni. 

Scopul proiectului constă în precizarea misiunii, principiilor, procedurii de organizare şi 

desfăşurare a programului de granturi privind atribuirea contractului de finanţare de la bugetul de 

stat şi de la bugetul raional, precum şi finanţării proiectelor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor în 

baza serviciilor şi bunurilor contractate direct de autoritatea finanţatoare. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este garantarea respectării condiţiilor de 

organizare şi desfăşurare a Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din 

raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din 

raionul Ungheni, conform legislației. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt  autoritatea executivă și deliberativă  a Consiliului 

raional. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 al. 2) al Legii privind 

administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006, a Hotărârii Guvernului privind aprobarea 

unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret Nr. 1213 din  27.12.2010, având în vedere 

Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 65t din 

06.04.2017 ”Cu privire la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022” 

şi Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 165t din 

07.04.2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea 

Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte 

pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor”, totodată în baza Acordului de parteneriat dintre 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Ungheni 

privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Ungheni, aprobat prin Decizia Consiliului 

Raional Ungheni Nr. 5/15 din 26.10.2017. 

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de 

decizie pe adresa: Direcția Educație Ungheni, strada Națională, 9, et. 2, bir. 202 (Anticamera), 

municipiul Ungheni sau la  adresa electronică a Direcției Educaţie: deungheni@mail.ru 

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a 

concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni şi 

nota informativă sânt disponibile pe pagina web www.crungheni.md sau la sediul Direcției 

Educaţie. 

  

mailto:deungheni@mail.ru
http://www.crungheni.md/


Termenul de prezentare: 20 iulie 2018. 

Persoana responsabilă: 

Pancu Iulia, șef Direcție Educație 

Telefon de contact: 0236-227-48, e-mail:  deungheni@gmail.com 

Proiectul de decizie poate fi accesat pe pagina oficială a Consiliului raional 

Ungheni: www.crungheni.md  ,,Transparența decizională”/ ,,Proiecte de decizii”. 

 

mailto:deungheni@gmail.com
http://www.crungheni.md/

