
NOTĂ INFORMATIVĂ  

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 

1. Denumirea autorului prezentului proiect:  

Proiectul a fost elaborat de Direcţia Educaţie din subordinea Consiliului Raional Ungheni. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite: 

În temeiul art. 43 al. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006; 

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului privind aprobarea unor măsuri de susţinere a 

activităţilor pentru tineret Nr. 1213 din  27.12.2010; 

avînd 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”; 

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 a fost 

elaborat proiectul 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. 

3. Principalele prevederi și evidențierea elementelor noi: 

Prezentul proiect prevede 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. 

Astfel, Capitolul I. Dispoziții generale stabilește obiectul de reglementare și principiile de 

organizare și desfășurare a a programului de granturi privind atribuirea contractului de finanţare 

de la bugetul de stat şi de la bugetul raional, precum şi finanţarea proiectelor grupurilor de 

iniţiativă ale tinerilor în baza serviciilor şi bunurilor contractate direct de autoritatea finanţatoare. 

Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de 

tineret şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale 

tinerilor   cuprinde reglementări ce vizează domeniile de finanţare, etapele concursului, 

procedura de aplicare pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă, modul de evaluare 

a dosarelor. 

Astfel, etapele concursului sunt a) Publicarea anunţului b) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de 

participare la selecţie c) Selecţia ofertelor d) Comunicarea publică a rezultatelor selecţiei e) 

Soluţionarea contestaţiilor. 



Totodată, prezentul proiect al Regulamentului vizează condiţiile de aplicare la Programul raional 

de Granturi 2018 pentru organizaţiile de tineret şi separat pentru grupurile de iniţiatiuvă locală. 

Comisia de evaluare a dosarelor va fi constituită din 11 membri: 6 - din partea autorităţii 

finanţatoare şi 5 – tineri, membri ai Consiliului Raional de Tineret. 

Capitolul III. Implementarea proiectelor de tineret al proiectului Regulamentului cuprinde 

prevederi care stabilesc condițiile de încheiere a contractului de finanţare cu organizaţiile de 

tineret şi modalitatea de derularea contractului de finanţare. 

Capitolul IV. Sancţiuni al proiectului Regulamentului reglementează aspectele ce vizează 

modul de reziliere a contractului de finanţare. 

4. Fundamentarea economico-financiară:  

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul 

de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:  

Adoptarea proiectului și punerea în aplicare a prevederilor proiectului nu este condiționată în 

mod direct de necesitatea aprobării unor acte normative, inclusiv de modificare a cadrului 

normativ. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului:  

În contextul necesității de a respecta prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina-web www.crungheni.md  în scopul 

consultării publice a acestuia. În contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.38 

din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 

administrației publice centrale și locale, prezentăm pentru avizare și consultare publică proiectul 

respectiv. 
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