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privire la instituirea Grupului de Lucru (GL)
care va oferi suport la implementarea Programului
,, E U4 Mo ldov a : r e giuni-c he ie "
Cu

Av6nd in vedere documentul de proiect al Programului ,,EU4Moldova: Regiuni-cheie", finantat
de Uniunea Europeani gi implementat de citre PNUD Moldova in municipiile Ungheni gi Cahul gi
localitilile di-n cele doud raioane in perioada20lg - 2024;
Ludnd in considerare obiectivul general al Programului de a consolida coeziunea economicd,
teritoriald gi sociald din Republica Moldova prin facilitarea cregterii socio-economice locale incluzive,
durabile gi integrate gi imbunbtdfirea nivelului de viatl al cetilenilor din regiunile-cheie Ungheni gi
Cahul;

in scopul atingerii obiectivelor specifice ale Programului gi implementirii cu succes a mdsurilor
planificate pentru Componentele 1 - 4 ale Programului ,,EU4Moldova: Regiuni-cheie";
In temeiul Legii nr. 436-XU din28.12.2006 privind administrafia publici local6;
DISPUN:
1. Se instituie Grupul de Lucru (GL) care va oferi suport la implementarea Programului ,,EU4Moldova:
regiuni-cheie " in urmltoarea componenf[:

Presedinte:
Ghenadi Mitriuc, preSedinte al raionului
Vicenresedinte:
Vasile Lupu, vic epre S edinte al raionului

Secretar:
Adela Gorun, specialist principal al Secliei economie

Si reforme
Membri:
Tatiana LMar, vicepreqedinte al raionului
Mihail Diaconu, vicepreqedinte al raionului
Rodica Li{can, qecretar al Consiliului raional
Ludmila Ursatiev, qef al Sec{iei economie gi reforme
Rodica Manole, gef al Sec{iei administra{ie publicl
Dumitru Cucu, arhitect-qef al raionului
Violeta Petre, director al Centrului de Resurse gi Atragere d Investifiilor
Natalia Iepuraq, administrator principal al Zonei Economice Libere ,,Ungheni - Business"
Dorin Budeanu, director al Camerei de Comerf gi Industrie filiala Ungheni
Liliana Tincu, coordonator local in Ungheni in cadrul Programului ,,EU4Moldova: regiuni-cheie".

2.

Grupul de Lucru va participa activ la implementarea activitdlilor planificate la Componentele
Programului,, EU4Moldova: regiuni-cheie " :

-

1-

Transparen{a, responsabilitatea autoritfl{ilor publice locale qi participarea
cetifenilor la planificarea qi guvernarea locali
constituirea platformei de parteneriat intercomunitar pentru dezvoltarea economici locali

Componenta

elaborarea gi promovarea Agendei comune de creqtere economicd

implementarea solufiilor practice pentru abordarea provocdrilor gi blocajelor legate de
implementarea strategiilor gi planurilor de dezvoltare locale/raionale aprobate

-

sprijinirea qi incurajarea participirii pdrfilor interesate la activitili de capacitare (seminare,
coaching, mentorat gi vizite de studiu) privind implementarea unor instrumente inovatoare pentru
dezvoltarea economicl local6, a infrastructurii gi prestdrii serviciilor
proiectarea qi construirea infrastructurii IT necesare pentru dezvoltarea qi implementarea
serviciilor electronice SMART in domeniul serviciilor publice penhu a facilita participarea
publicului
consolidarea abord[rii locale de dezvoltare participativi
elaborarea gi implementarea planurilor de actiuni anticorupfie

incurajarea qi participarea organizaliilor societd{ii civile/Grupurilor de Actiune Locali din
Ungheni in dezvoltarea zonelor rurale
incurajarea oamenilor de afaceri de a sprijini ini{iativele de dezvoltare economici locali ale
autoritlfl lor publice locale.

Componenta 2

-

Acces imbuniti{it la serviciile publice qi
acestora

-

identificarea, facilitarea, stimularea

-

dezvoltdrii economiei locale
promovarea proceselor continue de regionalizare

-

-

-

Oportuniti{i de angajare prin condi{ii favorabile pentru

3

in

scopul

atragerea

investi{iilor, crearea locurilor de munci qi antreprenoriat
instituirea unei platforme de dialog intre sectorul privat, autoritifile publice locale gi alte pdr{i
interesate pentru identificarea obstacolelor intreprinderilor locale gi a solufiilor
elaborarea,,Agendei de afaceri locald pentru 5 ani" in vederea dezvoltdrii mediului de afaceri
elaborarea qi promovarea,,Portofoliului oportunit[tilor de investifii" in regiunea Ungheni
incurajarea participirii sectorului privat in cadrul mecanismelor de asistenfi financiard
sprijinirea iniliativelor-pilot pentru promovarea antreprenoriatului social
crearea gi promovarea brandingului localitalii
reproiectarea arhitecturali a centrelor urbane.

Specializarea economicl inteligenti prin abordirile de clusterizare qi lan!
valoric
sprijinirea organizdrii principalelor sectoare economice locale in clustere dinamice orientate spre

Componenta 4

-

promovarea cooperdrii intercomunitare

in domeniul aliment[rii cu api, canalfu[rii gi
gestibn[rii degeurilor
identificarea participativd a inifiativelor comunitare comune pentru solufionarea problemelor
urgente privind accesarea unor servicii publice locale de calitate.

Componenta

-

gi

utiliti{ile publice locale qi calitatea

-

cregtere

sprijinirea internafionalizdrii economiilor regionale prin integrarea principalelor

sectoare

economice in lanfurile valorice internationale avansate (in primul rdnd UE).

3.

Grupul de Lucru va acorda suport informational, tehnic qi consultantl la solicitare, se va convoca in
gedinte ori de cdte ori este necesar gi va implica actorii locali din regiunea Ungheni in implementarea

activiteflor Programului ,,EU4Moldova: Regiuni-cheie", finan{at de Uniunea European[
implementat de citre PNUD Moldova.

4.
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iprezentei dispozilii mi-l asum.
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