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NOTA INFORMATIVĂ  
 

la DECIZIA CONSILIULUI RAIONAL  UNGHENI 

”Cu privire la aprobarea Acordului de asociere pentru Cooperarea Economică Teritorială 

Intercomunitară  a localităților din regiunea-cheie Ungheni” 

 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Acordul este elaborat în colaborare cu Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat 

de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.  
 

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

urmărite 

Având la bază intenția de integrare economică a localităților regiunii Ungheni în baza unor 

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

localităților regiunii Ungheni să semneze Acordul de asociere pentru Cooperarea Economică 

Teritorială Intercomunitară a localităților din regiunea-cheie Ungheni și crearea unei platforme 

de cooperare economică teritorială. 

 

Interacțiunea (cooperarea) autorităților administrației publice locale din raionul Ungheni 

în domeniul dezvoltării economice locale este prevăzută de un șir de documente de politici de 

dezvoltare. Actualmente sunt aprobate mai multe documente strategice, menite să asigure un 

cadru comun de dezvoltare socio-economică a comunităților din raionul Ungheni. Printre 

acestea se numără: 

 Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2021-2027 (în continuare SNDR) -  

principalul document inter-sectorial de planificare a politicii de dezvoltare regională;  

 Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) - 

document de politici publice care are în vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu a 

regiunii şi se bazează pe evaluarea detaliată economică, socială şi de mediu a 

potențialului regiunii Centru, din care face parte raionul Ungheni și care de curând se va 

transforma în Programul Operațional Regional 2021-2024. 

 Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni, etc. 

 

Interacțiunea (cooperarea) autorităților administrației publice locale din raionul 

Ungheni în domeniul dezvoltării economice locale are și un suport legislativ, dar și 

instituțional. Pe de o parte, Legea 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova creează cadrul instituțional, instrumentele specifice politicii pentru 

dezvoltare regională, inclusiv se împuternicesc Agențiile de dezvoltare regională (ADR) să 

monitorizeze şi evalueze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de 

dezvoltare regională, aprobate de Consiliul regional pentru dezvoltare. Pe de altă parte, prin 

Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, se stabilesc expres 

competențele APL de nivel I și II în domeniul vizat.  

 

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

competențele de bază ale consiliilor locale (art.14 j) și 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 
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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.  

 

Interacțiunea (cooperarea) autorităților administrației publice locale în raionul 

Ungheni în domeniul dezvoltării economice locale este realizată sporadic, insuficient și are 

un șir de sincope.  

 

Cu toate că cadrul instituțional este funcțional, acesta nu soluționează toate necesitățile 

APL de a asigura parteneriatul local al autorităților publice locale. Nu s-a impulsionat aplicarea 

în practică a capacității de a se asocia cu alte APL-uri pentru realizarea unor lucrări şi servicii 

de interes public, cu toate că Strategiile de dezvoltare socio-economice raionale (componentele 

aprovizionare cu apă, servicii de canalizare, managementul deșeurilor etc.) recomandă 

cooperarea intercomunală.  

 

De exemplu, deși actul de bază în domeniul gestionării deșeurilor în Republica Moldova - 

Strategia de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027 adoptată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 248 din 10 aprilie 2013, identifică clar aspectul important care contribuie la stabilirea unui 

sistem de management integrat al deşeurilor la nivel regional – „promovarea cooperării 

interraionale, în vederea stabilirii asociaţiilor regionale de management al deşeurilor, cu 

definirea rolurilor distincte în cadrul sistemului instituţional” – acest lucru nu se realizează în 

mod practic.  
 

3. Fundamentarea economico-financiară  

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

 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Urmare semnării de către autoritățile publice locale din raionul Ungheni a 

”Memorandumului de intenții privind cooperarea intercomunitară și crearea Parteneriatului de 

dezvoltare economică locală în regiunea-cheie Ungheni”, a fost elaborat  textul Acordului de 

asociere pentru Cooperarea Economică Teritorială Intercomunitară a localităților din regiunea-

cheie Ungheni. Obiectivul general al Acordului este crearea Platformei de Cooperare 

Economică Teritorială Intercomunitară Ungheni (numită în continuare PCETI Ungheni). 

 

PCETI Ungheni este constituită benevol de fondatori pentru satisfacerea intereselor 

necomerciale ale comunităților semnatare. Platforma nu este persoană juridică și se constituie în 

vederea atingerii următoarelor obiective:  

1. Dezvoltarea cooperării economice în comun, identificarea, inițierea și implementarea 

unor proiecte cu beneficii economice comune bazate pe produse, servicii și avantaje 

competitive economice ale regiunii. 

2. Conjugarea eforturilor pentru implementarea în comun a Foii de parcurs pentru 

dinamizarea activității economice în regiunea-cheie Ungheni, elaborată cu suportul 

Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”. 

3. Conjugarea eforturilor pentru elaborarea documentelor de politici (strategii, programe) 

de dezvoltare economică la nivelul regiunii-cheie. 

4. Coordonarea implementării în comun a tuturor activităților de susținere și promovare a 

dezvoltării lanțurilor valorice economice, clusterelor economice, sectorului de afaceri, 

întreprinderilor mici și mijlocii, realizate cu suportul financiar al Programului 

„EU4Moldova: Regiuni-cheie”, precum și a altor programe similare; etc. 

 

 

5. Principalele prevederi ale proiectului 
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       Misiunea PCTEI Ungheni este asocierea comunităților și cooperarea eforturilor în vederea 

creșterii prosperității regiunii și a bunăstării cetățenilor acesteia, soluționării problemelor 

existente de dezvoltare în comun și promovării intereselor comune de dezvoltare a membrilor 

săi în relațiile cu autorități publice sau private, structuri asociative naționale și internaționale, 

parteneri de dezvoltare. 

 

      PCTEI Ungheni întrunește reprezentanții delegați ai localităților semnatare, își desfășoară 

activitatea în ședințe și în cadrul cărora sunt supuse discuțiilor și se aprobă hotărâri cu caracter 

de recomandare. 

 

      PCTEI Ungheni se întrunește trimestrial în ședințe ordinare, sau în ședințe extraordinare, ori 

de câte ori este nevoie la solicitarea Președintelui sau a membrilor.  

 

      Ședințele PCTEI Ungheni sunt reprezentative, dacă sunt prezenți cel puțin 1/3 din numărul 

reprezentanților semnatarilor. În cazul adoptării de hotărâri, ele se adoptă cu votul majorității 

simple a celor prezenți. Fiecare reprezentant deține un singur vot. 

 

      În relația cu diferite instituții și autorități publice, PCTEI Ungheni este reprezentat de 2 Co-

Președinți. Co-președinții sunt aleși de membrii Platformei pe un mandat de 2 ani. Co-

președinții au următoarele competente: 

a) Reprezintă PCTEI Ungheni în raport cu instituțiile și autoritățile publice centrale sau 

autoritățile publice locale și alte terțe persoane publice sau private. 

b) Convoacă și conduc ședințele Platformei.  

c) Organizează și dirijează activitatea curentă a Platformei și asigură îndeplinirea 

hotărârilor adoptate de către PCTEI Ungheni, dacă au fost stabiliți ca și responsabili, 

etc. 

 

       Activitatea operațională și de secretariat al PCTEI Ungheni este realizată de către Secția 

economie și reforme a Consiliului raional Ungheni. 
 


