
ANUNȚ 

privind consultarea publică a proiectului de decizie 

,, Cu privire la aprobarea Acordului de asociere  

pentru Cooperarea Economică Teritorială Intercomunitară  

a localităților din regiunea-cheie Ungheni” 

 

 

Publicat: 26.04.2021 

 Secția Economie și Reforme a Consiliului raional Ungheni inițiază, începînd cu data de 

26.04.2021 consultarea publică a proiectului de decizie ,, Cu privire la aprobarea Acordului de 

asociere pentru Cooperarea Economică Teritorială Intercomunitară a localităților din regiunea-

cheie Ungheni”. 

Proiectul deciziei presupune crearea  Platformei de Cooperare Economică Teritorială 

Intercomunitară Ungheni (numită în continuare PCETI Ungheni). Misiunea PCETI 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. 

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. 

 

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

proiectul de decizie, la adresa Secției Economie și Reforme, str. 

Națională.9, mun.Ungheni sau la e-mail: der.ungheni@yahoo.com. 

 

Proiectul deciziei ,, Cu privire la aprobarea Acordului de asociere pentru Cooperarea 

Economică Teritorială Intercomunitară a localităților din regiunea-cheie Ungheni”, nota 

informativă și  proiectul acordului sînt disponibile pe pagina web www.crungheni.md sau la 

sediul Secției Economie și Reforme. 

Termenul de prezentare: 07.05.2021 

Persoană responsabilă: 

Ursatiev Ludmila, șef Secția Economie și Reforme 

Tel.mob.023626435, e-mail: der.ungheni@yahoo.com  
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