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REPUBLICA  MOLDOVA 

               

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 
   

MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11 

tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: consiliul.raional@mail.ru 

 

 

  
                                                              DECIZIE  

  

nr. 3/5                                                                                                din 14.05.2021 

 

 

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi  

funcţionare al Secţiei economie şi reforme 

 

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; 

Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

 Legii nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea clasificatorului unic al funcţiilor publice; 

 Ţinînd cont de prevederile Hotărîrii nr 1001 din 26 decembrie 2011 a Guvernului Republicii Moldova, 

privind punerea în aplicaţie a unor acte legislative,  

 

 

                                                 Consiliul Raional Ungheni 

 

D E C I D E : 

 

 

1.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Secţiei economie şi reforme, 

conform anexei. 

2. Se abrogă  Decizia nr. 1/37 din 28.02.2013 Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Secţiei economie şi reforme 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Lupu,  vicepreşedintele 

raionului. 

 

 

 

 

 

 

              Preşedintele şedinţei                                                      Anjelica LUCHINA 

 

 

     Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului raional                Rodica  LIȚCAN 
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                                                                                                                      APROBAT 

prin Decizia Consiliului raional Ungheni  

nr.__________ din _______________2021 

 

 

 

R E G U L A M E N T U L 

de organizare şi funcţionare al 

 

Secţiei  Economie şi Reforme a Consiliului raional Ungheni 

 

 

                                                                        I.   Dispoziţii generale 

 

 Secţia Economie şi Reforme (în continuare Secţia) este o subdiviziune  structurală a Consiliului 

raional Ungheni abilitată cu dreptul de a promova politica regională de stat în domeniul economic şi 

social  în teritoriul administrat. 

 Secţia coordonează relaţia dintre Consiliul raional,  Ministerul Economiei,  agenţii economici 

din teritoriul administrat. 

 Secţia îşi desfăşoară activitatea sub conducerea organului executiv a Consiliului raional în 

corespundere  cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii 

Moldova, hotărîrile Parlamentului, hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii 

Moldova, deciziile  Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului, şi prezentul Regulament. 

Secţia, în limita competenţelor sale, iniţiază şi participă la elaborarea proiectelor de decizii, 

dispoziţiilor şi altor documente emise de preşedintele raionului şi Consiliul raional. 

 

II. Atribuţiile Secţiei 

 

În vederea realizării sarcinilor ce îi revin, Secţia exercită următoarele atribuţii de bază: 

1. Elaborează şi reactualizează de comun acord cu secţiile şi direcţiile raionale proiectele 

strategiilor şi programelor de dezvoltare social-economică a raionului; 

2. Coordonează, monitorizează şi evaluează procesul de implementare a strategiilor şi 

programelor adoptate; 

3. Întreţine şi gestionează baza de date privind strategiile şi programele de dezvoltare social-

economică; 

4. Contribuie la racordarea politicilor locale la priorităţile şi necesităţile de dezvoltare naţională, 

regională și locală; 

5. Colectează indicatori social-economici și elaborează sinteze, rapoarte şi informaţii; 

6. Identifică probleme de dezvoltare socio-economică a comunităților și oportunități de dezvoltare 

economică, inclusiv creare a lanțurilor valorice și clustere;  

7. Participă în atragerea investițiilor, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii publice de utilități 

și a serviciilor publice care vizează stimularea dezvoltării economice locale; 

8. Gestionează şi actualizează  baza de date privind donatorii interni şi externi; 

9. Monitorizează respectarea legislaţiei antimonopol şi dezvoltarea concurenţei loiale în teritoriu; 

10. Monitorizează, promovează, încurajează şi evaluează dezvoltarea mediului de afaceri, cu 

precădere încurajînd micul business; 

11. Contribuie la promovarea bunelor practici din mediul de afaceri; 

12. Contribuie la stabilirea şi dezvoltarea unui dialog permanent dintre autorităţile publice locale şi 

reprezentanţii business-ului mic şi mijlociu; 

13. Planifică necesarul şi monitorizează utilizarea mijloacelor financiare destinate susţinerii 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

14. Sprijină constituirea unor parteneriate public-private in vederea promovării unor proiecte de 

interes comun; 

15. Promovează dezvoltarea regională şi cooperarea intercomunitară, regională și transfrontalieră; 
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16. Promovează imaginea raionului și participă la stabilirea şi extinderea cooperării Consiliului 

raional cu instituţii şi organizaţii regionale şi internaţionale; 

17. Contribuie la promovarea şi adoptarea cadrului reglementar în concordanţă cu acordurile de 

colaborare încheiate; 

18.  Acordă audienţă şi consultanţă cetăţenilor; 

19. Acordă ajutor metodologic și asistență tehnică în chestiunile ce țin de sfera de activitate a 

Secției, la solicitarea autorităților administrației publice locale de nivelul I. 

 

 

III. Drepturile şi obligaţiunile Secţiei 

 3.1 Drepturile Secţiei  

 

 Pentru exercitarea atribuţiilor determinate, Secţia este investită cu următoarele drepturi: 

1. Să solicite direcţiilor, secţiilor, serviciilor, instituţiilor şi organelor administraţiei publice locale 

precum şi întreprinderilor şi organizaţiilor cu orice formă de organizare şi proprietate 

prezentarea informaţiilor şi materialelor necesare pentru realizarea sarcinilor sale, conform 

legislaţiei în vigoare; 

2. Să convoace întruniri pe chestiuni racordate atribuţiilor ce îi revin;  

3. Să identifice şi să propună  agenţii economici pentru participare la concursuri, expoziţii, tîrguri, 

vizite de studiu, etc; 

4. Să înainteze propuneri preşedintelui raionului şi Consiliului raional privind dezvoltarea 

raionului , perfecţionarea cadrului legislativ din domeniul economic şi reorganizarea Secţiei; 

5. Să reprezinte interesele raionului pe întrebările ce se referă la competenţa Secţiei în organele 

administraţiei publice centrale şi locale; 

6. Să coordoneze aprobarea regulamentelor şi altor acte normative în domeniul economic; 

7. Să elaboreze şi să înainteze proiectul bugetului Secţiei; 

8. Să efectueze vizite în teritoriu pe chestiuni racordate atribuţiilor ce îi revin; 

9. Să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, 

diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, 

dispoziţii; 

10. Să înainteze propuneri privind formarea profesională a angajaţilor; 

11. Să stabilească relaţii de colaborare cu direcţiile şi secţiile similare din alte unităţi administrativ 

teritoriale. 

 

3.2 Obligaţiunile Secţiei: 

 

1. Să îndeplinescă sarcinile prevăzute de prezentul Regulament; 

2. Să realizeze deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului privind chestiunile 

economice; 

3. Să contribuie la îndeplinirea obiectivelor ce ţin de dezvoltarea economică a raionului 

4. Să asigure confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor secrete. 

5. Să asigure transparenţa activităţii; 

6. Să desfăşoare activitatea conform legislaţiei în vigoare. 

 

IV. Organizarea  activităţii  Secţiei: 

 

        1 Conducerea Secţiei este asigurată de către şeful secţiei, aprobat şi eliberat din funcţie prin 

decizia Consiliului raional în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

  

         2  Şeful Secţiei: 

- reprezintă Secţia în raporturile cu Consiliului raional, conducerea raionului Ungheni şi 

cu celelalte compartimente din structura organizatorică; 

- este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite în exercitarea atribuţiilor ce-i 

revin Secţiei;  
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- consultă cu conducerea raionului, precum şi cu şefii de direcţii şi secţii adoptarea unor 

decizii; 

- prezintă rapoarte şi informaţii privind realizarea atribuţiilor stabilite Consiliului raional 

şi conducerii raionului; 

- prezintă propuneri preşedintelui raionului şi coordonează încadrarea şi eliberarea din 

funcţie, reciclarea şi perfecţionarea, conferirea gradelor de calificare, stimularea sau 

aplicarea sancţiunilor disciplinare specialiştilor Secţiei; 

- evaluează performanţele specialiştilor  Secţiei şi stabileşte obiectivele individuale de 

activitate şi indicatorii de performanţă; 

- dirijează şi planifică activitatea Secţiei; 

- efectuează controlul privind realizarea Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, 

Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, deciziilor Consiliului raional, dispoziţiilor 

preşedintelui raionului din domeniul economic; 

- acordă informaţii din domeniu pentru organele mass-media; 

- răspunde pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale 

aprobate pentru întreţinerea Secţiei; 

 

3. Principalele relaţii funcţionale sunt: 

- prezentarea materialelor, informaţiilor,rapoartelor, proiectelor de decizii, dispoziţii către 

conducerea raionului şi Consiliul raional întocmite conform atribuţiilor şi ordinilor 

primite şi în termenii stabiliţi; 

- prezentarea informaţiilor, materialelor, rapoartelor, propunerilor vizavi de proiectele 

actelor legislative şi legislative către Ministerul Economiei şi subdiviziunile sale, etc., 

conform atribuţiilor şi în termenii stabiliţi; 

- transmiterea şi primirea, în timp util, către/de la celelalte compartimente din structura 

organizatorică a Consiliului raional, a tuturor informaţiilor necesare desfăşurării 

activităţii.  

 

V. Dispoziţii finale 

 

    1  Fişele de post ale colaboratorilor Secţiei  se întocmesc de şeful secţiei  şi sînt 

aprobate  de  către preşedintele raionului;  

    2 Fişa postului se poate modifica ori de cîte ori este necesar, în cazul apariţiei unor acte  

  normative noi care stabilesc atribuţii noi; 

    3. Şeful Secţiei va supraveghea aplicarea prevederilor prezentului Regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


