
NOTA INFORMATIVĂ 

 

 

la proiectul de decizie  a Consiliului raional Ungheni „Cu privire la  mersul realizării 

Strategiei de dezvoltare  socio- economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, 

aprobată prin Decizia 1/5 din 23.02.2012, actualizată prin Decizia 3/4 din 26.05.2016” 

 

 

 

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

Autorul textului Raportului este Secția Economie și Reforme a Consiliului raional Ungheni 

care a elaborat documentul consolidat în baza informațiilor prezentate de către membrii 

Consiliului pentru Dezvoltare Locală și Regională (CDLR) .  

 

 

2. Condițiile ce au impus la elaborarea proiectului 

Având la bază prevederile legislației în vigoare precum Legea Nr. 239 din 13-11-2008 

privind transparenţa în procesul decizional, Hotărârea Guvernului  Nr. 33 din 11-01-2007 

cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, 

pentru asigurarea procesului de monitorizare a implementării Strategiei de dezvoltare socio-

economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, a fost inițiat procesul de evaluare 

finală. 
Strategia de dezvoltare  socio – economică  a raionului pentru anii 2012-2020 a urmărit 

creşterea dezvoltării  economice a localităţilor raionului, prin atragerea investiţiilor, susţinerea 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, realizarea şi modernizarea infrastructurii, 

valorificarea potenţialului turistic, dezvoltarea calitativă a serviciilor sociale, educaţionale şi de 

sănătate. 

Strategia este structurată pe 4 domenii de dezvoltare, fiecare din care reflectă sectoarele 

strategice şi dezvoltare, locală  reprezintă o analiză aprofundată,  cu caracter socio-economic, 

menită să demonstreze  activităţile realizate sau în curs de realizare. 

Instrumentul de implementare poate fi considerat Planul de acțiuni general, planul 

actualizat pentru perioada 2016-2018 şi planuri anuale. Mecanismul de coordonare si 

monitorizare a implementării strategiei şi Planului de acţiuni a fost asigurat de Consiliul pentru 

dezvoltare locală şi regională, (CDLR) creat în acest scop. Astfel, la final de implementare, s-a 

propus efectuarea unei evaluări care ar permite analiza nivelului de implementare a Strategiei de 

dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni, identificarea realizărilor şi carenţelor în 

implementare, atingerii ţintelor finale şi oferirea recomandărilor corespunzătoare pentru 

elaborarea unui nou document strategic. 

 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

 

Proiectul deciziei cuprinde evaluarea implementării Strategiei de dezvoltare socio-

economică a raionului Ungheni 2012-2020 care ca scop identificarea realizărilor și carențelor în 

implementare, atingerii țintelor finale și oferirea recomandărilor corespunzătoare pentru 

elaborarea unui nou document strategic. 

Reieșind din cadrul setat privind implementarea și monitorizarea strategiei, evaluarea are 

următoare obiective: 

- Evaluarea măsurii în care Strategia și-a atins scopul de a schimba paradigma dezvoltării 

și viziunea 

- Identificarea gradului de corelare între Strategie și strategiile sectoriale 



- Determinarea nivelului de implementare a obiectivelor specifice 

- Identificarea cauzelor de implementare sau neimplementare a prevederilor Strategiei; 

- Analiza principalelor carențe în implementarea Strategiei 

- Stabilirea lecțiilor învățate și formularea recomandărilor pentru a fi luate în considerare în 

procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare 

- Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile 

-Participarea actorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. 

 

 

    4 .  Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

 

5. Consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența 

în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina oficială web a Consiliului raional 

Ungheni – www.crungheni.md. Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de 

specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului raional Ungheni pentru examinare şi 

adoptare în şedinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


