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NOTA INFORMATIVĂ  
 

la DECIZIA CONSILUI RAIONAL 

”Cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare privind constituirea  

clusterului bacifer A.O. ”Digital Agro-Cluster” 

 
 

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

Autorii textului Memorandumului de Cooperare sunt actorii-cheie din domeniul sectorului 

bacifer din regiunea Ungheni, în colaborare cu Proiectul 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 

actorilor – cheie (publici și privați) din domeniul sectorului bacifer din raionul Ungheni să 

semneze Memorandumul de Cooperare privind constituirea clusterului bacifer A.O. ”Digital 

Agro-Cluster” și crearea unei platforme de cooperare economică teritorială. 

 

La moment, interacțiunea (cooperarea) autorităților administrației publice locale, actorilor 

privați și din mediul asociativ în raionul Ungheni în domeniul dezvoltării sectorului bacifer este 

realizată sporadic, insuficient și are un șir de sincope.  

 

3. Fundamentarea economico-financiară  

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

 

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

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

competențele de bază a 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 și servicii de interes public, pentru promovarea și 

protejarea intereselor autorităților administrației publice locale, precum și colaborarea cu agenți 

economici și asociații obștești din țară și 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 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.  

 

Susținerea lansării clusterelor în Republica Moldova se aliniază cu noul model de dezvoltare 

economică calitativă și de sporire a eficienței proceselor economice prezentat în Strategia 

Națională de Dezvoltare „Moldova-2030
1
 (Hotărârea Guvernului nr. 377/2020 cu privire la 
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 Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030” 

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf 
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aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei), bazată la rândul său pe: sporirea 

eficienței proceselor economice prin creșterea capacităților companiilor de a inova și a 

implementa inovații, inclusiv prin intermediul formării clusterelor, hub-urilor și a parcurilor 

industriale, și stimularea investițiilor private în sectorul de cercetare și dezvoltare, precum și a 

parteneriatelor dintre companii și instituții educaționale în acest domeniu. 

În același timp, pentru a impulsiona crearea clusterelor și definitivarea direcțiilor prioritare de 

dezvoltare a acestora, în contextul documentelor de politici precedente, precum:  

 Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020 

(Hotărârea Guvernului nr. 685/2012) 

 Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru 

competitivitate” (Hotărârea Guvernului nr. 952/2013) 

 Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (Hotărârea 

Guvernului nr. 4/2014) 

 Concepția dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova (Hotărârea 

Guvernului nr. 614/2013). 

 

5. Principalele prevederi ale proiectului 

Scopul Memorandumului de Cooperare este de a crea și consolida un parteneriat regional 

pentru înființarea și dezvoltarea clusterului bacifer în regiunea Ungheni, menit să dezvolte 

sectorul de bacifere din regiune, să asigure creșterea competitivității activităților/afacerilor 

bacifere pentru valorificarea și promovarea la scară largă a sectorului bacifer regional. Pentru 

atingerea scopului propus, acest Memorandum 

 nominalizează membrii - fondatori care au decis să participe la formarea clusterului  

 definește obiectivele clusterului  

 definește drepturile și obligațiunile membrilor clusterului  

 definește forma de cooperare și management al clusterului  

 

Clusterul bacifer A.O. ”Digital Agro-Cluster” se constituie sub forma unei asocieri libere și 

deschise, fără personalitate juridică. 


