
 

NOTA INFORMATIVĂ  

la DECIZIA CONSILIULUI RAIONAL  UNGHENI 

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru 

perioada 2022 – 2030 

 

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

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

responsabilă de elaborarea, de comun acord cu membrii grupului de lucru, format în acest 

scop. Se dorește aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni 

pentru perioada 2022 – 2030, elaborată cu susținerea Programului „EU4Moldova: Regiuni-

cheie”,  

2. Condițiile ce au impus 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, a fost inițat procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a 

raionului Ungheni pentru perioada 2022 – 2030. 

 Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022 – 

2030 urmează să fie principalul document de planificare pe termen lung a dezvoltării durabile 

a raionului. Noua strategie, fiind un document de politici publice, urmeză să descrie şi 

analizeze situaţia existentă în domeniu, identifice viziunea şi obiectivele strategice de 

dezvoltare în perspectiva anului 2030, fiind în sinergie cu prevederile documentelor strategice 

naționale, regionale existente, proiectul Planului de Amenajare a Teritoriului raionului 

Ungheni. De asemenea, strategia va defini instrumentele şi mecanismele de realizare a 

obiectivelor, formula riscurile posibile şi previziona impactul aşteptat în urma desfăşurării 

activităţilor ei. În procesul de elaborare vor fi luate în considerare Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, strategia Moldova 2030, PATRU, 

Agenda Locală de Business și alte documente relevante (regionale, sectroriale, etc).  

3. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

 Proiectul de decizie prevede aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a 

raionului Ungheni pentru perioada 2022 – 2030, conform anexei. De asemenea, se 

recomandă autorităților publice locale de nivelul I să elaboreze/actualizeze documentele 

politici publice la nivelul UAT administrate, luând în considerare Strategia de dezvoltare 

socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022 – 2030. Secția Economie și 

Reforme va asista autoritățile publice locale de nivelul I în elaborarea/actualizarea 

documentelor de politici publice. Raportul de monitorizare și evaluare a nivelului de 

implementare a prezentei strategii va fi prezentat anual la prima ședință ordinară a Consiliului 

raional Ungheni și va fi publicat pe pagina web oficială și alte surse media. 

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, expediat prin baza electronic de date, 

organizate întâlniri de consultare. Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de 

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

adoptare în şedinţă. 

http://www.crungheni.md/

