
ANUNŢ 

privind consultarea publică a proiectului de decizie   

„Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare  a Sectorului de Tineret                                          

în raionul Ungheni 2023-2028” 

 

   Consiliul raional Ungheni iniţiază, începând cu data de 01.11.2022, consultarea publică a 

proiectului de decizie privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret în 

raionul Ungheni 2023-2028.                                                   

   Scopul proiectului constă în precizarea misiunii, prioritățile și obiectivele strategice, teoria 

schimbării, cadrul general de rezultate, planul de acțiuni în domeniul tineret. 

   Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este garantarea implementării 

acțiunilor planificare în scopul dezvoltării domeniul tineret în raionul Ungheni, conform 

legislației. 

   Beneficiarii proiectului de decizie sunt tinerii din raionul Ungheni, instituții publice din raionul 

Ungheni ce prestează servicii adresate tinerilor. 

   Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 alin. 1) lit. j) din Legea 

privind administraţia publică locală Nr.436/2006, Hotărârii Guvernului privind aprobarea unor 

măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret Nr. 1213/2010, Ordinului Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 65t din 06.04.2017 „Cu privire la Programul de 

dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022”, Acordului de parteneriat dintre 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul raional Ungheni privind 

dezvoltarea centrului de tineret în raionul Ungheni, aprobat prin Decizia Consiliului raional 

Ungheni Nr. 5/15 din 26.10.2017, conceptului Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret 

pentru anii 2022-2030 „Tineret 2030” și a Programului de implementare a acesteia. 

   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate 

până la data de 21.11.2022 pe adresa: municipiul Ungheni, strada Națională, 9, et. 2, anticamera 

Direcției Educație sau la adresa electronică a Direcției Educaţie: deungheni@gmail.com. 

 

   Proiectul deciziei nominalizat şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a 

Consiliului raional Ungheni www.crungheni.md sau la sediul Consiliului raional Ungheni situat 

pe adresa: mun. Ungheni, str. Națională Nr. 11. 

 

Termenul de prezentare: 21.11.2022. 

Persoana responsabilă: Pancu Iulia, șef Direcție Educație 

Telefon de contact: 0(236)22748, e-mail:  deungheni@gmail.com 
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