
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ                                                                                                                                     

la proiectul deciziei 

 

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

în raionul Ungheni 2023-2028” 

 

1. Autorul și, după caz, participanții la elaborarea proiectului 

    Proiectul deciziei este elaborat de către Direcția Educație. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

   Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret în raionul Ungheni 2023-2028 a fost elaborată ca 

urmare a dezvoltării 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. Realizarea Planului de 

acțiuni în procesul implementării Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret în raionul 

Ungheni 2023-2028 presupune crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a tinerilor, oferirea 

oportunităților de participare în procesele decizionale, precum și accesul tuturor tinerilor la o gamă 

largă și diversă de servicii pentru tineri. Scopul propus poate fi atins prin oferirea tuturor tinerilor, 

în special  celor mai vulnerabili,  a sprijinului adecvat pentru a-și consolida autonomia, a-și realiza 

drepturile și potențialul deplin, precum și asigurarea accesului la servicii prietenoase tinerilor (din 

domeniile de sănătate, participare, voluntariat, agrement etc.). Toți tinerii, inclusiv cei mai 

vulnerabili, trebuie susținuți în mod adecvat pentru a contribui la construirea unor medii incluzive 

și durabile prin implicarea ca parteneri și agenți ai schimbării la toate nivelele și în crearea de 

oportunități de dezvoltare.  

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

   Prezentul proiect de decizie prevede aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 

în raionul Ungheni 2023-2028 și a Planului de acțiuni ce constituie anexă la aceasta. Documentul 

este delimitat în 5 compartimente, plus Anexa cu Planul de acțiuni.  

   La INTRODUCERE sunt indicate prevederile legale care stau la baza elaborării prezentului 

document de politică publică, scopul, principiile de bază ale Strategiei, actori-cheie la nivel local și 

beneficiarii Strategiei.  

   În SITUAȚIA GENERALĂ A TINERILOR DIN RAIONUL UNGHENI este prezentată 

situația socio-demografică, date statistice pe domeniile: timp liber și implicare civică a tinerilor, 

integrarea socio-profesională  a tinerilor, participare și activism civic. 

   La compartimentul PRIORITĂȚILE ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE sunt evidențiate 

prioritățile, obiectivele și rezultatele majore așteptate.  

   În TEORIA SCHIMBĂRII  al proiectului Strategiei sunt prezentate sub formă de tabel 

impactul Strategiei, rezultatele pe termen lung, mediu și scurt, respectiv programele și activitățile 

care vin să le realizeze, iar în CADRUL GENERAL DE REZULTATE acestea sunt specific 

descifrate pe indicatori și referință anuală. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

   Resursele financiare pentru buna implementare a prevederilor prezentului proiect de decizie vor 

fi alocate din bugetul raional. Totodată, concomitent vor fi aplicate cereri de grant, proiecte.      

5. Impactul proiectului 

   Proiectul va avea un impact pozitiv asupra asigurării condițiilor optime de dezvoltare a tinerilor 

din raionul Ungheni, oferirea oportunităților de participare a acestora în procesele decizionale, 

precum și accesul tuturor tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii pentru tineri.                     

   Direcţia Educație va asigura buna executare a deciziei propuse spre aprobare. 



 
 

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

   Proiectul deciziei 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, Ordinul 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”, Acordul 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, conceptul Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2022-2030 

„Tineret 2030” și a Programului de implementare a acesteia. 

   Pentru implementarea prezentului proiect de decizie nu va fi necesară modificarea altor decizii. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

   În scopul respectării prevederilor Legii cu privire la actele normative Nr. 100/2017, Legii privind 

transparenţa în procesul decizional Nr. 239/2008, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina 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 aprobare în şedinţă. 

8. Constatările expertizei de compatibilitate  

   Proiectul nu necesită expertiza de compatibilitate, dat fiind faptul că nu prezintă relevanță 

Uniunii Europene. 

      9. Constatările expertizei juridice 

   Proiectul corespunde legislației în vigoare. 

     10. Constatările altor expertize 

    Proiectul nu necesită a fi expus altor expertize. 

 

 

 

 

Șef Direcție Educație,                              Iulia PANCU 
 

http://www.crungheni.md/

