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DECIZIA Nr.3/4
din 02 aprilie 2021

proiect

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a raionului Orhei pentm perioada 2021 -2025

Întemeiulprevederilorart"(1)lit.j)alLegiinr.436din28.12.2006privindadministratiapublicălocală,
Hotărârea  Guvemului  nr.  377  din  10.06.2020  cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  lege  pentru  aprobarea
Strategieinaţionalededezvoltare,Moldova2030",AgendadeDezvoltareDurabilă2030,Legeanr.438-Xvldin
28.12.2006privinddezvoltarearegională^mRepublicaMoldova,StrategiadedezvoltareregionalăCentru2016-
2020, Legii nr.100/2017 privind actele nomative Decizia nr.  2/1  din 25  martie 2016 „Cu privire la aprobarea
Strategiei  de  dezvoltare  integrată  a  raionului  Orhei  pentru  perioada  2016-2020  şi  a  planului  de  acţiuni  de
implementare a strategiei", Decizia nr. 2/3  din 25 martie 2016 „Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul
eficienţei energetică şi planul de acţiuni de implementare a strategiei" şi ^m scopul dezvoltării socio-economice
echilibrate şi durabile a raionului Orhei, Consiliul Raional

DECIDE:
1.    Se aprobă Strategia de dezvoltare a raionului Orhei pentru perioada 2021-2025  şi Planul de obiective

strategice  2021-2025  pe  domenii  de activitate  conform anexei  (h"://or.md/ro/proiectul-strategiei-de-
dezwoltare-a-raionului-orhei-pentru-perioada-2021-2025/169).

2.    Se împutemiceşte  preşedintele raionului  dl.  Dinu  ŢURCANU prin  act nomativ să instituie  Comisia
pentru monitorizarea şi evaluarea implementării Planului de obiective strategice 2021-2025 pe domenii
deactivitate,cuprezentareaanualăaunuiraportintegratasupraprocesuluimenţionat.

3.    Se pune ^m sarcina şefilor direcţiilor/secţiilor/serviciilor/instituţiilor subordonate consiliului raional orhei
realizarea obiectivelor stabilite ^m Planul de obiective strategice al  Strategiei de dezvoltare a raionului
Orhei pentru perioada 2021 -2025 .

4.    Prezenta Decizie se include în Registrul de Stat al actelor locale.
5.`t .apreşedintele raionului dl Dinu Ţurcanu, comisia consultativă de specialitate în problemele economice,

buget şi fmanţe (preşedinte dna Nelii Parutenco), comisia consultativă de specialitate educaţie, protecţie
socială,  sănătate  publică,  cultuă,  tineret  şi  sport  (preşedinte  dl.A.Capbătut)  comisia  consultativă  de
specialitateadministraţiepublicăşidrept(preşedintednaS.Ulanova)comisiaconsultativădespecialitate
agricultuă,  industrie,  construcţii  şi protecţia mediului (preşedinte dna T.Gorea) vor asigua controlul
executării prezentei Decizii.

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

Vizat:

Elaborat:E.Boguş

Serghei Caramam
D. Ţucanu - preşedintele  raionului
M. Cravcenco - vicepreşedintele raionului
1. Bogaciuc - vicepreşedintele raionului
V. Pemi -vicepreşedintele  raionului
T. Platon - vicepreşedintele raionului

S. Caraman - secretarul Consiliului Raional
G. Colun - şef Direcţia Generală Finmţe
S. Mustovici -şef Direcţia Generală Educaţie
V.Badicica-şefinterimarDirecţiaGeneralăAsistenţăSocialăşiProtecţiaFamiliei
E. Guler - şef Secţia Cultură
D. Memeţ -Şef Direcţia Administraţie PublicL comunicare şi protocol
E. Boguş - şef Secţia economie şi atragerea investiţiilor
P. Cucuruzem - şef Secţia Construcţii, Gospodărie Comuală şi Drumuri
A. Iaţişin - şef Secţia Agricultură şi Alimentaţie
M. Cuchi - şef Serviciul Relaţii Fuciare şi Cadastru
M.Bătrîncea, şef Serviciu juridic



Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire ]a aprobarea Strategiei de dezwoltare
a raionului Orhei pentru perioad@ 2021-2025 2025 şi Planul de obiective

strategice 2021-2025 pe domenii de activitate
1.  Denumirea autorului şi după caz, a participanqor la elaborarea proiectului
Secţia Economie şi Atragerea lnvestiţiilor.
2.   Condiţiile ce au impus e]aborarea proiectu]ui de decizle şi flnalităţile urmărite

Proiectul de decizie  este elaborat ^m temeiul prevederilor art.  43  (1)  lit. j) al Legii m.  436  din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Hotărârea Guvemului nr.  377 din  10.06.2020 cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentm aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2030", Agenda de De2voltare Duabilă 2030, Legea nr.
438-X\H din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Strategia de dezvoltare regională Centru
2016 -2020, Decizia nr. 2/1  din 25 martie 2016 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului
Orhei pentni perioada 2016-2020 şi a planului de acţiuni de implementare a strategiei", Decizia nr. 2/3 din 25 martie
2016  „Cu  privire  la  aprobarea  Strategiei  în  domeniul  eficienţei  energetică  şi  planul  de  acţiuni  de  implementare  a
strategiei" şi ^m scopul dezvoltării socio-economice echilibrate şi duabile a raionului Orhei

Finalitatea umărită prin adoptarea proiectului dat de decizie constă în că Strategia de dezvoltare a raionului Orhei
pentru perioada 2021-2025  (în  continuare  SDR Orhei)  detemină  direcţiile,  obiectivele,  priorităţile,  instrumentele  şi
iniţiativele, precum şi programările politice de dezwoltare regională ale statului întm susţinerea necesităţilor dezvoltării
raionului  Orhei.  Documentul  este  orientat  spre  teritoriul  specific  al  raionului  Orhei,  SDR  Orhei  şi  Planul  său  de
obiective strategice cuprind proiecte, care sunt relevante potenţialului, necesităţilor şi provocărilor raionului.
3.   Principalele prevederi ale proiectului şl evidenţierea elementelor noi

Strategia de dezvoltare a raionului Orhei stabileşte domeniul de activitate al Consiliului Raional Orhei pentru anii
2021-2025,  fiind corelată cu  Strategia naţională de dezvoltare "Moldova 2030", precun şi Planul naţional de acţiuri
pentni implementarea Acordului de Asociere RM-UE, Programe regionale şi naţionale la care R. Moldova este parte.

Scopul actualizării/elaborării SDR Orhei constă în dezvoltarea administrativă, economică şi socială a raionului, prin
crearea uui cadni adecvat de politici publice şi a unei infi.astructuri solide în vederea atragerii investitorilor, dezvoltării
sectorului economic,  eficientizării managementului, pentni creşterea nivelului vieţii cetăţenilor.  Strategia defmeşte  şi
stabileşte viziuea, obiectivele şi măsurile necesare de a fi realizate pentm a crea condiţii pentru dezvoltamea efectivă a
raionului Orhei, asigurarea unei economii sustenabile şi competitive în regiune.

SDR Orhei  evaluează  situaţia actuală şi potenţialul  de  dezvoltare ^m regine prin  analiza pmctelor tari,  pmctelor
slabe,  oportunităţilor  şi  riscurilor şi  identifică priorităţile  strategice  în  sfera dezvoltării  socio-economice  a raionului.
Inclusiv,  Strategia  se  Pazează  pe  câteva  principii  definitorii  de  politici,  inclusiv  cel  al  transparenţei,  participării,
complementarităţii  şi  neutralităţii  intervenţiilor,  maximizării  impactului  social,  cooperării  instituţionale  şi  toleranţei
rezonabile faţă de risc.

Luând în  consideraţie  situaţia  social-economică  actuală  din  ţară  şi  faptul  că ţările  din  regiune  se  orientează  spre
modele  de  creştere  duabilă,  precum  şi  reieşind  din  priorităţile  strategice  pentru  administraţia  locală,  SDR  Orhei
stabileşte necesitatea orientării spre un sistem de indicatori calitativi de evaluare a perfomanţelor,  care s-ar baza pe
impactul,  eficienţa  economică  şi  socială  a  investiţiilor  alocate,  ^m  cadrul  legal  existent  şi  a programelor  la  care  R.
Moldova face parte.

În Strategie au fost abordate complex domeniile de dezvoltare socio-economică a raionului în context regional  şi
naţional,  analizându-se  situaţia  existentă,  cauzele  şi  problemele  majore  ce  stau  la  baza  acesteia,  precum  şi  oferite
propueri relevante pentm depăşirea problemelor şi obţinerea unei dezvoltări a raionului atât din punct de vedere social,
cât şi economic.

Impactul  implementării  Strategiei  ţine  de  crearea  condiţiilor  favorabile  pentru  dezvoltarea  socio-economice  a
raionului Orhei, ceea ce va contribui la aprovizionarea cu resurse fmanciare a sectorului real al economiei naţionale, la
distribuirea resuselor investiţionale în sectoarele eficiente ale economiei şi la sporirea veniturilor atât a APL, cât şi a
agenţilor economici şi cetăţenilor de rând.

SDR Orhei a fost elaborată în perioada iulie 2020 -ianuarie 2021, prin implicarea potenţialului de planificare a
Secţiei  Economie  şi  Atragerea  lnvestiţiilor  şi  s-a  bazat  pe  infomaţii  fiimizate  din  partea  direcţiilor  /  secţiilor  /
serviciilor / instituţiilor subordonate Consiliului raional Orhei.
4.   Fundamentarea economico fmanciară

lmplementarea proiectului de decizie nu necesită alocarea resurselor fmanciare
5.   Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de decizie se încoiporează în sistemul actelor nomative şi nu necesită abrogarea/modificarea altor decizii.
6.   Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie

În baza celor expuse şi ^m conformitate cu art.32  din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele nomative,
proiectul  de  decizie  a  fost  avizat de preşedintele  raionului,  vicepreşedinţii raionului,  Secretarul  Consiliului  Raional,
SecE;asEcCo°pnu?:j:pşeîcî#err::e[dnevn?]S:iţîi]::iiş::ş3egm;:;U]i#id.î2C6i3privindtimspmenţaprocesuiuidecizional,proiecml

deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www,or.md la directoriul Transparenţă decizională,  secţiunea
Consultări publice ale proiectelor.
7.   Consultarea expertizei juridice

În temeiul  art.37  din Legea m.100  din 22.12.2017  cu privire  la  actele  normative,  proiectul  deciziei  a  fost  expus
expertizei juridice  de  către  Şefiil  Serviciului juridic.  Structura  şi  conţinutul  actului  corespund  nomelor  de  tehnică
legislativă.

Reieşind  din  cele  expuse,  proiectul  de  decizie  se  propune  spre  avizare  comisiilor  consultative  de  specialitate  şi
aprobare în cadrul şedinţei Consiliului raional.

Şef Secţia Economie şi Atragerea lnvestiţiilor Elena BOGUŞ


