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Deputați din Comisia mediu și dezvoltare regi-
onală și consultanți ai Parlamentului Republicii 
Moldova monitorizează procesul de implemen-
tare a politicilor statului în domeniul dezvoltării 
regionale și protecției mediului. În acest context, 
miercuri, 29 noiembrie 2017, aceștia au efectu-
at un șir de vizite de documentare în Regiunea 
de Dezvoltare Centru. Membrii delegației par-
lamentare și-au propus astfel să faciliteze dialo-
gul cu instituțiile regionale și locale, să identi� -
ce provocările de dezvoltare la nivel regional și 
să optimizeze efortul instituțiilor statului la toa-
te nivelurile în sprijinirea dezvoltării echitabile 
și echilibrate pe tot teritoriul Republicii 
Moldova.

Vizita delegației parlamentare s-a înce-
put de la sediul Agenției de Dezvoltare 
Regională (ADR) Centru unde a avut 
loc o ședință privind realizările și per-
spectivele de dezvoltare a sectoarelor 
prioritare din domeniul dezvoltării 
regionale. Aici, directorul ADR Centru, 
Viorel Jardan, a prezentat deputaților 
informații despre speci� cul activității 
Agenției și despre cele mai importante 
rezultate obținute în domeniul dezvol-
tării regionale în Regiunea de Dezvol-
tare Centru. Totodată, directorul a in-
format membrii comisiei, că în anul 2017, ADR 
Centru implementează 19 proiecte � nanțate 

din Fondul Național pentru Dezvolta-
re Regională (FNDR). Delegația parla-
mentară a asistat pentru puțin timp și 
la prima ședință a Comisiei de specia-
litate a Consiliului Regional de Dezvol-
tare (CRD) Centru, unde și-a exprimat 
încrederea că abordarea participativă 
în procesul de luare a deciziilor cu 
impact pentru regiune va caracteriza 
funcționarea noii comisii și a întregii 
structuri decizionale.

Ulterior, membrii comisiei parlamen-
tare au pornit în vizite de documen-

tare la cîteva proiecte de dezvoltare regională 
implementate de ADR Centru. Primul popas a 

fost făcut la proiectul „Grup de pro-
ducători și casa de ambalare pen-
tru servicii de marketing la export” 
(Costești, Ialoveni)”, și proiectul 
„Construcția complexului turistic 
sportiv în Costești” unde primarul 
satului, Natalia Petrea, le-a vorbit 
deputaților despre succesul pro-
iectelor implementate în localitate. 
„Suntem ambiţionaţi să ducem la 
capăt orice proiect început în loca-
litate. După ce am pus la punct mai 

multe aspecte economice și am devenit 
primii pe ţară la numărul de instalaţii frigo-
ri� ce, intenţionăm să ne ocupăm și de alte 
aspecte ce țin de dezvoltarea comunității” 
a precizat Natalia Petrea.

În a doua jumătate a zilei, membrii Comisiei 
mediu și dezvoltare regională au efectuat 
vizite la șantierele de lucru ale proiectelor 
„Construcția drumului local L452 pe tra-
seul: satul Scoreni raionul Strășeni – satul 
Malcoci raionul Ialoveni” și „Îmbunătățirea 
e� cienței energetice a blocului chirurgical 
al IMSP Spitalul raional Orhei”. Managerul 
spitalului, Elena Palanciuc, a menționat - 

„Cu suportul ADR Centru realizăm un pas în 
atingerea scopului de diminuare a cheltuielilor 
de întreținere a blocului chirurgical și sper că 
vom �  un exemplu și pentru celelalte instituții”.

Deputații au fost însoțiți de secretarul de stat în 
domeniul dezvoltării regionale și rurale din ca-
drul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regi-
onale și Mediului, Dorin Andros, reprezentanți 
ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Pu-
blice Locale în Republica Moldova” (MSPL) și 
consultanți ai Parlamentului. Vizita membrilor 
Comisiei mediu și dezvoltare regională a Par-
lamentului în Regiunea de Dezvoltare Centru a 
avut loc cu sprijinul proiectului MSPL.

Parlamentari din Comisia mediu și dezvoltare 
regională într-o vizită de monitorizare 

în Regiunea de Dezvoltare Centru
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deputaților despre succesul pro-
iectelor implementate în localitate. 
„Suntem ambiţionaţi să ducem la 
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Tema ediției

Servicii îmbunătățite în domeniile de aprovizionare cu apă 
și canalizare și e� ciență energetică în clădirile publice cu 

suportul Uniunii Europene și Guvernul Germaniei
Un Acord de Finanțare care prevede ac-
cesul sporit al cetățenilor Republicii Mol-
dova la servicii îmbunătățite de aprovizi-
onare cu apă și canalizare și de e� ciență 
energetică în clădirile publice a fost sem-
nat între Republica Federală Germania și 
Uniunea Europeană (UE).
Agenția de Cooperare Internațională a Ger-
maniei (GIZ) și Delegația UE în Republica 
Moldova au semnat Acordul de Grant pri-
vind „Elaborarea proiectelor tehnice și a 
documentației de licitație pentru lucrările 
de construcție în cadrul proiectelor selec-
tate ce țin de domeniul aprovizionare cu 
apă și canalizare (AAC) și e� ciență energe-
tică (EE) în cele trei Regiuni de Dezvoltare 
din Republica Moldova”. Acțiunea este im-
plementată prin intermediul proiectului 
„Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova” (MSPL). Bugetul total 
este de 3,5 milioane Euro oferite de Uniu-
nea Europeană și 325 mii Euro de Ministe-
rul German pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare. Implementarea Acțiunii este 
prevăzută pentru perioada iulie 2017 – de-
cembrie 2018.

Obiectivul general al acestei acțiuni este 
sporirea accesului cetățenilor Republicii 
Moldova la serviciile îmbunătățite de apro-
vizionare cu apă și canalizare, dar și cele de 
e� ciență energetică în clădirile publice. Ca 
urmare a Acordului semnat, va �  elaborată 
documentația tehnică a 10 proiecte în do-
meniul aprovizionării cu apă și canalizare și 
8 proiecte în domeniul e� cienței energetice 
în clădirile publice. Drept rezultat, cetățeni 
din aproximativ 25 localități din Republi-
ca Moldova vor deveni bene� ciari � nali ai 
acestor măsuri.

În cadrul ședinței de lansare o� cială a 
Acțiunii, care a avut loc în luna iulie, Aneil 
Singh, Șeful Secţiei Cooperare a Delega-
ţiei UE în Republica Moldova a menționat 
că: „Prin intermediul acestui proiect vrem 
să obținem rezultate concrete pentru 
populația țării. Această acțiune este de o 
importanță esențială și are ca scop ela-
borarea documentației tehnice ce ține de 
investițiile pe scară largă. Sunt două dome-
nii prioritare spre care se orientează acest 
proiect și anume, aprovizionarea cu servicii 
calitative de apă și canalizare și al doilea, 
e� ciența energetică a clădirilor publice. 
Este foarte important aspectul proprietății 
și implicarea comunităților locale și a 
societății civile în implementarea acestor 
18 proiecte”.

În același sens, Ulrich Kleppmann, Șeful 
Secției cooperare și dezvoltare econo-
mică, Ambasada Germaniei în Republica 
Moldova a menționat că unul din cele mai 

importante elemente în implementarea cu 
succes a acțiunii este: „... participarea activă 
a tuturor actorilor implicați. Avem toată în-
crederea, că datorită suportului din partea 

partenerilor MSPL și implicit a populației 
Republicii Moldova, vom putea implemen-
ta cu succes ceea ce ne-am propus”.

„Activitățile din cadrul Acțiunii vor �  imple-
mentate de către Agențiile de Dezvoltare 
Regională, cu suportul proiectului MSPL”, a 
menționat Alexandr Muravschi, Consultant 
Național Superior GIZ/MSPL. Menționând, 
de asemenea că, „pentru implementarea 
cu succes a Acțiunii va �  nevoie de un efort 
comun al tuturor actorilor implicați, inclusiv 
autoritățile publice locale”.

Dorin Andros, Secretar de Stat în cadrul 
MADRM a mulțumit Delegației Uniunii Eu-
ropene în Republica Moldova, Guvernului 
Germaniei și tuturor partenerilor de dez-
voltare implicați pentru suportul acordat, în 
special pentru această Acțiune, care: „...este 
o primă etapă – ce are drept scop pregăti-
rea documentației tehnice – însă una foarte 
importantă și necesită multă responsabi-
litate. Termenii sunt deosebit de restrânși, 
iar responsabilitatea este dublă, din simplu 
considerent, că noi ne-am asumat respon-
sabilitatea alături de GIZ să avem nu doar 
documentele pregătite în timp, dar și ca 
acestea să � e calitative”.

importante elemente în implementarea cu partenerilor MSPL și implicit a populației 

de asemenea că, „pentru implementarea 
cu succes a Acțiunii va �  nevoie de un efort 
comun al tuturor actorilor implicați, inclusiv 
autoritățile publice locale”.

Germaniei și tuturor partenerilor de dez-
voltare implicați pentru suportul acordat, în 
special pentru această Acțiune, care: „...este 
o primă etapă – ce are drept scop pregăti-

considerent, că noi ne-am asumat respon-
sabilitatea alături de GIZ să avem nu doar 
documentele pregătite în timp, dar și ca 
acestea să � e calitative”.
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Opinii

Rolul Adiministrației Publice Locale 
în procesul de Dezvoltare Regională

Politica de dezvoltare regională a fost concepută în vederea 
asigurării unui echilibru de dezvoltare atât între regiunile de 
dezvoltare cât și în interiorul acestora, utilizând diferite meca-
nisme de evaluare a disparităților, iar ulterior � ind aplicate in-
strumente de intervenții în diferite sectoare ale economiei.
O abordare evidentă a unei politici de dezvoltare regională integra-
tă și durabilă este implicarea activă a autorităților locale în elabo-
rarea politicilor sectoriale naționale, ei � ind acea „portavoce” care 
trebuie să promoveze necesitățile de dezvoltare la nivel local. Totuși 
aceste necesități trebuie argumentate, examinate și integrate în ca-
drul unui document de politici care ar stabili o viziune unică și agre-
ată de majoritatea populației pentru a �  pusă în aplicare. Astăzi în 
Republica Moldova există o multitudine de documente de politici 
sectoriale, care stabilesc trăsături generale de dezvoltare a sectoru-
lui, însă o foarte mică parte dintre acestea includ în sine o abordare 
teritorială de implementare și rolul autorităților locale în tot acest 
mecanism, � indu-le oferite o abordare de programare și plani� care 
strategică mai mult centralizată și de birou.

Din aceste considerente, logica implementării politicii de dezvolta-
re regională este asigurarea obligatorie a unui dialog continuu cu 
autoritățile locale de nivelul I și II.

Rolul autorităților locale în procesul de implementare al politicii de 
dezvoltare regională poate �  delimitat din două perspective:

1.  în calitate de partener al autorităților centrale la implementarea 
prevederilor documentelor de politic; și,

2. identi� carea conceptelor de proiecte investiționale, locale și 
regionale, în dependență de sector și identi� carea surselor de 
implementare a acestora.

Astăzi însă, reieșind din cele 2 perspective menționate, putem 
identi� ca mai multe lacune, care afectează implicarea pe deplin a 
autorităților locale:

a. dezbinarea politică și respectiv a conducătorilor autorităților 
locale de ordin politic, religios etc. – din care motiv este redusă 
percepția necesității de promovare a cooperării intermunicipa-
le;

b. lipsa unui dialog continuu între autoritățile centrale și cele loca-
le (cauzate din diferite motive și diferiți actori) – din care motiv 
este redusă capacitatea de informare 
a populației privitor la documentele 
de politici elaborate în diferite dome-
nii și respectiv despre oportunitățile 
oferite sau reglementările impuse;

c. participarea redusă a autorităților lo-
cale la elaborarea documentelor de 
politici de nivel național și regional 
– creează impedimente de percepție 
a unui anumit document și respectiv 
reduce motivarea autorităților locale 
de a-și ajusta planurile de dezvoltare 
locale la documentele de nivel regio-
nal sau național;

Pentru a-și îndeplini rolul suprem și anu-
me de a aduce bunăstare în localitățile pe 
care le conduc, autoritățile locale trebuie 
să pună în aplicare un mecanism pilotat 
de către Ministerul Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului cu suportul 

Agenției Internațional de Cooperare a Germaniei, 
bazat pe 5 piloni:

1. Plani� care și programare locală integra-
tă – care reprezintă un exercițiu de ajustare a 
planurilor de dezvoltare locală la prevederile 
strategiilor regionale și naționale, fapt care va 
îmbunătăți capacitatea de dialog între nivelul 
central și cel local de guvernare, � ind asigurată 
o abordare unică la nivel de țară.

2. Îmbunătățirea cooperării între APL-uri. 
Acest element va permite elaborarea și imple-
mentarea unor proiecte comune regionale, 
fapt care va contribui la prestarea unor servi-
cii publice de calitate și cu costuri acceptabile 
pentru populație. Inclusiv, va crește capacita-
tea de asigurare a durabilității proiectelor.

3. Investiții pentru a optimiza infrastructura 
de prestare a serviciilor. În prezent, majorita-
tea fondurilor de � nanțare, � e ele interne sau externe, solicită 
contribuția localității. Bugetele separate ale autorităților nu le 
permit colectarea sumelor necesare pentru contribuții, iar cu-
mulativ ar oferi posibilitatea de atragere a surselor � nanciare 
suplimentare.

4. Creșterea capacităților APL-urilor și prestatorilor de servicii. 
Aceste capacități se referă atât la îmbunătățirea bazei tehnico-
materiale a prestatorilor de servicii cât și creșterea capacității de 
management (gestionarea corectă și e� cientă, stabilirea tarife-
lor etc.).

5. Mobilizarea și conștientizarea populației – ultimul dar 
nu și mai puțin important element al acestui pentagon. 
Conștientizarea populației trebuie realizată începând cu dez-
voltarea conceptului, astfel încât pe viitor să � e evitate situații 
de manipulare a oamenilor, � ind clar prezentate efectele soci-
ale, economice și de impact asupra mediului în rezultatul im-
plementării proiectului. De asemenea, pentru domenii cum ar 
�  managementul deșeurilor solide și serviciile de canalizare, 
populația trebuie informată privitor la necesitatea conectării la 
servicii și achitarea taxelor, elemente care vor �  decizionale în 
ceea ce privește implementarea proiectelor.

Dorin Andros,
Secretar de stat, 
Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale 
și Mediului
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Ce impresii ați avut despre Republica Moldo-
va când ați venit aici prima dată în 2009 și ce 
impresii aveți acum la plecare?
Trebuie să recunosc, că eu, ca și majoritatea 
nemților nu aveam o imagine coerentă a Mol-
dovei atunci când pentru prima dată am ateri-
zat pe aeroportul din Chișinău în septembrie 
2009. Chiar de la bun început, am fost primit de 
viitorii mei colegi și parteneri cu o doză sănă-
toasă a ospitalității moldovenești de-a dreptul 
impresionante, astfel încât toate îngrijorările 
mele s-au spulberat pe loc. Am fost impresio-
nat de faptul, de Chișinău, care este într-adevăr 
cel mai verde oraș din Europa. 

În același timp, am început să înțeleg, că socie-
tatea din Moldova este foarte diversă cu multe 
fațete, elemente, obiceiuri și tradiții unice, care 
pentru un străin nu sunt întotdeauna ușor de 
descifrat și înțeles. Atunci când privesc înapoi 
cu șapte ani, consider că aceste prime impre-
sii nu m-au indus în eroare, deoarece există 
multe lucruri care trebuie văzute, întrebate și 
învățate, și chiar după o perioadă atât de lungă 
sunt convins că au mai rămas multe de desco-
perit. 

Care a fost cea mai mare provocare din 
acești ani pe care i-ați petrecut în Republica 
Moldova?
Ca să � u sincer, eu plec cu impresia, că mau 
reușit mai mult decât mă așteptam să fac mai 
multe lucruri bune. La început au fost și mul-
te obstacole, care au fost depășite. Dar, poate 
acest fapt în sine evidențiază una din cele mai 
mari provocări legate de dezvoltarea socio-
economică, cu care – conform experienței 
mele – se confruntă societatea moldoveneas-
că: deseori am avut impresia, că orice inițiativă 
pozitivă și ambițioasă privind progresul țării 

era imediat înconjurată 
de o sumedenie de îndo-
ieli și orice actor optimist 
și dinamic, care îndrăznea 
să creadă în schimbare 
era îndată încercuit de 
un scepticism foarte răs-
pândit. 
Vă rog să nu mă înțelegeți 
greșit. Atunci când e vor-
ba de idei și inițiative 
noi, re� ecțiile critice în 
acest sens sunt absolut 
esențiale pentru a mini-
miza riscul unui eșec și 
în cazul proiectelor de investiții publice, nu 
ai dreptul să � i naiv sau iresponsabil. Totuși, 
au fost multe momente când îmi doream să 
am parte de mai multă încredere și ca atitudi-
nea din jur să � e una optimistă, de genul ‘da, 
noi vom reuși’. În decursul acestor ani, multe 
experiențe au arătat, că lucrurile au mers bine, 
că ideile, planurile și proiectele elaborate cu 
eforturi comune au putut �  de fapt implemen-
tate și că schimbarea poate avea loc. Ca până, 
într-un � nal lumea să poată spune, că provoca-
rea a putut �  transformată în oportunitate.

Proiectul MSPL este practic copilul dumnea-
voastră. Ce a însemnat acest proiect pentru 
dumneavoastră?
MSPL a fost inițial conceput de o echipă de 
experți în timpul unui proces de evaluare în 
2008, înainte ca implementarea Legii cu pri-
vire la Dezvoltarea Regională să �  fost adop-
tată și, înainte ca oricare dintre instituțiile din 
domeniul dat să �  fost create. În 2010, când a 
început implementarea proiectului MSPL, Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

(la acea vreme) fuseseră creat recent, 
astfel proiectul GIZ și partenerul său 
instituțional și-au început activitatea 
în același timp practic de la zero. 
Din punctul de vedere al mana-
gerului de proiect, această fază de 
început am perceput-o ca pe una 
foarte energizantă și stimulatoare. 
Eu cred că înțelegerea comună a 
contribuit la crearea unei atitudini 
de competențe partajate și respon-
sabilitate comună – atât cu privire la 
realizări, cât și provocări întâmpina-
te de-a lungul anilor. Acest lucrul a 

fost unul crucial, care a pus bazele succesului 
în acest proiect de cooperare. 

Faptul că pe lângă Ministerul German pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare, mulți alți 
parteneri de dezvoltare s-au alăturat acestui 
proces – Ministerele de Afaceri Externe ale 
României, Suediei, Elveției și Comisia Europea-
nă – a sporit nivelul de angajament și profesi-
onalism al tuturor colegilor implicați, atât din 
cadrul GIZ, cât și celor din cadrul instituțiilor 
moldovenești. 

Probabil, cel mai bun mod de a descrie 
experiența proiectului MSPL din punctul meu 
de vedere, este de a-l compara cu o expediție 
într-un teritoriu necunoscut, una captivantă, 
provocatoare și productivă. A fost cu adevărat 
o plăcere și privilegiu de a �  responsabil de o 
astfel de echipă dedicată, căreia îi doresc tot 
succesul în anii ce urmează.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului (MADRM) (denumirea nouă) este 
partenerul principal al proiectului MSPL. 
Cum a fost să lucrați alături de MADRM și alți 
parteneri ai proiectului în cei șapte ani de 
mandat?
Proiectul MSPL a avut oportunitatea de a 
însoți crearea și consolidarea instituțiilor che-
ie din domeniul Dezvoltării Regionale, astea 
� ind agențiile și consiliile regionale, precum 
și fondul național și consiliul de supraveghere 
al acestuia. Pe lângă acestea, există mult mai 
multe părți interesate cu roluri și mandate im-
portante și coordonarea e� cientă și e� cace a 
unei structuri atât de complexe constituie o 
provocare solicitantă. După părerea mea, or-
ganizarea și menținerea acestei coordonări 
complicate, precum și furnizarea informației, 

Philipp Johannsen, fost director de țară GIZ și manager al proiectului  
‘Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova’ (MSPL).

Philipp Johannsen:
„Provocările pot fi  transformate 

simplu în oportunități...”

fost unul crucial, care a pus bazele succesului 

(la acea vreme) fuseseră creat recent, 
astfel proiectul GIZ și partenerul său 
instituțional și-au început activitatea 
în același timp practic de la zero. 
Din punctul de vedere al mana-
gerului de proiect, această fază de 
început am perceput-o ca pe una 
foarte energizantă și stimulatoare. 
Eu cred că înțelegerea comună a 
contribuit la crearea unei atitudini 
de competențe partajate și respon-
sabilitate comună – atât cu privire la 
realizări, cât și provocări întâmpina-
te de-a lungul anilor. Acest lucrul a 
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orientării și îndrumării necesare tuturor actori-
lor implicați a constituit succesul cel mai mare 
al MADRM. 

Este esențial ca � ecare parte interesată, înce-
pând cu cetățeanul de rând dintr-un sat, care 
este membrul comitetului local și terminând 
cu Viceprim-ministrul în calitate de președinte 
al Consiliului Național de Coordonare a Dez-
voltării Regionale (CNCDR), să � e conștientă 
de rolul și mandatul său și să dispună de toată 
informația necesară pentru a lua decizii adec-
vate bazate pe dovezi. 

Rolul proiectului MSPL a fost acela de a acorda 
asistență și de a facilita acest proces complex 
fără a înlocui vreodată instituțiile responsabile 
din Moldova. Eu cred, că restructurarea în curs 
a instituțiilor publice din Moldova, atât la nivel 
central, cât și la cel local, va reduce semni� cativ 
costurile de tranzacționare și va spori e� ciența 
și e� cacitatea procesului de dezvoltare regio-
nală. 

În acest context Consiliile Regionale pentru 
Dezvoltare (CRD) și Comisiile Regional Secto-
riale (CRS) ale acestora au un rol foarte impor-
tant și eu sper că instituțiile la nivel central le 
vor acorda sprijinul necesar și libertatea adec-
vată de a lua decizii sănătoase în numele regi-
unilor pe care le reprezintă.

În numai 7 ani din 2009 până în 2016, buge-
tul proiectului MSPL s-a mărit de la 2 mili-
oane Euro până la 80 milioane Euro. Acesta 
este unul din cele mai reușite proiecte din 
Republic Moldova. În care sectoare au fost 
direcționate sursele � nanciare, care au fost 
proiritățile până acum și dacă e posibil?
Proiectului MSPL i s-a încredințat un volum 
substanțial de fonduri publice – bani de la 
contribuabilii din țările donatoare – pentru a 
asigura dezvoltarea capacităților instituțiilor 
moldovenești responsabile pentru Dezvolta-
rea Regională și pentru a permite investiții în 
sectoarele prioritare în ceea ce privește servici-
ile publice locale. Conform cererilor cetățenilor 
din regiunile de dezvoltare ale țării, proiec-
tul MSPL s-a axat pe următoarele sectoare: 
Aprovizionare cu Apă și Canalizare; E� ciența 
Energetică în clădirile publice; Managemen-
tul Deșeurilor Solide și Drumuri Regionale și 
Locale.

Pentru a maximiza impactul și durabilitatea 
intervențiilor, toate activitățile și investițiile sunt 
organizate de către instituțiile responsabile din 
Moldova conform mandatului instituțional al 
acestora, fără crearea structurilor paralele. Pro-
iectul MSPL a sprijinit armonizarea priorităților 
locale cu viziunea strategică, perspectivele de 
politică și standardele și normele naționale la 

nivel regional. Această îmbinare de abordare 
ascendentă și descendentă necesită un nivel 
înalt de angajament din partea instituțiilor 
moldovenești, profesionalism excepțional din 
partea experților naționali și internaționali și 
un sistem cuprinzător de control și echilibrare 
în utilizarea fondurilor publice. 

Sunt convins că, controlul riguros al 
contribuțiilor � nanciare va �  și în continuare o 
provocare majoră prntru proiectul MSPL și în 
acest sens va �  necesar de a identi� ca mai mul-
te modalități inovatoare de a mări implicarea 
cetățenilor, organizațiilor neguvernamentale, 
mass-media și nu în ultimul rând a Parlamen-
tului. Cheia pentru atragerea reușită a multor 
investitori în dezvoltarea regională a constat 
în nivelul de încredere în supravegherea și 
controlul fondurilor, pentru că pe cât de lung 
durează să dezvolți și să câștigi această încre-
dere, la fel de repede aceasta poate �  pierdută 
atunci când sunt descoperite practicile corup-
te. Luând în considerare necesitățile mari ce țin 
de îmbunătățirea furnizării serviciilor publice 
în regiunile de dezvoltare ale Moldovei, am în-
tr-adevăr speranța, că această creștere remar-
cabilă a investițiilor în cadrul proiectului MSPL 
poate �  menținută și chiar mărită pe viitor. 

Autoritățile Publice Locale (APL) reprezin-
tă unul din elementele cheie în procesul 
de dezvoltare a unei țări în ansamblu și a 
comunităților în parte. Care ar �  sfatul dum-
neavostră pentru APL-uri ca acestea să de-
vină cu adevărat mai active în promovarea 
politicilor de dezvoltăre regională și care 
competențe și capacități ale APL-urilor ar 
trebui îmbunătățite? 
Mi-a plăcut cu adevărat să lucrez cu un nu-
măr mare de primari, președinți de raion și 
reprezentanți ai autorităților publice locale 
și consilii foarte motivați și dedicați. Așa cum 
aceștia activează și locuiesc cel mai aproa-
pe de cetățeni, ei sunt foarte conștienți de 

necestitățile, așteptările și ideile comunităților 
pe care le reprezintă și le deservesc. 

Proiectul MSPL a reușit să promoveze diferite 
cazuri ambițioase de cooperare inter-comu-
nitară, care necesită o coordonare foarte des-
chisă, structurată și cali� cată dintre un număr 
considerabil de APL-uri. Obiectivul în acest 
sens este managementul comun al servicii-
lor publice locale într-un mod mai economic 
și profesionist în vederea furnizării de servicii 
îmbunătățite către cetățeni. 

În cadrul acestui proces, reprezentanții 
comunităților implicate învață să plani� ce, 
implementeze și administreze proiecte de 
investiții complexe ca o echipă comună, care 
promovează înțelegerea și aprecierea coope-
rării locale. Cred, că aceste experiențe vor �  
valoroase în procesul care urmează de fuziune 
a APL-urilor, care din punctul meu de vedere 
este unul indispensabil pentru sporirea cardi-
nală a e� cienței și e� cacității dezvoltării locale 
și regionale în Moldova. 

O astfel de reformă teritorial-administrativă ca 
și în multe țări din Europa și din toată lumea 
poate consolida profund capacitățile, rolurile 
și mandatele APL-urilor și forti� ca vocea lor 
în relația cu administrația publică centrală și 
comunitatea de donatori. De aceea, aceasta 
este în opinia mea o reformă crucială care va 
duce la instituții locale mai puternice, cu ade-
vărat descentralizate și în imediata apropiere 
a cetățenilor – bene� ciari ai serviciilor publice 
locale. 

Care este cea mai mare realizare a dumnea-
voastră în Republica Moldova pe care ați dori 
să o luați și să o dați ca exemplu în alte țări 
sau proiecte în care veți lucra?
Sunt foarte mândru de nivelul înalt de dedicație 
și profesionalism al echipei proiectului MSPL și 
a celei a GIZ Moldova în general, un lucru pe 
care îl consider îndeosebi remarcabil, luând 
în considerare creșterea rapidă a personalului 
în ultimii ani. Împreună am reușit să plani� -
căm, bugetăm, implementăm și monitorizăm 
sarcini complexe, prin încorporarea sumelor 
considerabile de fonduri adiționale din partea 
multor donatori, menținând în același timp un 
mediu de lucru foarte agreabil și stimulator cu 
un mare simț al tovărășiei și umorului. Consi-
der, că aceasta a fost ceva foarte prețios și sper, 
de asemenea că voi depune eforturi pentru a 
promova astfel de condiții în viitoarele scena-
rii, propagând întotdeauna experiențele mari 
din Republica Moldova – Multumesc frumos 
tuturor!
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Sprijinul Guvernului României acordat 
Republicii Moldova în domeniul dezvoltării 

regionale și locale: succese și perspective de viitor
România susține ferm 
opțiunea europeană a 
Republicii Moldova, în 
baza documentului de 
Parteneriat Strategic bi-
lateral semnat între cele 
două state în anul 2010. 
Opțiunea europeană 
reprezintă unica moda-
litate de consolidare a 
democrației și statului 
de drept și de asigurare 
a securității, stabilității 
și prosperității. Suntem 
convinși că avansarea 
Republicii Moldova pe 

calea sa europeană va produce efecte de 
durată, sustenabile, cu impact direct și po-
zitiv pentru toți cetățenii. Comisia mixtă 
interguvernamentală România-Republica 
Moldova este responsabilă de coordonarea 
întregului mecanism bilateral de sprijin.

Un aspect important urmărit de România 
se referă la întărirea instituțiilor publice din 
Republica Moldova, cu obiectivul asigurării 
rezilienței la provocările interne și la cele re-
gionale și care să permită atât consolidarea 
dezvoltării democratice, cât și respectarea 
principiilor statului de drept și a regulilor 
economiei de piață funcționale. În acest 
scop, Republica Moldova a reprezentat pen-
tru România, în ultimii 10 ani, statul prioritar 
al asistenței o� ciale pentru dezvoltare și cu 
siguranță această abordare va �  menținută 
și pe viitor, atât timp cât autoritățile de la 
Chișinău vor urma ferm calea integrării 
europene. Practic nu există un sector din 
Republica Moldova care nu a bene� ciat 
sau nu bene� ciază de asistență din partea 
României.

România a contribuit activ la proiecte meni-
te să sprijine politicile naționale și locale de 
dezvoltare regională pentru comunitățile 
din Republica Moldova. Un 
exemplu de succes este 
proiectul implementat îm-
preună cu partenerii noștri 
de la Agenția de Cooperare 
pentru Dezvoltare a Ger-
maniei (GIZ), care a vizat 
construcția sistemului de 
aprovizionare cu apă în co-
muna Roșu, raionul Cahul. 
În prezent, sunt în curs lu-
crările pentru construcția 
sistemului de canalizare în 
aceeași localitate.

Guvernul României a acor-
dat, de asemenea, un sprijin 

important pentru producă-
torii agricoli din Republica 
Moldova, astfel încât aceștia 
să poată bene� cia de avan-
tajele consistente ale Acor-
dului de Liber Schimb, Apro-
fundat și Cuprinzător cu UE. 
În acest sens, este de remar-
cat proiectul implementat în 
perioada 2014-2015, alături 
de aliatul nostru strategic – 
SUA, pentru construcția unei 
case de ambalare a fructelor 
în comuna Costești, raionul 
Ialoveni. Acest proiect a be-
ne� ciat și de resurse � nan-
ciare din Fondul Național de Dezvoltare 
Regională al Republicii Moldova (FNDR). În 
2017, a fost � nalizat un alt proiect � nanțat 
de România destinat sporirii capacităților 
producătorilor de miere din nordul Repu-
blicii Moldova, astfel încât aceștia să-și poa-
tă exporta produsele pe piața UE. În cadrul 
acestui proiect, am dezvoltat un parteneriat 
solid cu Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului (MADRM).

Pe lângă proiectele sprijinite de România 
în domeniul dezvoltării regionale, încu-
rajăm autoritățile publice regionale și lo-
cale, reprezentanții mediului academic și 
ai societății civile să participe activ la pro-
iectele desfășurate în cadrul programelor 
transfrontaliere europene, precum Pro-
gramul Operațional Comun România-Re-
publica Moldova 2014-2020 și Programul 
Operațional Comun Marea Neagră 2014-
2020. În acest sens, subliniem importanța 
identi� cării din timp a posibililor parteneri 
din România din județele transfrontaliere 
participante la aceste programe. În același 
timp, România sprijină implicarea mai acti-
vă a autorităților Republicii Moldova în pro-
iecte din cadrul Strategiei Uniunii Europene 

din Regiunea Dunării (SUERD). În calitate de 
stat co-fondator, alături de Austria, al aces-
tei inițiative, considerăm foarte importantă 
dezvoltarea unor proiecte comune menite 
să promoveze dezvoltarea economică prin 
respectarea normelor de protecție a me-
diului și a habitatelor naturale din regiuni-
le care se a� ă în bazinul acestui � uviu de 
importanță continentală.

Orice proces de acordare de asistență, presu-
pune realizarea unor contacte nemijlocite cu 
parteneri internaționali, naționali, regionali 
sau locali, din care cu siguranță cu toții au 
câte ceva de învățat. Din experiențele noas-
tre am acumulat cunoștințe și experiența, 
pe care dorim să le împărtășim cetățenilor 
Republicii Moldova. Astfel, în primul rând 
evidențiem importanța promovării mai acti-
ve a cooperării intercomunitare, care poate 
contribui la crearea de oportunități pentru 
dezvoltarea unor servicii cât mai atractive și 
la un cost cât mai accesibil pentru cetățeni. 
În al doilea rând, experiența dobândită în de-
rularea proiectelor ne-a atras atenția asupra 
necesității implementării depline de către 
Republica Moldova a standardelor europe-
ne în construcții pentru toate tipurile de lu-
crări, astfel încât locuitorii satelor și orașelor 
din Republica Moldova să poată bene� cia 

de cele mai moderne soluții la 
construirea infrastructurii pen-
tru serviciile publice comunita-
re, � e că vorbim de gestionarea 
deșeurilor, aprovizionarea cu apă 
și canalizare, drumuri publice, 
sisteme de iluminat stradal. Și nu 
în ultimul rând, este important să 
știi ceea ce vrei să realizezi, pen-
tru a capacita în mod corespun-
zător nu numai resursele materi-
ale necesare, dar mai ales pe cele 
umane, care să � e capabile să 
ducă la bun sfârșit orice proiect, 
în deplină transparență, conform 
standardelor europene.

Daniel Ioniță, 
Ambasador extraordinar 

și plenipotențiar 
al României în 
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Parteneriate și Colaborare Internațională

Lansarea unui nou proiect cu partenerii 
din Polonia în vederea dezvoltării urbane

În vederea schimbului de bune practici și 
dezvoltare a capacităților în promovarea 
politicii de dezvoltare regională, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu-
lui colaborează de mai bine de 6 ani cu Mi-
nisterul Dezvoltării Economice din Republica 
Polonia. Colaborarea s-a dovedit a �  e� cien-
tă, întrucât în rezultatul acesteia, la 6 iulie 
2017 a fost lansat un nou proiect „Sprijinirea 
administrației publice din Republica Moldo-
va în implementarea politicii regionale prin 
dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”. 
După modi� cările legislației (completările 
la Legea privind organizarea administrativ-
teritorială, Nr. 764 din 27.12.2001) încă opt 
orașe din Republica Moldova au obţinut sta-
tut de municipiu și acesta este primul pro-
iect în care orașele vor bene� cia direct de 
suport pentru dezvoltare. 

Proiectul urmează a �  realizat în perioada 
2017-2019 de către Ministerul Dezvoltării 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu-
lui în colaborare cu Ministerul Dezvoltării 
Economice din Republica Polonia și Centrul 
de Informare pentru Autoritățile Locale / 
Reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldo-
va. Acesta este al 6 proiect � nanțat în cadrul 
programului de asistență al Ministerului 
Afacerilor Externe din Polonia.

Proiectul își propune drept scop să 
îmbunătățească sistemul de implemen-
tare a politicii regionale prin dezvoltarea 
orașelor acordând o atenție deosebită 
intervențiilor de revitalizare ca instrument 
important de dezvoltare urbană și de ela-
borare a strategiilor. Revitalizarea orașelor 
presupune implicarea activă a comunității 
locale, astfel încât nu se limitează la rolul 

de bene� ciar ci și generator, ulterior imple-
mentator al soluțiilor. 

În cadrul proiectului se va oferi asistență 
tehnică și consiliere la nivel național și re-

gional pentru dezvoltarea 
orașelor din Moldova, iar 
la nivel local prin consiliere 
se vor elabora programe 
de revitalizare urbană și se 
vor implementa proiecte 
demonstrative. Implemen-
tarea acestui proiect va de-
rula în trei etape:

1. Inițial vor �  create 
grupuri de lucru din 
care vor face parte 
reprezentanți ai muni-
cipiilor, agențiilor de 
dezvoltare regională 
și ministerului. Vor �  

elaborate documentele de suport în 
baza cărora va derula implementarea 
proiectului.

2. Ulterior, aleșii locali și ceilalți specialiști 
vor �  instruiți și vor bene� cia de consili-
re în aplicarea bunelor practici în dome-
niul revitalizării urbane.

3. La cea de a treia etapă, orașele vor ela-
bora concepte de proiecte concrete, vor 
participa în cadrul apelului organizat de 
Centrul de Informare pentru Autoritățile 
Locale / Reprezentanța Solidarity Fund 
PL în Moldova.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regiona-
le și Mediului colaborează cu instituția de 
pro� l din Polonia în baza Memorandumul 
de Înțelegere privind cooperarea în dome-
niul dezvoltării regionale, semnat între mi-
nisterele ambelor țări, la 18 februarie 2010 
la Varșovia. 

Oxana Paierele,
Șefa direcţiei analiză, 
monitorizare și 
evaluare a politicilor 
Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale 
și Mediului
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Istorie de Succes

„Drumul care ne unește…”
Luminița Netedu,

Specialistă în comunicare,
Agenția de Dezvoltare Regională Sud

15 mii de cetățeni din localitățile Sagai-
dac, Batâr, Mihailovca, Selemet, Porum-
brei, Suric, Codreni și Satul Nou din ra-
ionul Cimișlia se pot lăuda astăzi cu un 
drum mai bun spre capitală. Proiectul 
„Reconstrucția drumului Sagaidac – Po-
rumbrei M3 (variantă asfaltată)” a fost 
� nanțat din Fondul Național de Dezvol-
tare Regională (FNDR) și a avut drept 
obiectiv reconstrucția a 2,68 km de drum 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regional și local. 
Viorica Mogoreanu din satul Sagaidac, ra-
ionul Cimișlia, psiholog de specialitate, 
activează, în timpul de față, în calitate de 
manager la Casa Concordia din municipiul 
Chișinău. Anterior femeia a lucrat la școala 
din satul de baștină. Dar de când localnicii 
din Sagaidac și din satele învecinate au că-
pătat un drum de acces mai bun spre capi-
tală, ea, ca și mulți alți săteni de-ai săi, și-a 
găsit de muncă în Chișinău.

“Fac zilnic 25-30 de minute până în mar-
ginea Chișinăului. Drumul este unul foar-
te bun. De aceea și se circulă ușor și rapid 
pe el. Pare de necrezut, dar dimineața, 
din cauza ambuteiajelor, mai greu este să 
ajung din marginea orașului până la ser-
vici, decât de acasa, din Sagaidac, până 
în capitală”, o spune cu seninătate și opti-
mism Viorica Mogoreanu.

Femeia mai adaugă că, în anii precedenți, 
când încă nu era construit drumul Sagai-
dac-Porumbrei, ca să ajungă de acasă până 
la Chișinău, trebuia să facă două ore bune, 
� ind nevoită să o ia prin Căinari, Căușeni, 
pe unde se putea circula, la acea vreme, mai 
sigur. Mai ales iarna era di� cil pentru locui-
torii acestui sat, dar și pentru cei din satele 
învecinate — Satul Nou, Selemet, Suric, Co-
dreni ș.a să se deplaseze în inima țării pen-
tru a ajunge la medic, la cumpărături sau în 
altă parte.

Și Aurel Buzilan din localitatea Satul Nou a 
aceluiași raion, ca și mulți săteni ai săi, pen-
tru a supraviețui, și-a construit o seră. Omul 
își capătă o bucată de pâine crescând legu-
me și zarzavaturi, pe care merge în sezon să 

le vândă � e în centrul raional, � e în capitală. 
“Dacă anterior realizam producția crescută 
în exclusivitate doar la piața agricolă din 
orașul Cimișlia, acum, însă, de când se poate 
ajunge lesne și mult mai repede la Chișinău 
pe drumul nou-nouț, asfaltat, mi-am reori-
entat într-acolo piața de desfacere. Mai ales 
că iau și un preț mai bun pentru producția 
crescută. Și cumpărători am acum mult mai 
mulți”, se laudă legumicultorul.

De la Ioana Leorda, primarul satului Sa-
gaidac, a� ăm că drumul de pomină a fost 
reparat între anii 2013-2014, în cadrul pro-
iectului investițional “Reconstrucția dru-
mului Sagaidac-Porumbrei- M3 (Chișinău-
Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești frontieră cu 
România cu lungimea de 2,68 km, raionul 
Cimișlia”, implementat de Agenția de Dez-
voltare Regională (ADR) Sud din sursele 
Fondului Național de Dezvoltare Regională 
(FNDR).

“A fost un mare succes pentru noi să aplicăm 
cu acest proiect de reabilitare și dezvoltare 
a infrastructurii de transport la ADR Sud, în 
cadrul celui de-al doilea apel de propuneri 
de proiecte anunțat de Ministerul Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale și Mediului, și 
să obținem � nanțare. Ținând cont de faptul 
că, la acel moment, acea porțiune de drum, 
care necesita de a �  reabilitată, se a� a într-o 
stare dezastruoasă și era îngreunat accesul 
spre drumul național M3 nu doar a 2500 de 
locuitori ai satului Sagaidac, ci și a circa12 
mii de cetățeni din localitățile învecinate”, 
a� rmă doamna primar.

“Deși în anul 2000 drumul a fost, într-o mă-
sură oarecare, reparat, � ind acoperit cu un 

strat de pietriș,în scurt timp el s-a deteriorat 
din nou și oamenii erau nevoiţi să meargă 
pe ocolite pentru a ajunge la traseul naţio-
nal care duce spre Chișinău”, adaugă Ioana 
Leorda. Impactul regional al proiectului a 
constituit, până la urmă, un factor determi-
nant în alocarea de către autoritățile cen-
trale a resurselor � nanciare în valoare de 16 
milioane de lei din FNDR.

Astfel, la 7 octombrie 2013 au început lu-
crările de construcţie a drumului, iar la 11 
septembrie 2014 acesta a fost deja dat în 
exploatare. De notat, că deși durata proiec-
tului de reconstrucție a drumului Sagaidac-
Porumbrei a fost de 24 luni, acesta s-a reali-
zat efectiv în 8 luni.

Maria Culeșov, directorul ADR Sud, vine să 
menționeze și ea că acest proiect este unul 
de succes. “Cine are ocazia, astăzi, să se de-
plaseze pe acest drum, este imposibil să nu 
remarce calitatea impecabilă a acestuia. 

Pentru conducătorii auto este o plăce-
re să circule pe un asemenea carosabil. 
Ar �  bine ca în � ecare localitate din țară 
să existe câte un drum de o asemenea 
calitate, astfel încât cetățenii să se poată 
bucura de o mai mare siguranță la tra� c, 
de un acces mai sporit la rețeaua de dru-
muri naționale și de un trai mai bun”.

În cele din urmă, necesită a �  menționat 
și faptul că nu doar insistența unei fe-
mei primar, ci și buna colaborare dintre 
autorităţile publice locale, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și 
Agenţia de Dezvoltare Sud a dus la realiza-
rea obiectivului propus, creând condiţii mai 
bune pentru dezvoltarea social-economică 
a localităţilor.
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