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Sumar executiv

Dezvoltarea regionala reprezinta o parte indispensabild a procesului de dezvoltare a tdrii 9i
presupune asigurarea diversificdrii activitdlilor economice, stimularea investitiilor, reducerea
gomajului gi lmbunetetirea nivelului de trai. Concomitent, aceasta constituie un imperativ
asumat de Guvernul RM, care gi-a confirmat angajamentul ferm pentru asigurarea echitabile
a ganselor de dezvoltare pe intreg teritoriul lerii. obiectivul vizat se regesegte atit la nivel
legislativ, cit gi la nivelul planificdrii strategice prin promovarea politicilor regionale ce duc la

impulsionarea gi accelerarea dezvoltdrii ldrii in ansamblu, scopul final fiind imbundtefrea
calitetii vietii cetetenilor.

Finalitatea politicii de dezvoltare regionala este orientate spre crearea precondiliilor pentru

asigurarea unor venituri suficiente, a ocuparii gi a asigurerii conditiilor de trai a cetelenilor,
sprijinirea initiativei locale, atragerea investitiilor, crearea gi dezvoltarea intreprinderilor mici
si mijlocii, imbundtdlirea infrastructurii.

Acest raport de progres este o prezentare a realizdrilor in implementarea SNDR2016-2020
in dinamicd gi raport cu anul de referinla.

La aceastd etape, indicatorii SNDR nu contin linte la nivel de fiecare regiune. Lipsa unor
prognoze oficiale ale populaliei face dificild proiectarea unor linte in lipsa datelor cu privire

la dinamica populatiei in urmetoarele decenii.

ln vederea atingerii obiectivelor SNDR 2016-2020, ln perioada anilor 2016-2018 a fost
initiata implementarea a 59 de proiecte cu un cost total de 569,9 milioane lei, fiind finalizate
deja 24 de proiecte.

In domeniul alimenteii cu ape ti seNicii de canalizare:
A fost initiate implementarea a 14 proiecte, dintre care 6 sunt fie finalizate fie in proces de
rcalizate a testelor de calitate pentru darea in exploatare, fiind deja obtinuti urmetorii
indicatori:
r' 215,02 km de retele de apeduct construili din 318,96 planificate;
r' 93,822 km de retele de canalizare din 147,2 km planificate;
r' 3 stalii de epurare construite din 3 planificate;
r' 2 stalii de tratare a apeidin 4 planificate;
r' 2 stalii de captare construite.

in domeniul infrastructurii drumurilor
A fost iniliatd implementare a 13 proiecte, dintre care 6 proiecte sunt finalizate. Pina in
prezent au fost atingi urmdtorii indicatori:
r' 48,258 km drumuri construite / reconstruite din 74,168 km planificate;
r' 27 poduri gi podele reabilitate din 39 planificate.

In domeniul managementului degeuilor solide:
A fost initiatd implementarea unui singur proiect, in rezultatul implementdrii caruia au fost
realizati urmdtorii indicatori:
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r' 32 platforme pentru amplasarea containerelor de cumulare a deseurilor menaiere
solide construite/reabilitate;

r' 1397 containere, pubele de acumulare a deseurilor menajere solide procurate;
r' 1 autospeciale pentru transportarea degeurilor menajere solide procuratd.

ln domeniul dezvoltdrii infrastructuii de supoftin afaceri:
A fost initiatd implementarea a 14 proiecte, dintre care 3 deja sunt finalizate, din obtinuti
urmatorii indicatori:

- A fost construite 1 clddire cu suprafala de 514 m, construita;
- Sunt realizate lucrari de conectare a 4 obiective economice (ZEL, Pl) la servicii publice:
r' 3,770 km de apeduct,
r' 1,140 km de relele de canalizare,
r' 6,120 km de relele de electricitate,
r' 2 statii de transformatoare,
r' 1 statie de epurare,
r' 1 rezervor de acumulare a aoelor reziduale construit.

Spo irea atractiv ite1 i tu ri stice
4 proiecte finalizate si4 proiecte in proces de implementare, fiind atingi urmdtorii indicatori:
r' 8 atraclii turistice, de odihne gi agrement renovate/reabilitate,
r' 5 atractii turistice amenajate.

ln domeniul eficientei energetice in cadiile pubtice:
A fost iniliata implementarea a I proiecte, dintre care 4 au fost finalizate fiind realizati
urmetorii indicatori:
r' 6788 m2 de pereti exteriori izolali,
r' 1157 m2 de fetestre si usi exterioare schimbate,
r' 2468,3 planleu izolat,
r' 14 puncte termice instalate,
/ 425 ml conducte exterioare renovate,
r' 2OO4 m2 de conducte izolate termic,
r' 3 cazane noi de gaze naturale(7so kW) instalate,
r' 1 centrald termice renovatd,
r' 1 sistem solar termic instalat (80 kW);
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Figura 1: Utilizarea milloacelor alocate din FNDR in anii 2011-2018
pentru implementarea proiectelor investitionale
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P?incipalele rezultate oblinute in realizarea politicii de dezvoltare regionali pe
parcursul anului 2018 :

Desfelurarea a 5 gedinte ale Consiliului National de Coordonare a Dezvoltarii
Regionale;

Elaborarea a doue proiecte de hotarire a Guvernului privind modificarea DUP 2017-
2020i
Elaborarea proiectului de hotdrire de Guvern gi Regulamentul privind crearea noii
institutii nalionale care va gestiona Fondul Ecologic Nalional (FEN) gi Fondul Nalional
pentru Dezvoltare Regionala (FNDR);
Elaborarea gi desfegurarea primelor consufteri interne a noului concept al politicii de
dezvoltare regionala in Republica Moldova;
Elaborarea gi desfdgurarea primelor consuftari interne a politicii publice ,,Dezvoltarea
urbana echilibrata in RM";
Elaborarea si aprobarea de catre CNCDR a,,Premiselor revitalizdrii zonelor urbane
degradate";
Elaborarea gi consultarea publicd a,,Liniilor Directoare a revitalizdrii urbane in RM";
Activiteli de implementare a 38 de proiecte investilionale de dezvoltare regionald (6
iniliate)/ 5 proiecte finantate de Guvernul Germaniei prin intermediul GlZ, in domeniile
AAC 9i MDS;
Au fost valorificate mijloace financiare in metime de211,25 milioane lei sau 100 % din
alocdrile prevdzute in FNDR pentru anul 2018 pentru implementarea proiectelor;
A demarat procesulde achizitii publice pentru elaborarea documentalieitehnice pentru
18 proiecte AAC 9i EE finantate din sursele UE;
Desfegurate 154 activiteg de consolidare a capacitdlilor pentru reprezentantii APL si
APC;
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r' Consolidate capacieilile a 867 persoane.

lndicatorii care carucletizeaze dinamica atingerii obiectivelor specificate in Strategia
Nalionala de Dezvoltare Regionala pentru anii 2016-2020 slnt expusi in compartimentele
respective ale acestui Raport.



lntroducere

Strategia Nationala de Dezvoltare Regionale pentru anii 2016-2020 specifice ca scopul
general urmarft de politicile de dezvoltare regionale este asrgurarea dezvolterii echilibrate
a teritoriutui national din punct de vedere economic, social, cultural, de mediu 9i
evitarea
manifesteii ctisparitelibr gi dezechilibrelor de dezvoltare. Astfel, conform Strategiei

,,dezvoltarea regionale constituie ansamblul de mdsuri planificate gi promovate de
autoritelile administratiei publice centrale, regionale gi locale in parteneriat cu divergi actori
publici sau privati pentru a asigura o cregtere economica gi sociala dinamice gi durabile prin

valorificarea eficientd a potenlialului local 9i regional, dar gi a resurselor atrase in acest
sens". Acest document strategic ia in considerare trei elemente principale ale dezvolterii
regiunilor: competitivitatea, coeziunea _si buna guvernare.

Pentru a asigura o dezvoltare socio-economice echilibrate gi durabile a regiunilor de
dezvoltare, pentru perioada de raportare, au fost imbinate eforturile structurilor/instituliilor
de diferit nivel la implementarea unor proiecte complexe de dezvoltare intersectoriale, cu
utilizarea elementelor de inovalie gi eficienF.

Pe parcursul anului 2018 activitdlile, in vederea implementdrii politicii de dezvoltare
regionala, au fost desfagurate ln conformitate cu Planul de activitate al Ministerului,
Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018 9i Planul de aqiuni privind
implementarea Strategiei nalionale de dezvoltare regionala pentru anii 2016-2020.
Realizarea mdsurilor, in vederea atingerii acestor obiective, a fost asigurate de directiile de
profll ale Ministerului s,i instituliile de dezvoltare regionale, prin conlucrarea eficienta cu
partenerii de dezvoltare si in colaborare cu reprezentantii ministerelor sectoriale gi cu
autoritatile publice locale.

Astfel, activitetile au fost orientate spre realizarea urmdtoarelor obiective specifice:

1) asigurarea accesului la servicii gi utilititi publice calitative;

2) asigurarea cregterii economice sustenabile in regiuni;

3) imbunetilirea guvernanlei in domeniul dezvoltirii regionale.

Realizarea activitelilor prevezute de obiectivele vizate au scopul de a atinge urmdtoarele
rezultate:

a) nivelul de trai al populatiei din regiuni sa fie lmbundtdlit;

b) disparitagle regionale diminuate;

c) coeziune teritoriald asigurate;

d) proces migrationaldin regiuni redus.
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Progresul in rcalizarca activitelilor prevezute
urmdtorilor indicatori:

- PIB-ul regional;

- nivelul de serdcie in regiuni;

- indicele de disparitate;

- nivelul emisiilor de gaze cu efect de serd.

de SNDR se va evalua prin estimarea

Pe parcursul anului 2018 a continuat colaborarea cu
partenerii de dezvoltare nalionali gi internalionali, au
fost realizate activitAfi de fortificare a capacitdlilor
actorilor locali, regionali gi nalionali in domeniul
implementarii politicii de dezvoltare regionald, a fost
asigurat un management eficient gi asigurata
transparenta pe intregul spectru de activiteli
desfaQurate.

De asemenea, pe parcursul anilot 20'17 - 2018, in
colaborare cu Biroul National de Statistice, ministerele
de resort gi suportul partenerilor de dezvoltare, a fost stabilit sistemul de monitorizare si
evaluare a implementerii SNDR pentru petioada2016-2020 aprobat prin Ordinul Ministrului
Agriculturii, Dezvolterii Regionale gi Mediului Nr. 226 din Octombrie 2018 cu statut de
pilotare.

Produsul intern brut remine a fi indicatorul de bazd care atesta tendinlele dezvoltdri
economice. ln conformiiate cu datele BNS gi cele prezentare in Strategia Moldova 2030, din
1994 plne ln prezent rata de cregtere medie anuald a PIB-ului a fost de circa 2,7o/o, astlel
incit in anul 2017 nivelul PIB-ului a fost cu 89,6% mai mare decit nivelul corespunzetor
anului 1994. P|B/capita a crescut de la 400 de dolari SUA in anul 1995 la circa 2291 de
dolari SUA in 2017. Republica Moldova a avansat din grupul larilor cu venituri mici in cel al

tarilor cu venituri medii inferioare.

Pe parcursul ultimilor ani inse cregterea PIB-ului a avut loc pe fondul eroderii potenlialului
economic. ln perioada2010-2017 PIB-ul a crescut anualin medie cu 4,5%, depegind nivelul
anului 2008 (anul de pina la criza din 2009) cu 33,1%. Cu toate acestea, in conformitate cu
datele Bencii Mondiale, P|B/capita in Republica Moldova a remas la cel mai scazut nivel
comparativ cu alte,tdri din Europa Centrald li de Est. Analiza structurii PIB-ului dupa resurse
denotd cd cea mai mare pondere o detine categoria,,alte servicii", care, impreund cu
serviciile de come4 gi constructii,1n 20'17, au constituit 57,3% din PlB. Sectorul agricol, in
care activeazd circa o treime din fo(a de muncd, deline o pondere dispropotionat de micd
lnPlB (12,2o/o in 2017), fapt ce denote productivitatea si, respectiv, competitivitatea extrem
de scezuta in acest sector.



Raportate la situatia la nivel national gi avind in vedere primele calculele ale PIB-ului regional
prezentate in Figura 2,ln anii2015-2016 se observe ce si PIB-ul la nivel de fiecare regiunel
a inregistrat o crestere.
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Cu toate acestea, municipiul Chisineu genereaza cel mai mare PIB comparativ cu celelalte
regiuni gi contribuie cu aproximativ 55% in total PlB. Acest fapt confirme cd activitatea
economica este concentrate in mare parte in capitala !6rii gi ce cea mai mare disparitate
remine a fiintre Chigindu $i celelalte regiuni.

Tabelul l: Evolutia indicelui disparitilii PIBR pe locuitor (2014-2016) pe regiuni de
dezvoltare, %

Anul RDN RDC RDS UTA Gegeuzia

2014 62,9 50,93 55,41 57,31

2015 61,28 51 51,72 53,97

20,t6 62,99 52,91 53,52 54,27

Sursa: MADRM
Conform Deciziei nr. 3/18 din 16.02.20'18, in anul 2018, au fost aprobate spre finanlare 38
proiecte din cele incluse in Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, din care 3
proiecte sunt trecetoare din Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2016. in anul
2018 au fost valorificate mijloace financiare in merime de 2'1 1,25 milioane lei sau 100 % din
alocarile prevezute in FNDR pentru anul 2018 pentru implementarea proiectelor.

Principalele domenii prioritare de interventie a politicii de dezvoltare regionali sunt:
. Aprovizionarea cu ape gi canalizare;

1 PIB la nivel regional a inceput s: calculat lncepind cu anul 2015. ln prezent exisu datele doar penru anii
2013,2014,2015 9i 2016. Datele cu privire la PIB pentru anul 2017 vor fi disponibile tn a doua jumdtate a
anului2018.

Figura 2. Produsul intern brut, preluri curente
(miilei)

rI rI
Nord



Dezvoltare regionali

. Drumuri regionale si locale;

. Gestionare degeurilor solide;

. Eficienla energetice a clddirilor publice;

. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri:

. Cregterea atractivitdtii turistice

Conform domeniilor prioritare, mijloacele financiare ale FNDR pentru anul 2018 au fost
repartizate gi valorificate dupe cum urmeaza:

Tabel 2: Proiecte finanlate din FNDR, 2018 (in milioane lei)

Totodatd in regiunile de dezvoltare s-au aflat in implementare 3 proiecte finantate de
Guvernul Germaniei prin intermediul GlZ, in domeniile AAC si MDS. in anul 2018, pentru
implementarea acestor proiecte, au fost planificate mijloace financiare in merime de cca
53,26 milioane lei dintre care, in anul 2018, au fost valorificati 51,55 milioane lei ceea ce
constituie 100 % (diferenta apare in legdtura cu cursul de schimb euroieu). in acelagi
context, in rezultatul semnarii Acordului de Grant dintre GIZ si Delegatia Uniunii Europene
in Republica Moldova privind elaborarea proiectelor tehnice Qi a documentatiei de licitatie
pentru lucrdrile de constructie in cadrul proiectelor selectate ce tin de domeniul AAC gi EE
in trei regiuni de dezvoltare Nord, Centru gi Sud din Republica lvloldova.

Lista respectivd contine 10 proiecte in domeniul aproviziondrii cu ape qi canalizare si 8
proiecte in domeniul eficientei energetice in clddirile publice. lmplementarea actiunii date

Aprovizionare cu api
gi sanitatie

10 325,90 71,22 71,22

lnfrastructura
drumurilor regionale si
locale

7 372,70 51,02 51,02

Managementul
deseurilor solide

1 9,37 2,14 2,14

Eficiente energetice in
clediri publice I 91,27 31,81 31,81

lnfrastructura de
sprijin a afacerilor

8 130,90 32,25
32,25

Sporirea atractivitAtii
turistice ^ 106,03 22,81 22,81

Total 38 1 036,17 2'11,25 2',t't,25
Sursa: MADRM



urmeazd a fi realizate Drin intermediul
in Republica Moldova" (MSPL).

La data 15 februarie 2018 au fost
imolementarea acestor 18 oroiecte.

proiectului,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale

incheiale Memorandumurile de intelegere pentru

Realizdri SNDR la nivel de obiective specifice

1)

Obiectivul Specific 1: Acces asigurat la servicii 9i utilitili publice
calitative

Obiectivul specific vizat presupune rcalizatea unui complex vast de activitdli in vederea
dezvolt6rii infrastructurii de importanle regionale gi loca16 pentru sporirea coeziunii teritoriale
gi diminuarea disparitetilor regionale.

Astfel, mesurile de imbunatelire a presterii serviciilor locale fac parte dintr-o abordare
cuprinzatoare bazatd pe cinci piloni pentru dezvoltarea capacitelilor in:

> stabilirea unor proceduri inlegrate de planificare locald,
> stabilirea structurilor de cooperare intercomunitara,
> asistarea in institulionalizarea instruirii gi educatiei adaptate pentru operatorii de

servicii si autoritdtile locale,
> punerea in aplicare a politicilor de sensibilizare si mobilizare a cetatenilor.

Atingerea acestui obiectiv urmeregte obtinerea urmdtoarelor rezultate:

servicii publice eficientizate de gestionare a deseurilor solide, de alimentare cu ape gi

de canalizare gi de eficienla energetice ln clddirile publice;
beneficiari ai serviciilor publice calitative de gestionare a degeurilor solide, de
alimentare cu ape gi de canalizare, ai drumurilor regionale gi locale, precum gi ai
serviciilor de eficiente energetica ln clddiri publice sint locuitorii regiunilor de
dezvoltare;

3) cooperare intercomunale in prestarea serviciilor publice de gestionare a degeurilor
solide, de alimentare cu ape si canalizare in localitetile selectate, imbundteftd.

MASURA 1,1. Dezvoltarea infrastructurii de importanli regionale si locale

Accesul la servicii gi utilitati publice de AAC Qi MDS, la nivet national, ateste o dinamica
pozitive pe principalii indicatori de referinF faF de valoarea iniliald a anului 2015. in
conformitate cu datele prezentate de cetre BNS, rata de conectare a populatiei la serviciile
de alimentare cu apa la nivel national a crescut cu 2,7 o/0, c.eea ce reprezinta 92,5 mii de
consumatori; la serviciile de canalizare cu 0.9% sau 28 mii de beneficiari. iar rata de
conectare a localitetilor la servicii de colectare a degeurilor menajere a crescut cu 2,6 %,
respectiv 27 de localitdli. (A se vedea Fig. 3 si Anexa la prezentul rapoft ,,Tabelul
generalizato/')
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Figura 3: Rata de conectare a populatiei la servicii de AAC Ai MDS la
nivol national (in %)
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La nivel regiunilor de dezvoltare, rata de conectare a populatiei la servicii de aprovizionare
cu apa in anul 2017, se prezinta ln felul urmator:

Regiunea de dezvoltare Nord - 43,3 0/o;

Regiunea de dezvoltare Centru - 46,90/0;
Regiunea de dezvoltare Sud - 62,9%;
Regiunea de dezvoltare UTA Gdgeuzia - 73,2%;

Indicatorii expugi denote ce situalia cea mai favorabila este ln RD UTA Gagauzia gi mai
stringenH in RD Nord.

Flgura 4: Rata d€ conoctare a populallsl
la servlcll de aprovlzlonare cu apl ln

20u la ntuel reglonalln %
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lndicatorii ce candetizeaze rcaliza.ea masurilor de dezvoltare a infrastructurii de
importante regionala Si locala (prezentaliin fig nr. 5 9i 7) denota o cregtere a numarului de
locuinle 9i localiteli conectate la sistemele de aprovizionare cu apd gi canalizare in perioada
2015-2017. Aceaste cregtere este atestatd atat in mediul urban cat gi in mediul rural, cu
exceptie la numdrul de localitetiin mediul urban, unde se ateste o dinamica constante giin
mediul rural la servicii de canalizare se ateste un regres in 2017 de un 1%, cauza fiind
deteriorarea unuisistem de canalizare, ce a devenit nefunctional.

Figura 5: Numirul localite$lor conectate la
sistemul de AAC (in mii)
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Analiza indicatorilor la nivel regional ateste sporirea numarului de localitdli conectate la

servicii de aprovizionare cu apa in Regiunile de dezvoltare Nord, Centru si Gegeuzia si o
descreqtere in 2017 in Regiunea de dezvoltare Sud.

Conform datelor statistice rata de conectare a populaliei la servicii de canalizare, la nivelul
regiunilor de dezvoltare se exprimd in felul urmdtor: RD Nord- 17,7%; RD Cenhu- 9,5%; RD
Sud-9,9% gi RD UTAG-14,8%; care atestd ce un nivel mai sporit de conestare la serviciul
dat este la Nord, iar o situatie mai dificild este identificatein RD Centru.ln domeniul presterii
serviciilor de canalizare, este specificatd o cres,tere doar la Centru, in celelalte regiuni se
observd o descrestercin 20'17 . (Conform Anexei Tabelul generalizator)
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Figura 5r Rata de conectar€ a populatieila
servicii de canalirarein 2017la nivel

rNord rcentru sud r UTAG
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Cu referire la numdrul locuintelor conectate la servicii de aprovizionare cu ape gi canalizare,
la nivelul regiunilor este prezente o cregtere in Regiunile de dezvoltare Nord, Centru gi

Gagduzia iar la Sud o ugoard descregtere in 2017 la capitolul canalizare. (Vezi Anexa privind
Tabelul generalizator) .

Figura 7: Numirul locuinlelor conectate la sistemul de
AAC (in mii)
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Cauzele identificate care contribuie la descresterile mentionate mai sus, sunt de natura
uzerii sistemelor de apeduct 9i canalizare Si aparitia imposibilitdtii de funcfionare 9i inclusiv
factorul uman in prezentarea datelor

Reiegind din situatia existente 9i in vederea imbundtdtirii nivelului de asigurare cu servicii
de aprovizionare cu apd gi canalizare de calitate, pe parcursul anului 2018, au fost in proces

de implementare 10 proiecte finantate din mijloacele FNDR, pentru implementarea cdrora,
au fost aprobate gi valorificate mijloace financiare in sume de 71,22 milioane lei.

Concomitent este de mentionat ce 3 proiecte incluse in Documentul unic de program pentru

anii 2017-2020 si finantate din mijloacele FNDR, se implementeaza inclusiv cu conhibulia
donatorilor $raini.

regionalin %



in acelagi timp, in regiunile de dezvoltare s-au aflat in implementare 3 proiecte finantate de
Guvernul cermaniei prin intermediul GlZ, in domeniile AAC gi MDS. Pentru implementarea
acestor proiecte, au fost planificate mijloace financiare in merime de cca 53,26 milioane lei

dintre care, in anul 2018, au fost valorificali 51,55 milioane lei ceea ce constituie 100 %
(diferenta apare in legatura cu cursul de schimb euro-leu).

Totodate, cu suportul Guvernului Germaniei, Guvernului Elveliei, prin intermediul GlZ, au
fost in proces de implementare 4 proiecte.

ln anul 2018, a fost semnatAcordul de finantare cu Banca de Dezvoltare KtW din Germania
in valoare de 23,5 milioane euro pentru implementarea proiectului ,,Aprovizionarea cu apd
gi canalizare ln raionul Cahul". De asemenea, a fost semnat Acordul separat privind

imDlementarea Droiectului.

in perioada de raportare au fost realizate pre-condilionalitdtile solicitate de cetre Guvernul
Germaniei pentru realizarea proiectului "lmbundtdlirea infrastructuii de ape in Moldova
Centrald", carc prevede construclia apeductului magistral Chis,ineu - Strageni - Calaras.i,

oferind un grant de 16,5 milioane euro prin intermediul KfW.

De asemenea, in anul 2018, a fost initiatd implementarea primei etape a proiectului

"Construclia apeductului magistral Cahul- Lebedenco - Pelinei - Gevenoasa - Vubene|ti
(satele) - Al. loan Cuza gi retele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei,
Satuc, Gevenoasa, Vladimirovca si Nicolaevca din r-nul Cahul", cu un cost de cca 2,89
milioane euro, grant oferit de cetre Guvernul Elveliei.

ln anul 2018 au avut loc procedurile de achizilie a serviciilor de elaborare a proiectelor
tehnice de executie in ambele domenii de interven.tie din sursele financiare alocate de
Uniunea Europeana. ln rezultatul desfdgurerii a l8 proceduri de achizilii (dintre care 12
repetate) au fost desemnate 18 oferte caqtigetoare in valoare totala de cca 43,90 milioane
lei, '10 - in domeniul AAC ln valoare de cca 37,67 milioane lei si I - in domeniul EE in
valoare de cca 6,23 milioane lei gi, ca rezultat, au fost lncheiate 18 contracte de achizilie a
serviciilor de proiectare (10 in AAC gi 8 in EE). in cadrul acestor proiecte a demarat procesul
de elaborare a documentatiei tehnice de executie.

La capitolul modernizArii 9i/sau crearea infrastructurii de gestionare a degeurilor
solide se atestd o dinamice pozitivd a numdrului locuinlelor si a populaliei ce beneficiaze
de aceste servicii, iar impactul rezultat il reprezintd cresterea nivelului de salubrizare ?i
igienizare in mediul urban s,i rural in regiunile de dezvoltarc. ( vezi Figura 8,9)
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Figura 8: Numirul locuintslor cere
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lar in ceea ce priveqte rata de acoperire a
localitdlilor cu servicii de colectare a degeurilor
menajere solide, situalia se caracterizeaze ptin o
repartizare uniforma aproximativ de 30o/o atat h
nivel nalional cat $i la nivelul celor 4 regiuni de
dezvoltare. (Vezi Anexa pivind Tabelul
generalizator).
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Totodata, o situatie alarmantd in regiuni este manifedate prin prezenta multiplelor spatii
neconforme pentru acumulare degeurilor menajere. Aceste spalii care nu corespund
cerintelor legale, nu sunt autorizate de autoritalile competente ale statului, prezinte un
pericol serios de poluare a mediului si au un impact nociv asupra senatefi populatiei din
localitelile unde sint amplasate.
Astfel, situalia redata in tabel ne indicd ce, nu toate spaliile neconforme identificate pe
parcursul unui an au fost lichidate, iar eforturile depuse in diminuarea impactului existentei
acestor spalii nu sint suficiente.

Tabel 3: Situalia privind spaliile neconforme de depozitare a degeurilor solide

Suaai ,ES

ln vederea atingerii obiectivelor la capitolul managemenl al deseurilor gi imbunata$rii
situatieiin domeniu, pe parcursul anului 2018, ln proces de implementare s-a aflat I proiect

,,Optimizarea sistemului gestionerii degeurilor solide in raionul Vulcanegti", costul total al
proiectului constituie 9,37 milioane lei. Proiectul a fost aprobat sprefinantare s,iin anul 2018,
iar pentru perioada de raportare a fost valorificatd suma de 2,14 milioane lei din FNDR. in
cadrul proiectului a fost procurate 1 autospeciald pentru acumularea gi transportarea
degeurilor menajere solide, au fost procurate 3514 pubele (cu volumul de 120 l) pentru
acumularea degeurilor menajere solide. De asemenea, ?n cadrul acestui proiect, din
contribulia beneficiarului gi partenerilor, au fost construite/reabilitate 31 platforme pentru
amplasarea containerelor de acumulare a deseurilor menajere solide.

Totodata, in anul 2018, in RD Centru, cu suportul Guvernului Germaniei, prin intermediul
GIZ in cadrul proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova", a
fost achizitionatd 1 autospeciale de acumulare gi transportare a degeurilor menajere solide
pentru Primdria orasului Cdlaragi in valoare de 1,75 milioane lei. Din sursele GIZ a fost
valorificate suma de 1,43 milioane lei.

lndicatori 2015 2016 2017

Numarul de spalii neconforme de
deoozitare a deseurilor solide identificate

2,726 mil 3,200 mii 3,122 mii

Numerul de spatii neconforme de
depozitare a degeurilor solide lichidate

1,977 mii 2,402 mii 2,661 mii

Suprafata spatiilor neconforme de
deoozitare a deseurilor solide identificata

371,76 ha 386,94 ha 246,64 ha

Suprafala spatiilor neconforme de
deDozitare a deseurilor solide Iichidata

260,43 ha 264,94 ha 174,74 ha
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In domeniul eficientei energetice in clddirile publice

Datele prezentate la capitolul sporirii eficienfei energetice si reducerii gazelor cu efect de
sere atestd o amplificare a acliunilor autoritdlilor publice de ambele niveluri avind gi un
suport esenlial din partea partenerilor de dezvoltare.

Din sursele FNDR pentru anul 2018, au fost aprobate spre finanlare I proiecte privind
sporirea eficientei energetice in cledirile publice. Pentru implementarea acestor proiecte,
valorificate mijloace financiare in sumi de 31,81 milioane lei.

Ca rezultat, au fost reabilitate, prin mdsuri de eficienF energetica, 4 cladiri publice, de
conditiile imbundtetite a cArora vor benelicia cca 202,24O mii locuitori ai raioanelor Briceni,
Drochia, Orhei si Soldenegti.

Concomitent, in anul 2018 au fost continuat procesul de implementare a altor 4 proiecte de
eficientizare energetice a cledirilor publice finantate din FNDR.

Infrastructura Drumurile regionale ii locale reprezinta o alte prioritate prevezute de
SNDR 2016-2020, ce este monitorizatd prin indicatorii: ,,Ponderea drumurilor regionale
modernizate" ?i ,,Lungimea drumurilor regionale modemizate" 2.

ln acest sens, colectarea datelor statistice pe indicatorii mentionati se efectueaze lncepand
cu anul 2017. Astfel, in 2017 la nivel nalional ponderea drumurilor regionale modernizate
reprezinta 59,7 % din totalul drumurilor regionale, desfesurali pe o lungime de 1.872,585 mii
km, iarin anul 2018 ponderea nalionala reprezinte 60,9 %, pe o lungime de 1.920,016 mii

km.

Tn diagrama de maijos, este prezentata ponderea drumurilor regionale modernizate in anul
2018 pe regiunile de dezvoltare, cu exceptia unitefi administrativ teritoriale mun. Bdlti din
regiunea de dezvoltare Nord. ln rezultat se observe o pondere de 2/3 a drumurilor regionale
modernizate in regiunile de dezvoltare Nord Fi UTA Gegeuzia, ln regiunea Centru ponderea

e la nivelul mediei nationale, iar cea mai slab modernizata infrastructurd a drumurilor
regionale o posede regiunea de dezvoltare Sud, cu o pondere sub media nalionala.

'zTinem s5 mentionem faptul ce, termenulde,drum regional", a fost rccent introdus in legislalia nalionale, prin

completarea Legii nr. 509 din 22.06.1995 drumwilo|21n cate se definegte - drum de insemnetate rcgionalz
carc asigurt legdtun lntre localitdlile din doue sau mai mufte raioane sau inte hinim 4localitdli clintr-o unitate
a d m i n i st rat iv le itoi a I d.



Figura 1l: Ponderea drumurilor regionale modernizate in anul
2018 pe Regiuni de Dezvoltare in %

rNord Gegauzia
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Pentru dezvoliarea infrastructurii de drumuri regionale gi locale, in regiunile de dezvoltare,
au fost in proces de implementare 7 proiecte. Pentru implementarea proiectelor date in anul
2018, au fost aprobate s-i valorificate mijloace financiare din FNDR in sumd de cca 51,02
milioane Iei.

Pe parcursul anului 2018, in cadrul acestor proiecte au fost atingi urmatorii indicatori:

r' infrastructurA de drum construite/reabilitate (variantd asfalt) - 5,39 km;
r' poduri/podete construite/reabilitate - 92;
r' localitdli cu acces la drumul construiureabilitat - 2;
r' populalie cu acces la drumul construivreabilitat - 5715.

MASURA 1.2. Dezvoltarea principiilor de regionalizare a serviciilor publice in
domeniile gestionirii degeurilor solide gi alimentiirii cu apa gi canalizare

De regula, regionalizarea serviciilor publice se realizeaza avind ca baze o planificare
spatiale bine organizate. ln vederea realizerii acestei activita! au fost prezentate mai multe
propuneri, care au avut ca scop etapizarea acestui proces. Din lipsa surselor financiare,
elaborarea documentelor de planificare spaliald la nivel nalional 9i regional, nu a fost
posibila.

Totodatd, MADRM a inaintat Ministerului Finanlelor propunerea de a introduce ln Cadrul
bugetar pe termen mediu 2019-2021, elaborarea PATN ln urmdtoarele etape:

Etapa 1. Elaborarea studiului de fundamentare pentru elaborarea PATN si caietului
de sarcini pentru actualizarea PATN - pine la finele anului 2019;

Etapa 2. Actualizrea PATN etapizat, pe sectiuni - pina la finete anului 2021.

De asemenea, demararea procesului de elaborare a PATN este direct dependenta de
aprobarea proiectului Codului urbanismului si constructiilor. Astfel din partea MADRM (ln
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spetd DPS) a fost asiguratd participarea la mai multe gedinle, mese rotunde, privind
redactarea proiectului Codului, care la moment se afle in examinare la Comisiile
Parlamentare.

in anul 2018 Ministerul a elaborat Planul de acliuni privind regionalizarea serviciilor de
alimentare cu ape gi canalizare (20'18-2028), care prevede eficientizarea procesului de
atragere a investifiilor pentru dezvoltarea infrastructurii de ap6 si de canalizare gi atingerea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabile 2020-2030 9i alte angajamente internationate. proiectul
este in Droces de avizare.

Scopulfinal al regionalizdrii il reprezinte crearea a 3-5 companii regionale, care se furnizeze
servicii de alimentare cu apd gi sanitatie pentru intreaga populalie din Republica Moldova,
cu exceptia satelor mici.

A fost initiat procesul de modificarea a Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul
public de alimentare cu ape gi de canalizare care vine cu completeri privind crearea
operatorului regional, asocialiei de dezvoltare intercomunitare, contract de delegare a
gestiunii, stabilirea redevenlei, crearea fondului de dezvoltare si alte prevederi in domeniu.

Cu suportul proiectului ApaSan a fost elaboratd Fisa de proiect pentru elaborarea proiectul
Planului Nalional de alimentare cu apd gi sanitalie, care urmeaza se identifice cele mai bune
opliuni tehnice s.i economice de alimentare cu apa s,i sanitatie pentru fiecare localitate din
RM gi se determine solutia optimala pentru prestarea serviciilor in corespundere cu
standardele nationale gi legislatia UE.

Cu privire la regionalizarea serviciilor publice in domeniul gestiondrii degeurilor solide, pe
parcursul anului 2018, in r-nul Criuleni din regiunea de dezvoltare Centru au fost create 4
asocialii intercomunale de gestionare a degeurilor solide cu centrele in com. Hrusova,
Beldbdnesti. Hirtopul Mare s-i PaScani.

Totodata, in r-nul Caugeni din regiunea de dezvoltare sud, in s. Ursoaia gi Carndleni au fost
create servicii noi de colectare a deseurilor solide. iar in r-nul Taraclia a fost infiintatd
intreprinderea Municipald ,,Uniserv - Com".

Obiectivul Specific 2: Asigurarea cregterii economice sustenabile in regiuni

in conformitate cu prevederile SNDR 2016-2020, acest obiectiv igi propune se contribuie la
asigurarea coeziunii economice si valorificarea potentialului economic al regiunilor, care in
prezent este in majoritatea regiunilor la un nivel insuficient de dezvoltare. Obiectivul propus
tinde spre crearea unui sistem prin care orice regiune de dezvoltare va avea posibiliiatea se
dispun6 de o specializare economice proprie de producere gi/sau de servicii, tinind cont de
resursele proprii gi de cele atrase din investitii gi asistenld tehnice. Astfel in cadrul acestui
obiectiv, se planifice atingerea urmdtoarelor rezultate:

1) potenlial economic al regiunilor valorificat;
2) atractivitate investilionale a regiunilor sporite;
3) infrastructura de afaceri valorificate;



4) potential turistic al regiunilor majorat.

Cu toate ca in aceaste perioadd de raportare e prematur de mentionat ca potential economic
al regiunilor este pe deplin valorificat, este important de mentionat faptul ce NiIADRM

impreund cu ADR-urile investesc eforturi in atragerea investiliilor in regiuni, precum gi

identificarea nige-lor de specializare a regiunilor.

Analiza indicatorilor principali ai acestui obiectiv conform datelor BNS relevd cd, la nivel
nalional, investiliile totale in active materiale pe termen lung au inregistrat o micd cregtere,
insumind circa 19,6 miliarde de leiin anul2016, iat in 2017 cica 23,4 miliarde lei. Conform
datelor din Figuta 12, investitiile totale in active materiale pe termen lung per locuitor se
mentine in anul 2017 la valoare medie pe republicd de circa 5,9 mii lei per locuitor cu
diferente semnificative in profilul teritorial. Astfel, municipiul Chiginau, cu o valoare de circa
12,7 mii lei per locuitor, continue sd menlina ponderea cea mai mare a investiliilor totale in
active materiale pe termen lung. in anul 2017 se atestd gi dinamici pozitive in Regiunile de
dezvoltare Centru li UTA Gagduzia unde investiliile totale in active materiale pe termen lung
per locuitor au crescut in 2017, constituind circa 3 mii lei per locuitor.

.2015 .2416 2017

S{rrsai BrVS

Zonele economice libere, parcurile industriale gi incubatoarele de afaceri continue sd fie
principalele infrastructuri de afaceriin care se investeste preponderent. ln anul 2017, la nivel
national, se atestd o cregtere a investiliilor in zonele economice libere (de la 230,2 mln dolari
SUA in 2015 la 348,6 mln dolari SUA) si parcurile industriale (708,3 mln lei 3.

Numerul intreprinderilor mici ii mijlocii la 1000 de locuitori atestd o ugoare cregtere, atit la
nivel national, cit gi la nivel de fiecare regiune. ln conformitate cu datele din Figura 13, cu
exceplia municipiului Chigindu, regiunea de dezvoltare UTA Gdgduzia se pozitioneaze a
doua regiune dupd numdrul de intreprinderi mici si mijlocii la 1000 locuitori in anul 2017,
valoarea constituind 9,1, urmate de regiunea Centru (7,9) , Nord (6,7) 9i Sud (5,3).
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Figura 13: Numirul de intreprinderi mici 9i mijlocii la
1000 locuitori in perioada 2OLS-20I7
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De asemenea, conform datelor BNS, rata de ocupare a populatiei la nivel nalional se
mentine la nivel de aproximativ 40% in anul 20'17. La nivel de regiuni, cu exceptia
Chigineului, regiunea de dezvoltare Nord se pozitioneaza a doua regiune cu o rata de
ocupare a populaliei de aproximativ 43%. Rata gomajului la nivel nalional este in
descregtere, constituind 4,1% in anul20l7 (comparativ cu 4,9 % in 20'15). La nivel regional,
aceasta atestd evolutii fluctuante in perioada 2015-2017, cea mai mice rata a gomajului
inregistrindu-se in anul 2017 in regiunea de dezvoltare Sud (2,6 %), urmatd de regiunea de
dezvoltare Nord (3,4 %) gi respectiv regiunea de dezvoltare Centru (4,0 %). Cu toate
aceslea, veniturile disponibile medii lunare pe persoani se menlin la o valoare joasd in anul
20'17. Acestea au variat de la limita maximd de 3028. 1 de lei (in municipiul Chisinau) la limita
minimd de 1966 de lei pe persoana (in regiunea de dezvoltare Centru).

in conformitate cu datele din Figura '14, se poate constata ca potentialul turistic al regiunilor
remine a fi putin valorificat, degi numerul turigtilor cazati in structurile de primire turisticd a
crescut in petioada 2015-2017 atit la nivel nalional, cit qi cel regional (cu exceptia UTAG).

Turigtii rezidenli continue sd fie predominati, desi este important de menlionat cein2017 -
2018 s-a observat o cregtere semnificativa a numarului turigtilor nerezidenti (in 2015 de la

94,4 mii persoane la 160,2 mii persoane in 2018). Pohivit datelor, Agentiei Turismului a
Republicii lvloldova, in topul Frilor din care provin turigtii cate viziteaze Republica lvloldova,

dupe frecventarea structurilor de primire turistice in petioada 2017-2018, provin din
Romania, Federalia Ruse, Ucraina, Austria, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii gi

lrlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Franta, lsrael, Turcia, ltalia, Portugalia, Olanda,
Polonia, Bulgaria, Finlanda, Estonia.
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Figura 14: Numirul turigtilor cazaf i in structurile de primire
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De asemenea, numarul structurilor de primire turisticd colective cu functiuni de cazare a
crescut la nivel nalional de la 249 ln anul 2015 la 268 uniteli in anul 2017, regiunea de
dezvoltare Centru (57 unit4i in anul 2017) menlinind al doilea loc dupe capitala larii.

ln cadrul SNDR, slnt preconizate un set de masuri cu un caracter complex, menite se
asigure premisele de ordin economic pentru o dezvoltare durabild in regiuni. Cu toate
acestea, acest obiectiv nu poate fi atins decit prin implicarea substanliala in acest proces a
ministerelor gi institutiilor partenere, in a cAror competente intra dezvoltarea economice. ln
sectiunea urmdtoare se vor prezenta principalele realizeri pe mdsurile strategice
Dreconizate.
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MASURA 2.1. Conceptualizarea retelei de
in scopul asiguririi implementarii acestei
masuri, pe parcursul perioadeide raportare
s-a elaborat propunerea de Politice publica
cu orivire la centre de dezvoltare urbane in
Republica Moldova. Acest document
strategic a fost elaborat in baza unei
analize ex-ante a situaliei a 26 de oraEe in
conformitate cu un set de criterii, inclusiv
orage cu o populatie de peste 10.000 de
locuitori. Premisa centrale in elaborarea
acestei Politici este faptul ce Republica
Moldova i$i bazeaze cres-terea pe nivelulde
dezvoltare din mun. Chiiineu gi Bdlli, insd
pentru a diminua decalajul de dezvoltare
intra-teritorial existent si decalaiul de
dezvoltare fale de larib din regiune,
aceasia are nevoie de o relea de orage cat
mai dinamicd si mai competitive. Astfel,
Politica respective igi propune atingerea
Obiectivufui general: Crearea ln Republica Moldova a unei relele de orage atractive pentru
Iocuitoi, antreprenoi Fi vizitatori care genereaze cregtere, ocupare a fotlgi de munce gi
stimuleazd dezvoltarea zonelor teitoiale adiacente. in urma analizei bazate pe evidenld,
preliminar, s-au identificat 6 orage - poli de cregtere, precum urmeaza: Cahul, Comrat,
Orhei, Ungheni Soroca gi Edinet. Consolidarea acestor orage - poli de cregtere se pot obline
prin intermediul a unor mesuri concentrate ln jurul urmdtoarelor obiective specifice:

r' Obiectiv specific 1:

lmbunetdlirea mobilitefi ii a calitefi infrastructurii de acces a centrelor urbane gi a
legdturilor acestora cu zonele inconjuretoare

r' Obiectiv specific 2:

Consolidarea roluluieconomic al centrelor urbane pentru a stimula competitivitatea
regiunilor.

/ Obiectiv specific 3:

Cregterea atractivitetii zonelor urbane gi a potentialului lor de a genera cerere de
servicii, stimulente activitdtilor economice gi conditiilor inalte de trai

Aceasta propunerea de Politice publica a fost prezentata gi discutate preliminar gi cu
reprezentantii Ministerului Economiei gi Infrastructurii gi Ministerului Finanlelor. De
asemenea, prezenteri s,i disculii preliminare au avut loc gi la nivel regional in cadrul
gedintelor Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din cele 4 regiuni de dezvoltare: Nord,
Sud, Centru gi Gagauzia.

centre urbane



ln perioada urmatoare se preconizeaze expunerea acestei propuneri de Politice publica cu
privire la centre de dezvoltare urbane Tn Republica Moldova la consultdri publice, precum gi

elaborarea Programului National cu privire la centre de dezvoltare urband in conformitate
cu prevederile legale in vigoare.

Pe parcursul anului 2018 in vederea dezvofterii oragelor, Guvernul Poloniei a oferit un grant
de 200 mii euro, pentru implementarea a 6 proiecte pilot de revitalizare urband,
implementate in oragele: Ocnila, Edinet, Bati, Ungheni, Cimis,lia, Comrat. De asemenea, s-
a continuat elaborarea Programelor de revitalizare urbane 1n I orage /municipii (Ungheni,
Edine!, Cimiglia, Ceugeni. Ocni!a, Briceni, Soroca, laloveni, Billi) care vor include gi un
portofoliu de ideide proiecte de revitalizare, planificate pentru urmdtorii anii (inclusiv pentru

aplicarea la diverse apeluri de proiecte).

Pentru anul 2019, Guvernul Poloniei planifice alocarea a aproximativ 500 mii euro
suplimentare pentru continuarea proiectelor investitionale de revitalizare urbane.

MASURA 2.2. Consolidarea gi dezvoltarea economiei regionale
In scopul consoliderii si dezvoltdrii economiei regionale, in anul 2018, MADRM giADR-urile
au concentrat eforturile in asigurarea unei programeri strategice sectoriale in domeniul
dezvolterii economice regionale, precum gi implementarea unor proiecte in acest sens.
Astfel, pe parcursul acestei perioade, la nivel regional, s-au implementat 8 proiecte finanlate
din FNDR menite sd sprijine infrastructura de afaceri, suma totald fiind de 130,90 milioane
lei. De asemenea, in urma aprobirii celor 4 Programe regionale sectoriale in domeniul
dezvoltarii infrastructurii de sprijin a afacerilor, cu suportul partenerilor de dezvoltare4, in
anul 2018, au fost identificate si elaborate 20 de concepte proiecte de dezvoltare viabile, iar
pentru 4 dintre acestea deja au fost obtinute surse de finantare. Acestea sunt proiecte de
dezvoltare a localitetilor rurale prin consolidarea atractivitelii turistice, prin promovarea
antreprenoriatului tinerilor si prin infiintarea unui Centru de suport in afaceri in regiunea de
centru a larii. Costul total al acestora fiind de circa 380 mii de euro. Toate celelalte proiecte
au fost depuse in cadrul diverselor apeluri de propuneri.

De asemenea, a fost aprobate finanlarea din partea UE a Proiectului "Poarta de Sud a
Moldovei deschisa pentru afaceri gi investitii" cu finanlare din surse UE, in cadrul initiativei
"Primarii pentru cregtere economica". 3 parteneria proiectului: CR Cimiglia, ODIMM giADR
Sud realizeaza ln comun activitdlile planificate, ADR Sud fiind institutie responsabile de
componenta ,,Cregterea capacitdlii institutionale de promovare a investitiilor in RDS". Ca
rezultat al desfdgurerii activitatilor in cadrul proiectului, in perioada de raportare au fost
obtinute urmdtoarele rezultate:

. 80 oferte investitionale elaborate in urma coledarii informatiei in baza chestionarelor
elaborate in cadrul proiectului (79 validate);

4 Proiectul "Consolidarea capacitelilor de implementare a Programutui Regional Sectorial (pRS) pentru
Dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin Tn Afaceri (lSA)" a fost finantat de cuvernut t\4arii Britanii din
sursele Fonduluide Bune Guvernare prin intermediul Departamentului pentru Dezvoltare Internationali
al Regatului Unit al l\4arii Britanii Si implementate de Oxford Poticy lranagement 9i
Pricewaterhousecoupers. Costultotalal oroiectuluia constituit circa 300 miide lire sterline
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. 8 pachete de hd(i aferente obiectelor incluse in ofertele investilionale elaborate (cite
un pachet pentru fiecare raion)

. 1 bazd de date cu obiecte investitionale care vor fi parte a Catalogului investilional al
Regiunii de Dezvoltare Sud gi care vor fi promovate pe portalul investilional al ADR
Sud creatd;

. 1 Raport de analize a oportunitdlilor de investitii penku RDS elaborat;

. 10 actori din RDS (membri ai GL) instruili in domeniul promoverii investiliilor in cadrul
unui training desfegurat.

in regiunea de dezvoltare Nord, s-a creat gi lansat Centrul de Informare gi Consiliere in
Afaceri pentru llvlM-urile, care va oferi consultantd si informalii privind crearea gi dezvoltarea
mediului de afaceri, despre oportunitalle de finanlare a afacerilor. De asemenea, s-a crear
o platformA web - www.investnorth.md - in scopul promoviirii investiliilor in RDN 9i asigurarii
unei surse de informare sigure gi eficiente despre proiectele investitionale pentru investitori.
ln regiunea de dezvoltare Centru, s-a creat o baze de date cu locatii - potentiale si existente
- destinate proiectelor de investitii din regiune.

in cooperare cu MADRM, instituliile de invaFmint gi partenerii de dezvottare, ADR-urile au
iniliat mesurile de analizd a potentialului de specializare inteligentd (smart specialization).
Cu supodul partenerilor Cehi, in cadrul proiectului" Elaborarea skategiei gi planului de
actiuni in domeniul specializerii regionale in Regiunea Nord, Moldova" a fost elaborat un
studiu privind specializarea regionale, in care au fost identificate sectoarele prioritare ale
economiei regionale, a cdror dezvoltare ar putea crea avantaje competitive regiunii gi
premise pentru o bund dezvoltare a structurilor asociative in regiunea Nord.

De asemenea ADR Nord, a efectuat o analiza in domeniul inovatiilor gi transferului
tehnologic in RDN, care va sta la baza unei politici regionale privind specializarea inteligentd
a RDN. Analiza potenlialului de specializare inteligente a regiunilor bazate pe cercetare si
inovare remine o prioritate pentru MADRM s,iADR-uri siin anul 2019.

Promovarea potentialului economic gi investitional al regiunilor a avut loc prin intermediul a
diferitor evenimente organizate in fiecare regiune, inclusiv forumuri regionale, materiale
informative, precum gi prin intermediul paginilor web al ADR-urilor. Mai multe detalii pot fi
gesite pe paginile web ale ADR-urile gi rapoartele de progres in implementarea SDR-urilor.

MASURA 2.3. Consolidarea li dezvoltarea infrastructurii turistice in regiunile de
dezvoltare
Pe parcursui aceste perioade, MADRM gi ADR-urile au continuat eforturile de planificare,
programare, precum gi promovare a poten,tialului turistic al regiunilor. in prezent, toate
regiunile de dezvoltare dispun de o planificare sectoriale in domeniul dat. Cu suportul
proiectului UE,,lntegrarea UTA Gdgeuzia in cadrul national de dezvoltare regionale a
Republicii Moldova", se finalizeaza gi elaborarea ,,Programului Regional Sectorial in
domeniul sporirii atractivitdlii turistice in regiunea de dezvoltare UTA Gegeuzia pentru anii
2019-2025'care va fi supus unor consulteri publice Si aprobare finale de cetre CRD la
inceputul anului2019.



ln perioada de raportare in proces de implementare s-au aflat 4 proiecte in domeniul
atractivitdtii turistice incluse in DUP pentru anii2017-2020 gi finantate din mijloacele FNDR.

Proiectele respective preponderent se implementeazd in RD Centru. Pentru implementarea
acestor proiecte, in anul 2018, CNCDR a aprobat mUloace financiare in valoare de cca 22,81

mln lei, costul total al proiectelor este de 106,03 milioane lei.

in anul 2018 a fost flnalizat proiectul ,,haseul furistic in I locaftali - crearea opoftunite[br
de investire ln tuism (tJlmu, tatoveni)". Proiectul dat a fost iniliat in anul 2015. in cadrul
proiectului in anul 2018 a fost finalizate construqia complexului de agrement gi ecoturism
din satul Ulmu r-n laloveni, a fost amenajat teritoriul complexului pe o suprafaF de 3 ha.

Totodatd. ln cadrul celorlalte 3 Droiecte. ln anul 2018 au fost realizati urmetorii indicatori:

r' atraqii turistice renovate - 1;

r' atraclii turistice amenajate - 1;

r' teritoriu amenajat - 3 ha.

Ca rezultat, 3 obiective turistice au fost incluse in circuitul turistic.

in conformitate cu prevederile acestor Programe, ADR-urile au depus eforturiTn identificarea
oportunitatilor de dezvoltare a turismului in regiunile aferente, precum gi dezvoltarea
portofoliilor de proiecte in acest domeniu. ln regiunea de dezvoltare Nord, pe parcursul

anului 2018 s-a efectuat o analiza diagnostice privind dezvoltarea turismului rural gi

agroturismului ln RDN in baza caruia s-a actualizat planul de actiuni al PRS cu identificarea
de noi oportunitdli de dezvoltare a turismului rural gi agroturismului in regiune. in vederea
identificerii posibilitetilor de finantare pentru modernizarea gi promovarea obiectivelor
cultural-turistice de importante regionald, din totalul conceptelor identificate si elaborate din
portofoliu de proiecte in acest domeniu au fost depuse spre finantare 4 note conceptuale:

. ,,Cultura ca avant4 competitiv pentru bundstarea cetalenilod' in cadrul programului de
Granturi pentru Acliuni mici si Proiecte Culturale, finantat de Agentia Elvetiane pentru
Dezvoltare gi Cooperare, in parteneriat cu AO,,Parteneriat Social" gi Primaria Tigheci
(RD Sud);

. Moitenirea culturale ca punct central pentru o cregtere economice durabile (crafts4ed)
in cadrul POC Romania - R. l\4oldova, in parteneriat cu Asociatia 'ART-Megtegugurile
Prutului (RD Sud);

. lvluseumlnfoTurism - Exploiting and enhancing the visibility of cultural and historical
heritage within a cross-border network oi museums - Tourist Information Centers /
Programul Operational Comun Romania - Republica Moldova 2014-2020" (RD Centru)

. "Sporirea ahactivitdlii turistice UTA Gegauzia prin crearea Centrului Regional de
Informare gi Turism (CRIT) in mun. Comrat' (RD UTA Gdgiuzia)- a fost prezentat
pentru examinare la Departamentul International de Dezvoltare al Marii Britaniei
(DFID). Cerere de finanlare a fost aprobatd 9i proiectut se afla la etapa de
implementare. Costultotal al proiectului constituie 240 000 €.

Regiunile au servit drept platforme pentru organizarea a mai multor evenimente de
promovare a turismului inclusiv festivaluri turistice, seminare, ateliere de lucru. schimb de
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experienta cu alte leri, etc. Materialele promolionale au fost elaborate gi distribuite in cadrul
evenimentelor culturale unui spectru larg de actori, printre care ApL I gi ll, reprezentanti ai
societdlii civile, mass-media, membrilor CRD, partenerilor de dezvoltare, muzeelor din
regiune qi tuturor celor care au manifestat interes. De asemenea, ADR-urile au acordat
suport in promovarea potentialui turistic in regiunile de dezvoltare prin intermediul paginilor
web ale acestora. Totodate s-au distribuit in retele de socializare spoturi publicitare gi filme
despre obiectivele gi atracliile turistice din regiuni. Mai multe detalii pot fi gesite pe paginile
web ale ADR-urile gi rapoartele de progres in implementarea SDR-urilor.

Obiectivul Specific 3: imbunitilirea guvernanlei in domeniul dezvoltirii
regionale

Prezentul Obiectiv specific ili propune eficientizarea procesului de coordonare
interministeriala, precum si a implementarii politiciide dezvoltare regionala la nivel national
gi regional. Pentru realizarea acestui obiectiv urmeazd se fie realizate activiteli de modificare

9i perfeqionare a cadrului legislativ si a procedurilor institutionale, astfelincit sa se asigure
toate condiliile necesare pentru a trece la o noue paradigme a dezvoltarii regionale in
Republica Moldova.

Rezultate scontate:

> Aria de acoperire a politicii de DR este extinsd;
> Cooperarea interministeriald eficienta este asigurate;
> Competentele gi capacita le CRD gi ADR in coordonarea muttisectoriale gi

implementarea SNDR gi SDR la nivel de regiuni sunt coordonate;
> CapacitAtile APL in implementarea proiectelor regionale sunt consolidate;
> Mecanismul de finantare a proiectelor este lmbundtdlit.

Menlionam, ce in procesulde implementare a SNDR 2016-2020, au fost realizate mai multe
actiuni ce lin de extinderea ariei de acoperire a politicii de dezvoltare regional6. Astfel, a fost
create Agentia de Dezvoltare Regionale UTA Gdgduzia, iar Regiunea de dezvoltare UTAG
este funclionaE, avind constituite gi funclionale institutiile respective ce asigura
implementarea politiciiin domeniu ln volum deplin.

Pe parcursul anului 2018, au fost continuate actiunile in domeniul dat, astfel fiind elaborata
Foia de parcurs de conceptualizare a politicii de dezvoltare regionale in Regiunea de
dezvoltare mun. Chigineu, care a fost aprobate prin Decizia CNCDR nr. 18/18, din
26.12.2018.

ln vederea asigurdrii unui proces decizional transparent gi participativ a fost asigurata
activitatea Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, 'in cadrul cdrora au fost aprobate
Strategiile de dezvoltare ale regiunilor, asigurata participarea la selectarea programelor si
proiectelor de dezvoltare regionale, asiguratd dezbaterea si aprobarea Planurilor
Opera!ionale Regionale.



Pentru identificarea necesitalilor de dezvoltare a regiunilor, in fiecare regiune au fost
elaborate Programe regionale sectoriale 1n urmetoarele domenii: drumuri regionale gi locale,

eficienle energetica, ape Fi sanitatie, managementul degeurilor solide, cregterea ahactivitelii
turistice gi dezvoltarea infrastructurii de afaceri. in baza acestor documente, in comun cu

autoritetib locale, sectorul privat Qi societatea civild, au fost dezvoltate portofolii de proiecte,

o parte din acestea fiind deja finanlate prin intermediul Delegatiei Uniunii Europene in
ReDublica Moldova.

Pentru a cregte nivelul de implicare a societalii civile, au fost aprobate modificdrile necesare
la Legea nr. 438 din 28j22006 privind dezvoltarea regionala in Republica Moldova, astfel
incat componenta Consiliului National de Coordonare a Dezvolterii Regionale a fost
completate cu un reprezentant al societatii civile dar gi cu minigtrii responsabili de politicile

de sandtate gi asistenle sociald gi a celui de responsabil pentru educatie 9i culture.

De asemenea, in cadrul Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare au fost constituite cu scop
de pilotare cite doua Comisii regionale sectoriale, al cAror roleste examinarea oportunitetilor
de dezvoltare a regiunilor ln doua domenii: alimentare cu apa gi sanitatie gi managementul
degeurilor solide. Astfel, scopul acestor comitete, asistate de cetre expe4i angajali de catre
Agenlia de Cooperare Internationala a Germaniei este inaintarea propunerilor gi initiativelor
ce urmeazd a fi prioritizate de c6tre Consiliul Regional.

in vederea consoliddrii capacitatilor actorilor implicatiin implementarea politicii de dezvoltare
regionala, pe parcursul anului 2018, in concordanle cu analiza necesitdtilor de instruire li in
baza propunerilor identificate si inaintate de cetre Agenliile de Dezvoltare Regionale fost
desfegurate 43 sesiuni de instruire, 20 conferinte, 72 ateliere de lucru qi 19 vizite de studiu.

in cadrul implementarii proiectelor investitionale, etapele de realizare a proiectelor au fost
analizate gi dezbdtute in cadrul Comitetele Directoare Locale, unde reprezentantii locali au
inaintat mai multe propuneri de imbunetelire a realizerii acestora.

Figura: 15 Rata de participare a membrilor CRD in procesul
decizional in %
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Evolutia ratei de participare a membrilor CRD la procesul d ecizional (Figura 75J ne prezintd
o descregtere a interesului acestora fald de modalitatea actuale de solutionare a
problemelorin regiune. Experienta de implementare a politiciide dezvoltare regionale indice
asupra necesitelii cregterii rolului CRD in dezvoltarea structurilor parteneriale la nivel
regional, implicarea mai active a autoritetibr publice locale in aceste procese.

Tn ceea ce privegte indicatorii de monitorizare ce lin de satisfaclia populaliei de activitelib
de dezvoltare regiona16, acegtia nu au fost monitorizati, deoarece nu a fost stabilite metoda
de mdsurare al acestor indicatori.

MASURA 3.1. Perfectionarea cadrului legislativ gi normativ in domeniul dezvoleirii
regionale gi celui aferent

Acliunile cuprinse ln aceastd masure presupun modificari ale cadrului legislativ, ajustate la
prevederile Planului de acliuni al Acordului de Asociere Uniunea Europeane - Republica
Moldova gi implementarea acestora. lntrucat se vizeaze si eficientizarea proceselor
operalionale, mesura datd include actiuni directionate spre perfectionarea sistemului de
finantare a proiectelor de dezvoltare regionald.

Rezultate obtinute;
ln scopul imbundtalirii procesului investitional al politicii de dezvoltare regionale, ln perioada
de raportare, au fost elaborate 9j promovate doud proiecte de hoterari ale Guvernului privind
comDletarea DUP:

Hotdrarea Guvernului m. 84 din 24 ianuarie 2018 ,,Cu privire la completarea Hotdririi
Guvernului nr. 203 din 29 martie 2017" http/lex.iustice.md/md/373992%20l
Hotererea Guvernului nr. 585 din 20 iunie 2018,Cu privire la completarea Hotdririi
Guvernului nr. 203 din 29 martie 2017" htto://lex.iustice.md/md/376005/

A fost modificatd Legea nr.438 din 28 decembrie 2006,,Privind dezvoltarea regionala in
Republica Moldova". http://lex.iustice.mdi index.oho?action=view&view=doc&id=32Og8S Din
Lege a fost exclusd prevederea plafondrii la nivelul 1% din veniturile bugetului de stat a
FNDR. Consiliul Nalional de Coordonare a Dezvoltarii Regionale a fost completat prin
includerea in componenta acestuia a Ministerului Educatiei Culturii si Cercetarii, Mjnisterul
Senftdlii, Muncii gi Protecliei Sociale 9i reprezentantul societdtii civite.

A fost elaborat noul proiect de lege privind dezvoltarea regional6. in acelagitimp, !inind cont
de procesul de restructurare a organelor administraliei publice centrare gi procesul de
reformare a Guvernului Republicii Moldova, s-a constatat lipsa de oportunitdli de promovare
a proiectului la momentul actual, pine la definitivarea reformelor, inclusiv a organizirii
teritorial administrative. Fapt pentru care anterior a fost informate Cancelaria de Stat, iar
linind cont ce acest angajament este asumat gi in Planul de Asociere RM-UE, in cadrul
sedinlei grupului de monitorizare Clusterul V, a fost acceptata propunerea oe
contramandare a termenului de promovare a proiectului noii legi pind la realizarea
reformelor teritorial administrative.



Concomitent, in vederea etlcientizarii politicii de dezvoltare regionala, in anul 2018 a
demarat procesul de elaborare a unui nou concept al politiciiin domeniul dat, care urmeaza
se modifice paradigma de functionare a politicii de dezvoltare regionale. ln acest scop, cu

suportul partenerilor GIZ din cadrul proiectului MSPL, a fost elaborat un draft al conceptului
noii paradigme a politiciide dezvoltare regionala, care va sta la baza elabordrii noii legislalii
in domeniu.

Totodate, a demarat procesul de elaborare a unei noi politici publice ,,Programul de
dezvoltare urbane echilibratd", care are menirea sd extindd aplicarea politicii ln domeniul
dezvolterii regionale prin evidenlierea oragelor ca poli de cregtere economic6.

lntru lmbunat4irea sistemului de implementare a politicii regionale ln Moldova, care va

contribui la sporirea coerenlei sociale, economice si teritoriale a lerii prin crearea unui sistem
eficient de sustinere a dezvoltdrii locale, au fost elaborate:

r' Premisele revitalizerii zonelor urbane degradate, aprobate de cetre CNCDR
r' Liniile directoare privind revitalizarea urbane in Republica Moldova, consultate public

in regiunile de dezvoltare.

Totodatd a fost asigurate crearea relelei de facilitatori locali care sd sprijine revitalizarea
urbana. Conform prevederilor Linii directoare privind revitalizarea urbane in Republica
Moldova, a fost acordatsuport metodologicin elaborarea Programelor de revitalizare urban6
ln I orase (Un9heni, Edinel, Cimiglia, Ceugeni, Ocnila, Briceni, Soroca, laloveni, Bati) care
vor include gi un portofoliu de idei de proiecte de revitalizare, planificate pentru urmetorii anii
(inclusiv pentru aplicarea la diverse apeluri de proiecte).

MASURA 3,2, Consolidarea cadrului institu$onal ti a potenlialului administrativ
Mdsura a fost realizate prin actiuni ce implice facilitarea dialogului gia cooperarii instituliilor
la nivel national, regional gi local. ln acelagi timp, pentru a asigura o inalte performanle a
cadrului institulional, au fost incluse activitefi orientate spre consolidarea capacitalilor
actorilor la nivel local si regional in baza necesitdlilor gi a tendintelor de dezvoltare.

Tn baza Programului de instruire anual elaborat de MADRN4, in anul 2018, angajatii
instituliilor de dezvoliare regionale au beneficiat de instruiri sub forma de sesiuni de instruire,
ateliere de lucru, mese rotunde, forumuri, conferinle, vizite de lucru - organizate in mare
parte de catre MADRM, Academia de Administrare Publice in colaborare cu Agentia de
Cooperare Internationald a Germaniei, Agenlia de Achizilii Publice, etc.
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Tabel 4: Dezvoltarea capacitililor MADRM, ADR si APL

Sumar din Raportul activitililor desfagurate pdvind dezvoltarca capacitalilor cotabolatorilor
MADRM, ADR gi APL pe parcursul anutui 2018

Pa.ticipanli (Nr.)

Nr. Forma de instruiro Nr. de sesiuni ADR MADRM APL

1- Sesiuni de instruire organizate/
traininguri

43

2. Conferinte, forumuri organizate 20

Ateliere de lucru, mese rotunde

Vizite peste hotarele ttrrii 19

TOTAL 't54 501 31

Sursa: MADRM. ADR

Au fost fortificate capacitdtile institutionale, in urmatoarele domeniii Dezvoltarea leadership-
ului in administratia publicd, Managementul proprietelii publice, Dezvoltare regionali,
Achizitii publice gi gestionarea conflictelor de interese in achizitiile publice, Planificarea
strategicd integrate gi procedurile de achizilii publice.

ln perioada de raportare, rolul ADR-urilor in calitate de autorita! contractante a fost
consolidat, continuand se aplice regulile europene privind achizifiile publice la proiectele
finantate de finanlatori internalionali, pe baza unui manual opera.tional elaborat cu suportul
MSPL. lar reprezentanfii APL-urilor din cadrul grupurilor de lucru pentru achizitiile publice
ale ADR au fost, de asemenea, instruili cu succes in aplicarea noilor proceduri UE de
achizitii publice pentru achizitionarea serviciilor de proiectare.

ln cadrul proiectului N/ISPL a fost acordat in mod continu suportul pentru dezvoltarea
capacitdlilor APL gi operatorilor de servicii vizate de proiect si programarea locald in
sectoarele: Aprovizionare cu ape gi canalizare, Eficiente energetice gi Managementul
deseurilor solide.

ReprezentantiiAPL si operatorii de servicii, inteleg importanta dezvoltdrii resurselor umane
gi participd in mod activ la oportunitdlile de instruire:in sectorulAAC au fost desfagurate 23
de trening-uri, numdrul total de participanti - 469, dintre care 342 femei. in sectorul EE au
fost desfegurate 8 trening-uri cu nr. total de participanti - 208, dintre care 35 femei. in
sectorul MDS au fost desfdgurate I trening-uri cu nr. total de participanli - 270, dintre care
58 femei.



Tabel 5: Consolidarea capacftefibr actorilor Ia nivel local desfegurate de AAP

Consolidarea capacieililor actorilor la nivel local 9i regional pe domenii de
interventie

Sector Nr. de
trening-uri

Volum, h
Numlrul ds partlcipanti

Total Gender

Femei Barbati

AAC 23 624 469 342 127

EE 8 208 97 35 62

IV DS I 270 191 58 '133

Total 40 1102 757 435 322

Sursa: MADRM, ADR

ln contextul, incluziunii teritoriale a fost asigurate institutionalizarea regiunii de dezvoltare
UTA Gegeuzia. in anul 2018 a fost consolidat cadrul strategic in domeniul politicii de
dezvoltare regionalS in RD UTA Gagduzia.

Rezultatele obtinute:

" Elaborat 1 proiect de hoterire a Guvernului gi Regulamentul de creare si functionare a
Agen,tiei Nalionale de lmplementare a Programelor 9i Proiectelor de Dezvoltare
Regionald gi l\4ediu, care va prelua atributiile de coordonare a implementarii proiectelor
investitionale finantate atit din Fondul national pentru dezvoltare regionalS cit 9i din
Fondul Ecologic National. Acest lucru va permite separarea proceselor de elaborare a
politicilor cu cel de implementare a lor;

r' Elaborat 1 plan anual de instruiri;
r' Oryanizate 4 vizite in Regiunile de dezvoltare a membrilor Comisiei Parlamentare de

profil, unde parlamentarii au fost informati despre progresele inregistrate in domeniul
DR;

r' Fortificarea capacitdlilor actorilor implicati in procesul de implementare a politicii de
dezvoltare regionald (CRD, CRS, CDL etc.);

"/ Desfegurate 154 activiteti de consolidare a capacitdlilor pentru reprezentantii APL si
APC:

u' Consolidate capacitdtile a 867 persoane.

MASURA 3.3. Eficientizarea sistemului de monitorizare gi evaluare a implementdrii
Strategiei
lmplice o serie de actiuni complexe menite sd asigure mecanismele necesare, dar gi sd
optimizeze procesul de implementare a politicii de dezvoltare regionale. Actiunile vor
presupune gi cooperarea instituliilor atit in procesul de planificare gi implementare, cit gi in
procesul de monitorizare si evaluare, astfel urmerindu-se gi 'imbundtetirea statisticii
reoronate.
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Rezultatele obtinute:

Sistemul de monitorizare gi evaluare a politicii de dezvoltare regionale este eficientizat,
punindu-se accent pe rezultate. A fost definit setul de indicatori pentru poljtica de dezvoltare
regionald armonizat cu indicatorii gi metodologia utilizatd de cetre Biroul National de
Statistice pentru statistica teritoriald si regionale, unii din ei fiind in proces de pilotare. A fost
elaborata Instructiunea privind monitorizarea gi evaluarea politicii de dezvoltare regiona16,
care reprezintd o ghidare metodologicd pentru reprezentantii MADRM, ADR si alti
reprezentati relevanli, in vederea asigurerii proceselor de monitorizare gi evaluare bazat pe
rezultate a politicii de dezvoltare regionale.

ln anul 2018 au fost desfdgurate cinci sedinle ale Consiliului Nalional de Coordonare a
Dezvolterii Regionale in cadrul cdrora au fost luate 19 decizii.

Deciziile aorobate au vizat:

. Redistribuirea surselor financiare ale FNDR in limitele alocatiilor aprobate pentru anul
2018i

. Completarea DUP 2017-2020 cu inca 3 proiecte de dezvoltare regionatd din RD
Centru;

. Aprobarea politicii publice privind ,,Dezvoltarea urbane in Republica Moldova";

. Aprobarea inilierii activita!lor de conceptualizare a constituirii Agenliei de Dezvoltare
Regionale Chigindu.

Cooperarea cu partenerii de dezvoltare

Atragerea investitiilor internalionale gi invitarea partenerilor de dezvoltare pentru co-
finanlarea proiectelor din Documentul Unic de Program 2017-2020 gi Programele
Operalionale Regionale (POR), reprezinte o priorjtate pentru Ministerul Agriculturii,
Dezvolterii Regionale gi Mediului. in acest sens, implementarea politicii de dezvoltare
regionala in Republica Moldova se bucure gi de sprijinul partenerilor externi de dezvoltare.

ln tabelul de mai jos, sunt prezentali donatorii externi ce au un interes sporit pentru
finanlarea 9i implementarea proiectelor de dezvoltare regionale in RM.

Tabel 6: Partenerii de dezvoltare in domeniul dezvoltirii regionale

Nr. Donatori Denumirea
proiectului

lndicatori/Livrabilele Perioada de
imDlementarg

Suma
totali

1. Guvernul
Poloniei

Suport Guvernului
Republicii Moldova Tn

implementarea
Strategiei Nationale de
Dezvoltare Regionald
pentru anii 2016-2020
prin dezvoltarea
urbane integrat6 9i
sustenabila

Crearea unui sistem
eficient de sprijin pentru
dezvoltarea urbani
efi cace gi revitalizarea
oraselor
rmounalal|rea caIIaIrl
proiectelor de
dezvoltare
in orase

2017 - 2019 361 313
EURO



Nr. Donatori Denumlrea
Droiectului

lndicatori/Livrabilele Perioada de
imolementare

Suma
totaE

2. Guvernul
Germaniei

Modernizarea
serviciilor publice
locale

lmbundtdlirea
conditiilor generale
pentru implementarea
politicii de dezvoltare
regionalS orientate
citre cetetean in
sectoarele prioritare de
prestare a seNiciilor
publice locale prin
intermediul a 4 Domenii
de Interventie.

2016-2020 3,700,000
EURO

3. Guvernul
Marii
Britanii

Consolidarea
capacitelilor de
implementare a
Programului Regional
Sectorial pentru
Dezvoltarea
lnfrastructurilor de
Sprijin in Afaceri (lSA)

18 concepte de
proiecte viabile in
infrastructura de sprijin
in afaceri elaborate

Potenlial crescut de
asigurare a finanlirii
din partea donatorilor
Potenlial crescut de
sprijin a implementarii
PRS ISA

2014 - 2019 E297,425

Guvernul
Cehiei

Suport privind
implementarea
strategiei regionale cu
folosirea datelor
Sistemul lnf ormaljonal
Geoqrafic (GlS).

5 proiecte cu folosirea
tehnologiilor GIS 9i a
datelor accesibile
gratis.

2019 - 2021 550 000
EURO

Guvernul
Romaniei

Modernizarea
serviciilor publice
locale (co-finantare)

Conshuctia sistemului
de alimentare cu apd gi
canalizare in satul
Rogu

2010 - 2018 700,000
EURO

6. Guvernul
Suediei

Modernizarea
serviciilor publice
locale (co-finantare)

lmbunetilirea
condiliilor generale
pentru implementarea
politicii de dezvoltare
regionale orientate
cdtre cetilean in
sectoarele prioritare de
prestare a serviciilor
publice locale prin
intermediul a 4 Domenii
de lnterventie.

2016-2018 300 000
EURO

H
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Nr. Donatori Denumirea
proiectulul

Indicatori/Livrabilele Perioada de
implementare

Suma
totali

7. Guvernul
Elvetiei

Modernizarea
serviciilor publice
locale (co-finanlare)

lmbunetetirea
condiliilor generale
pentru implementarea
politicii de dezvoltare
regionale orientate
citre cetetean in
sectoarele prioritare de
prestare a serviciilor
publice locale prin
intermediul a 4 Domenii
de lnterventie.

2016-2018 3 190 372
EURO

8. Guvernul
Elvetiei

Consolidarea cadrului
institulional in sectorul
alimenErii cu api 9i
sanita[ie din Republica
Moldova

-Actorii-cheie
organizeaze 9i
gestioneazd mai efectiv
sectorul alimentare cu
apd 9i sanitalie.
- Institulijle 9i actorii din
sector i9i imbun:tatesc
performanla in
implementarea
serviciilor de alimentare
cu ape ii sanitatie intr-
un mod durabil, eficient
si echitabil

2016-201A 4,8 mil
CHF

Guvernul
Austriei

9. Guvernul
Austriei

Consolidarea
infrastructurii de
alimentare cu apd si
canalizare in zonele
rurale axatd pe
evacuarea ln siguranle
a apelor uzate in
oragul Cantemir"
2018-2021

Construclia unei statii
moderne de epurare a
apelor uzate, a unui
sistem de colectare ii
canalizare a apelor
uzate pe o distanld de
circa 12 km, inclusiv a
statiilor de pompare

2018-2021 6 mil
EURO

10. lJniunea
Europeana

Pregetirea proiectului
tehnic 9i a
documentatieide
licitatie pentru lucrerile
de constru4ie a
proiectelor AAC
selectate Si EE in 3
regiunide dezvoltare
ale Republicii Moldova

Proiecte tehnice si
documentatia de
licitalie pentru lucrerile
de constru4ie a '10

proiecte AAC ii 8
proiecte EE selectate
sunt elaborate.

2016 - 2014 3,5 mil
EURO

Constru4ia
infrastructurii de
aprovizionare cu apd 9i
canalizare si eficienla
energetice in cledirile
publice

'10 proiecte de
construclie a
infrastructuriide
aprovizionare cu ape gi
canalizare 9i 8 proiecte
de eficienta energetica
in clddirile publice sunt
imolementate

2017 -2021 39,8 mil
EURO



Nr. Donalori Denumirea
Droiectului

Indicatorillivrabllele Perioada de
implementare

Suma
totala

Integrarea UTA
Glgeuzia in cadrul
politicii de dezvoltare
regionali a RIV

integrarea UTA
Gegeuzia in cadrul
national pentru
dezvoltare regionali
- Sustinerea societitii
civile din IJTA
Gegeuzia
- Sustinerea
autoritdtilor publice
locale din UTA
Geoduzia

5 mil
EURO

Ca urmare a semndrii Acordului de finanlare cu UE privind implementarea Proiectului

,,Construclia infrastructurii de aprovizionare cu ape 9i canalizare, precum gi de eficienta
energetica in cHdirile publice", au fost create premisele necesare pentru imbunatelirea
niveluluide trai al cetdlenilor Republicii Moldova. Finalitalile scontate ale proiectului sunt:

r' pind la 200 000 de cetateni din 22 de localiteli selectate din regiunile de dezvoltare
Nord, Centru gi Sud vor avea acces la servicii imbunatdlite de aprovizionare cu ape gi

canaltzatei
r' vor fi renovate sau construite peste 300 km de relele de ape 9i canalizare;
r' aproximativ 5000 de beneficiari (personal angajat ii elevi) din 8 institutiide invaldmant

din regiunile de dezvoltare Nord gi Centru vorfi asigurali cu conditiioptime de activitate
profesionald gi studiu;

r' 10 clediri publice (cu o suprafala totali de peste 45 000 m2) vor fi reabilitate.

Pentru implementarea celor 18 proiecte, in faza a doua care urmeazd a fi initiatd la inceputul
anului 2019, este alocat un grant de 39,8 milioane euro.

Totodata, ln vederea realizerii obiectivelor nationale in domeniul aprovizionarii cu servicii de
alimentare cu ape gi servicii de canalizare, semnate un gir acorduri de finantare a proiedelor
investitionale, dupa cum urmeazd:

lmbunatelirea serviciilor e alimentare cu apa Si sanitatie 1n raionul Cahul - urmeaze a fi
elaboratd documentatia tehnicd si iniliate implementarea proiectului din grantul Guvernului
Germaniei 23,5 milioane euro s.i 11 milioane euro grant oferit de cdtre Comisia Europeana;

r' A fost iniliata implementarea primei faze proiectului de constructie a magistralei Cahul

- Alexandru loan Cuza, care @nste in construclia a 11 km de apeduct magistral gi
construclia retelelor interioare in localitetile Lebedenco, Hutulu si Ursoaia, cu un cost
de 2,131 milioane euro, grant oferit de cetre Guvernul Elvetiei;

r' A fost semnat contractul de elaborare a documentaliei tehnice cu inilierea
implementdriifazeidoi a apeductului magistral Cahul-Alexandru loan Cuza, din grantul
de 2,6 milioane euro oferit de citre Comisia Europeane pentru construclia a 33 km de
apeduct magistral prin localitdtile Pelinei - Gevenoasa - Vulcanesti - Alexandru loan
Quzai
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r' Au fost realizate pre-condilionalitdlile solicitate de cdtre Guvernul Germaniei pentru
rcalizarca proiectului de construqie a apeductului magistral Chisineu - Strdgeni -
Cd16ragi, oferind un grant de 16,5 milioane euro.

Provociri 9i riscuri in implementarea SNDR

Pe parcursul perioadei de raportare, pe lingd realizdrile atinse in implementarea SNDR
2016-2020, au fost intampinate gi provocdri de ordin politic, economic si operational. printre
principalele provoceri se numare:

> Reforma administratiei publice centrale, nemijlocit reforma institutiilor subordonate. Cu
toate ce MADRM a elaborat propuneri de eficientizare a administrarii Fondului national
de dezvoltare regionald 9i a Fondului ecologic national, pind in prezent aceste
propuneri nu s-au aprobat la nivel de Guvern. Asigurarea unei sinergii intre fondurile
nationale si cele externe pentru implementarea SNDR si SDR, precum lia proiectelor
de investitii aferente continue se fie o provocare.

D in lipsa unei claritdti cu privire la reforma teritorial-administrative, s-au atestat
tergiverseri semnificative in definitivarea noului proiect de lege cu privire la dezvoltarea
regionale in Republica Moldova, precum si a cadrului normativ aferent, inclusiv
regulamentul si compozilia Consiliilor de dezvoltare regionald, clarificarea statutul
regiunilor de dezvoltare (statistic, de planificare gi administrativ), precum gi crearea
Agentiei de dezvoltare Chiginau gi altele. Demararea procesului de dezvoltare
regionald in Transnistria, rdmine a fi imposibile.

> Asigurarea continuita$i gi durabilitdtii proiectelor de dezvoltare regionala este o
provocare continue. Insuficienta resurselor financiare atat din partea APL in asigurarea
contribuliei de finanlare a proiectelor, cat gi a cetetenilor din regiunile de dezvoltare
pentru achitarea tarifelor la serviciile de AAC si MDS rdmine a fi o provocare. La nivel
operalional, identificarea si contractarea companiilor pentru elaborare documentatiei
tehnice si implementarea proiectelor de infrastructurd de anvergure in conformitate cu
exigentele donatorilor continue se fie anevoioasd, deseori ducind la repetarea licitaliilor

9i tergiversarea implementerii proiectelor. De asemenea, standardele de construclie
depagite au necesitat anumite modificari intermediare pentru a asigura implementarea
proiectelor cu finanlare e)derne

> De asemenea este important de menlionat cd pine in prezent politica de dezvoltare
regionale s-a axat mai mult pe implementarea initiativelor, programelor si proiectelor
care contribuie la diminuarea disparitellor. Cu toate cd aceasta reprezinta o directie
importanta, totugifdrd intervenlii mai substanliale de stimulare a cresJerii economice gi

a competitivitelii regiunilor, atingerea obiectivului general al politicii de dezvoltare
regionale al RM ar putea fi imposibild. ln acest sens, paradigma politicii de dezvoltare
necesite o revizuire.

> Alegerile parlamentare gi alegerile locale din 2019 pot face aparilia unei perioade de
instabilitate politicd, ce va afecta activitatea autoritefi decizionale la nivel central
(CNCDR), precum gia autoritafi decizionale la nivel regional 9i local (CRD, APL).



Leclii invatate 9i bune practici

lmplicarea expe(ilor nalionali gi internationali in procesul elaborarii unor documente
de politici asigura o calitate mai superioara a lor ii permite o abordare conceptuale mai
large, apropiindule de practicile internationale. Se menlioneaza implicarea expertilor
in elaborarea politicii publice ,,Dezvoltarea urbana", ,,Noua paradigmd a politicii de
dezvoltare regionale", ,,Revitalizarea urband", elaborarea Regulamentului de
funqionare a Agentiei de gestionare a Fondului de dezvoltare regionale gi de mediu;

Organizarea consulterilor publice li informarea in cadrul elaborarii s,i coordonarii unor
documente conceptuale, ofera posibilitatea de a obtine noi propuneri, iniliative qi

reactii, pentru a le apropia de necesitdlile actorilor locali 9i regionali. Aceste lucruri s-
au demonstrat in timpul prezenterii politicii publice ,,Dezvoltarea urbana", consultarea
programelor de revitalizare urband etc.

Un alt exemplu de bune practice fl reprezinte dezvoltarea relaliilor de colaborare pe
parcursul anului de referinte dintre reprezentantii MADRM si BNS in vederea
monitorizerii SNDR 2016-2020.in acest sens, colaboratorii BNS au furnizat informalii
relevante pe principalii indicatorii de monitorizare a SNDR, precum date statistice,
definitii, formule de calcul, etc., inclusiv au fost des'fagurate s,edinte comune de lucru
pe subiectul mentionat. Totodat6, pentru angajalii MADRM giADR a fost organizat un
Training de instruire cu privire la utilizarea datelor statistice ale BNS, incluse pe pagina
web: www.statistica.md. Finalmente, scopul acestei colaboreriva contribui la facilitarea
procesului de colectare a datelor statistice oe indicatori oentru anii 2019-2020.

Trening-urile pentru reprezentanlii Ministerului gi Agenliilor de dezvoltare regionald
privind desfdsurarea achizitiilor publice conform standardelor internationale a permis
organizarea licitatiilor de prestare a serviciilor de proiectare, pentru proiectele cu
finanlare internationald la nivelul ce asigure respectarea tuturor rigorilor gi asigurd
desfesurarea unor activitati similare in viitor.

Concluzii

Dezvoltarea regionale continud a fi o politice eficienta a statului, care asigura realizarea
principalelor obiective de dezvoltare a 16rii si contribuie semnificativ la imbundtetirea
condiliilor de trai ale cetalenilor;

Proiectele investitionale de dezvoltare regionale finanlate din Fondul nalional pentru
dezvoltare regionald gi sursele partenerilor de dezvoltare asigure un impact pozitiv in
dezvoltarea socio-economice a regiunilor de dezvoltare ce se confirma prin dinamica
ascendentd a principalilor indicatori ai statisticilor regionale;
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Domeniul politicii de dezvoltare regionala ramine a fi un domeniu atractiv si se bucure
de suslinerea partenerilor de dezvoltare;

Activitetile de consolidare a capacitellor actorilor politicii de dezvoltare regionale,
inclusiv prin suportul acordat de partenerii de dezvoltare, a spodt semnificativ calitatea
guvernerii la nivelul regional si national;

Procesul de transformare a institutiilor guvernamentale in perioada de raportare, a
limitat posibilitdlile de promovare gi adoptare a unor propuneri menite se
imbundtdteasce cadrul de functionare a politicii de dezvoltare regionala gi sinergiziirii
actiunilor in acest domeniu;

Procesul decizional ln realizarea activitetilor de dezvoltare regionale la nivel nalional
9i regional, asigurd transparenta suficienta prin implicarea sectorului privat si
reprezentanlilor societali civile;

Insuficienla unor indicatori regionali, limiteaze posibilitatea de a efectua o analiza
dinamicd gi calitativd a proceselor de dezvoltare in regiuni;

Necesitelile de dezvoltare, inclusiv pentru implementarea unor proiecte investitionale
depegesc esential posibilitdlile financiare care au fost oferite in perioada de raportare;

Reprezentantii administraliilor publice locale de nivelul lsi ll nu in mesure depline
realizeazd activitetile de asigurare a durabilitatii proiectelor de dezvoltare regionale;

Participativitatea in trend descendent a membrilor CRD la sedintele consiliilor
regionale, conditioneaze intreprinderea unor mesuri de modificare a cadrului de
functionare a acestor institutii.

COORDONAT:

Secretar de Stat in domeniul
dezvoterii regionale gi rurale

gef Directie politici de dezvoltare
regionala

9ef Seclia relatii cu institutiile de
dezvoltare regionald

2 ,/""/,*Dorin ANDROS

lgor MALAI




