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Sumar 

 

Strategia națională de dezvoltare regională reprezintă principalul document de planificare strategică a 

politicii de dezvoltare regională, care reflectă cadrul strategic național în domeniu și introduce 

mecanismele naționale ale acestei dezvoltări. 

Politica de dezvoltare regională reprezintă activitatea coordonată a autorităților administrației publice 

centrale și locale, a colectivităților locale și a organizațiilor neguvernamentale, orientată spre planificarea 

și realizarea unei dezvoltări social-economice teritoriale echilibrate și durabile în cadrul regiunilor de 

dezvoltare. 

Prezentul Plan anual privind implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 

2016-2020, a fost elaborat ținând cont de angajamentele asumate într-un set de documente naționale de 

planificare strategică, precum și din acordurile și tratatele internaționale de colaborare, principalele din 

ele fiind: (i) Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare  

„Moldova 2020”, (ii) Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între 

Republica Moldova, prevederile titlului IV capitolul 20 „Dezvoltarea regională, cooperarea la nivel 

transfrontalier și regional” (iii) Hotărârea Guvernului nr. 203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea 

Documentului Unic de Program pentru anii 2017-2020, (iv) prevederile Planului de acțiuni al 

Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016, care oferă cadrul de politici 

de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada 2016–2018. 

Astfel, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), întru implementarea 

politicii de dezvoltare regională, conform SNDR, și-a propus realizarea următoarelor obiective: 

Obiectivul general:  

Dezvoltare echilibrată și durabilă asigurată în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova. 

Obiective specifice: 

1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative; 

2. Asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni; 

3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale. 

Realizarea acestor obiective va fi asigurată de MADRM (Direcția politici de dezvoltare regională, Secția 

relații cu instituțiile de dezvoltare regională, Direcția politici și programe de dezvoltare rurală, Direcția 

planificare spațială) și instituțiile de dezvoltare regională subordonate, prin conlucrarea eficientă cu 

partenerii de dezvoltare și în colaborare cu reprezentanții ministerelor sectoriale și cu autoritățile publice 

locale. 

Principalele domenii de intervenție a politicii de dezvoltare regională sunt:  

 Aprovizionarea cu apă și canalizare; 

 Drumuri regionale și locale; 

 Gestionare deșeurilor solide; 

 Eficiența energetică a clădirilor publice; 

 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; 

 Creșterea atractivității turistice. 
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Întru implementarea SNDR 2016-2020, în anul 2017 au fost obținute următoarele rezultate: 

1. Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016, FNDR a fost aprobat 

în mărime de 200,0 mil. lei.   

2. CNCDR, conform deciziei din nr. 3/17 din 27.03.2017, a aprobat spre finanțare, în anul 2017 din 

mijloacele financiare ale FNDR, 39 proiecte incluse în DUP pentru anii 2017-2020, în valoare 

de 186.64 mil. lei.   

3. Au fost dezvoltate și implementate proiectele regionale incluse în Documentul Unic de Program 

pentru anul 2017, pe următoarele domenii: 

- Drumuri regionale și locale   – 7 proiecte; 

- Apă și canalizare     – 11 proiecte; 

- Managementul deșeurilor solide   – 1 proiect; 

- Creșterea atractivității turistice   – 5 proiecte; 

- Eficiența energetică în clădirile publice  – 7 proiecte; 

- Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii – 8 proiecte. 

4. Guvernul, la 29 martie 2017, a aprobat Hotărârea de Guvern nr. 203 cu privire aprobarea 

Documentului unic de program pentru anii 2017-2020. Acesta include 62 proiecte de dezvoltare 

regională, inclusiv 10 proiecte trecătoare din DUP 2013-2015, în domeniile prioritare: 

aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, drumuri regionale și locale, 

eficiența energetică în clădirile publice, suport pentru infrastructura de afaceri, atractivitatea 

turistică.  

5. Guvernul, la 29 iunie 2017 prin Hotărârea de Guvern nr. 485 a aprobat Planul de acțiuni privind 

implementarea SNDR pentru anii 2016-2020.   

6. Proiectul de lege privind dezvoltarea regională în Republica Moldova este în proces de elaborare.  

7. Au fost aprobate Programele regionale sectoriale în domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin 

a afacerilor în regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. 

8. A fost definitivat procesul de consolidare a cadrului strategic în domeniul dezvoltării regionale 

în RD UTA Găgăuzia. Astfel, CRD UTA Găgăuzia a aprobat proiectul Strategiei regionale de 

dezvoltare și Planul operațional regional ale regiunii.  

9. Proiectul UE privind „Îmbunătățirea statisticilor regionale în Republica Moldova” și-a finalizat 

activitatea, fiind elaborată metodologia de calculare a PIB regional și efectuate calculele pentru 

anii 2013 și 2014.  

10. A continuat colaborarea cu partenerii de dezvoltare naționali și internaționali.  

11. Au fost realizate activități de fortificare a capacităților actorilor locali, regionali și naționali în 

domeniul implementării politicii de dezvoltare regională.  

12. A fost asigurat un management suficient și asigurată transparența pe întregul spectru de activități 

desfășurate. 

Măsurile propuse pentru anul 2018 au menirea să asigure dezvoltarea echilibrată a teritoriului național 

din punct de vedere economic, social, cultural, de mediu și evitarea manifestării disparităților și 

dezechilibrelor de dezvoltare. 
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Obiectivul specific nr. 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative 

 

Obiectivul contribuie la dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală pentru sporirea 

coeziunii teritoriale și diminuarea disparităților regionale. În același timp, datorită importanței 

infrastructurii vizate pentru beneficiarii finali, prin implementarea măsurilor care duc la realizarea 

obiectivului se urmărește asigurarea coeziunii sociale a regiunilor. Obiectivul dat include și măsuri care 

urmăresc eficientizarea modului de organizare a serviciilor publice, în particulara regionalizării 

serviciilor de gestionare a deşeurilor solide, de alimentare cu apă şi de canalizare. Deși anumite practici 

în acest sens au fost inițiate în localitățile-pilot din Republica Moldova, prin diferite forme, inclusiv 

întreprinderi intercomunale, mai sunt totuşi necesare intervenții de sporire a gradului de informare a 

administraţiei publice locale și a populației, precum și de extindere și consolidare a serviciilor publice 

de gestionare a deşeurilor solide, de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Totodată Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului își propune să asigure colaborarea 

cu alte proiecte, implementate de alți parteneri, prin crearea unei platforme de coordonare, comunicare 

și monitorizare a proiectelor implementate, ceea ce conduce la asigurarea  accesului la servicii și utilități 

publice calitative în regiuni. 

Măsura 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală 

Având la bază programele regionale sectoriale în domeniul serviciilor de gestionare a deșeurilor solide,  

de alimentare cu apă şi de canalizare, al eficienței energetice în clădirile publice, această măsură implică 

atât consolidarea fundamentării intervențiilor în baza disparităților regionale, cât și lucrări de extindere 

și consolidare a serviciilor respective. Acestea sânt orientate spre dezvoltarea infrastructurii fizice și a 

infrastructurii sociale de importanță regională și locală.  

Măsura 1.2. Dezvoltarea principiilor de regionalizare a serviciilor publice în domeniile 

gestionării deșeurilor solide şi al alimentării cu apă și canalizării 

Acțiunile expuse în forma tabelară sunt orientate spre eficientizarea serviciilor publice prin 

implementarea mecanismelor de cooperare intercomunală în aceste domenii. Întrucât acest mecanism a 

fost lansat doar în localitățile-pilot, măsura dată include acțiuni menite să sensibilizeze comunitățile 

asupra beneficiilor implementării unor astfel de mecanisme, să promoveze conceptul și să consolideze 

mecanismele date.  

Rezultate scontate în urma implementării activităților planificate: 

1) servicii publice eficientizate de gestionare a deşeurilor solide, de alimentare cu apă şi de 

canalizare, de dezvoltare regională şi locală şi de eficienţă energetică în clădirile publice; 

2) beneficiari ai serviciilor publice calitative de gestionare a deşeurilor solide, de alimentare cu apă 

şi de canalizare, ai drumurilor regionale şi locale, precum și ai serviciilor de eficiență energetică 

în clădiri publice sânt locuitorii regiunilor de dezvoltare; 

3) cooperare intercomunală în prestarea serviciilor publice de gestionare a deşeurilor solide, de 

alimentare cu apă şi canalizare în localitățile selectate, îmbunătățită. 

 

Obiectivul specific nr. 2. Asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni 

 

Obiectivul conține un set de măsuri cu un caracter complex, menite să asigure premisele de ordin 

economic pentru o dezvoltare durabilă în regiuni, care nu pot fi atinse decât prin cooptarea în acest 

proces a ministerelor partenere, în a căror competențe intră dezvoltarea economică. În condițiile creșterii 
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preconizate și sustenabile a economiei, cota industriei şi gospodăriilor agricole urmează să ocupe o 

poziție prioritară, astfel asigurând securitatea, autosuficiența şi independența pieței interne față de cea 

externă. Obiectivele propuse vor tinde spre crearea unui sistem prin care orice regiune de dezvoltare va 

avea posibilitatea să dispună de o specializare economică proprie de producere și/sau de servicii, ținând 

cont de resursele proprii și de cele atrase din investiţii și asistență tehnică. La rândul său, funcționarea 

lor în comun va contribui la acoperirea necesităților regiunilor care sânt lipsite de anumite resurse. 

Identificarea orașelor cu potențial de creștere economică reprezintă una dintre etapele necesare pentru 

impulsionarea proceselor economice, optimizându-se alocarea finanțării, întrucât impactul politicii date 

are un efect asupra localităților din zona adiacentă, dar și asupra regiunii. Măsurile date au și menirea de 

a crea un climat favorabil pentru atragerea investițiilor, inclusiv măsurile orientate spre diversificarea 

serviciilor ce au ca scop susținerea afacerilor și promovarea antreprenoriatului în regiune. 

De asemenea, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului își propune să asigure 

cooperarea cu alte proiecte, implementate în acest domeniu de alți parteneri, prin crearea unei platforme 

de coordonare, comunicare și monitorizare a proiectelor implementate, ceea ce contribuie la asigurarea  

creșterii economice în regiuni.  

Măsura 2.1. Conceptualizarea rețelei de centre urbane 

Această măsură presupune activități menite să identifice și să clarifice conceptul de centre urbane cu 

potențial de dezvoltare economică competitivă și orientarea proiectelor investiționale către consolidarea 

infrastructurii acestora, astfel încât să impulsioneze procesele economice în regiuni.  

Măsura 2.2.  Consolidarea şi dezvoltarea economiei regionale 

Măsura respectivă presupune acțiuni menite să diversifice structura activității economice a regiunilor, 

implicând atât orientarea antreprenorilor către sectoarele producătoare ale economiei și valorificarea 

potențialului, dar și impulsionarea utilizării metodelor inovative în activitatea antreprenorială; acțiuni 

direcționate spre asigurarea unei planificări strategice sectoriale în domeniul dezvoltării economice 

regionale, inclusiv prin consolidarea infrastructurii de susținere a afacerilor (de exemplu, incubatoare de 

afaceri, parcuri industriale) în fiecare regiune de dezvoltare. În baza acestei planificări se va acorda 

suport în implementarea unor proiecte prioritare care contribuie la dezvoltarea economica a regiunilor. 

Măsura 2.3. Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii turistice în regiunile de dezvoltare 

Această măsură implică acțiuni menite să asigure dezvoltarea sau consolidarea infrastructurii necesare 

pentru a spori accesibilitatea către obiectivele turistice, dar și pentru atragerea turiștilor în regiuni. 

Măsura cuprinde și acțiuni orientate spre planificarea strategică sectorială și valorificarea potențialului 

turistic al regiunilor, reabilitarea și amenajarea obiectivelor și infrastructurii turistice existente, precum 

și orientarea activității turistice către zonele rurale.  

Rezultate scontate în urma implementării activităților planificate: 

1) potențial economic al regiunilor valorificat; 

2) atractivitate investițională a regiunilor sporită; 

3) infrastructură de afaceri valorificată; 

4) potențial turistic al regiunilor majorat. 

 

Obiectivul specific nr. 3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale 

Obiectivul presupune eficientizarea procesului de coordonare interministerială, precum şi a 

implementării politicii de dezvoltare regională la nivel național și regional. Imperativul atingerii acestui 
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obiectiv este justificat atât de carențele de ordin administrativ, cît și de aspectele legislative care nu au 

fost armonizate cu tendințele de dezvoltare. Caracterul intersectorial al politicii de dezvoltare regională 

și implicarea unui spectru larg de factori de decizie necesită atât consolidarea cooperării, cât și 

sinergizarea eforturilor tuturor actorilor implicați în procesul de dezvoltare regională, în particular în 

implementarea strategiilor regionale, sectoriale, precum și a proiectelor de anvergură regională. În acest 

sens, consolidarea continuă a capacităților instituționale ale consiliilor regionale pentru dezvoltare  și 

agenţiilor de dezvoltare regională este esențială. Pentru a asigura simțul proprietății și un management 

eficient al proiectelor de dezvoltare regională au fost incluse măsuri care vizează consolidarea capacității 

actorilor locali (administraţia publică locală) și regionali în gestionarea acestor proiecte. În aceleași timp, 

având în vedere implementarea reformei de descentralizare și creștere treptată a competențelor 

administraţiilor publice locale, realizarea acestui obiectiv devine o necesitate în procesul de dezvoltare 

regională. Abilitatea autorităților publice locale de a participa efectiv la dezvoltarea și implementarea 

proiectelor regionale necesită creșterea autonomiei lor.  

În cadrul acestui obiectiv au fost incluse și măsuri care vizează perfecționarea mecanismului de finanțare 

și eficientizare a procesului de alocare a resurselor financiare pentru proiecte și inițiative de anvergură 

regională. În prezent, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională  este unicul instrument care este 

dedicat implementării politicii de dezvoltare regională. Totuși, având în vedere caracterul multisectorial 

și regional al proiectelor, este vizată sinergizarea finanțărilor și din alte fonduri, naționale și 

internaționale. Ca prim exercițiu în acest sens au fost elaborate programele regionale sectoriale, care au 

facilitat procesul de prioritizare și au îmbunătățit coordonarea în identificarea şi elaborarea proiectelor 

regionale. În același timp se propune îmbunătățirea statisticii regionale, precum și a mecanismului de 

monitorizare și evaluare a implementării strategiilor de dezvoltare regională la nivel național și regional. 

Măsura 3.1. Perfecționarea cadrului legislativ și normativ în domeniul dezvoltării 

regionale și celui aferent 

Acțiunile cuprinse în această măsură presupun modificări ale cadrului legislativ, ajustate la prevederile 

Planului de acțiuni al Acordului de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, și 

implementarea acestora. Întrucât se vizează și eficientizarea proceselor operaționale, măsura dată 

include acțiuni direcționate spre perfecționarea sistemului de finanțare a proiectelor de dezvoltare 

regională. 

Măsura 3.2. Consolidarea cadrului instituțional și a potențialului administrativ 

Măsura cuprinde acțiuni ce implică facilitarea dialogului și a cooperării instituțiilor la nivel național, 

regional și local. În același timp, pentru a asigura o înaltă performanță a cadrului instituțional, măsura 

include activități orientate spre consolidarea capacităților actorilor la nivel local și regional în baza 

necesităților și a tendințelor de dezvoltare.   

Continuarea procesului de incluziune teritorială urmează să fie asigurată prin instituționalizarea regiunii 

UTA Găgăuzia, dar și prin eficientizarea instituțiilor existente. 

Măsura 3.3. Eficientizarea sistemului de monitorizare și evaluare a implementării 

prezentei Strategii 

Implică o serie de acțiuni complexe menite să asigure mecanismele necesare, dar și să optimizeze 

procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională. Acțiunile vor presupune și cooperarea 

instituțiilor atât în procesul de planificare și implementare, cît și în procesul de monitorizare și evaluare, 

astfel urmărindu-se şi îmbunătățirea statisticii regionale. 

Rezultate scontate în urma implementării activităților planificate: 
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1) arie de acoperire a politicii regionale extinsă; 

2) cooperare interministerială eficientă asigurată; 

3) competențe și capacități ale consiliilor regionale pentru dezvoltare şi agenţiilor de dezvoltare 

regională în coordonarea multisectorială şi implementarea eficientă a prezentei Strategii și a 

strategiei de dezvoltare regională, la nivel de regiuni, consolidate; 

4) capacități ale administrației publice locale în implementarea proiectelor regionale, consolidate; 

5) sistem de finanțare a proiectelor în domeniul de dezvoltare, îmbunătățit. 

 

 

Coordonat: 

 

Secretar de Stat                                                       Dorin ANDROS ________________ 

(semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnat: 

 

Șef DPDR                                              Igor MALAI ________________ 

(semnătura)  

   

Șef SRIDR Eduard UNGUREANU ________________ 

(semnătura) 
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PLANUL DE ACŢIUNI 

privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională 

pentru anii 2016-2020 
 

Anul 2018 

  

Nr. 

crt. 

Măsuri Acţiuni Perioada de  

realizare 

Responsabili Costuri 

totale 

estimate  

(lei) 

Sursa de finanţare 

(costuri aferente) 

Indicatori de 

monitorizare 

I II 
II

I 
IV 

alocaţii 

bugetare 

surse  

externe 

neacoperit

e 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obiectivul specific nr.1. Asigurarea accesului la servicii şiutilităţi publice calitative 

1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

importanţă 

regională şi locală 

1.1.1. Acordarea suportului 

în dezvoltarea portofoliului 

de proiecte (elaborarea 

documentaţiei de proiect) în 

domeniile alimentării cu apă 

şi canalizare, gestionării 

deşeurilor solide, eficienţei 

energetice 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică, agenţiile de 

dezvoltare regională 

77 mil.lei – 77 mil.lei 

(Guvernul 

Germaniei, 

negocieri cu 

Uniunea 

Europeană) 

– 10 proiecte în 

domeniul alimentării 

cu apă şi canalizare 

cu proiecte tehnice 

elaborate;  

proiect în domeniul 

gestionării deşeurilor 

solide cu studiu de 

fezabilitate elaborat;  

8 proiecte în 

domeniul eficienţei 

energetice cu proiecte 

tehnice elaborate 

1.1.2. Dezvoltarea, 

modernizarea şi/sau crearea 

infrastructurii de gestionare a 

deşeurilor solide 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regională 

1 mil.lei 1 mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

– – 1 proiecte 

implementate;  

număr de populaţie 

cu acces la servicii 

îmbunătăţite de 

gestionare a 

deşeurilor solide;  

număr de depozite 

regionale pentru 

deşeuri menajere 

solide şistaţii de 

transfer construite;  

număr de platforme 

pentru depozitarea 

deşeurilor amenajate 
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1.1.3. Sporirea eficienţei 

energetice a clădirilor publice 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică, agenţiile 

de dezvoltare regională 

23,7 

mil.lei 

23,7 mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

- – 6 proiecte finanțate;  

număr de clădiri 

publice renovate prin 

măsuri de eficienţă 

energetică; 

suprafaţa clădirilor 

publice renovate prin 

măsuri de eficienţă 

energetică;  

număr de persoane 

beneficiare de 

condiţiiîmbunătăţite 

de şedere sub 

aspectul eficienţei 

energetice în clădirile 

publice renovate 

1.1.4. Dezvoltarea 

infrastructurii de alimentare 

cu apă şi canalizare 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regională 

140,8mln.l

ei 

71,8 mln. 

lei 

(Fondul 

Naţional de 

Dezvoltare 

Regională) 

69 mln. lei – 10 proiecte finanțate;  

lungimea reţelelor de 

apeduct construite/ 

modernizate, km; 

lungimea reţelelor de 

canalizare construite/ 

reabilitate, km; 

număr de populaţie 

cu acces îmbunătăţit 

la servicii de 

alimentare cu apă;  

număr de populaţie 

cu acces îmbunătăţit 

la servicii de 

canalizare; 

număr de staţii de 

tratare a apelor 

potabile construite/ 

modernizate; 

număr de staţii de 

epurare a apelor 

uzate construite/ 

modernizate 

1.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii de drumuri 

regionale şi locale 

    Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului, 

agenţiile de dezvoltare 

regională 

44,8 mln. 

lei 

38,8 

mln.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

6 mln. lei  – 5 proiecte finanțate;  

lungimea 

segmentelor de drum 

şi poduri construite/ 

modernizate, km; 

număr de populaţie 
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Dezvoltare 

Regională) 

cu acces la drumuri 

îmbunătăţite; 

kilometri de drum 

construiţi/ 

modernizaţi; 

număr de localităţi cu 

acces la drumuri 

îmbunătăţite; 

număr de şcoli 

conectate la 

drumurile locale 

reabilitate/ 

reconstruite; 

număr de instituţii 

medicale conectate la 

drumurile locale 

reabilitate/ 

reconstruite 

1.2. Dezvoltarea 

principiilor de 

regionalizare a 

serviciilor publice 

în domeniile 

gestionării 

deşeurilor solide 

şi alimentării cu 

apă şi canalizare 

1.2.1. Determinarea criteriilor 

de cooperare intercomunitară 

şi de regionalizare în 

domeniile gestionării 

deşeurilor solide şi 

alimentării cu apă şi 

canalizare 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regională 

50 mii lei 50 mii lei 

(în limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – Criterii de cooperare 

intercomunitară şi de 

regionalizare în 

domeniile gestionării 

deşeurilor solide şi 

alimentare cu apă şi 

canalizare stabilite 

1.2.2. Elaborarea şi aprobarea 

Planului de acţiuni privind 

regionalizarea serviciilor de 

alimentare cu apă şi 

canalizare 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului 

8,9 mil.lei – 8,9 mil.lei 

(conform 

pct.1.2 din 

Planul de 

acţiuni al 

Strategiei de 

alimentare cu 

apă şisanitaţie 

pentru anii 

2014-2028, 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.199 din 20 

martie 2014) 

– Plan de acţiuni 

elaborat şi aprobat 

1.2.3. Acordarea suportului 

în crearea serviciilor publice 

regionale în domeniile 

gestionării deşeurilor solide 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regională 

100 mii lei 100 mii lei 

(în limitele 

resurselor 

alocate din 

– – Număr de servicii 

publice regionale în 

domeniile gestionării 

deşeurilor solide şi 

lex:HGHG20140320199
lex:HGHG20140320199
lex:HGHG20140320199
lex:HGHG20140320199
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şi alimentării cu apă şi 

canalizare 

bugetul de 

stat) 

alimentării cu apă şi 

canalizare create 

Obiectivul specific nr.2. Asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni 

2.1. Conceptualizarea 

reţelei de centre 

urbane 

2.1.1. Elaborarea 

programului cu privire la 

realizarea politicii publice 

privind centrele urbane de 

dezvoltare 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, 

120 mii lei 80 mii lei 

(în limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– 40 mii lei Program elaborat şi 

aprobat prin hotărîre 

de Guvern 

2.1.2. Elaborarea 

documentelor de planificare 

spaţială la nivel naţional şi 

regional 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, 

10 mil.lei – – 10 mil.lei Elaborarea 

proiectului Planului 

de amenajare a 

teritoriului național și 

3 regional inițiată, în 

condițiile asigurării 

finanțării bugetare. 

2.1.3. Ajustarea 

documentelor de politici 

sectoriale cu prevederile 

politicii publice privind 

centrele urbane de dezvoltare 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, 

Ministerul Finanţelor, 

Cancelaria de Stat 

150 mii lei – – 150 mii lei Hotărîre de Guvern 

privind modificarea 

şi completarea unor 

acte normative 

aprobată 

2.1.4. Asigurarea cu planuri 

urbanistice generale ale 

localităţilor urbane 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, 

5 mil.lei – – 5 mil.lei 

(în limitele 

bugetelor 

disponibile 

ale 

autorităţilo

r locale) 

10 planuri urbanistice 

generale elaborate 

2.2. Consolidarea şi 

dezvoltarea 

economiei 

regionale 

2.2.1. Implementarea 

proiectelor prioritare în 

domeniul infrastructurii de 

sprijin a afacerii 

 

 

 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regională 

30,4 

mil.lei 

30,4 mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

– – 7 proiecte finanțate;  

număr de obiective 

de suport în afaceri 

construite/ reabilitate, 

date în exploatare;  

număr de obiective 

de suport în afaceri 

conectate la structura 

de acces şiutilităţi 

publice;  

număr de locuri de 

muncă create 

2.2.2. Promovarea 

potenţialului economic 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

100 mii lei – – 100 mii lei 6 evenimente de 

promovare a 
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şiinvestiţional al regiunilor de 

dezvoltare 

Mediului, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, 

agenţiile de dezvoltare 

regională 

potenţialului 

economic 

şiinvestiţional 

regional organizate;  

număr de persoane 

participante la 

evenimente; 

număr de publicaţii 

elaborate 

2.2.3. Facilitarea 

parteneriatelor dintre mediul 

academic, antreprenorial 

şiadministraţia publică locală 

pentru crearea infrastructurii 

de cercetare şi inovare în 

regiuni 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Academia de 

Administrare Publică, 

agenţiile de dezvoltare 

regională 

1 mil.lei 1 mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

– – 4 evenimente 

organizate;  

număr de parteneriate 

create pentru transfer 

tehnologic; 

centru de cercetare şi 

inovare creat 

şifuncţional; 

număr de afaceri 

inovative iniţiate în 

regiuni 

2.2.4. Dezvoltarea 

performanţelorşicapacităţilor 

competitive ale forţei de 

muncă din regiunile de 

dezvoltare 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale 

(AgenţiaNaţională Pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă) 

100,0 mii 

lei 

– – 100,0 mii 

lei 

Număr de 

activităţidesfăşurate;  

număr de persoane 

instruite /recalificate 

2.2.5. Dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale în regiunile 

de dezvoltare ale ţării 

    Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

800 mii lei – – 800 mii lei Număr total de 

instruiri realizate per 

regiune;  

număr total de 

persoane instruite per 

regiune 

2.2.6. Identificarea surselor 

financiare pentru crearea 

centrelor agroalimentare la 

nivel central şi regional 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Economiei și 

Infrastructurii 

50 mii lei 50 mii lei 

(în limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – Surse identificate 

pentru crearea 

centrelor 

agroalimentare la 

nivel central şi 

regional 



15 
 

2.3. Consolidarea şi 

dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice în 

regiunile de 

dezvoltare 

2.3.1. Implementarea 

proiectelor prioritare de 

dezvoltare a serviciilor de 

turism 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regionale 

20,7 

mil.lei 

20,7 mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

– – 4 proiecte finanțate;  

număr de afaceri 

create sau dezvoltate; 

număr de atracţii 

turistice amenajate 

sau renovate;  

număr de turişti/ 

vizitatori ai atracţiei 

turistice;  

număr de locuri de 

muncă nou-create 

2.3.2. Promovarea 

potenţialului turistic în 

regiunile de dezvoltare 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, 

agenţiile de dezvoltare 

regionale 

100,0 mii 

lei 

– 100,0 mii lei 

(Guvernul 

Letoniei) 

200,0 mii 

lei 

Număr de materiale 

promoţionale 

elaborate/ 

diseminate;  

număr de evenimente 

regionale organizate 

Obiectivul specific nr.3. Îmbunătăţirea guvernanţei în domeniul dezvoltării regionale 

3.1. Perfecţionarea 

cadrului legislativ 

şi normativ în 

domeniul 

dezvoltării 

regionale şi celui 

aferent 

3.1.1. Definitivarea noului 

proiect de lege cu privire la 

dezvoltarea regională 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului 

20 mii lei 20 mii lei 

(în limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

  – Nr. de consultări 

organizate 

3.1.2. Ajustarea cadrului 

normativ aferent politicii de 

dezvoltare regională 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 

  –   – Nr. documentelor 

normative elaborate; 

 

3.1.3. Îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a 

proiectelor de dezvoltare 

regională 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 

  –   – Manual operaţional al 

Fondului Naţional de 

Dezvoltare Regională 

perfecționat şi 

aprobat de către 

Consiliul Naţional de 

Coordonare a 

Dezvoltării 

Regionale 

3.2. Consolidarea 

cadrului 

instituţional şi a 

potenţialului 

administrativ  

3.2.1. Eficientizarea 

cooperării şi coordonării 

interministeriale şi la nivel 

regional 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, 

50 mii lei – 50 mii lei 

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Activități de 

colaborare 

desfășurate  
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3.2.3. Consolidarea 

capacităţii instituţionale a 

Agenţiei de Dezvoltare 

Regională UTA Găgăuzia 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, 

10,250 

mln lei.  

- 10,250 mln lei. 

Proiect UE 

– Nr. de activități de 

consolidare a 

capacităților 

desfășurate; 

3.2.4. Elaborarea 

programului anual de 

instruire 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regională 

- - – – 4 programe anuale de 

dezvoltare a 

capacităţilor 

elaborate şi aprobate 

3.2.5. Consolidarea 

capacităţilor actorilor la nivel 

local şi regional în 

conformitate cu programul de 

instruire 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regională 

1,4 mil.lei 1,0 mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

400 mii lei  

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– 4 rapoarte elaborate 

anual şi aprobate în 

cadrul Consiliului 

Naţional de 

Coordonare a 

Dezvoltării 

Regionale;  

număr de instruiri 

organizate; 

număr de participanţi 

instruiţi anual; 

număr de evenimente 

organizate 

3.2.6. Organizarea atelierelor/ 

meselor rotunde de 

diseminarea bunelor practici 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regională 

200,0 mii 

lei 

– – 200,0 mii 

lei 

Număr de 

evenimente 

organizate;  

număr de participanţi 

la eveniment 

3.2.7. Participarea în cadrul 

modulelor de instruire 

intersectoriale 

    Academia de Administrare 

Publică, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului 

– – – – Număr de module 

organizate;  

număr de persoane 

instruite 

3.2.8. Organizarea 

conferinţelor regionale în 

sectorul managementului 

deşeurilor solide şi în 

domeniul alimentării cu apă 

şi canalizare 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului, agenţiile de 

dezvoltare regională 

300,0 mii 

lei 

100,0 mii 

lei 

(în limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

200,0 mii lei  

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Număr de 

evenimente 

organizate;  

număr de participanţi 

la eveniment 

3.3. Eficientizarea 

sistemului de 

monitorizare şi 

evaluare a 

implementării 

Strategiei 

naţionale de 

dezvoltare 

3.3.1. Dezvoltarea sistemului 

de indicatori statistici în 

profil teritorial 

    Biroul Naţional de Statistică, 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

şiMediului, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 

- – - – Indicatori statistici în 

profil teritorial 

produşi conform 

Clasificatorului 

NUTS, 

Regulamentelor CE 

şi Planului de acţiuni 

privind 
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regională pentru 

anii 2016-2020 

implementarea 

Strategiei de 

dezvoltare a 

sistemului statistic 

naţional 2016-2020 

3.3.2. Elaborarea cadrului de 

reglementare cu privire la 

monitorizarea şi evaluarea 

procesului de dezvoltare 

regională 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului 

- – - – Regulament aprobat 

în cadrul Consiliului 

Naţional de 

Coordonare a 

Dezvoltării 

Regionale;  

mecanism de 

monitorizare şi 

evaluare a procesului 

de dezvoltare 

regională stabilit 

3.3.3. Elaborarea şi 

prezentarea Consiliului 

Naţional de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale a 

rapoartelor semestriale/ 

anuale cu privire la 

implementarea Strategiei 

naţionale de dezvoltare 

regională pentru anii 2016-

2020 

    Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului 

- - – – Rapoarte semestriale 

/anuale elaborate şi 

aprobate în cadrul 

Consiliului Naţional 

de Coordonare a 

Dezvoltării 

Regionale 

  

Contrasemnat: 
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(semnătura)  

   

           Șef SRIDR Eduard UNGUREANU ________________ 

(semnătura) 
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