Raport
cu privire la implementarea Documentului unic de program pentru anii
2017-2020 în anul 2017
În Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 203 din 29.03.2018, cu modificările ulterioare, sunt
incluse 63 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv 10 proiecte trecătoare din
Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2016 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.
În conformitate cu Legea bugetului pentru anul 2017, nr. 279 din
16.12.2016, în Fondul național pentru dezvoltare regională au fost prevăzute 200
mil. lei. Mijloacele financiare ale fondului au fost repartizate conform Deciziei
CNCDR nr. 3/17 din 27.03.2017 și redistribuite conform Deciziilor CNCDR nr.
6/17 din 16.11.2017 și nr. 13/17 din 15.12.2017 după cum urmează:
 pentru implementarea proiectelor investiționale – 187,07 mil. lei;
 pentru asigurarea activității ADR Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia –
12,93 mil. lei.
Conform Deciziei nr. 3/17 din 27.03.2017, în anul 2017, au fost aprobate
spre finanțare 39 proiecte din cele incluse în Documentul Unic de Program pentru
anii 2017-2020, din care 9 proiecte sunt trecătoare din Documentul Unic de
Program pentru anii 2013-2016.
Conform domeniilor prioritare, mijloacele financiare ale FNDR pentru anul
2017 au fost repartizate și valorificate după cum urmează:
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În scopul implementării proiectelor finanțate din FNDR, în anul 2017 au
fost valorificate mijloace financiare în mărime de 187,07 mil. lei sau 100 % din
alocările prevăzute din FNDR pentru anul 2017.

Deoarece majoritatea proiectelor aprobate spre finanțare în anul 2017 au
fost nou-inițiate, o bună parte din perioada raportată a fost dedicată pregătirii
pentru implementare a proiectelor respective: revizuirii documentației tehnice,
efectuării procedurilor de achiziții publice, încheierii contractelor de finanțare.
Pe parcursul perioadei de raportare, pentru implementarea proiectelor
aprobate spre finanțare în anul 2017 au fost desfășurate 67 proceduri de achiziții
publice. În rezultatul procedurilor respective au fost încheiate 67 contracte de
antrepriză cu valoarea contractuală de cca 646,26 mil. lei.
Pe parcursul anului 2017 au fost atinși următorii indicatori:
Infrastructura drumurilor regionale și locale:
 infrastructură de drum dată în exploatare – 8,818 km;
 poduri și/sau podețe construite și/sau reabilitate – 16;
 localități cu acces îmbunătățit la drumurile respective – 9;
 populație cu acces îmbunătățit la drumurile respective – 259486.
Aprovizionarea cu apă și sanitație:
 apeduct construit – 88,966 km;
 stații de tratare date în exploatare– 1;
 rețele de canalizare construite și/sau reabilitate – 64,642 km;
 stații de epurare date în exploatare – 2;
 localități ce au acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și
canalizare – 7;
 populație cu acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și
canalizare – 21518.
Managementul deșeurilor solide:
 containere pentru acumularea deșeurilor menajere solide procurate – 147;
 autospeciale pentru transportarea deșeurilor menajere solide procurate – 1;
 platforme pentru acumularea deșeurilor menajere solide date în
exploatare – 5.
Sporirea atractivității turistice:
 atracții turistice renovate – 5;
 atracții turistice amenajate – 3.
Eficiența energetică în clădirile publice:
 clădiri publice renovate prin măsuri de eficiență energetică – 1;
 persoane beneficiare de condiții îmbunătățite prin măsuri de eficiență
energetică – 390 persoane anual.
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