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Sumar
Scopul general urmărit de politicile de dezvoltare regională este de a asigura
dezvoltărea echilibrată a teritoriului național din punct de vedere economic, social,
cultural, de mediu și evitarea manifestării disparităților și dezechilibrelor de dezvoltare.
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.
Din anul 2016 a fost inițiată o nouă perioadă de planificare strategică în domeniul
dezvoltării regionale, fiind elaborată și adoptată Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016
privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020.
Pe parcursul anului 2017 activitățile, în vederea implementării domeniului de
dezvoltare regională, au fost desfășurate în conformitate cu Planul de activitate al
Ministerului , Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018 și Planul de
acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii
2016-2020.
Astfel, întru implementarea politicii de dezvoltare regională conform SNDR, în anul
2017 activitățile au fost orientate spre realizarea următoarelor obiective specifice:
1. Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative
2. Creștere economică sustenabilă în regiuni
3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale
Realizarea activităților prevăzute de obiectivele vizate au scopul de a atinge următoarele
rezultate:
a) nivel de trai al populației din regiuni îmbunătățit;
b) disparități regionale diminuate;
c) coeziune teritorială asigurată;
d) proces migraţional din regiuni redus.
Progresul de realizare a SNDR va fi evaluat prin estimarea următorilor indicatori:
- PIB-ul regional;
- nivelul de sărăcie în regiuni;
- indicelede disparitate;
- nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră.
Realizarea măsurilor în vederea atigerii acestor obiective a fost asigurată de
direcțiile de profil ale Ministerului și instituțiile de dezvoltare regională subordonate,
prin conlucrarea eficientă cu partenerii de dezvoltare, în colaborare cu reprezentanții
ministerelor sectoriale și cu autoritățile publice locale.
Astfel, pe parcursul anului 2017:
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1. Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016, Fondul
național penru dezvoltare regională 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 187,07 mil. lei.
3. 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 20132016, 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.
4. Guvernul, la 29 iunie 2017 prin Hotărârea de Guvern nr. 485 a aprobat Planul de
acțiuni privind implementare a SNDR pentru anii 2016-2020.
5. Proiectul de lege privind dezvoltarea regională în Republica Moldova este în proces
de elaborare.
6. Programele regionale sectoriale în domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin a
afacerilor în regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia au fost
aprobate prin decizia CRD.
7. RD UTA Găgăuzia a definitivat procesul de consolidare a cadrului strategic în
domeniul dezvoltării regionale. Astfel, CRD UTA Găgăuzia a aprobat proiectul
Strategiei regionale de dezvoltare pentru anii 2016-2020 și Planul operațional
regional ale regiunii.
8. 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.
9. A continuat colaborarea cu partenerii de dezvoltare naționali și internaționali.
10. Au fost realizate activități de fortificare a capacităților actorilor locali, regionali și
naționali în domeniul implementării politicii de dezvoltare regională.
11. A fost asigurat un management suficient și asigurată transparența pe întregul
spectru de activități desfășurate.
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OBIECTIVUL SPECIFIC 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI
PUBLICE CALITATIVE
MĂSURA 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală
În conformitate cu Legea bugetului pentru anul 2017, 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 DUP pentru anii 2017-2020, din care 9 proiecte
sunt trecătoare din DUP pentru anii 2013-2015.
Conform domeniilor prioritate, mijloacele financiare ale FNDR pentru anul 2017
au fost repartizate și valorificate după cum urmează:
Domeniul de intervenție

Nr. de
proiecte

Costul
proiectelor,
mil. lei

Suma totală
valorificată
2011-2016,
mil. lei

Aprovizionare cu apă și
sanitație
Infrastructura
drumurilor regionale și
locale
Managementul
deșeurilor solide
Eficiență energetică în
clădiri publice
Infrastructura de sprijin
a afacerilor
Atractivitate turistică

11

340,93

7

Total

Valorificat
în anul
2017, mil.
lei

31,94

Bugetul
aprobat
pentru anul
2017, mil.
lei
73,42

337,80

46,16

51,54

51,54

1

9,37

0

1,07

1,07

7

66,94

0

25,11

25,11

8

148,06

16,15

16,64

16,64

5

129,53

12,73

19,29

19,29

39

1 032,63

106,98

187,07

187,07

73,42

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, sunt
proiecte nou-inițiate, o bună parte din perioada raportată a fost dedicată pregătirii pentru
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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.
Totodată, în regiunile de dezvoltare s-au aflat în implementare 8 proiecte finanțate
de Guvernul Germaniei prin intermediul GIZ, în domeniile AAC, MDS, EE, valoarea
cărora constituie 160,141 mil. lei. În anul 2017, pentru implementarea acestor proiecte,
au fost planificate mijloace financiare în mărime de 31,94 mil. lei dintre care au fost
valorificați 18,21 mil. lei sau 57,01 %.
În rezultatul semnării Acordului de Grant dintre GIZ și Delegația Uniunii Europene
în Republica Moldova, la 19 decembrie 2016, Consiliul național prin Decizia nr. 15/16,
a aprobat lista proiectelor de dezvoltare regională selectate și dezvoltate în cadrul
procesului de planificare regională în sectoarele AAC și EE în clădirile publice, care
urmează a fi pregătite pentru etapa de achiziții a documentației tehnice cu finanțare de la
UE. Lista respectivă conține 10 proiecte în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare
și 8 proiecte în domeniul eficienței energetice în clădirile publice. Implementarea acțiunii
date urmează a fi realizată cu suportul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice
Locale în Republica Moldova” (MSPL).
Aceste proiecte vor fi implementate în două faze. La I fază - vor fi elaborate
proiectele tehnice și documentația de licitație. Bugetul total pentru implementarea I faze
constituie 3.5 mil. euro.
La faza II se va efectua implementarea propriu zisă a proiectelor. La data de
21.07.2017 a fost încheiat Acordul de finanțare dintre GRM și UE referitor la alocarea
39.8 mil. euro pentru implementarea fazei respective.
Acțiunea 1.1.1. Analiza infrastructurii de importanță regională și locală în regiunile
dezvoltare în domeniile infrastructurii drumurilor regionale și locale, gestionării
deșeurilor solide, alimentării cu apă și canalizare, eficienței energetică
În vederea realizării acestei activități, ADR - le în comun cu MDRC au efectuat
analiza infrastructurii de importanță regională și locală în regiunile de dezvoltare în
domeniile menționate. În cadrul analizei au fost utilizate mai multe metode și instrumente
statistice: observarea statistică, colectarea datelor oficiale statistice oferite de BNS și de
alte ministere de resort, relevante pentru obiectivul studiului.
Studiile efectuate au fost incluse în strategiile de dezvoltare regională ale regiunilor
de dezvoltare Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia, prezentând o viziune clară a
necesităților investiționale și perspectivelor de dezvoltare a sectoarelor.
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Acțiunea 1.1.2. Organizarea Concursului de propuneri de proiecte pentru finanțare
din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
În vederea stabilirii portofoliului de proiecte cu finanțare din FNDR pentru
următorii 4 ani (2017-2020), MDRC a lansat la 15.03.2016 concursul de propuneri de
proiecte, care a durat 5 luni.
Scopurile Concursului de propuneri de proiecte au fost:
1. Stimularea inițiativelor privind consolidarea și dezvoltarea economiei regionale

și a infrastructurii de importanță regională și locală, care corespund abordărilor complexe
pentru conceptele de proiecte regionale conform Programelor sectoriale regionale;
2. Selectarea proiectelor în valoare totală de circa 900 000 000,00 lei care urmează

a fi finanțate din sursele FNDR;
3. Elaborarea DUP și a POR.

Eligibili pentru depunerea cererilor de finanțare au fost APL de nivelul I și II.
Concursul s-a desfășurat în 3 etape: I etapă – depunerea notelor conceptuale, II etapă –
depunerea cererilor complete de finanțare, III – evaluarea de către comisia
interministerială a cererilor de finanțare înaintate de către CRD. Din RD au fost selectate
151 propuneri de proiecte, care prin deciziile CRD au fost incluse în POR respective. În
final, în cadrul ședinței CNCDR din 19.12.2016 au fost aprobate pentru a fi incluse în
DUP 52 de proiecte în domeniile prioritare: AAC, MDS, EE, DRL, suport pentru
infrastructura de sprijin a afacerilor, atractivitate turistică. La data de 29.03.2017
Guvernul RM, prin hotărârea nr. 203, aprobă Documentul unic de program pentru anii
2017-2020 în care sunt incluse 62 de proiecte în domeniile de intervenție, inclusiv: 52
proiecte noi și 10 proiecte trecătoare din DUP 2013-2016.
Anunțul de lansare a concursului a fost plasat pe pagina web a MDRC și a ADRlor.
Concomitent, în scopul desfășurării concursului de propuneri de proiecte 2016 a
fost revizuită Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte
pentru finanțare din FNDR, care a fost aprobată prin decizia CNCDR nr. 4/16 din
10.03.2016. Instrucțiunea conține criteriile de eligibilitate, etapele prezentării și evaluării
propunerilor de proiecte.
În cadrul Concursului de proiecte au fost organizate 22 seminare de instruire, la
care au participat 1050 reprezentanți ai APL de nivelul I și II, sectorului privat.
RD Nord – 7 sesiuni de instruire, 277 participanți;
RD Centru – 10 sesiuni de instruire, 485 participanți;
RD Sud - 5 sesiuni de instruire, 287 participanți.
Participanții au fost familiarizați cu criteriile de eligibilitate și procedurile de depunere
ale proiectelor.
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Domeniile prioritare de intervenție pentru care a fost lansat concursul au fost:
-

Infrastructura drumurilor regionale și locale;
Aprovizionare cu apă și sanitație;
Managementul deșeurilor solide;
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
Sporirea atractivității turistice;
Eficiența energetică a clădirilor publice.

Acțiunea 1.1.3. Acordarea suportului în dezvoltarea portofoliului de proiecte în
domeniile alimentării cu apă și canalizare, gestionării deșeurilor solide, eficienței
energetice
Pe parcursu anului 2017 ADR-urile au primit suport din partea partenerilor de
dezvoltarea în procesul de dezvoltare a portofoliului de proiecte în domeniile de
intervenție.
Pe parcursul anului 2017, AEE a coordonat 8 rapoarte de audit energetic pentru
următoarele proiecte propuse spre finanțare din sursele Uniunii Europene după cum
urmează:
1. Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din or. Strășeni;
2. Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești;
3. Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova;
4. Liceul Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca;
5. Liceul Teoretic „Holercani” din s. Holercani, r-nul Dubăsari;
6. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Ungheni;
7. Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din or. Bălți;
8. Liceul Teoretic „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni, r-nul Sîngerei.
În același context, în cadrul AEE au fost petrecute două ședințe cu reprezentanții
GIZ și companiile care au elaborat rapoartele de audit energetic, unde au fost prezentate/
discutate un șir de propuneri privind îmbunătățirea acestora.
La etapa actuală, GIZ a lansat concursul pentru selectarea companiilor care vor
elabora documentația tehnice pentru proiectele enumerate mai sus.
Totodată, paralel cu această activitate, pentru raioanele în care se vor implementa
aceste proiecte, cu asistența experților GIZ și cu participarea AEE, vor fi elaborate
Programe pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din raion.
În anul 2017 în comun cu partenerii de la GIZ, prin intermediul proiectului MSPL
au continuat activitățile de pregătire și semnare a acordurilor care ar oferi posibilitatea de
a realiza măsurile planificate. În primul trimestru al anului 2018 vor fi semnate Acordurile
de finanțare necesare pentru demararea procesului de achiziție a lucrărilor de proiectare.
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Acțiunea 1.1.4. Dezvoltarea, modernizarea și/sau crearea infrastructurii de
gestionare a deșeurilor solide
Întru realizarea acțiunii date, pe parcursul perioadei de raportare, în proces de
implementare s-au aflat 2 proiecte în domeniul managementului deșeurilor solide:
1. „Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești”.
Costul total al proiectului constituie 9,37 mil. lei. Conform Deciziei CNCDR nr. 13/17
din 27.03.2017, proiectul a fost aprobat spre finanțare în anul 2017 și conform Deciziilor
CNCDR nr. 6/17 din 16.11.2017 și nr. 13/17 din 15.12.2017 referitor la redistribuirea
mijloacelor financiare FNDR, în valoare de 1,07 mil. lei. În perioada de raportare a fost
valorificată suma de 1,07 mil. lei. În cadrul proiectului, au fost procurate 147 containere
metalice pentru acumularea deșeurilor menajere solide cu volumul de 1,1 m3 care au fost
transmise beneficiarului – Primăria orașului Vulcănești și a fost procurată 1 autospecială
pentru transportarea deșeurilor menajere solide, care urmează a fi transmisă
beneficiarului. De asemenea, au fost construite 5 platforme pentru amplasarea
containerelor de acumulare a deșeurilor menajere solide.
2. „Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în raionul Florești”. Proiectul
dat se implementează în RD Nord cu suportul financiar al Guvernului Germaniei. În
perioada de raportare au fost organizate procedurile de achiziție publică, în urma cărora
a fost semnat contractul de achiziționare a 2 autospeciale de colectare a deșeurilor, care
au fost transmise beneficiarului final (Primăria or. Florești).”.
În același timp, MDRC în parteneriat cu GIZ, în cadrul MSPL, a identificat și
elaborat un portofoliu de concepte de proiecte în domeniul Managementul deșeurilor
solide pentru RD Nord, Centru și Sud. În urma prioritizării acestora, conform criteriilor
din metodologia agreată cu partenerii de dezvoltare, conceptele de proiecte au fost
divizate pe zone:
- Zona de management a deșeurilor 5 din RD Centru: raioanele Ungheni, Călărași
şi Nisporeni;
- Zona de management a deșeurilor 8 din RD Nord: raioanele Edineți, Ocnița,
Dondușeni și Briceni;
- Zona de management a deșeurilor 3 din RD Sud: raioanele Cahul, Cantemir,
Taraclia și raioanele Ceadîr-Lunga și Vulcănești din UTA Găgăuzia.
Activitățile din domeniul respectiv s-au axat pe dezvoltarea conceptelor de proiecte
prin elaborarea studiilor de fezabilitate și a documentației de evaluare a impactului (EIM)
în RD Centru, Nord și Sud. Acestea fiind coordonate cu partenerii de dezvoltare, grupurile
de lucru regionale sectoriale și grupurile de lucru pe proiect.
Inițial, au fost conceptualizate 8 concepte de proiecte posibile (CPP): în RD Sud 3 CPP; în RD Centru - 3 CPP și în RD Nord – 2 CPP.
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Ulterior, din cele 8 CPP, au fost prioritizate 3 CPP-uri pentru dezvoltare, cîte un
concept de proiect pentru fiecare RD, și anume: în Zona de management a deșeurilor 3
din RD Sud; în Zona de management a deșeurilor 5 din RD Centru și în Zona de
management a deșeurilor 8 din RD Nord.
Stadiul de dezvoltare a conceptelor de proiecte pe fiecare RD a fost examinat în
cadrul ședinței din 9 aprilie 2015 a Comisiei interministeriale din domeniul
Managementului deșeurilor solide, constituită în cadrul MDRC, unde a fost luată decizia
privind atribuirea conceptelor de proiecte posibile a statutului de concepte de proiecte
viabile.
Întru crearea Zonei de management 8 din RD Nord (raioanele Edineț, Ocnița,
Dondușeni și Briceni) au fost întreprinse următoarele acțiuni:
- Consiliul orășenesc Dondușeni a aprobat selectarea terenului, cu suprafața de
16.00 ha, pentru amplasarea Centrului de management integrat al deșeurilor
solide menajere, care va include depozitul regional de deșeuri și stația de transfer.
- MDRC, MM, ADR Nord, Consiliile raionale Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni,
primăriile orașelor Dondușeni, Edineț, Briceni, Ocnița și GIZ, la 05.08.2016, au
încheiat Memorandumul de înțelegere privind elaborarea Studiului de
Fezabilitate (SF) și Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) pentru crearea
Sistemului de management integrat al deșeurilor pentru Zona de management al
deșeurilor nr. 8 în cadrul proiectului MSPL.
- Consiliul Local Edineț a aprobat alocarea terenului cu suprafața de 2 ha, amplasat
lângă satul Hlinaia, pentru amplasarea stației de transfer raionale de deșeuri
menajere solide.
Întru crearea Zonei de management 5 din RD Centru (raioanele Ungheni,
Călărași, Nisporeni) au fost întreprinse următoarele acțiuni:
- Consiliul comunal Florițoaia Veche, r. Ungheni a decis selectarea terenului pentru
amplasarea Centrului regional de management al deșeurilor solide cu suprafața
de 17,41 ha;
- Consiliul sătesc Nișcani, r. Călărași a decis selectarea terenului de amplasare a
stației de transfer a deșeurilor solide cu suprafața de 1,8 ha;
- MDRC, MM, ADR Centru, CR Ungheni, Călărași și Nisporeni, primăriile satelor
Florițoaia Veche, Nișcani și GIZ, la 05.08.2016, au încheiat Memorandumul de
înțelegere privind elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF) și Evaluarea
Impactului asupra Mediului (EIM) pentru crearea Sistemului de management
integrat al deșeurilor în Zona nr. 5 de management al deșeurilor solide, RD
Centru, în cadrul proiectului MSPL.
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Pentru Zona de management 3 din RD Sud (raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia,
Vulcănești și Ceadîr-Lunga) SF a fost elaborat, de asemenea cu suportul GIZ. În acest
scop au fost realizate următoarele activități:
- selectat terenul depozitului existent de deșeuri din or. Cahul. Pentru amplasarea
stațiilor de transfer a fost selectat terenul din s. Cania, Cantemir (fostul depozit
de deșeuri) și terenul din or. Taraclia (fosta construcție a fermei de animale,
actualmente demolată). Prin deciziile Consiliilor locale respective, terenurile
selectate au fost aprobate pentru amplasarea obiectivelor menționate în
localitățile date;
- extinsă aria zonei de management a deșeurilor 3 cu includerea unor raioane din
UTA Găgăuzia (Vulcănești și Ceadîr-Lunga). În acest scop au fost organizate
ședințe de lucru cu APL din UTA Găgăuzia, pentru informarea lor despre
aspectele unui sistem de management integrat al deșeurilor, avantajele economice
și ecologice ale acestuia;
- extins terenul stației de transfer din Taraclia. Consiliul local Taraclia a decis
suplimentar construcția stației de sortare pe terenul respectiv.
- elaborată documentația de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), ținînd
cont de cele 2 raioane din UTA Găgăuzia (Ceadîr-Lunga și Vulcănești) incluse
în zona de management 3;
- documentația de EIM a fost consultată public și transmisă pentru examinare APL
de nivelul I, pe al cărei teritoriu se va realiza construcția facilităților de gestionare
a deșeurilor (Cahul, Cania, Cantemir și Taraclia), precum și MM, administrației
publice centrale de profil;
- MM, la 15 mai 2017, a emis Acordul de mediu nr. 6 la documentația privind EIM
pentru SF al proiectului „Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor
în Zona de management a deșeurilor nr.1 (conform clasificării din Strategia de
gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027).
Concomitent, în conformitate cu Decizia CNCDR nr. 1/17 din 27.01.2017 a fost
aprobată finanțarea din Fondul național pentru dezvoltare regională, pentru anul 2017, a
implementării proiectului „Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul
Vulcănești” în Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, care este inclus în Documentul
unic de Program pentru anii 2017-2020. Acesta constituie parte componentă a zonei de
management 3. Actualmente, în proces de examinare se află contractul de finanțare a
proiectului. Ulterior va fi inițiată procedura de achiziții publice.
În perioada de raportare CR Cahul, Taraclia, Cantemir și Comitetul Executiv
UTAG au aprobat aplicarea studiului de fezabilitate.
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Concomitent cu elaborarea SF a derulat și procedura de schimbare a destinației
celor trei terenuri (din teren agricol în teren pentru construcții) pentru amplasarea
infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor, pe care se planifică construcția
următoarelor elemente de infrastructură:
- depozit regional în or. Cahul;
- stația de transfer în or. Taraclia;
- stația de transfer în comuna Cania, r. Cantemir. Procedura de schimbare a
destinației terenului a fost finalizată, inclusiv prin înregistrarea tranzacției la
Oficiul Cadastral teritorial.
Pentru zonele de management 2 (Leova, Cimișlia, Basarabeasca) și 3 (Căușeni,
Ștefan Vodă) studiul de fezabilitate este elaborat în cadrul proiectului „Asistență tehnică
și instituțională în tratarea deșeurilor solide în Regiunea de Sud a Moldovei”. Proiectul
este finanțat de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare.
Acțiunea 1.1.5. Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice
Conform Deciziei CNCDR nr. 1/17 din 27.03.2017 privind repartizarea mijloacelor
financiare ale FNDR pe anul 2017, au fost aprobate spre finanțate 7 proiecte privind
sporirea eficienței energetice în clădirile publice, costul total al cărora constituie 66,94
mil. lei. Pentru implementarea acestor proiecte, în anul 2017 au fost repartizate mijloace
financiare în sumă de 25,11 mil. lei. În anul 2017 au fost valorificate mijloace financiare
în sumă de 25,11 mil. lei ceea ce constituie 100 % din suma aprobată. Ca rezultat, a fost
reabilitată, prin măsuri de eficiență energetică, o clădire publică, de condițiile
îmbunătățite a căreia vor beneficia 390 persoane anual.
Totodată, în anul 2017, a continuat implementarea a 2 proiecte ce țin de sporirea
eficienței energetice, în valoare de 25,73 mil. lei, implementate cu suportul financiar al
Guvernului Germaniei, în RD Centru:
1. „Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei”, beneficiar principal
CR Orhei;
2. „Sporirea eficienței energetice a spitalului raional Călărași”, beneficiar principal
CR Călărași.
Pentru implementarea acestor proiecte, în anul 2017, au fost planificate mijloace
financiare în sumă de 12,31 mil. lei. În perioada de raportare a fost valorificată suma de
8,69 mil. lei.
Beneficiari ai proiectelor menționate sunt cca 125,5 mii locuitori ai raionului Orhei
și 78,0 mii locuitori ai raionului Călărași.
Totodată, parcursul anului 2017, FEE a avut în procedura de monitorizare 183 de
proiecte aflate în etapa de implementare, dintre care 13 proiecte au fost finalizate (cu o
suprafață de 54 557 m2 și cu 37 741 de beneiciari) și 2 proiecte reziliate. Valoarea totală
a mijloacelor financiare debursate a constituit 39 019.02 mii lei.
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La fel, de către FEE au fost semnate două Contracte de grant, unul în cadrul
Proiectelor Pilot, în valoare totală de 0.91 mil. lei și unul în cadrul APP nr. 3 în valoare
totală de 1,41 mil. Lei.
Acțiunea 1.1.6. Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare
Întru realizarea acțiunii respective, pe parcursul perioadei de raportare, au fost în
proces de implementare 11 proiecte implementate din mijloacele FNDR în valoare de
340,93 mil. lei, pentru implementarea cărora, în anul 2017, a fost aprobată suma de 73,42
mil. lei.
Concomitent, este de menționat că 2 proiecte din RD Centru, incluse în DUP pentru
anii 2013-2015 și 2017-2020 și finanțate din mijloacele FNDR, se implementează
inclusiv cu contribuția donatorilor străini:
1. „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de
canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar”, or. Telenești cu
contribuția USAID în valoare de cca 10.2 mil. lei;
2. „Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele de
canalizare pentru or. Ialoveni” cu contribuția Programului Slovak Aid și
Agenției de Dezvoltare Regională Senec Pezinok (Slovacia) - 2,20 mil. lei.
În anul 2017, pentru implementarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii
de aprovizionare cu apă și canalizare a fost valorificată suma de 73,42 mil. lei din
mijloacele financiare ale FNDR.
Astfel, în urma implementării proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de
aprovizionare cu apă și canalizare au fost construiți 88,966 km rețele de apeduct și 64,462
km rețele de canalizare. De asemenea, a fost dată în exploatare 1 stație de tratare a apei
potabile și 2 stații de epurare a apelor uzate. De condiții îmbunătățite de aprovizionare cu
apă și canalizare vor beneficia 21,518 mii locuitori din 7 localități.
Totodată, cu suportul Guvernului Germaniei prin intermediul GIZ, au fost în proces
de implementare 3 proiecte. În anul 2017, pentru implementarea acestor proiecte, au fost
planificate mijloace financiare în sumă de 14,38 mil. lei și valorificate 5,5 mil. lei. Ca
rezultat au fost atinși următorii indicatori:
 1 stație de tratare a apei a fost reabilitată;
 22,3 km rețele de canalizare dați în exploatare;
 3891 conectări la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă.
De acces îmbunătățit la serviciile de alimentare cu apă și canalizare vor beneficia
41,500 mii locuitori din 6 localități.
La fel în regiunea de dezvoltare nord a fost inițiat proiectul ” Apă pentru viață în
Regiunea de Nord: raioanele Florești si Soroca” care v-a asigura accesul la servicii de apă
de calitate pentru aproximativ 10.300 de persoane din 10 localităţi rurale din raioanele
Florești și Soroca. Proiectul urmărește crearea unui serviciu performant de aprovizionare
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cu apă potabilă pentru populația din localitățile beneficiare. Este vorba de satele
Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Târgul Vertiujeni, Vertiujeni, Japca,
Zăluceni, Ţipordei, Nicolaevca, Unchiteşti și Făgădău.
Valoarea totală a proiectului în cadrul căruia cele două părți și-au asumat
angajamentul să coopereze este de 66.078.180 de lei, din care 29,9 de milioane de lei
reprezintă o investiție oferită prin intermediul Proiectului Elveției de Apă și Sanitație în
Moldova (ApaSan), iar aproximativ 6 milioane de lei - contribuția populației beneficiare.
Precizăm că, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a
aprobat și a alocat suma de 8.106.728,07 de lei pentru lucrările efectuate în etapa
planificată pentru anul 2017. Finalizarea proiectului este planificată pentru finele anului
2018.
Acțiunea 1.1.7. Dezvoltarea infrastructurii de drumuri regionale și locale
Pentru dezvoltarea infrastructurii de drumuri regionale și locale, în regiunile de
dezvoltare, au fost în proces de implementare 7 proiecte, în valoare de 337,80 mil. lei.
Pentru implementarea proiectelor date, pentru anul 2017, au fost aprobate mijloace
financiare din FNDR în sumă de cca 51,54 mil. lei. În perioada raportată, pentru
implementarea proiectelor respective, a fost valorificată suma de cca 51,54 mil. lei.
Prin urmare, în perioada raportată în domeniul infrastructurii drumurilor a fost
îmbunătățită starea drumurilor publice pe o lungime totală de 8,818 km, au fost reabilitate
16 poduri și podețe.
În rezultatul implementării proiectelor, de drumurile respective vor beneficia
populația din 9 localități. Accesul la drumurile îmbunătățite este asigurat pentru 259,486
mii persoane.
Conform Legii nr. 24 din 10.03.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea Fondului rutier și Legea privind finanțele publice locale) s-a asigurat
transferul mijloacelor financiare din Fondul rutier către APL II, conform lungimii
echivalente a rețelei din administrare iar conform Hotărârii Guvernului nr 1468 din
30.12.2016, circa 2500 km de drumuri locale au fost transmise în administrare către APL
II, fiind reparate circa 150 km de drumuri locale.
În vederea implementării Proiectului îmbunătățirea drumurilor locale finanțat de
Banca Mondială au fost realizate următoarele acțiuni:
Primul din cele 9 contracte de lucrări civile a fost adjudecat în cadrul pachetului nr.
LRIP/W1/01 (L376 km 0 la km 33 491 Corneşti la intersecţia cu L405) societăţii
„Badprim” SRL şi „Ecotehlider” SRL, valoarea totală a contractului constituind
111.958.856,75 lei. Contractul a fost semnat pe 17.03.2017, iar data lansării lucrărilor a
fost stabilită pentru 02.05.2017.
La moment, se finalizează procesul de licitație pentru semnarea contractelor de
lucrări pentru îmbunătățirea coridoarelor:
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• R21 - Onișcani, pe o lungime de 10 km;
• M2 - Peresecina - Hîrtopul Mare – Ohrincea - R23, pe o lungime de 26 km;
• R25 – Seliste – Pirlița - R1, pe o lungime de 42 km.
Totodată în proces de finalizare este procesul de elaborare a documentației de proiect
și elaborarea documentației necesare pentru desfășurarea procedurii de licitație în vederea
îmbunătățirea următoarelor coridoare:
• R13 – Ivanovca – Vanțîna – Ocolina – M2, pe o lungime de 35 km;
• M2 – Țînțăreni – Chiștelnița – Ignăței – Trifești – R20, pe o lungime de 36 km;
• R34 – Ciobalaccia – Tartaul – R56 – Baimaclia – Enichioi – R37, pe o lungime
de 37 km;
• R26 – Mihailovca – Sadaclia – Iordanovca – R3, pe o lungime de 22 km;
• R3 – Pojăreni – Țîpala – R32, pe o lungime de 34 km.
MĂSURA 1.2. Dezvoltarea principiilor de regionalizare a serviciilor publice în
domeniile gestionării deșeurilor solide și alimentării cu apă și canalizare
Acțiunea 1.2.1. Sensibilizarea comunităților asupra cooperării intercomunitare în
domeniile gestionării deșeurilor solide și alimentării cu apă și analizare
În vederea realizării acestor activități, în cadrul proiectului „Modernizarea
serviciilor publice locale” implementat cu suportul GIZ, a fost elaborat Ghidul privind
cooperarea intercomunitară, care ulterior a fost tipărit și inclus, de asemenea, în
programele de dezvoltare a capacităților, desfășurat în cadrul Academiei de Administrare
Publică.
Concomitent, pentru promovarea principiilor de cooperare intercomunitară, a fost
elaborată și Instrucțiunea utilizatorilor, în conformitate cu care a fost desfășurat
Concursul de selectare a proiectelor pentru finanțare din FNDR. Acest document include
principii obligatorii de regionalizare a serviciilor publice, în scopul asigurării unor servicii
publice de calitate, dar și cu asigurarea unor costuri rezonabile pentru beneficiari.
La data de 15.05.2017, s-a organizat un seminar de informare cu privire la
regionalizarea serviciilor publice în AAC pentru APL-le din r-nul Fălești, prestatorii de
servicii publice și servicii desconcentrate.
În conformitate cu sistemul de monitorizare și evaluare bazat pe rezultate, aplicat
pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională, există elemente importante
privind cooperarea intercomunitară și mobilizarea și implicarea comunității în procesul
de îmbunătățire a serviciilor publice locale.
În conformitate cu Planul de acțiuni a Guvernului pentru anii 2016-2018 (Hotărîrea
Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016) Ministerul a elaborat Planul de acţiuni privind
regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare (2018-2028), care prevede
eficientizarea procesului de atragere a investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii de
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apă și de canalizare și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2020-2030 și alte
angajamente internaționale. Proiectul este în proces de avizare.
Scopul final al regionalizării îl reprezintă crearea a 3-5 companii regionale, care să
furnizeze servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru întreaga populaţie din Republica
Moldova, cu excepţia satelor mici.
A fost inițiat procesul de modificarea a Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare care vine cu completării privind
crearea operatorului regional, asociației de dezvoltare intercomunitară, contract de
delegare a gestiunii, stabilirea redevenței, crearea fondului de dezvoltare și alte prevederi
în domeniu.
Cu suportul proiectului ApaSan a fost elaborată Fișa de proiect pentru elaborarea
proiectul Planului Național de alimentare cu apă și sanitație, care urmează să identifice
cele mai bune opțiuni tehnice și economice de alimentare cu apă și sanitație pentru fiecare
localitate din RM și să determine soluția optimală pentru prestarea serviciilor în
corespundere cu standardele naţionale şi legislaţia UE.
OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni
MĂSURA 2.1 Conceptualizarea rețelei de centre urbane
Acțiunea 2.1.1. Elaborarea programului cu privire la realizarea politicii publice
privind centrele urbane de dezvoltare
În vederea realizării acestor activități, pe parcursul anului 2016 și prima jumătate a
anului 2017, au fost purtate discuții cu partenerii din Polonia în vederea acordării
suportului pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a ariilor urbane. Astfel, în
cadrul proiectului „Sprijinul administrației publice locale din Republica Moldova în
implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin
prisma dezvoltării urbane integrate și durabile pentru anii 2017–2019”, urmează a fi
asigurat un suport cuprinzător de expertiză și de instruire în pregătirea și implementarea
instrumentelor și proiectelor pilot, și anume în elaborarea programelor și proiectelor de
revitalizare urbană și sporirii competenței Administrației Publice Locale din RM.
Rezultatele așteptate ale proiectului:
 Componenta 1 – crearea unor mecanisme și instrumente inovative de politică
regională dedicate orașelor (15 municipii) - pînă la sfîrșitul anului 2017;
 Componenta 2 – faza preparatorie pentru concursul de proiecte (expertize,
instruiri) – perioada 2017-2018;
 -anunțarea concursului de proiecte și implementarea a 4-6 proiecte pilot în
regiunile de dezvoltare în 2018;
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 Componenta 3 – Concursul proiectelor de revitalizare inclusiv implementarea
lor în orașe (municipii) – perioada anului 2019.
Partenerul principal al proiectului este Ministerul Dezvoltării Economice al
Poloniei.
De asemenea, sunt purtate discuții, pentru ca pe parcursul semestrului I al anului
2018, cu suportul GIZ să fie inițiată procedura de elaborare a Programului privind
realizarea politicii publice privind centrele urbane de dezvoltare.
Acțiunea 2.1.2. Elaborarea documentelor de planificare spațială la nivel național și
regional
Luând în considerație că termenul de realizare a acestei acțiuni este Trim. II a anului
2019, Ministerul a inițiat procedura de elaborare a Conceptului de elaborare a Planului de
Amenajare a Teritoriului Național, care urmează a fi elaborat până la finele anului 2019.
Prezenta Concepție urmărește scopul de a armoniza prevederile naționale în
domeniul planificării teritoriului cu practicile și principiile adoptate de către Uniunea
Europeană și Consiliul Europei, și aplicarea acestora în proiectul Planului de Amenajare
a Teritoriului Național (PATN).
Acest fapt este important datorită angajamentelor asumate de către Guvernul
Republicii Moldova prin semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova pe de
o parte, și Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Statele
Membre ale acestora, pe de altă parte.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat Concepția
Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) în care sunt stabilite principiile de
bază, documente de politici, acte legislative și normative cât și acte comunitare relevante
pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Stabilite
instrumentele, căile de soluționare a problemelor ce țin de amenajarea teritoriului, rolurile
și responsabilitățile în vederea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Național
(PATN), cât și modul de elaborare a acestuia.
Aprobarea prezentului proiect de hotărâre a Guvernului va facilita armonizarea
politicilor naționale în domeniul planificării teritoriale cu cele comunitare și va accelera
procesul de asigurare la nivel național cât și regional a unui principiu unic de elaborare a
documentației de amenajare a teritoriului.
MĂSURA 2.2. Consolidarea si dezvoltarea economiei regionale
Acțiunea 2.2.1. Analiza infrastructurii de afaceri de importanță regională și locală
în regiunile de dezvoltare
În vederea realizării acțiunii, ADR - le în comun cu Ministerul au efectuat analiza
infrastructurii de afaceri de importanță regională și locală în regiunile de dezvoltare.
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Studiile efectuate (4 studii) au fost incluse în strategiile de dezvoltare regională ale
regiunilor de dezvoltare Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia. În cadrul analizei au fost
utilizate mai multe metode și instrumente statistice: observarea statistică, colectarea
datelor oficiale statistice oferite de BNS și de alte ministere de resort, relevante pentru
obiectivul studiului. De asemenea a fost utilizată metoda chestionării, aplicată
administrațiilor publice locale, prin care a fost selectată informația cu privire la terenurile
/ spațiile / clădirile libere potrivite pentru dezvoltarea de structuri de suport de afaceri.
Aceasta a permis identificarea gradului de atractivitate a orașelor/raioanelor pentru
investiții din punct de vedere al infrastructurii de afaceri, precum și problemele și
necesitățile de dezvoltare a domeniului respectiv.
Pe parcursul anului 2017, ODIMM a elaborat proiectul Programului – pilot ”Start
pentru tineri” de stimulare a înființării și dezvoltării afacerilor de către tineri.
Programul-pilot se planifică a fi implementat în perioada anilor 2018-2020.
Acțiunea 2.2.2. Elaborarea programelor regionale sectoriale în domeniul
infrastructurii de sprijin a afacerii
În vederea stabilirii unui cadrul strategic de dezvoltare economică a regiunilor, în
anul 2016 a fost inițiat procesul de elaborare a programelor regionale sectoriale (PRS) în
domeniul infrastructurii de afaceri în RD Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.
Scopul principal al PRS este identificarea direcțiilor prioritare pentru atragerea
investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de afaceri în regiunile de dezvoltare prin
dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în baza unor exerciții locale integrate și
participative de planificare și în conformitate cu prioritățile și normele sectoriale pentru
a fi implementate în cele 4 regiuni de dezvoltare.
Pe parcursul anului 2017 a fost elaborat profilul socio-economic al regiunilor, au
fost identificate viziunea și obiectivele sectoriale, a fost elaborată metodologia de
implementare, monitorizare și evaluare a PRS.
La data de 30 martie 2017 a avut loc un seminar de instruire în vederea obținerii
de experiență în elaborarea programelor regionale sectoriale în infrastructura de sprijin a
afacerilor.
La etapa finală de elaborare PRS-le au fost supuse consultărilor publice după cum
urmează:
 La 25.05.2017
- RD Nord;
 La 14.06.2017
- RD Centru;
 La 20.06.2017
- RD Sud;
 La 21.06.2017
- RD UTA Găgăuzia.
Ulterior, documentele pentru toate cele 4 regiuni de dezvoltare au fost îmbunătățite
și definitivate conform avizelor Ministerului Economiei și propunerilor parvenite din
regiuni.
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Programele sectoriale pentru regiunile Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia au
fost aprobate în cadrul ședințelor CRD.
Acțiunea 2.2.3. Suport în dezvoltarea portofoliului de proiecte în domeniul
infrastructurii de sprijin a afacerii
Pe parcursul anului 2017 în comun cu membrii GLRS create în regiunile de
dezvoltare, au fost definitivate PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin a
afacerii. Grupurile de lucru sectoriale s-au întrunit în cadrul mai multor ședințe de lucru,
scopul principal fiind agrearea intervențiilor planificate în PRS. La şedinţe au participat
membrii GLRS - reprezentanţi ai direcţiilor de profil din cadrul Consiliilor Raionale
precum şi ai partenerilor de dezvoltare din Slovacia (SlovakAid), experților Oxford
Policy Management în cadrul proiectul "Asistență pentru facilitarea creșterii economice
a Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia", finanțat de Guvernul Marii Britanii
din sursele Fondului de Bună Guvernare prin intermediul DFID (Departamentul pentru
Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord).
În comun cu partenerii au fost discutate un concepte de proiect în baza PRS-lor în
curs de elaborare, ulterior au fost elaborate 19 fișe antreprenoriale și integrate în
documentele finale.
Agențiile au desfășurat consultările publice a proiectelor Programelor Regionale
Sectoriale în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor. La ședințe au participat
reprezentanți ai MADRM, Ministerului Economiei și Infrastructurii, MIEPO, Consiliilor
raionale, primari, dar și ai asociațiilor obștești. Participanții la ședințe au discutat viziunea
de dezvoltare a sectorului, obiectivele și măsurile de intervenție identificate împreună cu
membrii Grupului Regional Sectorial în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor și
integrate în proiectul programului. A fost inițiat procesul de identificare a conceptelor de
proiecte. Au fost elaborate și depuse 2 concepte la programele transfrontaliere și
SlovacAid.
Ulterior a fost elaborată o brușură care vine ca supliment pentru PRS, în care au fost
concentrate datele despre locațiile/terenurile cu sau fără clădiri care au potențial
investițional în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor: incubatoare de afaceri,
parcuri industriale, piețe regionale pentru produse agricole, centre de afaceri și
consultanță și alte tipuri de structuri care ar putea susține eficient antreprenoriatul local și
regional. Broșură urmează a fi tipărită la începutul anului 2018.
În procesul elaborării PRS-ului în domeniul Dezvoltării infrastructurii de suport în
afaceri pentru regiunea UTA Găgăuzia, de către grupul de lucru în colaborare cu echipa
de experți au fost determinate direcțiile prioritare de dezvoltare a sectorului și a fost
inițiată elaborarea a 6 concepte de proiect în domeniul respectiv. La data de 22 iunie a
fost organizată o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate 4 concepte de proiecte
elaborate și au fost identificați managerii responsabili pentru dezvoltarea în continuare a
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conceptelor de proiecte. În cadrul ședinței a fost discutată viziunea asupra proiectelor
elaborate, au fost identificați partenerii de bază și au fost determinate principalele etape
de implementare a proiectelor propuse. Au fost examinate următoarele concepte de
proiecte:
 Crearea centrului pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale
(CEDECA).
 Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole prelucrătoare din regiune
 Dezvoltarea platformei tehnologice regionale ”Centrul de folosire comună a
utilajelor”
 Crearea Atelierului de industrie creativă „Creative Hub”
La activitate au participat reprezentanți ai Comitetului executiv al UTA Găgăuzia,
profesori și studenți din cadrul Universității de Stat din Comrat și din cadrul colegiului M
Ciachir, colaboratori ai centrului științific M. Marunevici, reprezentanți ai societății
civile, agenți economici din regiune.
Suplimentar, au fost elaborate 2 concepte în cadrul PRS ISA:
 Dezvoltarea formelor inovatoare de activitate în domeniul agriculturii
(utilizarea sistemului GIS);
 Clusterul turistic „Găgăuzia Medicală”, dezvoltarea turismului medical în
baza turismului de hipoterapie.
În procesul de elaborare a Programului Regional Sectorial pentru dezvoltarea
infrastructurii de sprijin în afaceri, ADR Sud la fel a fost asistată de experți, în cadrul
unui proiect finanțat de Guvernul Marii Britanii prin intermediul Fondului de Bună
Guvernare (DFID). Astfel, în scopul elaborării documentului dat, pe parcursul anului
2017 s-au realizat următoarele activități:
organizarea a 4 ședințe a grupului de lucru regional sectorial, în cadrul cărora a
fost evaluată situația în domeniu, au fost identificate direcțiile principale de
dezvoltare a sectorului, a fost discutat procesul de completare a notei conceptuale
a unui proiect, a fost aprobat proiectul documentului.
- organizarea consultărilor publice a documentului la data de 20 iunie 2017;
- aprobarea documentului de către CRD Sud prin decizia nr. 2/03 din 29 iunie 2017.
-

În procesul de planificare regională sectorială în domeniul economiei, au fost
identificate 4 note conceptuale, 2 dintre care dezvoltate până la stadiul de concept de
proiect viabil, 1 dintre ele fiind depus în cadrul programului „Primari pentru creștere
economică”, finanțat de UE.
În vederea impulsionării dezvoltării economice a RDS, în rezultatul elaborării PRS
pentru dezvoltarea infrastructurilor de sprijin în afaceri, au fost identificate 4 note
conceptuale, două dintre care urmează să fie dezvoltate până la stadiul de concept de
proiect viabil (CPV). Un CPV a fost depus în cadrul programului „Primari pentru creștere
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economică” la data de 31 mai 2017, ca proiect regional, denumit „Poarta de Sud a
Moldovei deschisă pentru afaceri şi pentru investiţii”. Astfel, ADR Sud în parteneriat cu
ODIMM, Consiliile Raionale și Incubatoarele de afaceri din RDS, au devenit parteneri în
cadrul proiectului „Poarta de Sud a Moldovei Deschisă pentru Afaceri şi pentru
Investiţii”.
Acțiunea 2.2.4. Implementarea proiectelor prioritare în domeniul infrastructurii de
sprijin a afacerii
În perioada de raportare în proces de implementare s-au aflat 7 proiecte în domeniul
infrastructurii de sprijin a afacerii incluse în DUP și finanțate din mijloacele FNDR.
Pentru implementarea acestor proiecte, în anul 2017, CNCDR, prin decizia nr. 3/17 din
27.03.2017, a aprobat mijloace financiare din FNDR în valoare de cca 29,9 mil. lei.
Proiectele respective se implementează în toate regiunile de dezvoltare după cum
urmează: 4 – RD Nord, 1 – RD Centru, 1 – RD Sud și 1 – RD UTA Găgăuzia.
Întru susținerea antreprenoriatului, în RD Nord s-a implementat proiectul finanțat
din sursele Guvernului Român: „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a
sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”. Implementarea
proiectului a fost inițiată în anul 2015. În anul 2016 a urmat implementarea activităților
proiectului conform Planului de acțiuni. În perioada raportată, au fost organizate și
desfășurate proceduri de achiziții publice pentru achiziționarea de lucrări și utilaje pentru
finalizarea Centrului apicol. De asemenea a fost inaugurat centrul apicol și organizată
conferința finală a proiectului.
Un alt proiect întrun susținerea IMM-urilor este proiectul „Un nou impuls pentru
dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” care a fost semnat la
data de 06.11.2017, în cadrul conferințe cu participare internațională de dezvoltare a
afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord și este sprijinit financiar de Guvernul
Republicii Cehe. Bugetul proiectului se cifrează la 555.000 euro și va fi implementat până
la sfârșitul anului 2019.
Acțiunea 2.2.5. Promovarea potențialului economic și investițional al regiunilor de
dezvoltare
În cadrul realizării acţiunii date, au fost organizate mai multe activități cum ar fi:
Participarea reprezentanților MDRC la Forumul Internațional de Afaceri „Investiții
și oportunități de colaborare”, eveniment organizat la Bălți cu scopul promovării imaginii
republicii la nivel internațional și a economiei autohtone drept o locație atractivă pentru
dezvoltarea afacerilor și investițiilor.
La forum au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii al
Republicii Moldova, Proiectului East Invest, Eurochambres, Ambasadelor acreditate în
Republica Moldova, dar și peste 75 de întreprinderi din Italia, România, Turcia, Rusia,
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Ucraina etc. și circa 220 persoane din Republica Moldova, reprezentând diverse sectoare
precum: agricultura, industria agro-alimentară, tehnologii informaționale și comunicații,
textile, sectorul construcțiilor, energie regenerabilă, industriile creative, etc.
În cadrul evenimentului au fost discutate subiecte de actualitate pentru investitori.
De asemenea, au fost prezentate posibilitățile investiționale în Regiunea de Dezvoltare
Nord a Republicii Moldova, oportunitățile sectoriale etc.
În perioada 27-28 martie 2017 aproximativ 200 de tineri antreprenori, manageri și
studenți din RD Nord au participat la cursurile de instruire „DriveUP AngryBusiness” și
„Accesarea fondurilor nerambursabile”, ținute în cadrul proiectului „Școala de afaceri
AOAM”, inițiat de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) și organizat
în colaborare cu ADR Nord în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
În cadrul conferinței despre regiunile Moldovei „Chișinăul versus regiunile
Moldovei: unde politicile se întâlnesc cu cetățenii și mediul de afaceri" organizată pe 9
martie, la Chișinău, reprezentanții MDRC și ai ADR Nord au prezentat avantajele
competitive și perspectivele de dezvoltare ale regiunilor.
În cadrul unei conferințe despre regiunile Moldovei „Chișinăul versus regiunile
Moldovei: unde politicile se întâlnesc cu cetățenii și mediul de afaceri" organizată pe 9
martie, la Chișinău, reprezentanții MDRC (Igor Malai și Ion Bodrug) au prezentat
avantajele competitive și perspectivele de dezvoltare ale regiunilor.
Pentru a valorifica platforma ”Moldova Business Week 2017”, MIEPO a luat
decizia de a organiza o serie de evenimente regionale sub umbrela acesteia. Astfel, au
apărut evenimentele ce derivă din ”Moldova Business Week” – ”Forumuri Economice
Regionale”.
Programul evenimentelor se axează pe subiectele de impact major asupra
performanței antreprenorialului din regiuni și include prezentarea oportunităților și
instrumentelor utile în dezvoltarea afacerilor, soluții concrete, resurse și informații pentru
antreprenori, fiind încheiat de dezbateri publice pe marginea problemelor de actualitate.
Astfel, Forumul Economic Regional oferă cadrul pentru:
 Consolidarea dialogului public cu mediul de afaceri din regiuni și APL-uri;
 Mobilizarea comunității de afaceri pentru consolidarea dialogului public
privat, sporirea încrederii în autorități;
 Valorificarea oportunităților dezvoltare a afacerilor regionale, investițiilor și
exporturilor, competitivitatea întreprinderilor și produselor autohtone;
 Identificarea și colectarea proiectelor investiționale (inclusiv PPP- urile) din
sectorul public și privat pentru a se regăsi în catalogul proiectelor
investiționale;
 Consultanță și resurse informaționale privind accesarea programelor de
finanțare (buget național și străin) atât pentru autorități publice, cât și pentru
antreprenori (proiectele transfrontaliere), etc;
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 Identificarea investitorilor străini stabiliți în afara ZEL-urilor și PI;
 Identificarea potențialului și capacităților de export a producătorilor din
regiune pentru a include pe platforma de susținere ”Promovarea Exporturilor”
și includerea acestora în ”Registrul producătorilor și exportatorilor”;
 Cartarea regiunilor: disponibilitatea locațiilor ”brownfield” și ”greenfield”,
accesul la infrastructura fizică (căi de comunicație, utilități, incubatoare de
afaceri ș.a.), potențialul și disponibilitatea forței de muncă, prezența centrelor
de instruire și pregătire a forței de muncă (universități, colegii, școli de
meserii, centre de excelență), disponibilitatea resurselor natural, etc.;
 Identificarea necesității suportului informațional pentru reprezentanții APL
(trening-uri și cursuri de instruire practică în atragerea investițiilor și
promovarea exporturilor);
 Colectarea reacției (feedback) de la agenții economici vis-a-vis de reformele
Guvernului în domeniul cadrului de reglementare a afacerilor (acte permisive,
control, raportare, etc);
 “Maparea regiunii” (elaborarea unei hărți interactive a potențialului regiunii
sub aspect de nr. companii producătoare, exportatoare, investitori străini
identificați în regiune, potențialul greenfield și brownfield, resurse naturale și
situația forței de muncă disponibilă din regiune, etc.);
 Promovarea asistenței instituțiilor publice locale (consilii raionale, primării,
ADR- urile, etc) din partea MIEPO, ODIMM, parteneri dezvoltare, etc.;
 Platformă de transmitere a unui apel din partea Autorităților Guvernamentale
către APL- uri privind necesitatea creșterii eficienței și profesionalismului
acestora, să devină pro-business, să preia și promoveze viziunea Executivului
la nivel de regiuni, să dezvolte capacitățile de interacțiune cu potențialii
investitori sau cei existenți, să-și revizuiască politica de stabilire a taxelor
locale, etc.
În data de 30 noiembrie, a avut loc primul forum economic regional – ”Forumul
Economic Regional Nord”, care a avut loc la Edineț, și a reunit circa 400 de reprezentanți
au autorităților publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare și companii din regiunea
nord.
Agenda evenimentului de la nord a inclus următoarele tematici:


Situația antreprenoriatului și potențialul economic al Regiunii de Dezvoltare
Nord;
 Implicarea administrației publice locale în dezvoltarea economică regională –
realizări și provocări;
 Studiu de caz: dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea de Dezvoltare Nord
și interacțiunea cu autoritățile publice;

24

 Prezentarea programelor de suport a întreprinzătorilor oferite de Organizația
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM);
 Prezentarea instrumentelor de suport a producătorilor, exportatorilor și
investitorilor autohtoni oferite de Instituțiile de Stat, parteneri, proiecte de
finanțare ;
 Prezentarea CCI Moldo-Italiană, Instrumente si suport oferit agenților
economici din RM pentru externaționalizare;
 Prezentarea programelor de suport pentru antreprenori și în domeniul
dezvoltării economice locale;
 Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică (M4EG) sprijină APL în
dezvoltarea economică locală;
 Modernizarea serviciilor publice locale;
 Panel de întrebări și răspunsuri cu participarea reprezentanților Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciului Vamal,
Serviciului Fiscal, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și
Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură;
 Workshop ”Oportunități de investiții în Parcul Industrial Edineț”;
 Workshop ”Modele de parteneriat între autoritățile locale și mediul de afaceri
pentru dezvoltarea economică locală”;
 Workshop ”Seminar pe export”.
Evenimentul va fi replicat în anul 2018 în regiunile de dezvoltare Centru și Sud, iar
în anii ce urmează vor fi organizate repetat evenimente în toate regiunile de dezvoltare
anual.
Acțiunea 2.2.6. Facilitarea parteneriatelor dintre mediul academic, antreprenorial
și administrația publică locală pentru crearea infrastructurii de cercetare și inovare
în regiuni
O acțiune pilot, este implementarea proiectului finanțat din sursele FNDR, la
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), unde va fi creat Centrul de
inovare și transfer tehnologic din RD Nord. Costul total al proiectului constituie cca 16,8
mil. lei. Pentru anul 2017, CNCDR a aprobat suma de 6,0 mil. lei. Însăși proiectul de
Competitivitate în Moldova (MCP) reprezintă un proiect finanțat de Agenția Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Agenția Suedeză de Cooperare pentru
Dezvoltare Internațională (Sida).
Din motivul necesității replanificării spațiale a sediului blocurilor pentru amplasarea
Centrului, suma aprobată va fi valorificată în anul 2018.
În acest context a fost obținut suport de la echipa proiectului de Competivitate în
Moldova (MCP) pentru următoarele:
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 Ajutor în definirea conceptului și modelului operațional pentru Centrul de
inovare și transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN),
inspirat din cele mai bune practici internaționale, viziunea și nevoile partenerilor
educaționali;
 Asistență în elaborarea planului strategic și operațional al Centrului de inovare
și transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN);
 Rol de facilitator între toți partenerii, pentru a asigura comunicarea, viziunea
comună și participarea activă în dezvoltarea Centrului de inovare și transfer
tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN);
 Preluarea expertizei tehnice de renovare a locației Centrului de inovare și
transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), după
necesitate;
 Replanificarea arhitecturală completă, amenajarea și designul locației Centrului
de inovare și transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord
(RDN), în funcție de obiectivul și funcționalitatea preconizată a centrului;
 Participarea în supravegherea lucrărilor de renovare și dotare;
 Acoperirea parțială a costurilor pentru renovarea locației Centrului de inovare și
transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN);
 Acoperirea parțială a costurilor tehnice de dotare, cu mobilier și echipamente
specializate pentru instruire, educație și facilități de producție;
 Facilitarea creării denumirii, siglei și identificării vizuale a centrului;
 Asigurarea suportului pentru îmbunătățirea capacității Centrului de inovare și
transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), precum și
identificarea abordării pentru asigurarea durabilității Proiectului;
 Sprijin în atragerea de conținut, identificarea oratorilor și programelor
educaționale pentru Centrului de inovare și transfer tehnologic (CITT) din
Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN);
 Contribuția la atragerea altor parteneri și/sau donatori;
 Contribuția la atragerea fondurilor de dezvoltare pentru Centrul de inovare și
transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN);
MCP va asigura efectuarea plăților pentru costurile implicate, în termen de cel mult
2 ani din data semnării prezentului Memorandum, dar nu mai târziu de ultima lună a
anului 2019.
Prin implementarea acestui proiect, al cărui partener este Ministerul Educației, se
dorește creșterea competitivității economice regionale prin promovarea dezvoltării
cercetării, inovării și transferului tehnologic în RD Nord. Totodată, proiectul va crea
oportunități pentru dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de cercetare,
inovare și transfer tehnologic, precum și dezvoltare start-up-rilor în domeniul afacerilor
inovative la nordul Republicii Moldova.
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2.2.8. Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în regiunile de dezvoltare ale ţării
Pe parcursul anului 2017, ODIMM a contribuit continuu la formarea și dezvoltarea
abilităților antreprenoriale în toate regiunile țării.
Astfel, în cadrul Programului ”Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA) au fost
instruite – 2156 de persoane, din care 60% au fost femei; prin intermediul ”Programului
Național de Abilitare Economică a Tinerilor” (PNAET) – 718 tineri; iar în cadrul
Programului ”PARE 1+1” – 311 persoane, dintre care 40% din participați sunt migranți,
inclusiv 22% reîntorși acasă, iar 60% rude de gradul I. Ponderea femeilor participante la
instruire constituie 43%.
Întru formarea și dezvoltarea abilităților antreprenoriale a femeilor, în cadrul
Programului-pilot ”Femei în Afaceri” au fost organizate 15 sesiuni antreprenoriale a cite
6 zile, în cadrul cărora au fost instruite 408 persoane, din cele 659 aplicante. Din numărul
total de participante, 68% sunt din regiunile rurale, iar 60% sunt femei tinere. După
finalizarea sesiunilor de instruire, participantele au beneficiat de servicii de consultanță
individual și mentorat în dezvoltarea afacerii. Cumulativ, pe parcursul anului 2017 au fost
acordate peste 2000 consultații individuale.
Menționăm că, activitățile de instruire au fost realizate din contul mijloacelor
financiare din bugetul de stat, acordat către ODIMM în acest scop.
MĂSURA 2.3. Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii turistice în regiunile de
dezvoltare
Acțiunea 2.3.1. Analiza infrastructurii turistice de importanță regională și locală în
regiunile de dezvoltare
În vederea realizării acestei activități, ADR - le în comun cu MDRC au efectuat
analiza infrastructurii turistice de importanță regională și locală în regiunile de dezvoltare.
Studiile efectuate au fost incluse în strategiile de dezvoltare regională ale regiunilor de
dezvoltare Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia, fiind orientate spre valorificarea și
dezvoltarea potențialului turistic existent, precum și concentrarea pe consolidarea
procesului de planificare și programare a sectorului turism la nivel regional și local.
Acțiunea 2.3.2. Elaborarea programelor regionale sectoriale în domeniul sporirii
atractivității turistice a regiunilor de dezvoltare
În anul 2016 a fost inițiat procesul de elaborare a PRS în domeniul creșterii
atractivității turismului pentru RD Nord, Sud și Centru. PRS-le au fost elaborate în cadrul
unui proces participativ, prin cooperarea permanentă și efortul comun al APL, al
angajaților ADR-lor și reprezentanților MDRC.
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Scopul principal al planurilor regionale sectoriale este identificarea direcțiilor
prioritare pentru dezvoltarea turismului prin dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în
baza unor exerciții locale integrate și participative de planificare și în conformitate cu
prioritățile și normele sectoriale pentru a fi implementate în regiunile de dezvoltare.
Obiectivele specifice ale programului regional sectorial în domeniul creșterii
atractivității turismului sunt:
1. Modernizarea și amenajarea locațiilor turistice în RD;
2. Valorificare și promovarea potențialului turistic;
3. Dezvoltarea competențelor de inițiere și gestionare a afacerilor în domeniul
turismului.
PRS în domeniul creșterii atractivității turistice pentru RD Nord, Centru și Sud
au fost aprobate de către CDR în luna ianuarie curent.
Pornind de la faptul că ADR UTA Găgăuzia a fost creată în anul 2016 și conform
Strategiei de dezvoltare regională UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020, aprobată la data
de 24.01.2017 în ședința CRD UTAG, Programul regional sectorial urmează a fi elaborat
și aprobat în anul 2018.
Acțiunea 2.3.3. Suport în identificarea și dezvoltarea portofoliului de proiecte în
domeniul turismului
În scopul dezvoltării PRS în domeniul dezvoltării turismului, ADR Nord a
dezvoltat și a aplicat la fondurile UE 4 proiecte, 2 dintre care au obținut finanțare:
1. „Promovarea turismului de festival în regiunea Mării Negre. "Obiectivul
specific al programului: Promovarea afacerilor și spiritului antreprenorial în
cadrul bazinului Mării Negre. Proiectul a fost aplicat în cadrul Programului
Operațional Comun Bazinul Mării Negre.
2. Heritage and Routes Valorisation of Danube Wine Ecology by Sustainable
Tourism” („Valorificarea patrimoniului și a traseelor ecologice a vinului
Dunărean prin prisma turismului durabil”), aplicat în cadrul Programului
Transnațional Dunărea 2020.
Alte proiecte care au obținut finanțare:
1. „Empowering women and youth through raising their skills and competencies
in the field of rural event and hospitality service design” („Împuternicirea
femeilor și tinerilor prin creșterea abilităților și competențelor lor în domeniul
designului de evenimente rurale și a serviciilor de ospitalitate"), finanțat de către
AOD Estonia.
2. „Agrotourism as a solution for rural development of NDR - transfer of best
practices from Wielkopolska Region” („Agroturismul ca soluție pentru
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dezvoltarea rurală a RD Nord - transferul celor mai bune practici din Regiunea
Wielkopolska”), finanțat de către Oficiul Mareșalului Regiunii Wielkopolska.
3. În a doua jumătate al anului a fost elaborat un set de materiale de promovare a
potențialului turistic al RDN, inclusiv: ”Calendarul festivalurilor în RDN” promovează cultura și tradițiile în regiune; ”Ghid turistic regional” - conține
informații despre locațiile și obiectivele turistice din regiune; ”Bine ați venit în
RDN” - conține informație generală despre potențialul regiunii.
Totodată, ADR Nord a obținut suport financiar din partea Guvernului Estoniei
pentru implementarea a două proiecte. Primul proiect “Suport în dezvoltarea turismului
rural sustenabil în RDN, Moldova” are drept obiectiv general îmbunătățirea calității vieții
populației din RDN prin diversificarea activităților economice în zonele rurale și
stimularea și creșterea formelor de turism rural. Valoarea totală a proiectului este de
14060 de euro.
Un alt proiect, ”Împuternicirea femeilor și tinerilor prin creșterea abilităților și
competențelor lor în domeniul designului evenimentelor rurale și ale serviciilor de
ospitalitate” prevede selectarea festivalurilor rurale din RDN drept studiu de caz,
organizarea auditul evenimentului și cu ajutorul experților estonieni îmbunătățirea
calității organizării festivalului și marketingul acestuia. Această acțiune are drept scop
asigurarea calității evenimentelor organizate, precum și promovarea evenimentelor rurale
prin participarea turiștilor internaționali. De asemenea, experții vor elabora un ghid
practic pentru organizatorii de evenimente și actorii implicați în proces, acesta va oferi
informații cu privire la managementul evenimentelor turistice și modalitățile de
promovare ale acestora.
Pe anului 2017 ADR Centru a identificat și dezvoltat conceptul de proiect
Perpetuarea culturii în Bazinul Mării Negre, pentru Obiectivul tematic Promovarea în
comun a afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură. Proiectul a fost
dezvoltat în comun cu partenerii din Turcia, Bulgaria și Romania și a fost aplicat pentru
finanțare la Programul operațional comun a Bazinului Mării Negre 2014-2020.
Ulterior, a fost elaborat Ghidul turistic în care au fost incluse principalele atracții
din Regiunea de Dezvoltare Centru, avînd ca scop familiarizarea celor interesați despre
varietatea monumentelor naturale sau arhitecturale care pot fi vizitate, rutelor turistice și
alte locații destinate pentru agrement. Ghidul urmează a fi tipărit la începutul anului 2018.
În vederea realizării acestei măsuri, pe parcursul anului 2017, s-au realizat activități
de promovare atât a ideilor de proiect în domeniul turismului, cât şi de promovare a
potenţialului turistic al RDS.
În rezultatul elaborării Programului Regional Sectorial în domeniul sporirii
atractivității turistice a RDS, au fost colectate idei de proiecte de la reprezentanții APL
II din RDS, care au fost însumate într-un Portofoliu de proiecte privind sporirea
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atractivității turistice a RDS. Portofoliul conține 7 concepte de proiecte pentru 7 din cele
8 raioane ale RDS, compuse din grupuri de acţiuni „soft” şi „hard”. Pe lîngă acestea, în
portofoliu au fost incluse 3 proiecte regionale de tip „soft”, care pot fi aplicate de către
ADR Sud la diverse programe de finanțare. ADR Sud a contractat un expert, pentru a
dezvolta 1 dintre ele în calitate de concept de proiect viabil (CPV) și a-l promova spre
finanțare în cadrul programelor transfrontaliere.
În perioada de raportare ADR UTA Găgăuzia a inițiat negocieri cu Agenția de
Dezvoltare și Cooperare a Turciei TIKA privind posibilitatea acordării suportului tehnic
pentru elaborarea programului regional sectorial în domeniul sporirii atractivității
turistice a regiunii. Solicitarea de suport tehnic a fost adresată de asemenea și către
reprezentanții Consiliului de dezvoltare și Planificare a regiunii Curzeme (Republica
Letonia).
În perioada de 25-26 ianuarie 2017, șefa secției planificare strategică și programare
din cadrul ADR, colaboratorii agenției au participat la o instruire cu genericul
”Marketingul regional și local și rolul său în dezvoltarea regională competitivă”.
La data de 29 iunie 2017 colaboratorii SPSP ADR UTA Găgăuzia au participat în
mesele rotunde privind dezvoltarea regională, în care s-a discutat potențialul turistic al
regiunii în cadrul proiectului GAMCON.
Acțiunea 2.3.4. Implementarea proiectelor prioritare de dezvoltare a serviciilor de
turism
În perioada de raportare în proces de implementare s-au aflat 5 proiecte în domeniul
atractivității turistice incluse în DUP și finanțate din mijloacele FNDR. Proiectele
respective preponderent se implementează în RD Centru. Pentru implementarea acestor
proiecte, în anul 2017, CNCDR a aprobat mijloace financiare în valoare de cca 19.29 mil.
lei, care, în perioada de raportare, au fost valorificate integral.
În anul 2017 au fost renovate 5 atracții turistice și amenajate 3. Se planifică ca
aceste atracții turistice să fie vizitate de circa 305,800 mii turiști atât din țară cât și din
afară.
Acțiunea 2.3.5. Promovarea potențialului turistic în regiunile de dezvoltare
Pentru realizarea acțiunii respective ADR au întreprins următoarele măsuri:
ADR Nord: a promovat potențialul turistic pe paginile web a Agenției http://adrnord.md/
și RD Nord http://www.inforegio.md/;
- a publicat și distribuit albume de fotografii privind potențialul turistic din RD
Nord în cadrul evenimentelor regionale și în cadrul vizitelor delegațiilor;
- a publicat pe paginile web harta rutelor turistice din RDN cu descrierea
succintă a locațiilor turistice.
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- a distribuit în rețele de socializare spoturi publicitare și filme despre potențialul
turistic din RD Nord.
ADR Centru a organizat în comun cu:
- Direcția Cultură și Turism Călărași „Clustere agroturistice - oportunitate de
diversificare a turismului” cu participanți din raioanele Călărași, Strășeni, Nisporeni,
Ungheni. Evenimentul a avut loc la 20 februarie 2017, în incinta Bibliotecii Publice
Raionale „Grigore Vieru”, Călărași, în cadrul căruia au participat 30 reprezentanți ai
raioanelor respective.
- Asociația de dezvoltare a turismului instruiri – „Inițiative strategice ale
Programului de Granturi Mici al GEF (SGP) și dezvoltarea durabilă”, inclusiv 4
traininguri tematice: (1) „Inițiative strategice ale SGP și dezvoltarea durabilă”, (2)
„Managementul ciclului de proiect”, (3) „Turismul verde”, (4) „Procurări transparente și
managementul financiar eficient al proiectelor” (februarie-martie 2017). La evenimentele
date au fost instruiți 28 persoane.
ADR Sud:
- a elaborat și editat în 500 exemplare (400 - în limba română și 100 - în limba
engleză) ghidul turistic „Descoperă Regiunea de Dezvoltare Sud”. În cadrul tuturor
evenimentelor/activităților regionale, organizate de către ADR Sud și partenerii din
regiune, au fost diseminate 48 de exemplare în limba engleză și 125 în limba română.
Una din componentele acestei măsuri prevede promovarea potenţialului turistic și
cultural al zonei prin mediatizarea evenimentelor culturale desfășurate în Regiunea de
Dezvoltare Sud. În acest context, ADR Sud a fost partener în mediatizarea evenimentelor
de talie regională și națională, desfășurate în RDS.
În Regiunea Sud turismul cultural este susţinut de câteva evenimente-cheie, printre
care se numără Expoziția-târg „Parada florilor”, „Festivalul Strugurelui”, Festivalul
internațional de folclor ,,Nufărul Alb", Festivalul „IProsop”, Festivalul - concurs folcloric
„Nistrule, pe malul tău”. Beneficiarii acestor activități sunt potențialii turiști în regiune,
agenți economici și alte organizații active în domeniul turistic și cultural.
OBIECTIVUL SPECIFIC 3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării
regionale
MĂSURA 3.1. Perfecționarea cadrului legislativ și normativ în domeniul dezvoltării
regionale și celui aferent
Acțiunea 3.1.1. Elaborarea noii Legi cu privire la dezvoltarea regională
Necesitatea elaborării proiectului de lege reiese din analiza ex-post a Strategiilor
Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2010-2012 și 2013-2015, care stabilesc
necesitatea revizuirii următoarelor aspecte:
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 revizuirea statutului regiunilor de dezvoltare și ajustarea acestora la Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1509/2003 cu privire la Nomenclatorul unităților teritoriale
de statistică;
 revizuirea modului de formare a Consiliilor regionale pentru dezvoltare, statutul și
competențele acestuia;
 revizuirea atribuțiilor Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
 aplicarea politicii de coeziune la repartizarea resurselor financiare din fondurile
naționale de investiții;
 revizuirea competențelor Administrației publice locale (APL) de nivelul I și II în
procesul de realizare a politicii de dezvoltare regională;
 redefinirea conceptului și statutului politicii de dezvoltare regională în RM, fiind
necesară aprobarea unui aspect intersectorial al acesteia.
Responsabilitatea elaborării proiectului sus menționat este prevăzută în Planul de
acțiuni a Acordului de asociere RM-UE, Programul comun de lucru al Guvernului și
Parlamentului și în Planul de acțiuni al Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională
pentru anii 2016-2020.
În vederea realizării acestor sarcini și acțiuni, în comun cu Agenția de Cooperare
Internaționale a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice
Locale”, a fost stabilit conceptul de elaborare a proiectului de lege, reieșind din cele vizate
mai sus.
Astfel cu suportul GIZ, a fost angajat un expert național care în comun cu Direcția
generală dezvoltare regională și consultanții GIZ responsabili de domeniul de politici, în
perioada februarie – aprilie 2017 au elaborat primul proiect al noii legi privind dezvoltarea
regională în RM.
În continuare, luând în considerare inițierea procesului de reformare a
Administrației publice de specialitate și odată cu constituirea Grupului de lucru pentru
reforma APL s-a decis:
 pentru a finaliza proiectul de lege este necesară prezentarea de către Grupul de
lucru creat în cadrul Cancelariei de Stat a opțiunii privind reforma administrativteritorială, luând în considerație că din experiențele UE, regiunile de dezvoltare pot
fi cu statut administrativ, fie de planificare sau statistice. Astfel, una din cele două
opțiuni discutate în cadrul Grupului de lucru țin de reforma în două nivele: (i)
regiuni de dezvoltare și (ii) APL de nivelul I;
 în conformitate cu prevederile reformei APC, urmează a fi constituită o instituție
subordonată care va monitoriza implementarea proiectelor din Fondului Ecologic
Național și Fondului Național de Dezvoltare Regională, cât și proiectele finanțate
din sursele externe;
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 reieșind din cele menționate mai sus, în dependență de opțiunea selectată a reformei
administrativ-teritoriale, urmează a fi modificată și componența Consiliilor
regionale pentru dezvoltare.
Avînd aceste argumente MADRM a solicitat Guvernului RM extinderea
termenului de elaborare și aprobare a proiectului de lege până în trimestrul IV 2018.
Concomitent, pe parcursul anului 2017 a Ministerul a elaborat și a propus
Guvernului spre aprobare Hotărârea de Guvern cu privire aprobarea Documentului unic
de program pentru anii 2017-2020. Acesta include 62 proiecte de dezvoltare regională,
inclusiv 10 proiecte trecătoare din DUP 2013-2016, 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.
La 29 iunie 2017 prin Hotărârea de Guvern nr. 485 a aprobat Planul de acțiuni
privind implementare a SNDR pentru anii 2016-2020.
Ținînd cont de restructurarea organelor administrației publice centrare și procesul
de reformare a Guvernului Republicii Moldova, precum și în vederea cooptării la
realizarea politicilor de dezvoltare regională și a instituțiilor sociale, a fost elaborat
proectul Hotărîrii Guvernului, iar la 3 noiembrie 2017 a fost aprobată Hotărîrea nr.894
privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului, prin care a fost
completată componența nominală a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării
Regionale.
În vederea eficientizării implementării obiectivelor politicii de dezvoltare regională
și sinergizării cu politicile de mediu, acu suportul partenerilor de dezvoltare, a fost
elaborat proiectul de hotărîre a Gvernului și regulamentul de creare și funcționare a
Agenției Naționale de Gestionare a Fondurilor de Dezvoltare Regională și Mediu, care va
prelua atribuțiile de coordonare a implementării proiectelor investiționale.
MĂSURA 3.2. Consolidarea cadrului instituțional și a potențialului administrativ
Acțiunea 3.2.3. Consolidarea capacității instituționale a Agenției de Dezvoltare
Regională UTA Găgăuzia nou formate
ADR UTA Găgăuzia a fost instituită prin Ordinul MDRC nr. 75 din 07 iunie 2016.
Prin Ordinul MDRC nr. 266 din 22.06.2016, în baza concursului desfășurat pentru
suplinirea funcției vacante, a fost angajat directorul ADR UTA Găgăuzia. Ulterior, pe
parcursul lunii septembrie, în conformitate cu prevederile legale, a fost angajat personalul
agenției, care activează în domeniile: financiar, managementului proiectelor, planificare
și programare strategică.
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Totodată, sediul agenției a fost utilat cu echipamentul necesar și asigurate toate
necesitățile unei activități eficiente (calculatoare, mobilier, o unitate de transport etc.)
Specialiștii agenției au fost familiarizați cu politica de dezvoltare regională
implementată în Republica Moldova, precum și în alte state. Au avut loc mai multe
sesiuni de instruire în domeniul planificării și programării strategice, managementului
proiectelor, achizițiilor publice, cooperării transfrontaliere, cooperării intercomunitare,
utilizării statisticii regionale și altele.
Angajații ADR UTA Găgăuzia au fost implicați în activitățile proiectului
STATREG, care au fost direcționate spre perfecționarea mecanismului de monitorizare
și evaluare prin intermediul elaborării unei metodologii de stabilire a indicatorilor pentru
SNDR 2016-2020.
Pe parcursul perioadei de raportare a continuat colaborarea cu Agenția de
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În primul semestru al anului 2017 au fost
purtate negocieri cu partenerul de dezvoltare privind posibilitatea de acordare a suportului
tehnic în vederea elaborării programelor regionale sectoriale în domeniul aprovizionării
cu apă și canalizare și în domeniul sporirii eficienței energetice a clădirilor publice. A fost
elaborat și coordonat cu Comitetul Executiv al Găgăuziei caietul de sarcini pentru experții
care vor acorda suport tehnic în procesul de elaborare a programelor regionale sectoriale.
Din luna septembrie a anului 2017 a fost inițiată elaborarea Programelor Regionale
Sectoriale în domeniul AAC și EE. Elaboraea documentelor va fi continuată pînă la
trimestrul I anului 2018.
Pe parcursul perioadei de raportare, cu suportul GIZ Moldova, ADR UTA Găgăuzia
a fost dotată cu 4 calculatoare și un aparat de fotografiat.
A fost acordată asistență în studierea de către colaboratorii ADR UTA Găgăuzia a
limbii de stat, care va continua și în trimestrul I al anului 2018.
În vederea elaborării Programului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării
infrastructurii de suport în afaceri pentru regiunea UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020,
Agenția de dezvoltare regională a primit un suport considerabil din partea experților
Oxford Policy Management în cadrul proiectul "Asistență pentru facilitarea creșterii
economice a Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia", finanțat de Guvernul Marii
Britanii din sursele Fondului de Bună Guvernare prin intermediul DFID (Departamentul
pentru Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord).
În scopul realizării Priorității 2 a SDR UTA Găgăuzia, ”Creșterea economică
echilibrată și sporirea competitivității regiunii” și în vederea realizării programului
regional sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri, la data de 20
ianuarie 2017 ADR UTA Găgăuzia a semnat un acord de colaborare cu Organizația
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
Reprezentantul ODIMM în persoana directorului incubatorului de afaceri din or. Ceadîr-
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Lunga N. Cojocar fost inclus în componența grupului de lucru regional sectorial pentru
elaborarea PRS în domeniul ISA.
În semestrul II a avut o cooperare strînsă între ADR cu Agenția SUA pentru
dezvoltare internațională USAID în cadrul proiectului „Agricultură efectivă în Republica
Moldova” HVAA. În scopul continuării elaborării conceptului proiectului ”Dezvoltare
Inovativă a întreprinderilor de agricultură și de prelucrare din regiune”. Cu suportul tehnic
HVAA a fost elaborat caietul de sarcini și au fost aleși experții pentru desfășurarea
analizei și elaborarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea necesităților în
modernizarea infrastructurii postrecoltre în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia. În acest
proces au fost implicați structurile de profil din Comitetul Executiv al Găgăuziei
(Direcțiile principale CAI și de dezvoltare economică), Camera de Comerț și Industrie
din Găgăuzia și proiectul SARD. Activitatea va fi continuată în anul 2018.
De asemenea, au avut loc negocieri cu Chemonics Internațional USAID privind
finanțarea în anul 2018 pentru achiziționarea utilajului în cadrul conceptului Crearea
Atelierului de industrie creativă. Creative Hub. Universitatea de stat din Comrat este
prezentată ca partener și administrator al viitorului obiect. Plasarea obiectului se planifică
la demisolul USC. Pe spațiile repartizate pentru obiect se efectuează lucrările de reparație.
Rectorul USC dl C.Zaharia și profesorul A. Levitscaia au participat activ la discuțiile cu
partenerii de dezvoltare.
La data de 30 mai 2017 a avut loc vizita de informare în regiunea de dezvoltare UTA
Găgăuzia a consilierilor de rang înalt din partea Uniunii Europene în RM. ADR UTA
Găgăuzia a fost vizitată de către consilierii din țările UE în domeniile de dezvoltare
regională, eficiența energetică, mediului, dezvoltarea economică, infrastructurii rutiere.
La data de 5 iunie a avut loc vizita delegației regiunii Curzeme din Republica Letonă
la ADR UTA Găgăuzia. În cadrul vizitei au fost discutate perspectivele de colaborare în
domeniul dezvoltării regionale.
În scopul inițierii relațiilor de colaborare în domeniul dezvoltării regionale, pe
parcursul perioadei de raportare au avut loc întâlniri ale directorului ADR UTA Găgăuzia
cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare și Cooperare a Turciei TIKA în cadrul cărora a
fost discutată posibilitatea acordării suportului tehnic pentru elaborarea programului
regional sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice a regiunii. De asemenea a
avut loc o întâlnire cu reprezentanții Agenției Cehe pentru Dezvoltare privind
posibilitatea includerii ADR UTA Găgăuzia în proiectul de crteare a rețelei
informaționale geografice (GIS).
ADR UTA Găgăuzia pe parcursul perioadei de raportare a stabilit relații eficiente de
colaborare cu alte proiecte care se implementează în regiune. Pot fi remarcate următoarele
proiecte relevante:
În regiune este implementat cu succes programul SARD (Susținerea agriculturii și
dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia). Programul este finanțat de Uniunea
Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Principalele
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domenii de activitate a programului sunt tangențiale priorităților de dezvoltare regională
și din acest considerent ADR colaborează activ cu managerii locali ai proiectului, poartă
negocieri privind posibilitățile de cofinanțare a unor proiecte comune. Managerii
programului SARD au participat la ședințele de lucru organizate în procesul de elaborare
a PRS în domeniul ISA, au manifestat interes pentru realizarea comună a acțiunilor ce țin
de instituirea sistemului de management integrat a deșeurilor solide în zona de
management Nr.1.
În perioada 20-23 iunie 2017 în cadrul programului SARD a fost desfășurată
”Săptămîna businesului” în cadrul căreia, în ședința plenară de deschidere a
evenimentului ADR a prezentat Programul regional sectorial în domeniul ISA.
La data de 15 noiembrie 2017 a avut loc Forumul în cadrul programului
SARD/LEADER cu scopul prezentării iniţiativelor de dezoltare rurală, realizate de către
asociaţiile din Găgăuzia, Taraclia şi localităţile rurale învecinate din Moldova.
La data de 7 aprilie 2017 a fos lansat proiectul GAMCON (Convenția de
modernizare a Găgăuziei) implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene.
Proiectul ”GAMCON” urmărește scopul de a crea o platformă de discuții supra celor mai
importante domenii din autonomie. Proiectul este orientat în special spre implicarea
tineretului și a societății civile într-un dialog continuu în scopul identificării unor soluții
pentru modernizarea autonomiei. În cadrul proiectului a fost creat un grup de lucru pe
sectorul ”Dezvoltare regională”. În acest grup de lucru sunt implicați reprezentanți ai
ADR UTA Găgăuzia. Grupul de lucru î-și propune să dezvolte o viziune comună privind
modalitățile de sporire a atractivității turistice în regiune. Concluziile elaborate în cadrul
grupului de lucru ar putea servi ulterior ca bază pentru elaborarea PRS în domeniul
sporirii atractivității turistice a regiunii. Prima ședință a grupului de lucru a avut loc la 29
iunie 2017.
De asemenea, au avut loc un șir de ateliere de lucru pentru elaborarea Strategiei
regionale pentru dezvoltare a RD UTA Găgăuzia și PRS în domeniul infrastructurii de
sprijin a afacerilor. În cadrul acestor măsuri, specialiștii agenției au fost ghidați de către
experți naționali și internaționali pentru stabilirea viziunii strategice, identificarea
priorităților și obiectivelor de dezvoltare a regiunii pentru un termen mediu.
Acțiunea 3.2.4. Elaborarea programului anual de instruiri
În vederea consolidării capacităților actorilor implicați în implementarea politicii
de dezvoltare regională, anual, în concordanță cu analiza necesităților de instruire
elaborate la nivel regional de către Minister și ADR și, rezultate în urma desfășurării altor
module de instruire, agențiile de dezvoltare regională elaborează planuri de instruire, iar
în baza acestora, în cadrul ministerului este elaborat un Program de instruire anual comun,
care îmbină în sine toate activitățile prevăzute în acest sens.
Programul anual de instruiri este elaborat de către Direcția politică și cooperare
regională, în baza analizei necesităților de instruire și în baza propunerilor identificate și
36

înaintate de către agențiile de dezvoltare regională, completate cu acțiunile și necesitățile
identificate în cadrul Ministerului și este aprobat de către conducerea DGDR și
viceministru MDRC, la 27.01.2017. Acesta prevede domeniul identificat, forma de
instruire, subiectele ce urmează a fi abordate și o succintă descriere a lor, precum și
indicatorii de rezultat ce urmează a fi obținuți.
Agențiile de dezvoltare regională elaborează propriile planuri de instruiri, stabilind
ca grupuri țintă atât angajații ADR cât și ceilalți actori de nivel regional: APL,
reprezentanții sectorului privat și ai societății civile din regiunile respective.
Activitățile principale ce țin de fortificarea capacităților actorilor implicați în
implementarea politicilor de dezvoltare regională, pe parcursul semestrului I, 2017 au fost
axate pe utilizarea statisticilor regionale de monitorizare și evaluare a SNDR și SDR a
Agențiilor.
Elaborarea Programului de instruire a fost condiționat de:
- prevederile Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018
privind consolidarea capacităților în domeniul elaborării și implementării politicii
de dezvoltare regională;
- accelerarea procesului de integrare europeană prin semnarea și implementarea
Acordului de Asociere RM-UE.
Acțiunea 3.2.5. Consolidarea capacităților actorilor la nivel local și regional în
conformitate cu programul de instruire
În acest sens MDRC, AAP cu sprijinul GIZ, au oferit autorităților locale și centrale
programe de formare: planificare și programare la nivel local și regional, dezvoltare
regională, dezvoltarea leadership-ului în administrația publică, achiziții publice și
managementul conflictelor de interes în achiziții publice.
Astfel, în cadrul Academiei de Administrare Publică au fost organizate cursurile
de instruire cu tematica:
- Marketing local și regional pentru dezvoltare regională durabilă și competitivă;
- Management și elaborarea programelor/proiectelor;
- Dezvoltare regională.
De asemenea întru consolidarea capacităților actorilor locali și regionali a fost
pilotat cursul de instruire cu genericul „Rolul operatorilor de servicii de alimentare cu apă
și de canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și dare în
exploatare a obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare”, organizat de Institutul de
Formare Continua în sectorul Apă și Canalizare (IFCAC) / Universitatea Tehnică din
Moldova (20.06-22.06).
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În cadrul proiectului „Sprijinul administrației publice locale din Republica
Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii
2016-2020 prin prisma dezvoltării urbane integrate și durabile pentru anii 2017–2019”
reprezentanții administrațiilor din municipiile republicii au fost instruiți privind
posibilitățile conceptului de revitalizare urbană.
Acțiunea 3.2.6. Organizarea atelierelor/meselor rotunde de diseminare a bunelor
practici
Întru consolidarea capacităților actorilor implicați în implementarea politicii de
dezvoltare regională, în perioada raportată, au fost desfășurate 150 evenimente, la care au
participat cca 1055 reprezentanți ai Ministerului, ADR, APC și APL de nivelul I și II. În
cadrul evenimentelor respective, participanții au avut posibilitatea să obțină soluții utile
și să însușească bunele practici, recomandate de către specialiști practicieni naționali și
internaționali în domeniul dezvoltării regionale întru eficientizarea utilizării resurselor
umane și financiare, asigurarea durabilității rezultatelor obținute.
Informația detaliată privind realizarea acțiunii respective este redată în Raportul
activităților desfășurate privind dezvoltarea capacităților colaboratorilor MDRC și ADR
pe parcursul perioadei ianuarie- iunie 2017, anexa 2 la prezentatul raport.
Acțiunea 3.2.7. Participarea în cadrul modulelor de instruire intersectoriale
În perioada de raportare, subdiviziunile responsabile au menținut relații de
colaborare cu reprezentanți ai instituțiilor de dezvoltare regională din Estonia, Germania,
Serbia, Belgia, Bulgaria, Polonia, România. În acest sens, au fost efectuate vizite de
studii, la care au participat reprezentanți ai MDRC, ADR, altor instituții publice centrale,
precum și ai APL de nivelul I și II. Evenimente desfășurate cu actorii de dezvoltare
regională din străinătate au avut drept scop schimbul de experiență în domeniul
dezvoltării regionale întru îmbunătățirea calității implementării și monitorizării politicilor
regionale, elaborării propunerilor de proiecte prin însușirea și valorificarea experienței
țărilor vecine în acest domeniu.
În perioada 26.06-01.07.2017, 3 angajați din cadrul MDRC/ADR au participat la
Conferința Internațională în domeniul Managementului Deșeurilor Solide, Mamaia,
România, organizată de Asociația Româna a Managementului Deșeurilor și ISWA;
În perioada 27-31 martie 2017, 3 angajați din cadrul MDRC/ADR au participat în
cadrul vizitei de studiu în Estonia în cadrul proiectului „Suport în dezvoltarea turismului
rural sustenabil în RDN, Moldova;
În perioada 08-12 mai, 2017, angajații din cadrul MDRC (2) în comun cu
reprezentanții Ministerului Sănătății au participat în cadrul vizitei de studiu cu privire la
îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale în Germania;
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Informația mai amplă privind Raportul activităților desfășurate privind dezvoltarea
capacităților colaboratorilor MDRC și ADR pe parcursul perioadei ianuarie - iunie 2017
(11 file) este prezentată în anexă.

MĂSURA 3.3. Eficientizarea sistemului de monitorizare și evaluare a procesului de
dezvoltarea regională
Acțiunea 3.3.1. Dezvoltarea sistemului de indicatori statistici în profil teritorial
Sistemul de monitorizare și evaluare a politicii de dezvoltare regională este în
proces de eficientizare, punîndu-se accent pe rezultate. Din practica națională și
internațională s-a perceput importanța calității și durabilității rezultatelor obținute în
urma intervențiilor întreprinse întru asigurarea dezvoltării echilibrate a regiunilor. Astfel
a fost stabilită lista de indicatori de monitorizare a Strategiei naționale de dezvoltare
regională pentru anii 2016-2020, conform căreia vor fi măsurate rezultatele atinse.
În acest context, cu suportul proiectului UE „Îmbunătățirea statisticii regionale în
Republica Moldova”, a fost posibil elaborarea metodologiei de calculare a Produsului
regional brut. BNS a lansat calculele experimentale a indicatorului macroeconomic
respectiv la finele anului precedent pentru anii 2013 și 2014. Conform Programului de
lucrări statistice pentru anul 2017, BNS va elabora indicatorul respectiv pentru anul 2015.
În baza Produsului regional brut pe cap de locuitor va fi posibil de calculat indicele de
disparitate pe regiuni de dezvoltare, metodologia de calculare a căruia a fost elaborată în
cadrul proiectului respectiv.
În perioada de raportare, responsabilii din cadrul MDRC și ADR s-au axat asupra
eficientizării sistemului de monitorizare și evaluare bazat pe rezultate a politicii de
dezvoltare regională. Au fost desfășurate mai multe ședințe de lucru privind concretizarea
indicatorilor de monitorizare după definiție, care explică sensul indicatorului; relevanță,
care justifică referința indicatorului la obiectivele, rezultatele, măsurile și activitățile
SNDR; interpretare, care explică cum indicatorul este utilizat și interpretat de obicei, se
atrage la sensibilitatea indicatorului, la intervențiile planificate conform SNDR, și în ce
măsură aceste intervenții ar putea influența semnificativ valoarea indicatorului; sursa și
furnizorul de date; metodologia de calculare; responsabilitatea pentru colectarea,
calcularea și publicarea datelor.
O altă activitate, nu mai puțin importantă, este elaborarea Nomenclatorului
unităților teritoriale de statistică (NUTS) al Republicii Moldova. Acesta vine pentru a
armoniza informația statistică la nivel regional și a pune la dispoziție date comparabile.
Este important că Guvernul a aprobat HG „Cu privire la aprobarea
Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova”, conform căreia
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autoritățile publice vor utiliza clasificarea conform NUTS pentru elaborarea și
implementarea documentelor de politici, pentru a asigura continuitatea acțiunilor dar și a
procedurilor comune de planificare și programare strategică și de dezvoltare socialeconomică a țării.
Este de menționat, că anual proiectele de dezvoltare regională, conform listei
aprobate, sunt supuse evaluării impactului. Evaluarea s-a efectuat conform criteriilor
Comitetului de Asistență în Dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OCDE): relevanță, eficiență, eficacitate, impact și durabilitate.
Pentru anul 2017 a fost planificată evaluarea a 6 proiecte de dezvoltare regională în RD
Nord, Centru și Sud. În perioada de raportare au fost evaluate 4 proiecte în domeniile:
infrastructura de suport în afaceri, aprovizionare cu apă și canalizare, managementul
deșeurilor solide, drumuri regionale și locale.
La data de 16 mai 2017, cu suportul proiectului GIZ/MSPL a avut loc o ședință de
lucru privind perfecționarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a indicatorilor de
implementare a SNDR 2016-2020. La ședință au participat reprezentanți ai MDRC, ADR
(Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia), consultați GIZ. (Din partea ADR UTA Găgăuzia a
participat T. Spatarenco, specialist în cadrul secției planificare strategică)
La data de 16 iunie 2017 în cadrul ADR UTA Găgăuzia a avut loc atelierul de lucru
privind definitivarea sistemului de monitorizare și evaluare bazată pe rezultate. La atelier
au participat specialiști din cadrul MDRC, ADR UTA Găgăuzia, BNS, consultanți GIZ.
În rezultatul atelierului au fost elaborat un set de indicatori de monitorizare a SDR care a
fost remis spre examinare către MDRC.
În perioada de 23 şi 28 noiembrie 2017 a avut loc atelierul de lucru, în care a fost
continuată discutarea mecanismelor şi a sistemului de monitorizare şi evaluare a
rezultatelor, în care au participat reprezentanţii MADRM, specialiştii Agenţiilor Nord,
Centru, Sud şi UTA Găgăuzia, consultanţii GIZ.
În perioada de 23-27 octombrie 2017 – vizită de instruire la ADR Vest, Timişoara,
Romînia „Aplicații ale evaluării și monitorizării bazate pe rezultate în programele și
proiectele de dezvoltare regională”.
Acțiunea 3.3.3. Elaborarea și prezentarea Consiliului Național de Coordonare a
Dezvoltării Regionale a rapoartelor semestriale/anuale cu privire la implementarea
Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională
În pofida faptului că Planul de acțiuni privind implementarea SNDR pentru anii
2016-2020 a fost aprobat la finele semestrului I curent, procesul de implementare a
politicii de dezvoltare regională în anul 2016 a fost raportat atît Guvernului cît și
membrilor CNCDR, conform obiectivelor Strategiei: Acces asigurat la servicii și utilități
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publice calitative; Creșterea economică sustenabilă asigurată în regiuni; Guvernanță
îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale.
De asemenea a fost elaborat Raportul privind implementarea DUP pentru anii
2013-2016 și prezentat Guvernului. Raportul a conținut informația cu privire la proiectele
implementate în perioada anilor 2013-2016 și finanțate din FNDR, precum și rezultatele
obținute în urma implementării proiectelor.
Secretarul de stat

Dorin ANDROS

Șeful Direcției politici de
dezvoltare regională

Igor MALAI

Șeful Secției relații cu
instituțiile de dezvoltare regională

Eduard UNGUREANU
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Raportul activităților desfășurate privind dezvoltarea capacităților colaboratorilor MADRM și ADR pe parcursul anului 2017

Nr.

Semestrul I
Forma de instruire

Data

Participanți (Nr.)
ADR
MDRC GIZ

Alți
actori

Sesiuni de instruire organizate/ traininguri
1.

2.

3.

Programul de instruire privind statistica regională în cadrul proiectului STATREG cu tematica
„Utilizarea avansată a programului EXCEL pentru analiza și prelucrarea datelor”.
Programul de instruire privind statistica regională în cadrul proiectului STATREG cu tematica
„Utilizarea și metodologia sondajelor”.
Sesiunea de examinare prealabilă a Manualului de proceduri privind achizițiile publice,
managementul financiar și al contractelor, transferul de proprietate în cadrul proiectelor cu finanțare
prin GIZ Moldova.

4.

Soluții tehnologice avansate pentru securizarea sistemului de management al deșeurilor.

5.

Curs de instruire PRAG – Regulament de bază privind achizițiile publice în cadrul proiectului MSPL.

6.

Facilitarea înțelegerii aplicării corecte a prevederilor Manualului de proceduri privind mangementul
financiar și al contractelor, în cadrul proiectelor cu finanțare GIZ Moldova.

7.

Curs de integrare a funcționarului public debutant, organizat de AAP.

8.

Instruirea școlii de afaceri Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM).

9.

Participarea la crearea grupurilor de planificare locală, pe componenta AAC din reprezentanţii
primăriilor/comunităţilor din s. Borogani şi s. Tigheci.

10.

Cursul de formare a formatorilor în domeniul marketingului regional.

0809.02.2017

8

1

22 .02.2017

4

3

02 .02.2017

3

14.02.2017

1

2122.02.2017

9

27.02.2017

2

27.0202.03.2017
2728.03.2017

1

1
6

29.03.2017

15

25.01.26.01.2017

1
42

11.

Training tematic ”Managementul ciclului de proiect” organizat în cadrul proiectului ”Creșterea
capacităților locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale în
destinații turistice majore din Moldova” implimentat de PNUD MD.

23.02.2017

6

12.

Programul de instruire privind contractarea deschisă în achiziții publice organizat de către IDIS
”Viitorul” cu genericul „Dezvoltarea contractării deschise în Moldova prin activitățile de
03. 04. 2017 1
informare și de consolidare a capacităților pentru participanții la procesul de achiziții publice”.

13.

Seminar cu genericul „Proiectarea, efectuarea lucrărilor de montare, punerea în funcție și darea în
exploatare a stațiilor de pompare prefabricate pentru apa uzată și apa curată, produse de către firma
WILO, Germania”.

14.

Curs de dezvoltare personală „Marketing local și regional pentru dezvoltare regională competitivă”
organizat de către Academia de Administrare Publică în colaborare cu Agenţia de Cooperare
Internaţională a Germaniei.

24 28.04.2017

3

Participarea la seminarul cu tematica: "Tehnologia NAUE de aplicare a materialelor geo sintetice în
construirea de drumuri și căi ferate, de diguri, depozite de deșeuri și construcții hidrotehnice".

27.04.2017

2

Seminar internațional cu tema: “Consolidarea capacităților naționale în domeniul locuințelor,
urbanismului și managementul terenurilor”.

2728.04.2017

17.

Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord
a Republicii Moldova.

03.05 201705.05.2017 5

18.

Seminar de instruire pe marginea prevederilor legale în ceea ce ține de modificările contractelor de
achiziții publice în rezultatul ajustării valorii contractelor.

11.05.2017

15.

16.

20.

Curs de instruire Formare de Formator pentru Modulul cu genericul „Rolul operatorilor de servicii
de alimentare cu apă și de canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și
dare în exploatare a obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare” organizat de Institutul de
Formare Continua în sectorul Apă și Canalizare (IFCAC) / Universitatea Tehnică din Moldova.
Participare la cursul de instruire în domeniul Managementul și elaborarea Pogramelor/Proiectelor.

21.

Danube Transnational Programme.

22.

Curs de instruire ”Exploatarea Sistemelor de Alimentare și de Canalizare” pentru angajații serviciilor
abonați ai operatorilor „Apă-Canal” (Grup 1 si 2) organizat de Institutul de Formare Continuă în
sectorul Apă și Canalizare (IFCAC) / Universitatea Tehnică din Moldova.

19.

0405.04.2017

3

1

1

13

2

1
1

2

6

11.05 12.05.2017
1519.05.2017
16.05.2017
23.0525.05.201;

3
3
28
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23.

Training de dezvoltare instituțională și consolidare organizațională.

06.068.06.2017
0203.06.2017

19

24.

Cursuri “Elaborarea și evaluarea politicilor publice”, organizate de Academia de Administrare
Publică în parteneriat cu GIZ.

25.

Seminar de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din 09.06.2017
1
cadrul autorităților contractante.
Curs de instruire Formare de Formatori pentru modulul cu genericul „Managementul resurselor 12.06-13.06
umane din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare” organizat de Institutul
de Formare Continua în sectorul Apă și Canalizare (IFCAC) / Universitatea Tehnică din Moldova.
Seminarul “Pregătirea cooperării transfrontaliere 2014-2020 - Creșterea capacității potențialilor
3
13.06.2017
beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova și realizarea de
parteneriate cu potențiali beneficiari din România”.
Pilotarea cursului de instruire cu genericul „Rolul operatorilor de servicii de alimentare cu apă și de 20.06-22.06 1
canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și dare în exploatare a
obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare” organizat de Institutul de Formare Continuă în
sectorul Apă și Canalizare (IFCAC) / Universitatea Tehnică din Moldova.
Curs de instruire “Dezvoltare regională” organizat de Academia de Administrare Publică.
24.06-28.06

26.

27.

28.

29.

0509.06.2017

2

1

2

25

3

Pilotarea cursului de instruire cu genericul „Managementul resurselor umane din cadrul operatorilor 27.06-29.06
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare” organizat de Institutul de Formare Continua în
sectorul Apă și Canalizare (IFCAC) / Universitatea Tehnică din Moldova.
Participare la ședința de lansare a proiectului „Sprijinul administrației publice locale din Republica 04.07.2017 4
Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin
prisma dezvoltării urbane integrate și durabile pentru anii 2017–2019”.
Programul de instruire ”Elaborarea propunerilor de finanțare”
06-07.07.17 7

2

12.07.2017

4

12.07.2017

4

35.

Curs de instruire privind scrierea și managementul proiectelor transfrontaliere, organizat în cadrul
Planului Operațional Regional România–Moldova
Participarea la ședința de definitivare a TOR a conceptelor de proiecte viabile pentru domeniul
dezvoltării infrastructurilor în afaceri.
Training în scrierea proiectelor transfrontaliere

2627.07.2017

4

1

36.

Seminarul de Instruire pentru Regulamentul de Achiziții Publice și Manualul de Proceduri

06-08.09.17 11

30.

31.

32.
33.
34.

15

14
20

4

7

15
44

37.
38.

39.

Seminarul de instruire „Tehnici de administrare și promovare instituțională prin intermediul 28-29.09.17 6
platformelor de social media și a rețelelor sociale”
Cursul de Instruire cu Privire la „Managementul resurselor umane din cadrul operatorilor serviciilor
15de alimentare cu apă și de canalizare”, organizat de Institutul de Formare Continua în sectorul Apă 18.10.2017
și Canalizare (IFCAC) / Universitatea Tehnică din Moldova în limba rusă
Curs de instruire “Management și elaborarea programelor/proiectelor” organizat de Academia de
2
06Administrare Publică
10.11.2017

40.

Program de instruire „Primarii pentru creșterea economică”

41.

Primul seminar în domeniul organizării și funcționarii Clusterului energie din biomasa în baza 15-16.11.17 3
experienței din Cehia
Planificarea revitalizării urbane, s.Costești, Ialoveni
4
1517.11.2017

42.
43.

Regulament PRAG pentru sectorul privat, organizat de CCI și GIZ

44.

Managementul și elaborarea programelor/proiectelor, AAP, or.Chișinău

45.
46.

Sesiunea de informare ”Posibilități de finanțare a tehnologiilor verzi”, organizate cu suportul
Enterprise Europe Network (EEN) și al Ambasadei Suediei la Chișinău
Seminarul regional privind utilizarea rezultatelor Recensămîntului Populației și Locuințelor 2014

47.

8

27.11.2017

4

30.11.17

1

05.12.2017

1

Seminarul „Gestionarea Rîurilor Mici în Condițiile Schimbării Climei”

06.12.2017

1

48.

Trening privind dezvoltarea capacităților ADR Nord în domeniul investițiilor

04-08.12.17

7

49.

Seminarul de instruire cu tematica ” Dezvoltarea regională”, organizat de Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei (GIZ) în conformitate cu Planul de instruiri privind dezvoltarea
profesională, agreat de MADRM.
Seminarul de instruire cu tematica ”Marketing local și regional pentru dezvoltare regională
competitivă”, organizat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

0408.12.2017

4

1113.12.2017

5

52.

Seminar de instruire în comunicare cu tematica „Tehnici de design, machetare și vizualizare a 12-13.12.17 5
informației și datelor”
Sesiune de informare și instruire, organizată de Unitatea de Implimentare a Grantului Acordat de 19.12.2017 4
Agenția Austriacă pentru Dezvoltare cu suportul MADRM, în cadrul proiectului ”Dunărea unește”.
Conferințe, forumuri organizate

1.

Forumul național privind „Perspectivele dezvoltării Asociației naționale pentru MDS în RM”.

2.

Conferință Națională privind finanțarea inițiativelor SUERD.

51.

2

12
25

25

14-15.11.17 3

17.11.17

50.

2

3
1

15

10
1
2

01.02.2017

3

1

07.02.2017

3

1
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3.

Conferință “Guvernanță regională: principii, modele și instrumente de suport”.

4.

Conferința Națională Cooperarea transfrontalieră: realizări și perspective pentru RM: unde politicile
se întîlnesc cu cetățenii și mediul de afaceri.

5.

Ședință a Consiliului Consultativ pentru IMM-uri.

6.

Conferința „Guvernanța regională, modele și instrumente de suport”.

7.

Conferința Națională “Remitențele-sursă de amplificare economică a regiunilor”.

8.

Ședința de lucru. Schimb de experiență în elaborarea PRS în domeniul economic.

9.

Participarea la conferinţa „Reforma Achiziţiilor Publice: Mtender-un instrument cu afaceri corecte,
transparenţă şi eficienţă”.
Vizita misiunii de experți ai Ministerului Dezvoltării Regionale din Polonia în cadrul proiectul
TAIEX.

10.

1

16.03.2017
09.03.2017

1

14.03.2017

2
1

16.03.2017
28.03.2017

1

30.03.2017

7

06.04.2017

1

1

5

11.04.2017

11.

Conferința Națională pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră.

12.

Conferința de diseminare în cadrul proiectului “Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor
antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova.

21.04.2017

1

13.

Forumul Cultural Național din Moldova „Orașe creative și durabile: Rolul culturii și creativității în
dezvoltarea urbană”.

05.05.2017

2

14.

Conferința Națională „ODIMM – pilon al ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova”.

17.05.2017

15.

Conferința Națională în achiziții Publice, lansarea proiectului „Achiziții transparente – instituții
eficiente”.
Participare la Conferința tematică EU 60, 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma, ZIUA
EUROPEI la Cimișlia.

18.05.2017
20.05.2017

1

17.

Participare la Forumul de Afaceri Moldova: Împreună pentru consolidarea creșterii economice,
organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Banca pentru
Comerț și Dezvoltare a Mării Negre.

04.07.2017

2

18.

Ședința de lansare pentru Implementarea cofinanțării UE de către proiectul MSPL pentru 10 proiecte
de AAC și 8 proiecte de EE în clădirile publice

18.07.2017

4

16.

20.04.2017

1

1
1

2

3
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19.

Ședința de lansare a proiectului sprijinul APL din RM în implementarea SNDR pentru anii 20162020 prin prisma dezvoltării urbane integrate și durabile pentru anii 2017-2019

06.08.2017

4

20.

Conferința de lansare a ”Forumului Rural din Moldova” în cadrul proiectului ”Dezvoltarea
comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”, organizată
de Asociația Obștească ”Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu Reprezentanța Fundației
Elvețiene ”HEKS EPER” din RM.

15.09.2017

4

21.

Conferința international GROW 2017

26.09.2017

1

22.

Conferinței Internaționale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii „SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ:
motorul creșterii economice în regiunile din Republica Moldova”

06.10.17

4

23.

„Moldova Business Week 2017” (expoziția produselor de inovare ale operatorilor economice din
regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia)
Conferința de lansare a proiectului MILK, organizat de AO Pro Cooperare Regională

06.10.2017

3

10.10.2017

1

Conferința științifico-practică internațională cu genericul ”Tradiție și inovare în cercetarea
științifică”, organizat de USARB în parteneriat cu ADR Nord
Forumul Investițional Internațional al III INVESTGAGAUZIA 2017
Gagauz șarap Yortusu, Ziua vinului

12.10.2017

1

04.11.2017
05.11.2017
10.11.2017

1
10
2
1

24.
25.
26.
27.
28.

Forumul Agricol Transfrontalier Moldova-Romania, or. Chișinău

29.

Forumul în cadrul programului SARD/LEADER pentru celebrarea inițiativelor de dezvoltare rurală
realizate de comunitățile din UTA Găgăuzia, raionul Taraclia și comunitățile rurale din raionaele
învecinate din Moldova

15.11.2017

30.

Conferința Științifică Internațională „Lecturile municipale dedicate lui Anton Kohanovskii”

15-16.11.17 1

31.

Conferință de presă cu actorii regionali din RDN privitor la concursul de granturi în cadrul proiectului
„Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Nord a Moldovei”

32.

Conferința Regională „Abordarea LEADER – pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale”
Ateliere de lucru, mese rotunde

1.

TAIEX Workshop on SMEs Smart Growth for Regional Competitiveness.

2.

Atelier de instruire cu tematica „Prezentarea ciclului de implementare a proiectelor de PPP”.

3.

Atelier de instruire PRAG – Regulament de bază privind achizițiile publice în cadrul proiectului
MSPL.
Atelierul regional „Inițiative strategice ale Programului de Granturi Mici al GEF (SGP) și dezvoltarea
durabilă” organizat în cadrul proiectului ”Creșterea capacităților locale petru dezvoltarea durabilă

4.

06.12.17

7

12.12.2017

4

5

20.01.2017

1

21.02.2017

1

2122.02.2017

1

16.02.2017

15

6
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bazată pe valorificarea resurselor naturale în destinații turistice majore din Moldova” implimentat
de PNUD MD.
5.

6.

7.

Atelier de lucru privind prezentarea Raportului SF KFW pentru proiectul „Aprovizionare cu apă a
raioanelor Călărași, Strășeni”.
Atelier de lucru în vederea informării instituțiilor eligibile despre derularea Programului
Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020 și aspectele privind pregătirea propunerilor
de proiecte pentru apelul lansat.
Participarea și organizarea mesei rotunde cu reprezentanții sectorului privat din RDS cu genericul
Orheiul Vechi- un patrimoniu spre valorificare.

8.

Atelier de lucru cu genericul Demararea Specializării inteligente. Experiențe din UE privind inovarea
și transformarea economică.

9.

Participare la workshop-ul desfășurat în cadrul Misiunii de Experți TAIEX privind planificarea
urbană în cooperare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Atelier de lucru organizat de ADR Centru, cu privire la Etapele și modalitățile de implementare a
proiectelor de modernizare a serviciilor publice locale din surse de finanțare ale Uniunii
Europene, Proiectele în Eficiența Energetică a clădirilor publice, cu participarea a 18 funcționari
APL și instituții cointeresate din RDC.
Atelier de lucru în cadrul Programului Transnațional Dunărea, cu tematica „Ziua informațională
privind cel de al 2-lea apel de propuneri de proiecte”.
Ateliere de lucru pe tema ”Abordarea în implementarea proiectelor de modernizare a serviciilor
publice locale în sectoarele Aprovizionare cu apa si canalizare Eficienta energetica in clădirile
publice, din sursele de finanțare ale Uniunii Europene”.
Atelier de lucru privind ”Fortificarea rolului Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare Nord”.
Definitivarea mecanismului de M&E bazat pe rezultate pentru implementarea SNDR si aplicarea lui
in contextul SDR Sud.
Definitivarea mecanismului de M&E bazat pe rezultate pentru implementarea SNDR si aplicarea lui
in contextul SDR Centru.
Participare la evenimentul dedicat promovării antreprenoriatului , activitatea face parte din proiectul
“Promovarea antreprenoriatului 48edicate în Europa de EST”.
Definitivarea mecanismului de M&E bazat pe rezultate pentru implementarea SNDR si aplicarea lui
in contextul SDR Nord.

1

28.02.2017

03.04.2017

5

04.04.2017

5
1

05.04.2017

11.04.2017

1

1

11.05.2017

3

2

16.05.2017

1

16.05.2017

3

1819.05.2017

5
6

31.05.2017
9.06.2017

6

13.06.2017

1

15.06.2017

9

4

14

5

18

3

7

25

3

4

2

3

4

2

9

6

2
48

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Participare la ședința comună cu reprezentanții UCIP- IFAD în vederea stabilirii condițiilor și
procedurilor de colaborare în procesul de promovare și 49edicat în acordarea granturilor. Instruirea
partenerilor privind seminarele de informare a tinerilor antreprenori în cadrul Programului Rural de
Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI).
Participare la evenimentul 49edicate semnării oficiale a Acordului-cadru între Republica Moldova și
Corporaţia Financiară Nordică de Mediu urmat de desfășurarea unui atelier de lucru cu genericul
„Oportunitățile de finanțare a eficienței energetice și proiectelor de mediu în Republica Moldova”.
Atelier de lucru privind „Fortificarea rolului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru”.

20.06.2017

1

21.06.2017

1

28.06.2017

Atelier de lucru privind „Fortificarea rolului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud”.
Ședință de lucru în cadrul proiectului „Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpuşna) prin
restaurarea obiectelor de patrimoniuistoric, Conacul „Manuc-Bey” din or. Hînceşti, Locaţia getodacică din s.Stolniceni”, locul desfășurării ADR Centru.
Participarea la masă rotundă cu tema „Modul de utilizare a Fondului Național de Dezvoltare
regională și impactul acestuia asupra beneficiarilor”, locul desfășurării MDRC.
Atelier de lucru : Implicarea societăţii civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale.

29.06.2017
06.07.2017

8
13
3

2
1

6
8

2

26
19
5

11.07.2017

4

3

12.07.2017

4

1

Şedinţa grupului de lucru privind achiziţiile publice, managementul financiar şi a controalelor,
transferul de proprietate în cadrul proiectelor cu finanţare prin GIZ Moldova
Seminarul cu genericul:”Grante, oferite întreprinzătorilor tineri în cadrul Regulamentului de
dezvoltare economică în localitatea sătească.
Masa rotundă cu genericul: Proiectele de inovare şi transfer tehnologic şi impactul lor asupra
dezvoltării naţionale.
Ședință de lucru privind identificarea ideilor de proiect în cadrul POC Moldova – România,
locul desfășurării ADR Centru.
Participarea la ședința Grupului de lucru pentru elaborarea Modulelor de instruire în domeniul
Eficiență Energetică a clădirilor publice, organizat de GIZ Moldova.
Şedinţa Consiliului de Coordonare pe lîngă Guvernatorul (Başkanul ) Găgăuziei
Lansarea activității la proiectului „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și
Soroca”, finanțat din sursele Proiectului Elveției de Apă și Sanitație în Moldova, ApaSan.
Participarea la Atelierul de lucru „Instrumente financiare externe pentru cooperarea cu Republica
Moldova”, organizat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia (VARAM).
Atelier de lucru „Prevenirea pierderilor cauzate de corupție în sectoarele Moldovei: ce se poate face
prin responsabilitate socială?”
Ședință de lucru cu reprezentanții Proiectului Elveției de Apă și Sanitație în Moldova, ApaSan la
proiectul „Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca”

13.07.2017

4

2

09.08.2017

1

24.08.2017

1

12.09.2017

3

19.09.2017

4

1

22.09.2017
05.10.2017

1
1

1

06.10.2017

4

4

10

13.10.2017

5

1

2

17.10.2017

1

17
2
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35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

Ședință cu echipa de experți GFA contractați pentru a oferi suport ADR in elaborarea documentației
de licitație pentru proiectele cu finanțare UE
Participarea la workshopul , în cadrul proiectului ”Sprijinirea administrației publice din RM în
implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrate și sustenabilă”
Participarea la Dialogul “Danube Financing and Capacity Building Dialogue 2017”
Atelier de lucru pentru a prezenta varianta finala și a discuta toate comentariile și recomandările
parvenite de la ADR-uri, în urma ședinței constructive de lucru cu echipa de experți GFA, care a
oferit suport ADR în elaborarea unui pachet de documente de licitație
Ședinta de lucru , pentru a examina în comun acord obiecțiile și propunerile, care urmeaza a fi luate
în considerare în procesul de pregătire a documentelor pentru semnarea Memorandumului de
Înțelegere pentru proiectele finanțate din sursele Uniunii Europene
Ședința de informare, primăriei s. Băhrinești , privind procesul de planificare strategică în sectorul
AAC, proiectul „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca”
Masa rotunda „Dezvoltare regională inovațională” în cadrul „Săptămînii de Inovări și Transferul
Tehnologiilor” (3-17 noiembrie 2017)
Ședința Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL, cu tematica ”Progresul atins pe parcursul
trimestrului III 2017, punctele de reper planificate pentru perioada următoare”, organizată de GIZ
Ședință de lucru privind organizarea Forumului economic regional Nord, ce se va desfășura in data
de 30 noiembrie in or. Edineț.
Ședința de stabilizare a valorilor și țintei pe SNDR și SDR
Masa rotunda: „Susținerea standardelor achizițiilor publice”
Eveniment cu tematica: Parteneriate. Aspecte legale și practice privind crearea parteneriatelor
naționale și internationale pentru participarea la procedurile de achiziții publice locale în R.
Moldova” organizat de Camera de Comerț și Industrie în parteneriat cu GIZ.
Ședința de lucru MADRM - ADR discutarea asistentei tehnice in elaborarea portofoliului de proiecte
economice

19.10.2017

5

2527.10.2017
2627.10.2017
07.11.2017

1

1

2

1

3

1

10.11.2017

1

2

10.11.2017

3

14.11.2017

2

17.11.2017

4

20.11.2017

1

28.11.2017
29.11.2017
07.12.2017

19.12.2017

3

2

4
1
4

3

1

1

2

4

2

10

Vizite peste hotarele țării

1.

Vizita de studiu în România privind „Forumul de afaceri a României cu Republica Moldova”.

2.

Vizita de studiu în Portugalia privind Statistica Teritorială, Registrul de business și PIB-ul Regional.

1417.02.2017
2024.02.17-

3.

Vizita de studiu, în or. Praga Republica Cehă, organizată de instituția LLC Atelier T-Plan Cehia, în
cadrul proiectului DETLUP, avînd tematica ”Dezvoltarea urbană prin planificarea teritorială
eficientă” .

13–
17.03.2017

1
1
1
50

4.

Vizita de studiu în cadrul programului European ”Union Visitors Programme ” în Bruxelles, Belgia.

5.

Vizita de studiu in domeniul AAC, Estonia.

6.

Vizita de studiu în Estonia în cadrul proiectului„Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în
RDN, Moldova.

7.

23 27 .01.2017
2024.03.2017
2731.03.2017

1
1
2

Vizită de studiu în Estonia în cadrul proiectului „Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în
03.04.2017Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”.
2
07.04.2017

8.

Vizită de studiu privind familiarizarea cu practicile din domeniul achizițiilor publice internaționale
bazate pe regulamentele PRAG și cu procesul de planificare strategică regională a ADR Vest.

20.04.201728.04.2017 2

9.

Vizita de studii a delegației în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității și Eficienței Serviciilor
Medicale în Republica Moldova”.

0813.05.2017

10.

Vizita de studiu în cadrul proiectului ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de alimentare
cu apă și sanitație (AAS) din Republica Moldova”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltarea
și Cooperarea, și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

1923.06.2017

11.

Participarea în cadrul conferinței internaționale privind “Situația managementului deșeurilor din
România – între finalizarea proiectelor prin POS mediu și finanțarea proiectelor prin POIM”.

2730.06.2017

12.

Școala de vară în or. Riga

13.
14.

15.
16.
17.

1

5

2

2

6
0712.08.2017
Târgul ”Smaki Regionow” (Gusturile Regiunilor) din Poznan,
21-27.09.17 1
Vizita în Ucraina la Conferința internațională din or. Odesa, cu tematica ,,Managementul deșeurilor
1
02în cadrul Strategiei Europene pentru regiunea Dunăre – parteneriat pentru dezvoltare,,. Evenimentul 03.10.2017
fiind organizat de către Institutul ucrainean pentru politică internațională (UIIP) în parteneriat cu
Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale din Ucraina.
Vizita de studiu „Monitorizare și evaluare bazate pe rezultat” la ADR Vest, Timișoara.
10
2327.10.2017
Vizita de studiu în domeniul achizițiilor publice in Germania.
4
1924.11.2017
Vizită de studii în Cehia. Scopul vizitei este de a face cunoștința cu experiența funcționarii
3
27.11Clusterului din Cehia
02.12.2017

1

1

2

6

12

1

7

2

4
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18.

Vizita în Polonia , în scopul schimbului de experiență și preluarea practicilor în domeniul revitalizării
urbane, organizat în cadrul proiectului ”Sprijinul administrației publice locale din RM în
implementarea SNDR pentru anii 2016-2020 prin prisma dezvoltării urbane integrate și durabile
pentru anii 2017-2019, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Polone”.

0309.12.2017

1

2

444
Nr. Total de instruiri desfășurate – 150

118

78

415

Nr. Total de participanți - 1055

52

