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ME  – Ministerul Economiei 
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SDR   – Strategia de dezvoltare regională  

SIDA   – Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională 

SNDR  – Strategia națională de dezvoltare regională 

UE  – Uniunea Europeană 
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Introducere 

Strategia națională de dezvoltare regională este principalul document de planificare a dezvoltării 

regionale, care reflectă politica naţională şi  mecanismele de atingere o biectivelor în acest 

domeniu.  

Prezentul raport totalizează activitățile realizate în anul 2012 de către MDRC și instituțiile de 

dezvoltare regională subordonate, în vederea implementării Strategiei naționale de dezvoltare 

regională.  

Astfel, activitățile desfășurate în anul 2012 au fost orientate spre atingerea obiectivelor generale 

ale Strategiei și a obiectivului specific anului de raportare: Implementarea eficientă a politicii 

de dezvoltare regională privind reducera disparităților de dezvoltare economică și socială 

inter și intra regională, prin coordonarea cu politicile sectoriale și atragerea, utilizarea 

eficientă a fondurilor interna și externe. 

MDRC, întru atingerea scopului și obiectivelor strategice prevăzute în SNDR, pentru anul 2012 

şi-a propus spre realizare următoarele obiective: 

1. Evaluarea și armonizarea documentelor de politici din domeniul dezvoltării regionale; 

2. Elaborarea planurilor și reglementărilor în domeniul dezvoltării regionale; 

3. Implementarea eficientă a politicii statului în domeniul dezvoltări regionale; 

4. Consolidarea capacităților actorilor naționali și regionali în implementarea cu succes a 

strategiilor regionale de dezvoltare; 

5. Colaborarea eficientă cu partenerii de dezvoltare în atragerea și implementarea 

proiectelor investiționale și de asistență tehnică în domeniul dezvoltării regionale; 

6. Asigurarea transparenței în procesul decizional, comunicare și tehnologii informaționale 

în dezvoltarea regională; 

7. Implementarea sistemului eficient, transparent de monitorizare, evaluare a implementării 

politicii de dezvoltare regională. 

Rezultatele obținute în implementarea politicii de dezvoltare regională  în anul respectiv derivă 

din rezultatele și succesele anilor precedenți. Actorii principali ai dezvoltării regionale, au fost 

implicați activ în toate domeniile prioritare ce a permis realizarea cu succes a activităților 

planificate.  

În așa mod,  pe parcursul anului: 

 a fost evaluat cadrul legal și normativ al dezvoltării regionale și inițiate activități de 

perfecționare a lui; 

 a fost elaborată Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015; 

 au fost revizuite și completate Strategiile de dezvoltare ale regiunilor și adoptate Planurile 

operaționale regionale pentru perioada 2013-2015; 

 a fost valorificat integral Fondul național pentru dezvoltare regională; 

 au fost implementate proiecte de dezvoltare regională în localitățile țării cu un volum 

total de investiții de 154,6 mln.lei; 
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 a fost anunțat un nou apel de propuneri de proiecte și adoptat Documentul unic de 

program pentru anii 2013-2015; 

 a continuat colaborarea cu partenerii de dezvoltare naționali și internaționali; 

 au fost realizate activități de fortificare a capacităților actorilor locali, regionali și 

naționali în domeniul implementării politicii de dezvoltare regională; 

  a fost asigurat un management suficient și asigurată transparența pe întregul spectru de 

activități desfășurate. 

Astfel, implicarea largă a instituțiilor statale de nivel național, regional și local, organizațiilor 

neguvernamentale  în îndeplinirea măsurilor  incluse în Planul de activitate pentru anul 2012 a 

contribuit semnificativ la realizarea obiectivelor stabilite în Programul de acivitate al Guvernului 

și a obiectivului general al Strategiei naționale de dezvoltare, orientat spre crearea unui mediu 

favorabil de creștere durabilă și sporire a nivelului de trai al cetățenilor.   
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I. Evaluarea și armonizarea documentelor de politici în domeniul dezvoltării 
regionale 

Perioada de implementare a politicii de dezvoltare regională și contextul vectorului european de 

dezvoltare a țării, au creat oportunități  de analiză și evaluare a eficienței implementării 

documentelor de politici ale dezvoltării regionale. Experiența obținută condiționează necesetatea 

perfecționării continue a cadrului legal și normativ în domeniu. 

 

În vederea realizării obiectivului propus, au fost întreprinse un șir de măsuri de pregătire și 

realizare a activităților date. 

Astfel, au fost identificate actele legislative și normative în domeniu care urmează a fi 

perfecționate, completate sau corelate cu alte politici sectoriale naționale care contribuie la 

realizarea politicii de dezvoltare regională pe întreg teritoriul țării.  

În acest context,  au fost identificate pentru a fi perfecționate:  

- Legea nr.438 - XVI din 28 decembrie 2008 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova;  

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 127 din 8 februarie 2008 ”Cu privire la 

măsurile de realizare a Legii nr. 438 - XVI din 28 decembrie 2008 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova”; 

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 158 din 4 martie 2010 ”Cu privire la 

aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională”. 

Cu suportul experților internaționali, în anul 2012: 

 În cadrul proiectului Twinning a fost elaborat proiectul unei noi variante a Legii nr.438-

XVI din 28 decembrie 2008 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, 

aprobarea căreia va permite modificarea și îmbunătățirea cadrului legal al politicii de 

dezvoltare regională.  

 a fost elaborat proiectul Manualului privind elaborarea Strategiei Naționale de 

Dezvoltare Regională, care după aprobare va servi un bun material nu numai pentru 

elaborarea SNDR dar și pentru alte strategii sectoriale. 

 Cu ajutorul Proiectului de Asistență Tehnică al UE pentru Suportul Bugetar Sectorial, a 

fost elaborat Îndrumarul Metodologic privind elaborarea strategiilor de dezvoltare 

regională  

 

Reieșind din faptul că SNDR pentru anii 2010-2012 aprobată prin HG nr. 158 din 04.03.2010, 

își finalizează acțiunea în anul curent, MDRC cu suportul experților naționali, internaționali, 

iclusiv din cadrul proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților în domeniul dezvoltării 

regionale în Republica Moldova” a inițiat  elaborarea proiectului SNDR pentru anii 2013-2015.  

În așa mod, în cadrul acestui proces au fost: 

- evaluarea prevederilor strategiei actuale; 

- evaluarea strategiilor sectoriale; 

- a fost elaborat Planul de acțiuni și termenii de pregătire a capitolelor strategiei; 
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Ședința grupului de lucru privind elaborarea propunerii de 

politici publice  

- a fost  desemnat  Grupul de lucru privind elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 

Regională pentru anii 2013-2015; 

- desfășurate consultări publice a proiectului SNDR. 

Ca urmare a activităților desfășurate, proiectul SNDR 2013-2015, a fost aprobat de către 

CNCDR în cadrul ședinței din 29.10.2012 și ulterior prezentat spre examinare și aprobare 

Guvernului.  

În vederea realizării prevederilor legale ce se referă la aplicarea politicii de dezvoltare regională 

pe întreg teritoriul țării, a fost elaborat și  aprobat prin Decizia CNCDR Nr. 16/12 din 29.10. 

2012 Planul de acțiuni cu privire la Elaborarea cadrului conceptual de realizare a politicii de 

dezvoltare regională în Regiunile de Dezvoltare Chișinău, UTA Găgăuzia. 

Planul de acțiuni conține activități care vor contribui la diminuarea divergențelor depistate între 

cadrul legal de funcționare a autonomiei menționate cu cadrul legal de aplicare a politicii de 

dezvoltare regională.  

În scopul inițierii elaborării Programului național de dezvoltare urbană, care va specifica 

instrumentele și mecanismele de dezvoltare a orașelor - poli de creștere economică și vor 

dezvolta conceptul de zonă metropolitană, a fost lansată propunerea de Politică Publică: 

Dezvoltarea urbană echilibrată în Republica Moldova.  

În acest context, a fost:  

- creat Grupul de lucru respectiv;  

- aprobat Planul de activitate privind elaborarea, descrierea problemei, identificarea 

problemei și formularea ei în formatul  acestei politici publice. 

La sfîrșitul lunii septembrie propunerea de 

politică publică a fost finalizată și transmisă 

pentru examinare Cancelariei de Stat.  

Pentru facilitarea activităților de elaborare a 

politicii publice vizate Ministerul a 

beneficiat de asistență tehnică în cadrul 

proiectului TAIEX, pe parcursul căruia a 

fost elaborat un proiect al programului cu 

privire la implementarea Politicii publice: 

„Dezvoltare urbană echilibrată în Republica 

Moldova”. Activitățile cu privire la 

realizarea acestei politici au fost incluse și în 

Planul de acțiuni al SNDR, dar și în alte 

proiecte de documente care au tangențe cu domeniul dat de activitate. 

În perioada de raportare, o activitate semnificativă, care a vizat instituțiile de dezvoltare ale 

regiunilor, în vederea  armonizării documentelor de politici, a  fost procesul de revizuire a 

Strategiilor de dezvoltare a regiunilor. 

Procesul dat a fost susținut de partenerii de dezvoltare din Letonia, Republica Cehă și prin 

intermediul Delegației Uniunii Europene în Moldova (proiectul ESRA). 

În cadrul procesului de actualizare a SDR de către colaboratorii agențiilor de dezvoltare 

regională și experții internaționali: 
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- au fost acumulate informații privind implementarea politicilor sectoriale în regiuni; 

- au fost actualizați parametrii ce caracterizează nivelul de dezvoltare socio-economică a 

regiunilor; 

- s-au acumulat date care au contribuit la includera în strategii a unei priorități noi 

”Eficiența energetică a clădirilor publice”; 

- au fost revizuite unele capitole ale strategiilor de dezvoltare a regiunilor. 

- au fost desfășurate activități de consultare și promovare a modificărilor inițiate; 

Activitățile desfășurate au permis actualizarea strategiilor conform rigorilor unor standarde mai 

moderne, de a completa strategiile cu un domeniu prioritar și a oferit colaboratorilor ADR 

posibilitatea de a obține o experiență în domeniu. 

Concomitent,  procesul de actualizare a strategiilor a deschis noi posibilități de finanțare a 

proiectelor de dezvoltare regională inclusiv și la prioritatea ”eficiența energetică”. 

 

 

II. Elaborarea planurilor şi reglementărilor în domeniu dezvoltării regionale 

Procesul de dezvoltare regională este un domeniu bazat pe o bună planificare și reguli bine 

determinate care oferă aplicanților și beneficiarilor oportunități clare în domeniul vizat. 

În urma analizei modalității și procesului de selectare a proiectelor și programelor de dezvoltare 

regională, pe parcursul anului 2012 a fost evaluat și modificat cadrul regulator specific acestor 

activități, inclusiv: Manualul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, Instrucțiunea 

pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul 

Național pentru Dezvoltare Regională. 

În acest context, au fost elaborate noi grile și criterii de evaluare a conceptelor de propuneri de 

proiecte și a cererilor de finanțare, care au fost utilizate la selectarea proiectelor de dezvoltare 

regională pentru finanțare din FNDR.  

Pentru a asigura eficiența în realizarea obiectivelor stabilite, este importantă revizuirea periodică 

a programelor şi proiectelor incluse în planurile operaționale regionale.  

În perioada de raportare, ADR-le au efectuat actualizarea POR pentru 2010-2012, rezultatele 

activității cărora au fost aprobate de către CRD respective.  

Astfel, în urma analizei efectuate: 

- CRD Nord a decis completarea POR Nord cu un program nou care include proiectele 

finanțate din alte surse decît FNDR. În programul respectiv au fost incluse proiectele 

finanțate de către GIZ și Ambasada Cehiei în Republica Moldova.  

- ADR Centru a substituit Programul 3 ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare și crearea 

punctelor de trecere a frontierei” cu programul ”Eficiența energetică și energii 

regenerabile”. În cadrul acestui program a fost inclus proiectul ”Creșterea eficienței 

energetice a spitalului raional Orhei”, implementat de ADR Centru în parteneriat cu GIZ 

și Consiliul raional Orhei.  
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- ADR Sud a analizat proiectele incluse în POR Sud 2010-2012 după aspectul gradului de 

pregătire pentru implementare în anul 2012. Astfel, din 29 proiecte - 12 proiecte au fost 

calificate cu grad redus de pregătire şi, respectiv, excluse din plan. Concomitent, au fost 

analizate şi activităţile prioritare din POR, fiind evaluată probabilitatea realizării acestora 

în termenii stabiliţi şi cu resursele disponibile ale agenției. Activităţile irelevante propuse 

în 2010 au fost excluse, iar lista priorităților a fost completată cu activităţi prioritare noi.  

 

În scopul asigurării continuității proceselor de dezvoltare a regiunilor și sporirea calității vieții 

cetățenilor, în conformitate cu Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, 

MDRC, la 27.03.2012 a lansat Apelul II de propuneri de proiecte de dezvoltare regională pentru 

finanțare din FNDR.  

Lansarea apelului de propuneri de proiecte a fost predecesată de un spectru vast de activități 

inclusiv:  

- a fost agreat conceptul de desfășurare a apelului și  planul de acțiuni; 

- au fost  organizate 15 sesiuni de informare/instruire pentru potențialii aplicanți; 

- a fost acordat suport metodologic și consultativ la completarea formularelor de aplicare;   

- au fost constituite și instruite grupurile de evaluare a conceptelor și propunerilor de 

proiecte. 

Apelul a fost desfășurat în două etape: selectarea conceptelor de proiecte și slectarea cererilor de 

finanțare pentru coceptele selectate. 

La finele primei etape a APP , la sediile ADR au fost depuse 208 note conceptuale, dintre care 

CDR au acceptat pentru etapa a doua a apelului 151 note conceptuale.  

La finele etapei a doua a apelului au fost depuse 98 cereri complete pentru  finanțare din FNDR 

și  80 din acestea au fost aprobate de către CRD  pentru includerea în POR pentru anii 2013-

2015 după cum urmează: 

- POR Nord - 18 proiecte; 

- POR Centru - 41 proiecte; 

- POR Sud - 21 proiecte. 

În rezultatul desfășurării celui de al doilea Apel de propunerii de proiecte pentru finanțare din 

FNDR, pentru stabilirea portofoliului de proiecte pentru următorii 3 ani (2013-2015), prin HG 

nr. 933 din 18.12.2012, a fost aprobat Documentul Unic de Program (DUP) pentru anii 2013-

2015, care include 61 proiecte. 

Elaborarea DUP a fost determinată de necesitatea asigurării unei planificări strategice a 

procesului de realizare a acţiunilor coordonate, necesare pentru dezvoltarea ţării.  

Prevederile prezentului DUP stabilesc sarcinile pe termen mediu ce trebuie îndeplinite în 

vederea implementării politicii de dezvoltare regională, în corespundere cu politica de integrare 

europeană promovată de Guvern.  

 

În scopul creării platformei de implementare a strategiilor de dezvoltare regională prin ciclul de 

programe, proiecte și activități prioritare, Agențiile de dezvoltare regională cu mobilizarea 

capacităţilor actorilor regionali şi ai grupurilor țintă întru soluţionarea problemelor şi utilizarea 
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durabilă a resurselor, pe parcusul anului 2012 au elaborat Planurile operaționale regionale pentru 

anii 2013-2015. În așa mod: 

- ADR au efectuat o campanie largă de informare privind demararea celui de al doilea 

APP;   

- au desfășurat sesiuni de instruire pentru reprezentanții APL de nivelul I și II 

- au organizat şedinţe cu potențialii aplicanți în microregiunile regiunilor de dezvoltare; 

- au facilitat crearea parteneriatelor pentru implementarea proiectelor regionale;  

- s-a desfășurat atelierul de lucru privind elaborarea POR sectoriale 

În rezultatul desfășurării celui de al doilea APP, CRD respective au decis includerea în POR 

2013-2015 pentru: 

- RD Nord  – 17 programe, care conțin 24 proiecte 

- RD Centru – 8 programe, care conțin 50 proiecte 

- RD Sud – 15 programe, care conțin 26 proiecte. 

În cadrul  activității de Armonizare a strategiilor de dezvoltare regională cu Strategia de 

dezvoltare a localităților din Zona de securitate, reprezentanții DGDR au fost implicați la 

lucrările grupului de lucru privind aprobarea Programului și Planului de acțiuni privind 

dezvoltarea localităților din Zona de Securitate 2012-2015. Pe parcursul ședințelor au fost 

abordate propuneri și expuse obiecții asupra acestui document de politici, concomitent au fost 

expediate Biroului pentru Reintegrare două avize ce țin de cadrul normativ de implicare a 

acestor localități în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională. ADR, în 

procesul de desfășurare a celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte, au inclus aceste 

localități în microregiunile pentru instruire privind modalitatea de identificare și scriere a 

proiectelor pentru finanțare din FNDR.  

O activitate esențială pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor este Planificarea integrată. În acest 

scop, spre sfîrșitul anului 2012 în comun cu partenerii GIZ/GOPA a fost lansat procesul de 

activități ce au menirea să : 

- identifice necesitățile reale în regiuni la prioritățile:apă și canalizare, managementul 

deșeurilor solide, eficiența energetică; 

- să elaboreze 90 fișe de proiecte investiționale pentru trei regiuni de dezvoltare 

- să elaboreze planuri sectoriale pe domeniile prioritare; 

- să pregătească pachetul de materiale pentru completarea POR integrate pe sectoare. 

Activitățile vizate vor permite ridicare la un nou nivel calitativ a cadrului de planificare și vor 

contribui esențial la eficientizarea politicii în domeniu. 

III. Implementarea eficientă a politicii statului în dezvoltarea regională 

În scopul implementării eficiente a politicii statului în dezvoltare regională și coordonării la 

nivel național al activităților în acest domeniu, pe parcursul anului 2012 au fost convocate 4 

ședințe ordinare ale Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în cadrul 

cărora au fost discutate mai multe subiecte de importanţă majoră, fiind adoptate următoarele 

decizii: 

La ședința din 23.02.2012: 

- Decizie  cu privire la desemnarea secretarului CNCDR 

- Decizie cu privire la implementarea SNDR pe parcursul anului 2011 



 
11 

- Decizie cu privire la formarea și utilizarea mijloacelor FNDR pe parcursul anului 2011 

- Decizie cu privire la modificarea și completarea Manualului Operațional al FNDR și a 

Instrucțiunii pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare 

din FNDR 

- Decizie cu privire la repartizarea mijloacelor financiare ale FNDR pe anul 2012 

- Decizie cu privire la examinarea unor decizii ale CRD Nord, Centru și Sud 

- Decizie cu privire la inițierea procedurilor de constituire a ADR Chișinău, UTA Găgăuzia, 

Transnistria. 

La ședința din 27.06.2012: 

- Decizie cu privire la formarea și utilizarea mijloacelor FNDR pe parcursul semestrului I al 

anului 2012 

- Decizie cu privire la audierea unor informații 

- Decizie cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare ale FNDR pe anul 2012.  

La ședința din 29.10.2012: 

- Decizie cu privire la aprobarea proiectului Strategiei Naționale pentru Dezvoltare 

Regională pentru anii 2013-2015 

- Decizie cu privire la audierea raportului privind evaluarea propunerilor de proiecte depuse 

în cadrul Apelului II de propuneri de proiecte în domeniul dezvoltării regionale 

- Decizie cu privire la aprobarea DUP pentru anii 2013-2015 

- Decizie cu privire la formarea și utilizare mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare 

regională pe parcursul a 10 luni ale 

anului 2012 

- Decizie cu privire la redistribuirea 

mijloacelor financiare ale FNDR pe anul 

2012 

- Decizie cu privire la elaborarea cadrului 

conceptual de realizare a politicii de 

dezvoltare regională în RD Chișinău și 

UTA Găgăuzia 

La ședința din 20.12.2012: 

- Decizie cu privire la redistribuirea 

mijloacelor financiare ale FNDR pe anul 2012 

- Decizie cu privire la aprobarea proiectului programului investițional pentru anul 2013 

- Decizie cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli ale ADR Nord, Centru și Sud pentru 

anul 2013. 

 

În perioada raportată, Consiliile Regionale de Dezvoltare Nord, Centru și Sud s-au convocat în 5 

ședințe. În cadrul acestora au fost luate decizii referitor la: 

- prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2011; 

- aprobarea planurilor de activitate ale ADR pentru anul 2012; 

- aprobarea bugetelor ADR pentru anul 2012; 

- aprobarea modificărilor și completărilor la POR 2010-2012; 

- aprobarea notelor conceptuale acceptate pentru etapă a doua a APP 2012; 

Ședința CNCDR 
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- prezentarea rapoartelor privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională în anul 

2012; 

- aprobarea strategiilor de dezvoltare regională revizuite; 

- aprobarea planurilor operaționale regionale 2013-2015; 

- aprobarea planurilor de activitate ale agențiilor pentru anul 2013. 

În scopul dezvoltării relațiilor de colaborare cu ministerele de ramură privind elaborarea 

planurilor de acțiuni de implementare a strategiilor sectoriale a fost asigurată coordonarea 

activităților desfășurate în cadrul ministerului cu  prevederile politicilor implementate în cadrul 

ministerelor de resort.  

Reprezentanții Direcției Generale Dezvoltare Regională participă în cadrul ședințelor Grupurilor 

de lucru  a mai multor ministere de ramură: 

- Ministerul Mediului  în domeniile: apă și sanitație, managementul deșeurilor solide 

- Ministerul Economiei și Agenția Națională pentru Eficiență Energetică – în domeniul 

eficienței energetice; 

- Agenția Națională a Turismului: atractivitatea turistică ș.a. 
 

Astfel, în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-

2015, prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor a fost creat grupul de lucru, 

în componența cărora au fost incluși reprezentanți ai ministerelor de ramură, agențiilor de 

dezvoltare regională, a societății civile, a mediului academic, precum și experți naționali și 

internaționali în domeniu. În cadrul ședințelor acestui grup de lucru au fost puse în discuție 

principiile și măsurile de realizare strategice, pentru a fi coordonate și corelate cu celelalte 

politici sectoriale.  

O planificare strategică adecvată a regiunilor necesită operarea cu date concrete, care pot fi 

obținute prin elaborare de studii și analize pe domenii conexe domeniilor prioritare incluse în 

SDR-uri. În acest sens în perioada raportată ADR-rile au realizat: 

Actualizarea componentei ”Aprovizionare cu apă și canalizare” din Strategiile de dezvoltare 

social-economice ale raioanelor Rîșcani și Cahul.  

ADR Nord și ADR Sud, în parteneriat cu GIZ, în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor 

publice locale în RM”, au inițiat procesul de identificare a modalităților de eficientizare a 

serviciilor respective.  Scopul procesului dat este de a oferi direcții clare de dezvoltare a 

serviciului la nivel de raion pentru a asigura accesul populației la servicii calitative și accesibile 

de apă și canalizare.  

În rezultatul activităţilor desfășurate a fost elaborat Manualul privind aplicarea metodologiei de 

actualizare a capitolului aprovizionare cu apă și canalizare din SDSE. Metodologia abordată este 

una inovațională pentru procesul de planificare la nivel local și presupune încadrarea priorităților 

naționale cu prioritățile locale în sectorul aprovizionare cu apă și canalizare. 

Evaluarea posibilităţilor de valorificare şi dezvoltare a turismului balneo-sanatorial prin 

elaborarea unui studiu de identificare a locaţiilor şi componenţei curative a izvoarelor 

minerale şi termale în RDS. 

În RD Sud au fost identificate mai multe izvoare de ape minerale şi termale care prezintă interes 

pentru valorificarea turismului în regiune: 
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- 2 izvoare de ape minerale şi termale în RD Sud: zăcămîntul de ape subterane “Cahul” situat 

în or. Cahul şi zăcămîntul de ape minerale “Goteşti” situat în satul Goteşti raionul 

Cantemir.  

- Lacul Sărat, actualmente nevalorificat, proiect în proces de implementare în cadrul ADR 

Sud din anul 2012. 

- Izvorul de la Goteşti,  

- Complexul acvifer sondat în satul Ciumai, comuna Vinogradovca, raionul Taraclia.  

- Apele subterane în preajma comunei Chioselia, raionul Cahul. 

Cercetările suplimentare ar putea determina utilizarea acestor resurse de ape termale în scopuri 

balneare.  

Executarea cercetărilor privind situaţia actuală în domeniul eficienței energetice în instituţiile 

publice din RD Sud 

Studiul efectuat în baza datelor colectate de la APL de nivelul I şi II, a permis identificarea 

problemelor în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice din regiune, stabilirea 

obiectivelor, a indicatorilor de performanţă, formularea măsurilor specifice şi includerea 

acestora în SDR Sud varianta actualizată. În baza studiului efectuat, ADR Sud, cu suportul 

experţilor AEE, au făcut un şir de concluzii şi au elaborat şi transmis un şir de recomandări către 

autorităţile publice locale din regiune. 

Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei regionale de gestionare a deşeurilor 

în RD Sud 

Întru implementarea Strategia de gestionare integrată a deşeurilor solide pentru RD Sud, 

elaborată în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), prin 

intermediul proiectului UE „Guvernarea deşeurilor - IEVP Est", implementat în parteneriat cu 

ADR Sud și aprobată de către CRD Sud în decembrie 2011, vor fi elaborate 3 studii de 

fezabilitate pentru 3 microregiuni stabilite în strategie. Două studii vor fi elaborate cu suportul 

financiar al Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare şi un studiu cu suportul GIZ. Activitatea urmează a 

fi finalizată în anul 2013. 

Cercetarea în domeniul managementului competitivităţii strategice a capitalului uman pe 

piaţa muncii a Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi ADR Nord, la iniţiativa cercetătorilor de la 

universitatea bălţeană, au lansat proiectul „Managementul competitivităţii strategice a 

capitalului uman pe piaţa muncii a Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale”, parte 

a programului de stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul 

economiei bazate pe cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană”, coordonat de 

către rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, Grigore Belostecinic. Proiectul este 

finanțat de Academia de ştiinţe a Moldovei şi va fi implementat, timp de 2 ani de Universitatea 

de Stat „Alecu Russo” în colaborare cu ADR Nord.  

 

Identificarea și dezvoltarea conceptelor de proiecte regionale.  

În continuarea activităţilor din 2011 privind identificarea necesităţilor şi a ideilor noi de proiecte 

cu impact regional, în cadrul diverselor activităţi de instruire a APL de nivelul I şi II în domeniul 
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scrierii proiectelor pentru FNDR și UE, în anul 2012 s-a lucrat asupra identificării și dezvoltării 

ideilor și facilitării procesului de elaborare a proiectelor cu impact regional și transfrontalier.  

Prin urmare, informația colectată în baza chestionarelor completate de către APL de nivel I, 

distribuite în anul 2011, a fost posibilă elaborarea hărţilor pe necesităţi şi capacităţi ale 

primăriilor. Informaţia obţinută a fost utilizată în procesul de consultări pentru potențialii 

aplicanţi la etapa de identificare a ideilor de proiecte cu impact regional, pentru a stabili 

parteneriate în elaborarea notelor conceptuale şi corespunzător a proiectelor înaintate în cel de al 

doilea APP.  

De asemenea, în cadrul activităţilor de informare şi a altor evenimente organizate de ADR, 

potenţialii aplicanți au fost informaţi despre posibilităţile de aplicare la diverse programe 

naţionale şi internaţionale cum ar fi FNDR, Programe UE (POC 2010-2013, POC Bazinul Mării 

Negre 2007-2013), programe finanțate din sursele Ambasadei Republicii Cehe. 

În rezultatul aplicării către Ambasada Republicii Cehe a unor propuneri de proiecte din RD 

Nord, în 2012 a fost selectat proiectul „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru 

implementarea proiectelor investiționale de anvergură”, în valoare de 5 943 de euro, care este o 

continuitate a proiectului acceptat spre finanțare, din aceeași sursă, în 2011 „Importanța studiilor 

de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova”, în 

valoare de 8 129,50 de euro. 

De asemenea, ADR Nord a facilitat elaborarea și depunerea a 3 note conceptuale din RD Nord 

către programe finanțate din sursele Ambasadei Republicii Cehe pentru beneficiarii din or. 

Otaci, or. Făleşti și or. Edineţ. 

În luna octombrie 2012, au fost dezvoltate, împreună cu reprezentanții CR Soroca și Primăria 

mun. Bălți, 2 concepte de proiecte în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare din 

RD Nord (renovarea stațiilor de epurare), care ulterior au fost puse în discuție la reuniunea din 

23.10.12. din or. Chișinău, în cadrul programului finanțat din sursele Ambasadei Suediei din 

Chișinău. 

În luna noiembrie, ADR Nord a elaborat și înaintat, în cadrul programelor finanțate din sursele 

Ambasadei Republicii Cehe conceptul de proiect: „Consolidarea capacitaților actorilor regionali 

privind managementul eficient ale proiectelor regionale”.  

Către Ambasada Republicii Cehe din Chişinău a aplicat și ADR Sud pentru un proiect cu titlul 

„Dezvoltarea capacităţilor actorilor locali pentru punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare 

regională”. Scopul general al căruia este susţinerea dezvoltării socio-economice echilibrate şi 

durabile a RD Sud prin consolidarea capacităţilor locale pentru punerea în aplicare a politicilor 

de dezvoltare regională. 

A fost elaborată şi înaintată nota conceptuală în cadrul POC România - Ucraina - Republica 

Moldova 2007–2013 „Cooperarea transfrontalieră pentru promovarea eficientă a atractivităţii 

investiţionale a regiunilor din zona de frontieră”. Scopul proiectului: Promovarea unei 

interacţiuni mai mari între oameni şi comunităţile care trăiesc în zonele de frontieră. Obiectivul 

general: De a crea o dezvoltare economică mai durabilă în regiunile vizate în cadrul proiectului 

(România - Iaşi şi Galaţi, Republica Moldova - întreg teritoriul, Ucraina - Regiunea Odessa şi 

Sevastopol) prin intermediul autorităţilor locale, care vor identifica şi promova oportunităţile de 

investiţii în zona de frontieră. 
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În calitate de partener ADR Sud vine în cadrul proiectului COWANDA, aplicant Administrația 

Porturilor Dunării Maritime, Galaţi, România care prevede elaborarea unei convenţii 

internaţionale privind managementul deşeurilor navale pe Dunăre. Proiectul a fost lansat în luna 

octombrie 2012. În cadrul proiectului nominalizat, pentru anul 2013 este prevăzut elaborarea 

unui studiu privind starea actuală în domeniul managementului deşeurilor navale pe Dunăre 

(segmentul apartenent Republica Moldova). În cadrul proiectului COWANDA vor fi elaborate 

un şir de materiale de conştientizare, care vor fi distribuite actorilor interesaţi. Costurile 

activităţilor realizate în cadrul proiectului sunt acoperite integral de aplicanţi.  

 

IV. Procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională 
  

Întru realizarea politici naționale de dezvoltare regională în cadrul RD funcționale Nord, Centru 

și Sud, în perioada anilor 2010-2012, în proces de implementare s-au aflat 37 de proiecte de 

dezvoltare regională. 

Din DUP pentru anii 2010-2012, aprobat prin HG nr. 772 din 26.08.2010, pînă la momentul 

actual, în proces de implementare au fost 32 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv în: 

RD Nord  –  11 proiecte 

RD Centru –  14 proiecte 

RD Sud –   7 proiecte. 

2 proiecte, din cele 32 menționate, au fost finalizate cu succes la finele anului 2011. Acestea 

sunt: 

- Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut. Suma alocată din FNDR pentru 

implementarea proiectului dat a fost de cca 11 336,97 mii lei. Contribuția APL a constituit 

cca 2 000,0 mii lei, contribuția FEN – 5 400 mii lei. 

- Reparația podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov și porțiunea de drum adiacentă 

autostrăzii internaționale Chișinău-Tarutino-Odesa, din orașul Basarabeasca. Suma alocată 

din FNDR a constituit cca 2 094,5 mii lei. Contribuția APL a constituit cca 94,2 mii lei. 

Pe parcursul anului 2012 în proces de implementarea s-au aflat 30 proiecte finanțate din FNDR 

și, respectiv 5 implementate cu suportul financiar al GIZ.  

La finele anului 2012 au fost finalizate cu succes 9 proiecte, bunurile generate în cadrul cărora 

au fost transmise către beneficiarii proiectelor respective (anexa nr. 3). Durabilitatea proiectelor 

menționate este asigurată prin aprobarea de către beneficiarii proiectelor a planurilor de acțiuni 

privind durabilitatea acestuia. Despre realizarea activităților stipulate în plan, beneficiarul, 

periodic, va informa ADR respectivă. 

În conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2012, în FNDR au fost alocate mijloace 

financiare în mărime de 174,70 mil. lei. La rectificarea Legii bugetului de stat, care a avut loc în 

luna iulie 2012, alocațiile în FNDR au fost reduse cu 14 mil. lei, suma precizată a FNDR 

constituind 160,7 mil. lei.  

În temeiul Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională, repartizarea 

mijloacelor FNDR este efectuată de către CNCDR. În acest context, prin Decizia CNCDR 

nr.05/12 din 23.02.2012, cu modificările ulterioare realizate în cadrul mai multor şedinţe, 

mijloacele FNDR au fost repartizate după cum urmează: 
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Figura nr.1 Repartizarea mijloacelor FNDR pe regiuni de 

dezvoltare

Nord

Centru

Sud

- pentru implementarea proiectelor investiționale – 154,6 mil. lei; 

- pentru asigurarea activității ADR Nord, Centru și Sud – 6,1 mil. lei. 

Este de menționat, că mijloacele financiare alocate în FNDR pentru anul 2012 au fost asimilate 

integral. În tabelul nr.1 este prezentată repartizarea pe RD a mijloacelor financiare ale FNDR 

pentru anul 2012. 

Tabelul nr.1. Repartizarea mijloacelor FNDR pe regiuni 

Nr. Regiunea de 

 dezvoltare 

Nr. de 

proiecte 

Suma alocată, mii lei Ponderea 

(%) Total Cheltuieli 

operaționale 

1. Nord 10 57338.0 2421.3 35.6 

2. Centru 14 59 708,1 1 608,5 37,2 

3. Sud 6 43 654,0 2 045,8 27,2 

 Total 30 160 700,0 6 075,6 100 
 

În figura nr. 1 este prezentată repartizarea mijloacelor FNDR pe regiuni de dezvoltare. 

 

 

 

 

În conformitate cu prioritățile de dezvoltare regională, stabilite în strategiile de dezvoltare 

regională Nord, centru și Sud, alocațiile prevăzute implementării pentru 30 proiecte 

investiționale în sumă de 154,6 mil.lei au fost repartizate pe domenii de intervenții după cum 

urmează:  

- Infrastructura drumurilor –62,6 mil. lei 

- Aprovizionare cu apă și sanitație – 30,0 mil. lei 

- Îmbunătățirea factorilor de mediu – 27,6 mil. lei 

- Atractivitate turistică – 23,7 mil. lei 

- Susținerea businessului – 10,7 mil. lei. 
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Tabelul nr.2 Repartizarea mijloacelor FNDR pe domenii de intervenție în 2012 

Nr. Domeniul de intervenție Nr. 

proiecte 

Suma valorificată,  

mil. lei 

Ponderea, 

% 

1. Infrastructura drumurilor 8 62,6 40,5 

2. Aprovizionare cu apă și sanitație   7 30,0 19,4 

3. Îmbunătățirea factorilor de mediu   9 27,6 17,9 

4. Atractivitate turistică 4 23,7 15,3 

5. Susținerea businessului   2 10,7 6,9 

 Total 30 154,6 100,0 

În cadrul acestor proiecte, agenţiile au valorificat resursele respective după cum urmează: 

- ADR Nord  – 54,9 mil. lei  

- ADR Centru – 58,1 mil. lei 

- ADR Sud  – 41,6 mil. lei.  

În figura nr. 2 este prezentată repartizarea mijloacelor FNDR pe domenii de intervenție. 

Figura nr.2  Repartizarea mijloacelor FNDR pe domenii de 

intervenție 
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Ca rezultat a implementării proiectelor de dezvoltare regională în anul 2012 au fost atinse 

următoarele rezultate majore: 

În domeniul  aprovizionării cu apă potabilă și servicii de canalizare 

- 1 stație de tratare a apei potabile în orașul Otaci 

- 1 stație de epurare a apelor reziduale în or. Călărași; 

- 100,3 km rețele de apeduct construite; 

- 23,7 km rețele de canalizare construite. 
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De serviciile de aprovizionare cu apă vor beneficia 15 807 persoane și de servicii de canalizare 5 

600 persoane.  

Acces asigurat pentru conectarea la rețelele de apeduct pentru: 

- 322 agenți economici; 

- 100 instituții publice; 

- 9 745 gospodării casnice. 

Acces asigurat pentru conectarea la rețelele de canalizare pentru: 

- agenți economici – 209; 

- instituții publice – 74; 

- gospodării casnice – 3 847. 

În domeniul  infrastructurii drumurilor 

A fost îmbunătățită starea drumurilor publice  pe o lungime totală de 26,35 km, inclusiv prin 

construcția - 12,30 km; renovarea – 14,05 km. 

De drumurile respective vor beneficia populația din 18 localități. Acces asigurat la drumuri 

îmbunătățite pentru 143 167 persoane. 

În domeniul gestionării deșeurilor menajere solide  

- 2 poligoane construite;  

- 370 platforme pentru amplasarea containerelor de colectare a DMS construite; 

- 1299 containere procurate; 

- 700 urne stradale procurate; 

- 12 unități de tehnică specializată procurate; 

- 127 gunoiști neautorizare lichidate. 

De serviciile respective vor beneficia cca 38 de localități, față de cele 16 localități deservite la 

momentul demarării implementării proiectelor. Cu extinderea serviciilor de salubrizare în mai 

multe localități, fiind încheiate cca 73 741 contracte, față de 53 785 existente anterior, inclusiv: 

- 4367 agenți economici; 

- 573 instituții publice; 

- 68801 gospodării casnice. 

Acordarea suportului ADR la elaborarea planurilor de finanțare pentru proiectele aprobate 

spre finanțare. Întru asigurarea unei planificări a utilizării eficiente a mijloacelor alocate din 

FNDR, a fost acordat suport agențiilor la elaborarea planurilor de finanțare pentru proiectele 

aprobate, precum și în domeniul managementului financiar al proiectelor.  

Planurile de finanțare au fost aprobate de către ministru, după care au fost înregistrate la MF și 

introduse în baza de date a Centrului de calcul din cadrul ministerului respectiv. Planurile de 

finanțare atît pe proiecte, cît și a cheltuielilor operaționale ale agențiilor au fost transmise către 

ADR-uri.   

Acordarea suportului ADR în organizarea achiziţiilor publice. ADR au beneficiat de 

consultații și recomandări privind aplicarea corectă a prevederilor legale ce reglementează 

procedura de achiziții publice și a efectuării lucrărilor de construcție și proiectare. 

Pe parcursul perioadei de raportare, specialiștii din cadrul DGDR responsabili de domeniul 

achizițiilor publice au efectuat mai multe vizite la ADR-uri, unde au consultat specialiştii în 
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achiziţii publice la elaborarea documentaţiei necesare. După elaborarea documentelor de 

licitaţie, de comun cu specialiştii în achiziţiile publice din cadrul agenţiilor, documentele de 

licitaţii au fost prezentate la Agenţia Achiziţii Publice pentru a fi publicate în Buletinul 

Achiziţiilor Publice. A fost acordat suport la: 

- elaborarea planului de achiziții, anunțurilor de intenție, documentației de licitație, caietelor 

de sarcini, parametrilor tehnici și a invitațiilor de participare la concursul privind cererea 

ofertelor de prețuri; 

- funcționarea grupurilor de lucru privind achizițiile publice; 

- deschiderea ofertelor și evaluarea acestora de către grupul de lucru; ș.a. 

Pentru specialiștii în domeniul achizițiilor publice din cadrul ADR au fost organizate mai multe 

seminare cum ar fi ”Modificările legislative în domeniu achiziţiilor publice” și un ciclu de 

seminare ce se referă la organizarea achizițiilor electronice.  

Persoana responsabilă în achiziţii publice din cadrul DRIDR este inclusă în grupul de lucru cu 

drept de vot consultativ privind procedurile de deschidere şi evaluare a ofertelor. 

Ca rezultat, în domeniul achizițiilor publice, de către agenții, prin intermediul grupurilor de 

lucru pentru achiziții publice, au fost semnate 158 contracte cu operatorii economici pentru 

efectuarea lucrărilor de construcție și/sau proiectare în cadrul proiectelor de dezvoltare 

regională.  

 

V. Consolidarea capacităţilor actorilor naţionali şi regionali în implementarea 
cu succes a strategiilor regionale de dezvoltare 

Succesul implementării politicii de dezvoltare regională în mare parte depinde de capacitățile 

actorilor implicați în acest proces de a răspunde rigorilor moderne și provocărilor care stau în 

față. Astfel, consolidarea capacităților actorilor naționali și regionali în implementarea cu succes 

a strategiilor regionale de dezvoltare, constituie un obiectiv major al planului de activitate pentru 

anul 2012. 

În acest context, pe parcursul perioadei de referință au fost întreprinse un șir de activități în 

vederea atingerii obiectivului respectiv: 

- a fost elaborat Programul anual de dezvoltare a capacităților în domeniul dezvoltării 

regionale; 

- au fost identificate grupurile țintă pentru instruiri;  

- au fost realizate 170 de sesiuni de instruire, ateliere de lucru, care completează programul 

de instruire și oferă posibilitate celor implicați în sistem de a desfășura activitățile într-un 

mod eficient și cu rezultate vizibile și durabile; 

- au fost oferite mai multe consultaţii individuale, în rezultatul cărora de către participanţii 

prezenţi la cursurile de instruire 12 note conceptuale au fost depuse pentru cel de-al 

doilea APP pentru POC România - Ucraina - Republica Moldova 2007 – 2013; 

- a fost dat start procesului de planificare și programare integrată și participatorie a 

dezvoltării RD .  

- în vederea actualizării cursului de instruire în domeniul planificării strategice, Ministerul 

a semnat un Memorandul de înțelegere cu Academia de Administrare Publică pe lîngă 

Președintele RM și GIZ.  
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Planul anual de instruiri al instituțiilor de dezvoltare regională care prevede 15 tematici de 

instruire, a fost elaborat în baza propunerilor ADR.  

Totodată, în vederea încurajării instituțiilor regionale în luarea unor decizii de sine stătător, 

ADR au dezvoltat propriul plan de instruire, stabilind ca grupuri ţintă angajaţii din ADR, APL şi 

ONG din regiuni. 

Întru realizarea prevederilor Memorandumului de înțelegere, în perioada octombrie - noiembrie 

2012 a fost realizată pilotarea cursului de instruire ”Planificare strategică integrată la nivel local 

și regional” compus din 2 module: ”Management și planificare strategică integrată” și 

„Managementul și elaborarea programelor și proiectelor”. În calitate de formatori la cursurile 

respective au participat profesorii Academiei de Administrare Publică, funcționari din cadrul 

MDRC și angajați ai ADR. De cursurile sus-menționate au beneficiat funcționari publici din 

cadrul autorităților administrației publice de nivelul I și II, pe parcursul a 2 săptămîni.  

Un eveniment remarcabil în vederea realizării obiectivului dat a fost demararea proiectului 

Twinning ”Consolidarea capacităților în dezvoltarea regională în Republica Moldova”, care pe 

parcursul a 21 de luni va asigura asistența în : 

- îmbunătățirea structurii instituționale și cadrului legal al dezvoltării regionale; 

- integrarea planificării teritoriale în cadrul dezvoltării regionale; 

- fortificarea capacităților MDRC, CNCDR în domeniul planificării dezvoltării regionale. 

 

Activitățile din Planul de instruiri pentru anul 2012 au fost realizate cu suportul partenerilor de 

dezvoltare (ESRA, GIZ, proiectul Twinning ș.a.). Totodată, planul prevede posibilitatea de a 

realiza și alte traininguri în funcție de necesitățile curente ale actorilor dezvoltării regionale. 

 În cadrul sesiunilor au participat toţi angajaţii ADR şi DGDR, precum şi colaboratori ai altor 

subdiviziuni ale MDRC, autorităţi publice centrale şi locale, reprezentanţi ai sectorului non-

guvernamental şi economic, precum şi alte evenimente importante pentru creşterea capacităţilor 

instituţiilor de dezvoltare regională. Sesiunile au fost realizate în următoarele domenii: 

actualizarea documentelor strategice naționale, planificarea programului complex de consolidare 

instituțională, sesiune de instruire DG Regio, seminarul formarea de formatori privind aplicarea 

propunerii de proiecte în cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiect, seminar pentru 

evaluatorii propunerilor de proiect din cadrul CRD, sesiune de instruire privind completarea 

chestionarelor pentru colectarea datelor în domeniul eficienței energetice, sesiune de instruire a 

membrilor CRD în domeniul planificării și programării regionale, seminarul privind elementele 

de training în foto-jurnalism social ș.a. 

MDRC, în colaborare cu GIZ, prin intermediul companiei Avensa Consulting, în luna ianuarie 

2012 a continuat sesiunile de instruire în cadrul programului ”Elaborarea proiectelor 

transfrontaliere” pentru RD Centru şi Sud ale Republicii Moldova cu privire la managementul 

ciclului de proiect, în contextul proiectelor de cooperare transfrontalieră finanţate de către UE - 

în contextul celui de-al doilea apel lansat în cadrul POC România-Ucraina-Republica Moldova 

2007-2013. Scopul acestui program a fost de a îmbunătăţi calitatea proiectelor transfrontaliere în 

RD Centru şi Sud. La sesiunile de instruire au participat specialişti din cadrul APL de nivelul I 

și II, reprezentanţi ai ONG-urilor din RD Centrul şi Sud ale Moldovei. 

Majoritatea consultărilor au fost în domeniul alimentării cu apă şi canalizare, turismului şi 

infrastructurii drumurilor. 
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Pentru accesarea fondurilor UE, în RD Nord s-au petrecut sesiuni de informare cu participarea 

bordului JTS din România și RM, în cadrul cărora potențialii beneficiari din cadrul APL I și II 

au fost informați despre completarea cererilor de finanțare pentru propuneri de proiecte, cît și 

despre regulamentul de depunere a acestora. Participanții au primit setul de materiale privind 

Programul RO-UA-MD. În urma chestionării actorilor regionali din regiunea nordică, s-a 

constatat că au fost dezvoltate și depuse 5 note conceptuale pentru acest program.  

La 21 noiembrie 2012 a fost desfășurat cel de al treilea Forum pe Cooperare Transfrontalieră 

într-o Europă lărgită. Forumul a fost organizat de Guvernul Republicii Moldova în colaborare cu 

”Partenerii dialogului de inițiativă”. Acesta s-a axat pe promovarea cooperării transfrontaliere la 

frontiera estică a Europei și a convocat factorii de decizie din statele membre, Bruxelles, experți 

și practicieni implicați în procesul de cooperare transfrontalieră. 

MDRC în colaborare cu GIZ / SIDA a organizat un atelier de lucru cu scopul de a instrui 

principalii formatori despre un nou APP care a demarat la 27 martie 2012 și anume, informarea 

corectă a potențialilor aplicanți și beneficiari despre etapele și structura procesului, grila de 

evaluare a conceptelor de proiecte, finanțarea proiectelor din FNDR, precum și reactualizarea 

proiectelor care au fost incluse în DUP în 2010 dar nu au primit finanțare.  

De asemenea, MDRC în colaborare cu GIZ / SIDA a organizat 2 ateliere de lucru la care au 

participat reprezentanți ai ME, AEE, GIZ și SIDA. În cadrul acestor ateliere au fost stabilite 

modalități şi au fost determinate acţiuni importante pentru actualizarea SDR și a POR. Ca 

urmare, MDRC în colaborare cu ME și AEE și în parteneriat cu GIZ a organizat o ședință de 

lucru Instruirea facilitatorilor pentru introducerea noii componente în cadrul procesului de 

actualizare a Strategiei de dezvoltare regională pentru RD Centru, Nord și Sud.  

În scopul dezvoltării parteneriatelor intercomunitare şi transfrontaliere cu participarea 

nemijlocită a MDRC a fost oranizată Prima Conferință națională în domeniul cooperării 

intercomunitară, în cadrul căreia reprezentanții APL de nivelul I și II, organizațiilor 

neguvernamentale în comun cu partenerii de dezvoltare (UNDP, USAID, GIZ, SIDA) au 

abordet probleme și au trasat căi pentru dezvoltarea continuă a proceselor de cooperare 

intercomunală. 

În cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii pentru dezvoltare regională şi cooperare 

transfrontalieră în Republica Moldova” în regiunile de dezvoltare au fost efectuate sesiuni de 

instruire privind apelul de proiecte la POC România – Ucraina - Republica Moldova. Scopul 

cărora a fost îmbunătățirea calității proiectelor transfrontaliere elaborate de către aplicanții din 

Moldova. 

VI. Colaborarea eficientă cu partenerii de dezvoltare în atragerea şi 
implementarea proiectelor investiţionale, de asistenţă tehnică în domeniul 
dezvoltării regionale 

O condiție importantă pentru asigurarea succesului și durabilității politicii de dezvoltare 

regională este colaborarea eficientă cu partenerii de dezvoltare în atragerea şi implementarea 

proiectelor investiţionale, de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării regionale 

În procesul de realizare a activităților din domeniul de responsabilitate MDRC beneficiază de un 

suport și asistență din partea partenerilor de dezvoltare naționali și internaționali. 



 
22 

Astfel, cu suportul partenerilor de dezvoltare, pe parcursul anului au fost organizate mai multe 

evenimente cum ar fi: forumurile din DR Nord și Sud, seminare de instruire pe diverse domenii, 

la care au participat, în mare parte, tot personalul implicat în procesul de realizare a politicii 

naționale de dezvoltare regională, plus instruiri interne în cadrul DGDR și agențiilor, realizate 

cu sprijinul experţilor locali şi internaţionali, contractaţi de partenerii de dezvoltare. 

 Conlucrarea cu GIZ în cadrul proiectelor „Modernizarea serviciilor publice locale” și 

„Dezvoltarea capacității pentru dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră în 

Republica Moldova”  

MDRC în parteneriat cu GIZ în Republica Moldova, prin intermediul ADR Nord, Centru și Sud, 

implementează proiectele de asistență tehnică „Modernizarea serviciilor publice locale” și 

„Dezvoltarea Capacităţii pentru Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontalieră în 

Republica Moldova”. 

Întru organizarea și desfășurarea activităților comune într-un mod eficient și transparent, a fost 

elaborat Regulamentul cu privire la mecanismele de cooperare în cadrul proiectului 

”Modernizarea serviciilor publice locale” între GIZ, MDRC şi ADR, și respectiv, planul de 

activitate anual comun ADR Centru – MDRC – GIZ. 

Conform planului anual aprobat, cu suportul metodologic și financiar al GIZ, instituțiile de 

dezvoltare regională au beneficiat în următoarele domenii. 

Planificare strategică și programare regională.  

Cu suportul experților GIZ, s-a stabilit structura nouă și planul de acțiuni privind elaborarea 

POR 2013-2015. În contextul actualizării SDR, a fost colectată informația privind situația 

clădirilor publice din DR la capitolul eficiența energetică în baza chestionarelor elaborate de 

MDRC, GIZ și AEE. S-a inițiat elaborarea studiului cu privire la formele de cooperare 

intercomunitară.  

A fost dat start procesului de planificare și programare integrată și participatorie a dezvoltării 

RD în 3 sectoare: apă şi sanitaţie, managementul deşeurilor solide şi eficienţa energetică a 

clădirilor publice. Procesul este susținut de către Compania de consultanță GOPA, acreditată de 

către GIZ în scopul facilitării procesului de planificare strategică regională integrată. 

Planificarea integrată urmărește scopul de a asigura coordonarea dintre politica dezvoltării 

regionale și strategiile sectoriale, implicit, coordonarea la nivel instituțional, care se va solda cu 

fortificarea capacitaților de planificare si programare si, respectiv, a calității 

strategiilor/planurilor de dezvoltare socio-economică a APL de nivel I și II prin racordarea 

acestora la viziunea holistica de dezvoltare  a regiunilor.  

Management eficient al procesului de implementare, identificare şi dezvoltare a proiectelor de 

dezvoltare regională. Cu suportul GIZ, în Republica Moldova se implementează 5 proiecte: 

RD Nord - 2 proiecte în domeniile aprovizionare cu apă și servicii canalizare și eficiență 

energetică; 

RD Centru - 2 proiecte în domeniile managementul deșeurilor menajere solide și eficiență 

energetică 

RD Sud - 1 proiect în domeniul aprovizionare cu apă și servicii canalizare.  

În cadrul celui de al doilea APP, GIZ a oferit suport tehnic la actualizarea Instrucțiunilor pentru 

utilizatori și a grilelor de evaluare pentru măsurile aprovizionare cu apa și canalizare și 
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managementul deșeurilor solide, la organizarea campaniei de informare și a evenimentelor de 

instruire a potențialilor aplicanți. 

Stabilirea domeniilor de asistență din partea partenerilor de dezvoltare  

În luna iunie a anului 2012, în Republica 

Moldova s-a aflat în vizită o delegație 

compusă din reprezentanți ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Ministerului 

Afacerilor Externe din Republica Polonă. 

Vizita oficială a acestora a constituit startul 

proiectului „Consolidarea capacităţii 

administraţiei publice în Republica Moldova 

în domeniul pregătirii documentelor 

strategice şi a proiectelor de infrastructură”.  

Valoarea totală a proiectului constituie circa 

100 mii euro și urmează a fi implementat în 

perioada iunie-decembrie 2012. În vederea 

implementării proiectului a fost necesar 

identificarea necesităților de finanțare. Astfel, în agenda delegației polone au fost incluse vizite 

la ministerele de ramură, o ședință la ADR Centru, vizite la proiectele regionale de 

infrastructură, precum și întrevederi cu partenerii de dezvoltare. În rezultatul acestor întîlniri, 

delegația polonă a stabilit de comun cu reprezentanții MDRC principalele domenii de intervenții 

în cadrul proiectului, acestea fiind: 

- Asistența din partea experților polonezi în elaborarea SNDR pentru perioada 2013-2020; 

- Expertizarea SDR-lor actualizate și conformitatea acestora cu SNDR; 

- Vizita de studiu la proiecte de infrastructură în regiunile din Polonia, precum și o sesiune 

de instruire pentru persoanele implicate în managementul proiectelor 

Programul Pilot de Dezvoltare Regională  

PPDR a fost lansat în anul 2011 în cadrul Parteneriatului Estic Chișinău-Bruxelles pentru anii 

2012-2013, care este finanţat din 

fondurile UE în valoare de 7 mil 

euro. PPDR contribuie, în mod 

structurat, la realizarea programelor 

pe termen scurt, care vor sprijini 

coeziunea economică, socială și 

teritorială a statelor Parteneriatului 

estic (convergenţă în cadrul ţărilor 

partenere) și oferă asistenţă pentru 

susţinerea procesului de integrare 

economică a partenerilor cu UE, 

susţinând dezvoltarea lor economică. 

Programul dat se va axa pe două 

componente: dezvoltarea statisticii 

regionale și planificarea regională și 

Ședința comună a reprezentanților Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și 

Ministerului Dezvoltării Regionale al Republicii Polonia 

Atelierul de lucru privind implementarea PPDR   
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identificarea proiectelor de dezvoltare regională. 

Inițiativa PPDR este destinată să dea posibilitate și să încurajeze țările vecine să învețe și să se 

inspire din politicile de coeziune socială și economică la care Republica Moldova este parte.  

La 24 ianuarie 2012 s-a desfășurat un atelier de lucru în cadrul căruia au avut loc consultări pe 

marginea PPDR. La eveniment au fost prezentate concluziile preliminare ale misiunii de 

consultanță a Delegației UE asupra componentelor ce urmează să beneficieze de asistență în 

cadrul PPDR și a fost consultată opinia participanților pe marginea componentelor care urmează 

să beneficieze de asistență prin mecanismul PPDR.  

Exercițiul realizat de echipa de consultanți a constat în revizuirea tuturor analizelor anterioare în 

domeniul dezvoltării regionale și în domeniile conexe; analiza capacității și necesităților 

ulterioare și o cartografiere a suportului acordat de donatori, relevant pentru dezvoltarea 

regională și domeniile incluse în cadrul acesteia; analiza scenariilor actuale de dezvoltare 

regională pe termen mediu și a necesităților pe care acestea le pot genera.  

 Conlucrarea cu reprezentanţii Twinning în cadrul proiectului ”Consolidarea 
capacităților în domeniul dezvoltării regionale în RM”  

În luna mai 2012 au demarat activitățile în vederea implementării proiectului Twinning 

”Consolidarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale în RM”. Proiectul are următoarele 

domenii de intervenție: Îmbunătățirea structurii instituționale, cadrului legislativ și normativ al 

dezvoltării regionale; Integrarea planificării teritoriale și a dezvoltării regionale într-un cadru 

comun de programare; Dezvoltarea capacităților MDRC și CNCDR. 

Activitățile prevăzute de contractul și planul de activitate ale proiectului pentru componentele 1 

„Îmbunătățirea structurii instituționale, cadrului legislativ și normativ al dezvoltării regionale” și 

3 „Dezvoltarea capacităților MDRC și CNCDR”, au început în prima jumate a anului. Pentru 

componenta 2 „Integrarea planificării teritoriale și a dezvoltării regionale într-un cadru comun 

de programare” acestea au început în trimestrul IV al anului. Astfel au fost realizate cîteva 

misiuni de analiză și deja au demarat activitățile în teritoriu, prin ședințe de lucru cu participarea 

reprezentanților APL responsabili de domeniul arhitecturii și urbanismului.  

Pe parcursul anului 2012 au avut loc 49 de misiuni, cu 97 zile/experți din Franța, România, 

Letonia. În acest timp, experții au analizat întregul volum de acte legislative și normative care 

reglementează domeniul dezvoltării regionale și au ținut multiple ședințe de lucru cu experții 

MDRC, în vederea realizării schimbului de informații referitoare la sistem. Totodată, experții s-

au axat pe formularea de propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legal - normativ și au elaborat 

proiectul Manualului pentru elaborarea SNDR. 

Conlucrarea cu proiectul GIZ/SIDA referitor la posibilitatea de extindere a 
proiectului GIZ cu referire la îmbunătățirea accesului echitabil al cetățenilor la 
principalele servicii publice în cele 3 regiuni de dezvoltare  

La începutul anului 2012 a fost luată decizia de extindere a proiectului GIZ „Modernizarea 

serviciilor publice locale”, prin acordarea suportului financiar din partea Agenției Suedeze 

pentru dezvoltare internațională cu o valoare de 30 de milioane SDK. Asistența respectivă va fi 

acordată pentru consolidarea capacităților actorilor regionali, inclusiv ADR-lor pentru 

elaborarea planurilor operaționale regionale 2013-2015.  
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În prezent, în cadrul ADR-lor activează permanent 5 consultanți responsabili de asigurarea 

implementării proiectelor investiţionale, de activităţile ce ţin de cooperarea intercomunală şi 

dezvoltarea capacitaţilor prestatorilor de servicii publice și 3 consultanți în planificare și 

programare regională. De asemenea, au fost angajați doi consultanți în cadrul MDRC, unul 

pentru consultare în domeniul planificare și programare regională și al doilea pentru consultare 

în domeniu Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. 

Conlucrarea cu reprezentanţii companiei spaniole internaţionale de consultanţă 
EPTISA în cadrul proiectului „Guvernarea deşeurilor IEVP-EST” 

MDRC, în parteneriat cu MM, cu Compania Spaniolă Internaţională de Consultanţă EPTISA, 

prin intermediul ADR Sud, implementează proiectul UE „Gestionarea Deşeurilor – IEVP Est”. 

Bugetul total al proiectului regional este de 5,9 mil. euro (94,4 mil. lei) finanțat de UE. Scopul 

proiectului UE este reducerea riscurilor asociate de managementul neadecvat al deşeurilor prin 

promovarea consumului durabil şi practicilor avansate de producere pentru sporirea beneficiilor 

sociale prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi promovarea unor standarde avansate 

faţă de capacităţile de tratare a deşeurilor, dezvoltarea sistemelor de colectare şi sortare, precum 

şi sporirea reutilizării, reciclării şi eliminării sigure a deşeurilor. 

Proiectul UE respectiv, își aduce contribuția la implementarea proiectului „Eficientizarea 

managementului deşeurilor menajere solide din Regiunea Sud", implementat în centrele raionale 

ale RD Sud.  

Cu suportul proiectului „Guvernarea deşeurilor - IEVP Est, a fost elaborată şi aprobată de către 

CRD Sud Strategia de gestionare integrată a deșeurilor solide în RD Sud.  

ADR Sud, în anul 2012, cu susținerea EPTISA, a reuşit: 

- organizarea campaniei de conștientizare a populației privind colectarea selectivă a 

deșeurilor menajere, desfăşurată în perioada februarie-iunie cu suportul Companiei 

Mileiukontakt International şi Mişcării ecologiste din Moldova, organizaţia teritorială 

Ştefan Vodă, în parteneriat cu Centrul de consultanță ecologică Cahul şi ADR Sud; 

- crearea Asociaţiei de gestionare a deşeurilor în RD Sud. Asociaţia constituie organul de 

conducere a întreprinderilor responsabile de managementul deşeurilor în RD Sud în cadrul 

celor 8 unităţi administrativ-teritoriale ale RD Sud. Membri ai asociaţiei sunt preşedinţii de 

raioane din RD Sud şi primarii tuturor localităţilor din regiune. Asociaţia va atrage 

investiții, va asigura un raport cost-beneficiu eficient și va extinde serviciul din centrele 

raionale în localitățile din împrejurimi. La 12 iulie 2012 în or. Cimişlia, a fost aprobat 

Statutul asociaţiei la Adunarea de constituire.  

- desfăşurarea concursului de selectare a companiei care va elabora 2 studii de fezabilitate 

pentru 2 microregiuni stabilite în Strategia privind managementul deşeurilor solide în RD 

Sud. 

 Conlucrarea cu reprezentanții programului UE 12 

Programul UE-12 constituie o iniţiativă a Comisiei Europene privind eficientizarea asistenţei 

acordate de către ţările membre ale UE (cele 12 ţări noi membre) ţărilor în curs de dezvoltare.  

A fost recunoscut faptul că eforturile comune ale UE în eficientizarea asistenţei va da mai bune 

rezultate decît în cazul activităţii separate a ţărilor membre şi a Comisiei separat. Statele care au 
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acceptat să finanţeze proiecte sunt: Slovacia, Estonia, România, Republica Cehă, Letonia, 

Polonia, Lituania, Ungaria.  

Proiectele selectate de ţările din cadrul Programului UE 12 sunt: 

- Dezvoltarea societăţii civile. Scopul acestui proiect constă în consolidarea societăţii civile 

pentru o bună guvernare la nivel local şi pentru a adopta reforme ce vor asigura dezvoltarea 

echilibrată a tuturor regiunilor ţării. 

- Proiect Twinning pentru ADR şi CRD în vederea dezvoltării capacităţilor ADR-lor, 

actualizării SDR-lor, precum şi în vederea corelării SNDR şi cele sectoriale, incluzînd 

metode, etape şi instrumente necesare pentru elaborarea sau actualizarea strategiilor. 

- Dezvoltarea capacităţilor BNS în domeniul statisticii regionale – o colaborare cît mai 

eficientă cu Institutul Naţional de Statistică din România în vederea preluării bunelor 

practici şi împărtășirea experienţei.  

Proiectul Twinning pentru ADR-uri: „Susținere în actualizarea SDR-lor” a fost implementat pe 

parcursul anului 2012. Astfel, Agenția de Dezvoltare Cehă a acordat suport în actualizarea SDR 

Sud. ADR Nord a fost asistată în actualizarea SDR Nord de către Ministerul Protecției Mediului 

și Dezvoltării Regionale din Letonia. ADR Centru, în actualizarea SDR Centru a fost asistată de 

către proiectul UE „Asistenţă Tehnică pentru Programul de Susţinere Bugetară Sectorială - 

Stimularea Economică în Zonele Rurale”, ESRA, implementat de compania germană GFA. 

ADR-le au actualizat SDR-le, care în perioada lunilor septembrie-octombrie au fost aprobate în 

cadrul ședințelor CRD-uri. Activitatea dată s-a soldat cu elaborarea de către experți a 

Manualului „Elaborarea strategiilor de dezvoltare regională – Îndrumar metodologic ”, care a 

fost broșurat și repartizat membrilor CRD precum și altor persoane interesate. 

 Conlucrarea cu reprezentanții proiectului UE „Asistenţă Tehnică pentru Programul 
de Susţinere Bugetară Sectorială - Stimularea Economică în Zonele Rurale”, ESRA 

Proiectul ESRA a fost lansat în luna martie curent și este implementat de către GFA Consulting 

Group, Germania, lider de consorţiu, şi Oxford Policy Management, Marea Britanie. Un buget 

de aproximativ 2,5 milioane euro a fost alocat pentru implementarea proiectului, care va fi 

derulat pe o perioadă de 24 de luni, pînă la finele lunii decembrie 2013. 

Principalii beneficiari sînt: Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Educaţiei. Obiectivele proiectului rezidă în 

elaborarea politicilor economice mai bune, la nivel de ţară şi sector, sporirea activităţilor de 

afaceri în zonele rurale, precum şi de a conferi mai multă transparenţă, responsabilitate şi 

eficienţă sistemelor de management financiar public al ţării. 

Cu suportul metodologic și financiar al proiectului respectiv a fost actualizată SDR Centru, a 

fost efectuată evaluarea impactului a 3 proiecte de dezvoltare regională în regiunile de 

dezvoltare pe domeniile alimentare cu apă potabilă și servicii canalizare, drumuri, 

managementul deșeurilor menajere, au fost organizate și desfășurate sesiuni de instruire în 

domeniile managementul ciclului de proiect, evaluarea impactului proiectelor, managementul și 

controlul financiar.  
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 Centrul de Informare a autorităților publice locale  

La 29 iunie 2012, a fost semnat Memorandumul de înţelegere între MDRC și Ministerul de 
Externe al Republicii Polonia care a vizat 

crearea Centrului de Informare pentru 

autoritățile publice locale. Misiunea centrului 

este de a contribui la dezvoltarea cooperării 

interinstituționale și facilitarea consolidării 

administrației publice locale din țara noastră. 

La eveniment au participat oficialii MDRC, 

reprezentanții Ambasadei Republicii Polone 

la Chişinău, ADR-ile, reprezentanții APL, 

societății civile și ONG.  

La 3 decembrie 2012 a avut loc deschiderea 

oficială a Centrului de Informare pentru 

autoritățile publice locale.  

În conformitate cu Memorandumul de Înțelegere, activitatea centrului se va concentra asupra 

consolidării APL din Moldova, a ONG, precum și va fi responsabil pentru furnizarea 

informaţiilor privind asistenţa financiară internaţională pentru Guvern, APL și ONG-urile din 

Moldova. Sediul centrului este oferit gratuit de ADR Centru (Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 

33), care va mai asigura și cheltuielile fixe ale acestuia. De asemenea, Centrul va beneficia și de 

sprijinul financiar al Poloniei, până la sfîrşitul anului 2013. 

 Cooperarea dintre ADR din Republica Moldova cu structuri similare din spațiul 
european  

Colaborarea dintre ARD Centru şi Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” 

La 12 ianuarie 2012, ADR Centru şi Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” (AESPN) au 

semnat un Acord de Parteneriat, în vederea cooperării reciproc avantajoase în domeniul 

dezvoltării regionale. Obiectul Acordului îl constituie colaborarea părților întru dezvoltarea 

social-economică echilibrată în raport cu alte regiuni ale țării; consolidarea oportunităților 

financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea regională; consolidarea ambelor structuri 

instituționale prin dezvoltarea capacităților și schimb de experiență și facilitarea parteneriatelor 

între reprezentanții autorităţilor și instituțiilor publice, care activează în ariile geografice ale 

părților.  

Urmare a acestui acord, ADR Centru şi AESPN au depus în parteneriat 4 proiecte la al II-lea 

Apel de Proiecte al POC România – Ucraina – Republica Moldova. 

În lunile aprilie – iunie 2012, ADR Centru a participat online la activităţile proiectului „Reţeaua 

de Cooperare IT a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru”. Acest proiect include 18 Consilii raionale din 

Republica Moldova (inclusiv toate cele 13 din RD Centru) şi două judeţe din România: Iaşi şi 

Vaslui. 

Cooperarea dintre ADR Centru şi Agenţia de Dezvoltare Senec-Pezinok din Slovacia 

La 4 aprilie 2012 ADR Centru şi Agenţia de Dezvoltare Senec-Pezinok din Slovacia au semnat 

un Memorandum de Înţelegere şi Colaborare. Scopul Memorandumului este de a îmbunătăţi şi a 

Semnarea Memorandumului de înțelegere 
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intensifica cooperarea între părţi în domeniul dezvoltării regionale. Unul din principalele 

obiective propuse pentru anul următor este de a aplica în comun la fondul Slovak AID, care este 

destinat exclusiv pentru parteneriatele cu ţările vecine ale Uniunii Europene.  

Memorandum de înțelegere între ADR Centru şi Agenția de Dezvoltare Regională și Locală 

din Estonia (ERKAS) 

La 23 mai 2012, ADR Centru şi Agenția de Dezvoltare Regională și Locală din Estonia 

(ERKAS) au semnat în Tallinn, un Memorandum de Înțelegere. Acordul vizează cooperarea 

instituțiilor în domenii de interes comun: dezvoltarea capacităților actorilor regionali, 

planificarea regională și inițierea de proiecte de dezvoltare regională. O primă activitate comună 

a fost realizată în luna iunie, aplicând proiectul „Development of Local Government Support 

Structure - Regional Development Ambassadors in Central-Moldova” la Programul de 

Cooperare al Ministerului de Externe al Estoniei. 

Acord de colaborare dintre ADR Centru, Republica Moldova și ADR Centru, România 

La 1 decembrie 2012, ADR Centru, Republica Moldova şi ADR Centru, România au semnat la 

Alba Iulia Acordul de colaborare, obiectul căruia constituie crearea unui parteneriat eficient în 

vederea inițierii și implementării ulterioare a acțiunilor comune orientate spre stabilirea unei 

colaborări durabile şi de succes între parteneri în scopul de a susţine și consolida cooperarea 

între RD Centru din Republica Moldova și RD Centru  a României. 

 

ADR Sud, în cadrul POC România - Ucraina - Republica Moldova 2007 – 2013, a înaintat nota 

conceptuală „Cooperarea transfrontalieră pentru promovarea eficientă a atractivităţii 

investiţionale a regiunilor din zona de frontieră”. Scopul proiectului: Promovarea unei 

interacţiuni mai mari între oameni şi comunităţile care trăiesc în zonele de frontieră. Obiectivul 

general: De a crea o dezvoltare economică durabilă în regiunile vizate în cadrul proiectului 

(România - Iaşi şi Galaţi, Republica Moldova - întreg teritoriul, Ucraina - Regiunea Odessa şi 

Sevastopol) prin intermediul autorităţilor locale, care vor identifica şi promova oportunităţile de 

investiţii în zona de frontieră. 

În calitate de partener ADR Sud participă la proiectul aplicat de Fundația United Europe din 

România „Crearea coeziunii sociale şi culturale pentru generaţiile viitoare la frontierele 

România, Moldova şi Ucraina”, aplicat la Programul Transfrontalier. Scopul proiectului este: 

Dezvoltarea cooperării strategice în două sectoare esenţiale pentru calitatea vieţii în regiunile de 

frontieră România-Republica Moldova-Ucraina, prin intensificarea contactelor şi cunoştinţelor 

administraţiilor de frontieră. 

 

VII. Asigurarea transparenţei în procesul decizional, comunicare şi tehnologii 
informaţionale în dezvoltarea regională 

În vederea asigurării transparenţei în implementarea politicii de dezvoltare regională, pe pagina 

web a MDRC se publică şi se mediatizează principalele evenimente ce au avut loc în domeniu. 

Printre acestea, putem enumera:  

- ședințele CNCDR și CRD 

- lansarea celui de-al doilea APP 
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- semnarea Acordului Internațional între MDRC și Ministerul Protecției Mediului și 

Dezvoltării Regionale din Letonia 

- semnarea Memorandumului de Înțelegere cu Ministerul Afacerilor Externe din Republica 

Polonă privind crearea unui Centru de Informare pentru autoritățile locale 

- semnarea memorandumurilor de înțelegere cu Academia de Administrare Publică 

- semnarea Memorandumului de Înțelegere cu Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională şi Guvernul Republicii Federale Germania privind acordarea 

sprijinului proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

- sesiuni de instruire 

- participarea la expoziția Moldconstruct-2012  

- aprobarea spre finanţare de către CNCDR a proiectelor de dezvoltare regională din 

mijloacele financiare ale FNDR 

- lansări de proiecte în cele trei regiuni  

- vizite de studiu, deplasări peste hotare în vederea realizării schimbului de experienţă, 

preluare de bune practici 

- participări la conferinţe, forumuri  

- activități ce țin de colaborarea cu partenerii de dezvoltare  

- consultări publice  ale documentelor din domeniu 

- informații cu privire la procesul de implementare a proiectelor, altele. 

 

Un lucru firesc în implementarea politicii de dezvoltare regională, cît de altfel și în alte domenii, 

este promovarea, într-un mod transparent și accesibil pentru toți actorii interesați a rezultatelor 

obținute și succeselor atinse ș.a.  

Activităţile realizate de către ADR-uri în anul 2012 au fost reflectate, într-o măsură mai mică 

sau mai mare în sursele mass-mediei locale, regionale şi naţionale. În primă instanţă, activităţile 

relevante cu potenţial informativ sporit s-au regăsit pe paginile oficiale ale agențiilor, pe rețelele 

de socializare. Procedura de promovare şi asigurare a transparenţei s-a realizat într-un mod 

tradiţional, testat de timp. În acest fel s-a urmărit ca informaţia să ajungă la grupul ţintă, 

constituit din autorităţile publice locale şi cetăţenii de rînd. 

Principalul instrument de captare a atenţiei îl constituie proiectele implementate, cărora li se 

acordă o atenţie sporită în elaborarea Buletinelor informative şi a informaţiei destinată 

distribuirii. Informaţia despre procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională, 

însoțită de imagini foto de la locul realizării proiectelor, este publicată pe pagina web ale 

agențiilor şi distribuită grupurilor ţintă din regiuni, astfel ca vizitatorii să se poată convinge de 

veridicitatea celor expuse. 

Serviciile de comunicare au urmărit să promoveze, prin toate căile posibile, modalităţi de 

accesare a surselor alternative de finanţare, sesiunile de informare şi instruire, posibilităţile 

regiunilor, capacitatea investiţională, atractivitatea turistică, oferind, în acest fel, un spectru larg 

de informaţii autorităţilor publice locale şi societăţii civile. 

Elaborarea Manualului de identitate vizuală a dezvoltării regionale în Republica Moldova a fost 

finalizat și aprobat la nivel de conducere a MDRC. La elaborarea acestuia, a contribuit și GIZ 

prin angajarea unui designer. Manualul conține un set de instrucțiuni, reguli și recomandări de 

aplicare și dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale din tot procesul de dezvoltare 

regională.  
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A fost definitivat design-ul pentru principalele materiale ce sunt utilizate pentru promovarea şi 

marcarea proiectelor şi a imaginii dezvoltării regionale. În acest sens, au fost elaborate şi 

prezentate formate pentru obiecte şi materiale personalizate. Au fost elaborate modelele de 

banner, sticker, CD, prezentare Power-Point, și copertă pentru catalog/ghid/mapă.  

 

 

VIII. Implementarea sistemului eficient, transparent de monitorizare, 
evaluare a implementării politicii de dezvoltare regională 

Întru implementarea sistemului de monitorizare și evaluare a implementării politicii de 

dezvoltare regională, conform Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea măsurilor de 

susținere a dezvoltării regionale, aprobată prin ordinul MDRC nr. 87 din 28.09.2011, a fost 

stabilită metodologia respectivă. În baza acesteia ADR-le elaborează și prezintă rapoarte de 

monitorizare a procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională MDRC și CRD.  

În vederea îmbunătățirii transparenței în procesul de monitorizare și evaluare a dezvoltării 

regionale, cu suportul metodologic al experților din cadrul proiectului UE ESRA, a fost elaborat 

proiectul metodologiei de evaluare a impactului proiectului. Totodată, luînd în considerație 

experiența acumulată pe parcursul implementării politicii de dezvoltare regională, precum și 

ținînd cont de prevederile proiectului SNDR 2013-2015 se vor face modificările respective în 

Instrucțiunea menționată, cu includerea metodologiei de evaluare a impactului proiectului, care 

va fi aprobată în modul stabilit de legislație. 

Concomitent, pentru automatizarea procesului de monitorizare, cu suportul financiar al GIZ, a 

fost inițiată procedura de achiziționare a serviciilor de elaborare a sistemului unic informațional 

al dezvoltării regionale.  

În procesul de conlucrare cu Centrul de guvernare electronică, MDRC a fost inclus în lista 

ministerelor-beneficiare, în cadrul cărora se va implementa proiectul pilot ”Sistem informatic de 

gestiune a documentelor şi înregistrărilor în autoritățile publice centrale – SIGEDIA”. Proiectul 

va fi implementat în 2013. Prin intermediul sistemului respectiv va fi posibil de creat sistemul 

unic informațional al dezvoltării regionale. De sistemul respectiv vor beneficia și ADR-le, în 

care scop acestea vor fi susținute financiar de către GIZ. 

Pentru consolidarea capacităților de monitorizare și evaluare în cadrul instituțiilor de dezvoltare 

regională, pe parcursul anului au avut loc 2 seminare de instruire desfășurat de către experții 

Proiectului UE ESRA. Participanții la seminare au luat cunoștință cu managementul ciclului de 

proiect și cinci criterii de evaluare a impactului proiectelor utilizate în cadrul Comitetului de 

asistenţă pentru dezvoltare al Organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică. 

Conform hotărîrii HG nr. 158 din 04.03.2010 privind SNDR, MDRC prezintă rapoarte de 

monitorizare a procesului de implementare a SNDR semestrial și anual membrilor CNCDR și 

Guvernului. Astfel în luna ianuarie, precum și în luna iulie curent, raportul dat a fost prezentat 

instituțiilor respective, care includea rezultatele obținute pe obiectivele propuse spre realizare în 

anul 2011 și în semestrul I al anului 2012. 

Rapoartele date a fost plasate pe paginile web ale MDRC și ADR-lor. De asemenea, raportul de 

activitate pentru anul 2011, cu suportul financiar oferit de către GIZ în cadrul proiectului 
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”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, a fost publicat. Publicațiile 

respective au fost difuzate către partenerii de dezvoltare locali și internaționali. 

Totodată întru evaluarea procesului de implementare a SNDR, se conlucrează cu BNS pentru 

dezvoltarea statisticii regionale. 

În perioada de referință, ADR-le au raportat privind realizarea Planurilor anuale de activitate 

pentru anul 2011 și pentru 6 luni ale anului 2012, care vin întru implementarea strategiilor 

regionale de dezvoltare.  

 

ADR au raportat referitor la succesele și insuccesele obținute în perioadele menționate la 

implementarea strategiilor. Informația din rapoartele ADR privind implementarea SDR a fost 

generalizată în rapoarte integrale privind implementarea SNDR, care au fost prezentate 

membrilor CNCDR, Guvernului și diseminat partenerilor de dezvoltare. 

 

Conform HG nr. 772 din 26.08.2010 „Cu privire la aprobarea Documentului unic de program 

pentru anii 2010-2012”, MDRC a prezentat Guvernului un raport privind progresele în 

implementarea proiectelor de dezvoltare regională incluse în DUP și aprobate spre finanțare din 

FNDR în anul 2011. Informația din raport reflecta activitățile efectuate și rezultatele obținute în 

rezultatul implementării a 21 de proiecte. În anul 2012 în proces de implementare s-au aflat 37 

de proiecte, inclusiv 32 finanțate din FNDR și 5 de GIZ.  

Concomitent, trimestrial, agențiile prezintă MDRC rapoarte de monitorizare a proiectelor 

individuale, care cuprind informația generală despre proiecte, indicatorii de produs și rezultat, 

precum și monitorizarea mijloacelor financiare, care cuprind informația despre toate sursele de 

finanțare implicate la implementarea proiectelor. Pentru elaborarea rapoartelor respective, 

agențiile permanent beneficiază de consultanță din partea DGDR.  

Este de menționat că pe parcursul lunii iunie curent, DGDR, cu suportul metodologic al 

experților în monitorizare și evaluare din cadrul proiectului UE ESRA, a efectuat evaluarea 

impactului a 3 proiecte, care la momentul respectiv se aflau încă în proces de implementare: 

1. Renovarea drumului regional internaţional M14 prin or. Edineţ, RD Nord. 

2. Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea poluării resurselor naturale prin 

reconstrucţia staţiei de epurare a apelor reziduale, reconstrucţia şi extinderea reţelelor 

de apă şi canalizare în or. Călărași, RD Centru. 

3. Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în opt orașe - centre raionale 

ale regiunii, RD Sud. 

Evaluarea a fost efectuată conform celor cinci criterii ale Comitetului de asistenţă în dezvoltare 

al Organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică, care sunt: relevanţa, eficienţa, 

eficacitatea, impactul şi durabilitatea. Recomandările efectuate în cadrul evaluării vor fi utilizate 

pentru îmbunătățirea rezultatelor proiectelor evaluate, precum și la evitarea situațiilor nedorite în 

cadrul implementării altor proiecte.  
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IX. Activități desfășurate în cadrul implementării SNDR și de promovare a  
politicii în domeniu 

Inițiativa „Reabilitarea ecologică a rîului Bîc” 

La 29 februarie 2012, la Ialoveni, a avut loc ședința de constituire a Consiliului de Bazin Bîc. În 

cadrul ședinței a fost stabilită componența nominală a Consiliului de Bazin Bîc. Victor Gore, 

primarul localității Botnărești, Anenii Noi a fost ales, prin vot unanim, președintele Consiliului. 

Atribuţiile secretariatului tehnic al Consiliului au revenit Centrului Naţional de Mediu. În cadrul 

şedinţei au fost puse în discuţie Regulamentul Consiliului, starea ecologică a bazinului rîului Bîc 

precum şi principalele surse de poluare. S-a menționat faptul că unităţile agroindustriale, bazele 

petroliere, depozitele de deşeuri menajere solide construite în lipsa documentaţiei de proiect, 

agenţii economici şi utilizatorii de apă amplasaţi în raioanele Călăraşi, Străşeni, Anenii Noi, 

Ialoveni şi municipiul Chişinău sunt factorii de bază care contribuie la poluarea rîului Bîc. 

Consiliul de Bazin Bîc este un organ consultativ, sub-bazinal obştesc, ce va colabora permanent 

cu alte instituţii de resort pe problemele promovării şi implementării politicii în domeniul apelor, 

precum şi utilizării raţionale şi protecţiei resurselor de apă din bazinul rîului Bîc. Consiliul 

întrunește 17 membri, reprezentanți ai APL, agenții şi instituții competente, ONG-uri din cele 4 

raioane din bazinul rîului Bîc Călărași, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi cît și municipiul Chișinău. 

Pe parcursul anului au fost organizate 4 ședințe ale Consiliului. 

Conferința de lansare a proiectului Twinning 

La data de 8 mai curent a fost lansat proiectul Twinning „Consolidarea capacităților în domeniul 

dezvoltării regionale în RM”, printr-un 

eveniment public de amploare. La conferința 

de lansare au participat circa 65 persoane, 

printre care reprezentanți ai ambasadelor 

Franței, României, Letoniei, membri ai 

Delegației Uniunii Europene, ai instituțiilor 

administrației publice centrale, regionale și 

locale, cît și reprezentanți ai societății civile.  

În cadrul evenimentului a fost prezentată 

echipa proiectului, atît din partea statului 

membru selectat pentru implementare, cît și 

din partea statului beneficiar. A fost de asemenea făcută o prezentare a componentelor 

proiectului și a activităților care vor fi realizate în vederea atingerii obiectivului major al 

proiectului.  

Conferința de lansare a oferit posibilitate participanților să perceapă modalitatea de funcționare a 

unui proiect Twinning, dar și cunoașterea specificului proiectului lansat de către MDRC.  

Conferința Națională din domeniul Cooperării Intercomunitare  

La data de 5-6 iunie 2012 a avut loc Prima Conferința Națională din domeniul Cooperării 

Intercomunitare. Evenimentul a fost organizat de Cancelaria de Stat în parteneriat cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și respectiv, cu suportul Proiectului „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei. Scopul acestui eveniment a fost extinderea conlucrării dintre 

Conferința de lansare a Proiectului Twinning 
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administrația publică centrală și locală cu asociațiile reprezentative și toți cei interesați de 

dezvoltarea locală și regională. 

Forumul Economic Interregional Moldo-Român 

În perioada 28-29 martie 2012, în mun. Bălți, s-au desfășurat lucrările Forumului Economic 

Interregional Moldo-Român 

„Promovarea potenţialului economic şi 

crearea oportunităţilor de atragere a 

investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare 

Nord”, organizat de ADR Nord din 

Republica Moldova şi ADR Vest din 

România, sub patronajul MDRC. 

Forumul a reunit peste 200 de 

participanţi, printre care oameni de 

afaceri din Regiunea Vest a României şi 

din RD Nord a Republicii Moldova, 

reprezentanţi ai ministerelor din Republica 

Moldova, membri ai CRD-lor din Republica 

Moldova, ambasadori, reprezentanţi ai Consulatului General al României din Bălţi, reprezentanţi 

ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. În cadrul acestui eveniment 

au fost organizate 3 sesiuni plenare, 6 panele tematice conform sectoarelor economice din RD 

Nord şi o conferinţă de presă. În rezultatul evenimentului, ADR Nord a elaborat un raport de 

presă ce conţine peste 70 de referinţe în presa locală, naţională şi internaţională. 

Forumul Național de Dezvoltare Rurală 

În contextul Zilelor Europei în Republica Moldova, la 15 mai curent, în s. Braviceni, r. Orhei a 

fost organizat Forumul Național de Dezvoltare Rurală. Reprezentanți ai MDRC, MM, ONG-uri și 

organizații internaționale împreună cu organizația East Foundation din Polonia au participat la 

ședințele de planificare a evenimentului. 

Acest For a oferit o platformă de comunicare şi schimb de experienţă, soluţii novatoare pentru 

dezvoltarea rurală, implicînd în acest proces autorităţile publice centrale, locale, societatea civilă 

şi donatorii. Cei peste 150 participanți au avut posibilitatea să discute în cadrul sesiunilor tematice 

subiecte precum: fermele și întreprinderile individuale model, grupuri/cooperative și grupuri de 

producători, tehnologii inovatoare și metodologii.  

Viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor, dl Veaceslav Guțuțui a participat la 

dezbaterea publică „Dezvoltarea economică în spațiul rural” cu un discurs privind oportunitățile 

dezvoltării economice rurale în cadrul politicii de dezvoltare regională. Agențiile de dezvoltare 

regională, alături de ONG-uri și antreprenori au participat la expoziția din cadrul Forumului avînd 

posibilitatea să discute cu cei interesați. 

Ziua Europei, sărbătorită la Bălţi 

La 26 mai 2012, în contextul Zilei Europei, ADR Nord în colaborare cu Centrul „Pro-Europa” 

Bălţi, Consulatul General al României la Bălţi şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a 

organizat o dezbatere cu genericul „Imaginea Republicii Moldova în presa moldovenească şi în 

cea europeană”. 

Forumul Economic Interregional Moldo-Român 
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Cu sprijin din partea Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi, Ziua Europei a continuat 

în scuarul din Piaţa Vasile Alecsandri cu un festival de muzică şi dans, la care au participat 

formaţii artistice din nordul Moldovei. La festival au participat autorităţile locale din Bălţi şi 

preşedintele CRD Nord, dl Ion Parea.  

Masă rotundă: „Disparităţile regionale în Republica Moldova - oportunităţi de îmbunătăţire a 

cadrului legal şi strategic” 

La Bălţi, 7 iunie 2012 ADR Nord, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, a organizat masa rotundă cu 

genericul „Disparităţile regionale în Republica Moldova – oportunităţi de îmbunătăţire a 

cadrului legal şi strategic”. 

La discuţii au participat actori regionali din diverse structuri: autorităţi publice locale, mediu 

academic, antreprenori, societate civila, mass-media.  

Ziua Dunării  

La data de 29 iunie 1994, 11 dintre statele situate în Bazinul Dunării:Austria, Bulgaria, Croaţia, 

Republica Cehă, Germania, Ungaria, Republica Moldova, România, Republica Slovacă, 

Slovenia şi Ucraina, precum şi Comisia Europeană, au semnat la Sofia, Bulgaria, Convenţia 

privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. Republica 

Moldova a ratificat Convenţia prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 323 din 17.03.1999. 

Astfel, la iniţiativa Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (instituţie care 

coordonează toate activităţile desfăşurate în cadrul Convenţiei), ziua de 29 iunie a fost declarată 

drept Ziua Dunării. Pentru prima dată Ziua Dunării a fost marcată la 29 iunie 2004. Acest 

eveniment are scopul de a atrage atenţia opiniei publice şi a factorilor de decizie privitor la 

importanţa rîului Dunărea pentru dezvoltarea social-economică a macro-regiunii şi necesitatea 

protecţiei acestuia. 

În acest context, coordonatorul național pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea 

Dunării (SUERD) în Republica Moldova, dnul Veaceslav Guţuţui, Viceministrul dezvoltării 

regionale şi construcţiilor a dispus organizarea de evenimente tematice care au rolul de a 

informa opinia publică privitor la necesitatea utilizării durabile a rîului Dunăre, precum şi la 

necesitatea implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în Republica 

Moldova. 

În acest sens, ADR Sud în perioada 21 – 26 iunie a desfăşurat o campanie de informare privitor 

la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării la Ştefan-Vodă, Cahul şi Cimişlia cu 

participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale din RD Sud.  

ADR Centru a organizat la 22 iunie o masa rotundă cu genericul „Strategiile şi programele de 

cooperare teritorială europeană – noi perspective de dezvoltare regională”. Evenimentul a avut 

loc în satul Costeşti, raionul Ialoveni cu participarea reprezentanţilor MDRC şi actorilor din RD 

Centru. 

ADR Nord, la 29 iunie, a organizat o masă rotundă cu participarea actorilor regionali unde s-a 

discutat despre unul dintre cele mai importante fluvii din Europa – Dunărea, Euroregiunea  şi 

despre Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării priorităţile şi oportunităţile 

Republicii Moldova pentru atragerea fondurilor investiţionale.  
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Forumul investiţional în Dezvoltarea regională, Purcari, 25-26 octombrie 2012 

ADR Sud în parteneriat cu MDRC, ME şi MIEPO, la Complexul turistic „Purcari”, Ştefan 

Vodă, a organizat Forumul investiţional în Dezvoltarea Regională ,,Crearea oportunităţilor de 

atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud”. 

Scopul evenimentului a fost atragerea investiţiilor în RD Sud, inclusiv suport necesar  pentru 

implementarea proiectelor selectate în cadrul Apelului II de propuneri de proiecte în dezvoltarea 

regională. Evenimentul a avut stabilite următoarele obiective: 

- Promovarea potenţialului de dezvoltare al Regiunii Sud; 

- Atragerea investiţiilor în diverse domenii;   

- Încheierea acordurilor şi crearea parteneriatelor de cooperare; 

- Promovarea imaginii Regiunii - platformă deschisă atragerii şi asimilării investiţiilor. 

La Forum au fost prezenţi circa 170 de participanți, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice din 

Moldova, reprezentanții APC și APL de 

nivelul I și II, membrii CRD, 

companiilor din sectorul privat, ONG, 

mass-mediei locale și naționale. De 

asemenea, au participat organizații care 

facilitează dezvoltarea economica a 

Republicii Moldova, precum: ODIMM, 

GIZ, ESRA, USAID, UNDP, Banca 

Mondială, EPTISA, etc.  

Au fost prezenţi și reprezentanţi ai 12 

ţări: România, Rusia, Germania, Ukraina, 

Spania, Suedia, Emiratele Arabe Unite, 

Italia, Germania, SUA, Finlanda, 

Polonia. 

Forumul investiţional în dezvoltarea regională a reprezentat o excelentă oportunitate de a 

promova potențialul investiţional al RD Sud. Au fost elaborate şi distribuite potenţialilor 

finanţatori 2 broşuri privind profilurile investiţionale pentru RD Sud şi portofoliul de proiecte 

din RD Sud. A fost inițiat dialogul cu potenţialii donatori pentru implementarea proiectelor în 

RD Sud. Au fost încheiaet 2 acorduri de parteneriat cu Provincia Novara din Italia şi cu 

Societatea pentru biodiversitate „BirdLife” din Ukraina. 

Festivalul Cartofului la Corjeuți, Briceni, 11 noiembrie 2012. 

Festivalul Cartofului de ADR Nord și Primăria Corjeuți, în parteneriat cu MAIA, MDRC, CR 

Briceni și Federația Națională a Fermierilor din Moldova. La eveniment și-au prezentat 

produsele a circa 40 de agenți economici. 

Au fost prezenți reprezentanți ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai CRD Nord, 

Centru și Sud, ambasadori, reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai 

ADR Nord, etc. Prin organizarea Festivalului Cartofului, a fost creată o excelentă ocazie de 

promovare a producătorilor autohtoni și de facilitare a exportului produselor agricole din 

regiune, dar și de a stabili contacte comerciale. 

 

Întîlnirea oaspeților de onoare la Forumul investițional  
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Concursul pentru instituţiile mass-media „Cunoaște Regiunea de Dezvoltare Nord!”.  

ADR Nord cu ocazia evenimentului „ADR Nord la 3 ani de activitate. Parteneriate, realizări și 

perspective”, a anunțat rezultatele concursului pentru instituţiile mass-media „Cunoaște 

Regiunea de Dezvoltare Nord!”, lansat în data de 5 iulie și încheiat pe 15 decembrie 2012, 

perioadă în care 18 jurnaliști de la instituții de presă republicane și locale au relatat, în peste 30 

de materiale media, despre cele mai importante activități organizate de ADR Nord.  

 

X. Schimb de experiență internațională 

 

Masa rotundă „Planificarea strategică a infrastructurii de transport România - Republica 

Moldova”, 29.02. 2012, Huși, România 

Pe data de 9 februarie 2012, directorul ADR Centru a participat la prima masă rotundă 

organizată în cadrul proiectului „ADMINnet – către dezvoltare armonioasă a zonei de graniță 

din România și Republica Moldova”. În cadrul evenimentului cu genericul ”Planificare 

strategică a infrastructurii de transport România-Republica Moldova”, au fost prezentate 

proiectele de infrastructura de transport ce se conțin în POR 2010-2012 și au fost propuse spre 

discuție citeva idei de proiecte cu impacti transfrontalier. Evenimentul a fost organizat de 

Consiliul Local Huși în parteneriat cu Fundația United Europ-filiala Vaslui și AO Asociația 

Teritorială a Primarilor din r-n Hîncești. 

Participarea la Conferinţa „Dezvoltarea regională în Europa de Sud Est - Pro şi contra” 8-

10.03.2012, Cluj-Napoca, România 

În cadrul conferinţei au fost prezentate studii de caz, politici publice, articole pe această temă 

din ţările participante. De asemenea, s-a vorbit despre cum s-a dezvoltat regionalizarea în statele 

europene, despre transparenţa formării bugetului şi cheltuielilor banilor publici în administraţiile 

publice locale. Reprezentanţii statelor europene cu o mai bogată experienţă şi-au prezentat 

viziunea în privinţa politicilor de dezvoltare regională pentru perioada 2010-2014. Delegația 

moldavă a fost reprezentată de reprezentantul MDRC și directorii ADR.  

Seminar cu tematica „Informaţie – Mesaj – Atitudine”, 05-08.04.12, Poiana Braşov, România 

Participanţii la seminar au abordat subiecte de actualitate privind situaţia din Republica Moldova 

şi România. Unul dintre rezultatele pozitive ale seminarului a fost stabilirea de contacte de 

comunicare între participanţi, fapt care reprezintă o excelentă posibilitate de a promova 

activităţile şi imaginea ADR Nord prin intermediul blogurilor şi altor canale de comunicare. 

Seminarul Internațional cu privire la reforma Administraţiei Publice Locale și Dezvoltarea 

Regională, 14-18.05. 2012, Tbilisi, Georgia  

Seminarul respectiv a fost organizat în cadrul țărilor membre a Parteneriatului Estic. La 

eveniment a participat reprezentantul ADR Centru. Conform agendei seminarului, 

reprezentantul țării membru al Parteneriatului Estic (Azerbaidjan, Belarus, Armenia, Georgia, 

Moldova şi Ucraina), prezent la seminar, a prezentat situația curentă și reformele în APL, 

precum și succesele în dezvoltarea regională. La seminar au participat și experți din Estonia, 

Cehia, Danemarca, Malta, Lituania, Israel şi Spania. Participanții de asemenea, au efectuat o 
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vizită în regiunea Cutaisi, unde s-au familiarizat cu proiectele de succes finanțate de către 

Guvernul Republicii Cehia. În Cutaisi a avut loc și întîlnirea cu reprezentanții APL și consilierii 

locali, unde s-a discutat despre practica georgienilor în reformă APL și în implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională.   

Vizită de studiu în Estonia şi Finlanda, 21-25.05.2012 

Vizita de studiu în Estonia şi Finlanda a fost binevenită pentru specialiştii delegaţi de MDRC, 

ADR, CRD Centru, GIZ, care au contribuit esenţial la creşterea abilităţilor profesionale în 

domeniul dezvoltării regionale. Bunele practici 

privind armonizarea politicilor de dezvoltare 

regională a statelor Estonia şi Finlanda, împreună 

cu cadrul legal şi instituţional al UE, vor facilita 

procesul de integrare europeană a Moldovei. Este 

necesară continuitatea relaţiilor de colaborare cu 

instituţii similare din ţările membre ale Uniunii 

Europene pentru iniţierea de programe şi proiecte 

în domeniul dezvoltării regionale. 

Schimb de experienţă între România şi Republica Moldova, 28-29.05.2012, Iași, România 

Proiectul de asistenţă tehnică pentru implementarea Programului de susţinere a politicilor 

sectoriale din domeniul apei, Moldova (AT Apă-SPSP) a organizat și finanțat o vizită pentru 

familiarizarea cu organizarea sectorului şi serviciilor de apă şi canalizare. Delegația moldavă a 

constat din reprezentanți ai APC care au tangență cu domeniul de aprovizionare cu apă și 

servicii canalizare, APL, întreprinderilor municipale Apă-Canal.  

Fundamentare şi obiectiv: Furnizarea unui suport tehnic pentru instituţiile guvernamentale 

responsabile pentru elaborarea legislaţiei specifice sectorului şi serviciilor de apă şi canalizare; 

furnizarea unui suport tehnic pentru operatorii de apă şi canalizare în ceea ce priveşte 

dezvoltarea lor instituţională şi activităţile operaţionale.   

Obiectivul constă în crearea unei baze comune de înţelegere şi de explorare a opţiunilor pe care 

le au în prezent instituţiile din Moldova privind preluarea responsabilităţilor care derivă din 

apropierea de cadrul legal şi instituţional din UE şi bunele practici internaţionale; împărtășirea 

experienţei dobândite de România în cadrul instituţiilor responsabile de coordonare a acestui 

sector şi a experienței unui operator de apă regional de succes APAVITAL Iaşi care are în 

derulare un proiect de construcţie infrastructură de apă şi canalizare finanţat din fonduri UE. 

Vizita de studiu în Republica Federală Germană cu scopul participării în cadrul Forumului 

„Green Ventures 2012”, 13-16.06.2012 

În cadrul acestei vizite, specialistul ADR Nord a avut posibilitate să se familiarizeze cu: 

- Producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor solare fotovoltaice; 

- Importanţa clasificatorului clădirilor publice în domeniul EE;  

- Cunoştinţe privind procesele şi tehnologiile inovative de producere a energiei electrice prin 

incinerarea deşeurilor menajere; 

- Procesul de colectare şi selectare a deşeurilor;  

- Metode de atragere a investiţiilor; 

Delegaţia RM  în Estonia şi Finlanda 
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- Importanţa participării la activităţi organizate la nivel atît naţional cît şi internaţional 

(Forumuri, ateliere de lucru, seminare, întîlniri oficiale etc.)  

Importanţa relaţiilor de parteneriat în soluţionarea problemelor privind dezvoltarea regională. 

Sesiunea de planificare a activităților în cadrul Centrului CATAD de instruire avansată în 

dezvoltare rurală, SLE, Humboldt University Berlin, 25-30.06.2012 

În cadrul Centrului CATAD de instruire avansată în dezvoltare rurală, SLE, Humboldt 

University Berlin s-a desfășurat sesiunea de planificare a activităților privind actualizarea 

strategiilor socio-economice a raioanelor Florești, Șoldănești și Rezina pentru sectorul 

managementului deșeurilor solide. La evenimentul respectiv delegația Republicii Moldova a fost 

reprezentată de către reprezentanții MDRC, MM și GIZ. 

În cadrul ședințelor reprezentanții SLE au prezentat metodele pe care le vor aplica în Moldova 

pentru a actualiza strategiile socio-economice a raioanelor Florești, Șoldănești și Rezina. Au fost 

pregătite o serie de întrebări pentru reprezentanții ministerelor și reprezentantul GIZ la care au 

fost acordate răspunsuri. De asemenea, a fost discutată logistica pentru participarea experților în 

procesul de actualizare a strategiilor în Republica Moldova începînd cu data de 28 august 2012.   

A fost organizată și o vizită la poligonul de depozitare a deșeurilor menajere solide în 

Brandenburg care a dat o viziune mai clară cum are loc procesul de sortare și depozitare a 

deșeurilor în țara gazdă. Aceste bune practici pot fi aplicate în Republica Moldova și pilotate în 

cadrul gestionării poligonului din or. Șoldănești, pentru raioanele Șoldănești, Rezina, Florești ca 

proiecte de colaborare intercomunitară pentru îmbunătățirea sistemului de management al 

deșeurilor menajere solide.  

Vizita de studiu în Ploieşti, România, 27-29 iunie, Ploieşti, România 

Directorul ADR Sud, Maria Culeşov, în vizita de studiu la Ploiești, condusă de viceprim-

ministrul, ministrul economiei, Valeriu Lazăr, a învăţat din experienţa României la capitolul 

atragerea investiţiilor în parcuri industriale. 

Delegaţia moldavă a vizitat cel mai mare parc industrial şi logistic din Estul Europei, Parcul 

industrial DIBO, înfiinţat în 1998. Acesta găzduieşte şi cel mai mare parc de panouri solare din 

România, lansat la începutul lunii iunie curent. 

De asemenea, delegaţia a participat la un Forum al oamenilor de afaceri, organizat de Camera de 

comerţ şi Industrie Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie din Moldova şi Organizația de 

Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului (MIEPO). Din delegaţia moldovenească au 

făcut parte şi reprezentanţi ai Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului 

(MIEPO), Camerei de Comerţ şi Industrie, administraţia şi rezidenţi ai parcurilor industriale din 

Moldova, în total 20 de oameni de afaceri. Vizita a fost organizată cu sprijinul Ambasadei 

Moldovei la Bucureşti. 

Ministerul Protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale al Republicii Letonia, Riga, 9-13 iulie 

2012  

Scopul vizitei de studiu a fost schimbul  de experiență în domeniul planificării strategice şi 

dezvoltării regionale şi cooperării transfrontaliere. În cadrul vizitei au participat specialişti ai 

MDRC și ADR Nord, care au fost familiarizați cu politicile de dezvoltare regională ale Letoniei, 

practicile de planificare strategică în domeniul dezvoltării regionale, practicile de succes în 

eficiența energetică a clădirilor locative, precum și utilizarea surselor regenerabile la nivel 
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regional, practicile de succes în domeniul cooperării transfrontaliere (Rusia, Belarusi, Lituania) 

etc. 

Experienţa Letoniei în procesul dezvoltării regionale este un model mai atractiv pentru 

Moldova, dat fiind faptul că a avut același trecut istoric şi aceleaşi probleme de instituţionale şi 

de mentalitate, parcurgînd aceleaşi etape pe care urmează să le parcurgă şi Moldova. Preluarea 

experienței Letoniei ar scurta calea în procesul dezvoltării regionale şi integrării în UE. 

Experienţa României în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare 

Cei 26 de membri ai grupului de lucru responsabil de a identifica soluţia juridică cea mai 

practică pentru livrarea în comun a serviciilor de apă şi canalizare în localităţile Crihana Veche, 

Roşu, Manta şi Cahul au mers în perioada 9-15 septembrie 2012 într-o vizită de studiu în 

România. Deplasarea a avut loc graţie suportului acordat prin intermediului proiectului GIZ 

„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova". În această vizită au participat 

reprezentanţi ai APL, ADR, CRD, Apa Canal Cahul, consilieri raionali, experţi în apă şi 

canalizare. Prin organizarea vizitei de studiu în România, GIZ îşi propune să faciliteze adaptarea 

experienţei de succes a judeţelor Satu Mare și Maramureș la realităţile şi necesităţile raionului 

Cahul. Programul deplasării a inclus vizita în cinci localităţi din judeţul Satul Mare și două din 

Maramureș, România, care au reuşit să găsească o formulă practică de cooperare 

intercomunitară pentru serviciul de apă şi canalizare. 

Instruirea în domeniul sistemului de management și monitorizare a pregătirii proiectelor 

infrastructurale în Polonia, 21-28 octombrie 2012  

Vizita de studiu a avut loc în cadrul ultimei etape a proiectului Ministerului Dezvoltării 

Regionale al Republicii Polone „Consolidarea capacității instituționale a administrației publice 

în Republica Moldova în domeniul pregătirii de proiecte strategice și de infrastructura”, la care 

au participat specialiștii MDRC și ADR.  

Obiectivele vizitei de studiu au vizat: simplificarea procesului de elaborare a documentelor 

strategice și a proiectelor de infrastructură în administrația publică, în contextul noilor provocări 

și tendințe de dezvoltare în Republica Moldova; elaborarea recomandărilor pentru gestionarea și 

monitorizarea elaborării proiectelor strategice și de infrastructură care urmează să fie finanțate în 

cadrul programelor operaționale.  

În cadrul vizitei de studiu au avut loc diverse întruniri, ateliere de instruire și au fost vizitate 

locații în care se implementează proiecte investiționale regionale. 

Administrarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație la nivel local și regional în 

Elveția, 21-27 octombrie 2012  

Întru familiarizarea cu modelele elvețiene de administrare a sistemelor de apă la nivel național și 

local, precum și preluarea practicilor viabile pentru țara noastră, a fost organizată vizita de 

studiu în cantonul ST. Gallen din Confederația Elvețiană, unul din participanții căreia a fost 

directorul ADR Centru.  

Ca rezultat au fost dezvoltate capacități privind dezvoltarea și prestarea de servicii calitative în 

domeniul aprovizionare cu apă și sanitație prin planificarea pe termen lung, divizarea 

responsabilităților,  participarea publicului la luarea deciziilor. 
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Dezvoltarea regională prin cooperarea intercomunitară: cadru conceptual şi practici de 

succes ale Germaniei, 4-10 noiembrie 2012 

Un grup de funcționari ai MDRC, ADR, AAP și reprezentanți ai societății civile au efectuat o 

vizită de studiu în Germania pentru a participa la un program de formare în domeniul 

regionalizării serviciilor publice locale și a implementa, ulterior, experiența în țara noastră, 

organizată în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova", implementat de GIZ. 

Programul de studii este gestionat de către Centrul de Competenţă pentru Dezvoltarea 

Capacităţii Umane (HCD) Europa, Caucaz şi 

Asia Centrală. HCD este o structură de 

dezvoltare a capacităţilor a GIZ. 

În cadrul vizitei, delegația a studiat organizarea 

administrativă a teritoriului Germaniei, 

mecanismul de cooperare a administrațiilor în 

scopul implementării proiectelor durabile, și 

documentele strategice în dezvoltarea 

regională, inclusiv Planul de organizare 

spațială al Germaniei pentru 2007-2013, etc.  

Veaceslav Guțuțui, viceministrul dezvoltării 

regionale și construcțiilor a precizat importanța vizitei prin posibilitatea de a prelua experiența 

vastă a Germaniei în dezvoltarea locală și regională, precum și modele relevante de formare și 

dezvoltare a parteneriatelor intercomunitare. A mai menționat importanța studierii în cadrul 

programului a planificării spațiale și financiare de la nivel federal pînă la cel local bazat pe 

principiul dezvoltării integrate și echilibrate a teritoriului.  

Pe parcursul vizitei au fost consolidate cunoștințele la capitolul administrarea sistemului de 

deșeuri, apă și canalizare, administrație locală și regională. Au fost abordate subiectele ce țin de: 

planificarea strategică în contextul dezvoltării regionale; diverse forme organizaţionale, structuri 

pentru cooperarea intercomunitară; managementul proiectelor, monitorizarea şi evaluarea. 

Vizită de studiu în Letonia, 29 octombrie – 2 noiembrie 2012 

Vizita a avut loc în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea capacităților în dezvoltarea 

regională în Republica Moldova”, participanții căreia au fost reprezentanți ai MDRC. 

Pe parcursul vizitei, au avut loc mai multe ședințe la diferitor instituții publice letone, precum 

sunt: Cancelaria de Stat, Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale, Ministerul 

Finanțelor, Administrația regiunii de planificare Kurzeme, Administrația regiunii de planificare 

Latgale, Consiliul municipal Riga. De asemenea, a avut loc și o vizită în regiunea Kurzeme, 

orașul Ventspils.  

În cadrul vizitei au fost abordate diferite subiecte ce țin de domeniul dezvoltării regionale, cum 

ar fi: elaborarea documentelor strategice la nivel național și regional, modalități de identificare a 

priorităților naționale / regionale de dezvoltare, modalități de desfășurare a apelurilor de 

propuneri de proiecte, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor, baze de date 

statistice ș.a.  

Delegația Republicii Moldova în vizita de studiu 
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Reforma administraţiei publice locale şi regionale în cadrul Parteneriatului Estic  

În perioada 19-21 noiembrie 2012,  de către Institutul de Administrare Publică din Praga, cu 

suportul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe în cadrul Programului 

Parteneriatului Estic al Comisiei Europene, a fost organizată vizita de studiu cu participarea 

reprezentanţilor a 6 ţări din ţările din Estul Europei (Moldova, Armenia, Georgia, Azerbaidjan, 

Ucraina și Belarus). Scopul vizitei a fost familiarizarea cu prioritățile Parteneriatului Estic, 

reformele APL, managementul financiar al APL și lupta împotriva corupției în APL. 

Participanții au avut ocazia să discute aspectele practice ale reformei administraţiei publice din 

Cehia și să realizeze un schimb de bune practice între statele participante.  

Primul Forum anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, Regensburg, Bavaria, 

Germania, 27-28 noiembrie 2012. 

Primul Forum Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și-a celebrat rezultatele primului 

an de la lansarea acestei strategii. 

Gazdele evenimentului au fost landul Bavaria și comisarul UE pentru politica regională, 

Johannes Hahn, iar drept oaspete de onoare  a participat cancelarul german Angela Merkel, care 

a susținut discursul principal și a participat în dezbateri cu publicul. Cancelarul german a 

încurajat actorii Dunării să utilizeze pe deplin șansa pe care o avem în Europa de a trăi într-o 

democrație. 

Strategia Dunării vine cu soluții comune la provocări cu care se confruntă 14 țări și care țin de 

domenii variate, precum transport, securitate, turism, mediu, energie, ocuparea forței de muncă 

și creșterea economică. Republica Moldova a fost reprezentată de coordonatorul național, 

Veaceslav Guțuțui, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor, Svetlana Rogov, șefa 

direcției relații internaționale și atragerea investițiilor din cadrul MDRC, Ion Bodrug, directorul 

ADR Nord, reprezentantul Ministerului Educației, Cancelariei de Stat și consulul general al 

Republicii Moldova la Frankfurt pe Main, Dumitru Socolan. 

Strategia UE pentru regiunea Dunării a fost lansată pe 13 aprilie 2011 și are drept scop atragerea 

investițiilor strategice în domenii cheie, precum și de a crea rețele care să reunească atât 

administrații politice, cât și antreprenori, întreprinderi mici și cercetători pentru a dezvolta 

cooperarea în domenii precum securitatea și turismul. Țările care participă la Strategia UE 

pentru regiunea Dunării sunt:Germania (Baden-Württemberg și Bavaria), Austria, Ungaria, 

Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, 

Muntenegru, Moldova și Ucraina. 
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Concluzii 
 

Ca urmarea a analizei implementării politicii de dezvoltare regională pot fi trasate următoarele 

concluzii principale: 

 Angajamentele Guvernului Republicii Moldova, asumate față de UE la capitolul 

„Dezvoltare Regională”, reflectate în matricea de politici pentru acordarea asistenței sub 

formă de suport bugetar au fost realizate integral 100%.  

 Activitățile în atingerea obiectivului anului au fost realizate cu succes; 

 Rezultate obținute pe parcursul anului în implementarea politicii de dezvoltare regională 

în mare măsură depind de  activitățile și succesele obținute în anii precedenți; 

 Susținerea inițiativelor investiționale economice cu efect multiplicativ trebuie să fie o 

prioritate la identificarea proiectelor de dezvoltare regională, astfel încît orice investiție 

realizată să creeze condiții adecvate și proporționale de atragere a noi investiții. 

 Evaluarea cadrului legal și normativ al dezvoltării regionale a oferit posibilitatea 

planificării activităților de perfecționare a lui; 

 Revizuirea și completarea Strategiilor de dezvoltare ale regiunilor și adoptarea Planurilor 

operaționale regionale pentru perioada 2013-2015 a facilitat direcționarea dezvoltării 

regiunilor pe un termen mediu; 

 Planificare participativă și detaliată asigură realizarea cu succes a măsurilor și 

durabilitatea lor. 

 Consolidarea continuă a capacităților actorilor implicați în realizarea politicii de 

dezvoltare regională este necesară pentru a spori eficiența realizării obiectivelor 

strategice. 

 Actorii principali ai dezvoltării regionale au conștientizat valoarea conlucrării atît la nivel 

național, regional cît și local. 

 Valorificarea integrală a FNDR depinde de corectitudinea și operativitatea în organizarea 

și realizarea acțiunilor de implementare a proiectelor de dezvoltare regională. 

 Monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a Strategiei oferă posibilități de 

intervenire și corectare operativă a acțiunilor pentru a spori eficiența lor. 

 Datele statistice existente actualmente nu permit în de ajuns evaluarea eficientă a 

obiectivelor propuse. 

 Desfășurarea Apelului de propuneri de proiecte a oferit posibilitatea implicării și a 

impulsionat administrațiile publice locale în  pregătirea și realizarea proiectelor și 

programelor de dezvoltare regională ; 

 Colaborarea cu partenerii de dezvoltare naționali și internaționali asigură o platformă 

viabilă de dezvoltare continuă și de ajustare a politicii naționale cu politicile europene în 

domeniu. 
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A n e x e 
 
 

Anexa 1. Notă informativă privind executarea bugetelor ADR Nord, Centru și Sud în 
anul 2012 

 
Analiza devizelor cheltuielilor de organizare și funcționare ale Agențiilor 

Pentru îndeplinirea sarcinilor propuse în planurile operaționale, ADR au planificat pentru anul 

2012 Devize de cheltuieli în valoare totală de 6075,60 mii lei (aprobat conform deciziei CNCDR 

nr 5/12 din 23.02.2012 cu ulterioarele modificări) cu sursa de finanțare integrală din 

FNDR,respectiv:  

1. Fondul de salarizare       4 509,63 mii lei 

2. Deplasări în interes de serviciu       48,577 mii lei 

3. Cheltuieli administrative       1 130,98 mii lei 

4. Dezvoltarea instituțională, activități și promovare     360,52 mii lei 

5. Echipament tehnic, mobilier           25,88 mii lei 

Menționăm că, la începutul perioadei de gestiune (01.01.12) soldul conturilor operaționale ale 

Agențiilor de dezvoltare regională au constituit suma de 131,38 mii lei, inclusiv: ADR Centru – 

101,35 mii lei și ADR Sud – 30,03 mii lei. 

Conform cheltuielilor efective, Agențiile, în anul 2012 au executat suma de 6 207,04 mii lei, 

ceea ce constituie 100 % din suma planificată (Anexa 2), respectiv: 

1. Fondul de salarizare                 4 640,97 mii lei (alocat 2012 +sold 2011) 

2. Deplasări în interes de serviciu       48,58 mii lei 

3. Cheltuieli administrative       1 131,09 mii lei 

4. Dezvoltarea instituțională, activități și promovare     360,52 mii lei 

5. Echipament tehnic, mobilier           25,88 mii lei 

Fondul de salarizare 

Fondul de salarizarea al ADR a fost calculat în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 

11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, în suma 

totală de 4 640,97 mii lei, ceea ce constituie 100 % din suma planificată, respectiv: 
1.1 Salariul calculat(cuprinde: salariul de bază, vechimea în muncă,  

fondul de stimulare, ajutor material, premii unice)           – 3 771,67 mii lei; 

1.2 Contribuții de asigurare socială achitate de angajator    –    745,40 mii lei; 

1.3 Contribuții obligatorii de asigurări medicale achitate de angajator – 123,90 mii lei. 

Deplasări în interes de serviciu 

În temeiul HG nr. 836 din 24.06.2002 cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor din RM, s-au calculat cheltuielile de deplasări în interes de 

serviciu totale pentru ADR în sumă de 48,58 mii lei, ceea ce constituie 100 % din suma 

planificată, respectiv: 

1.1. deplasările locale lei (plecări la MDRC,  

Agenția de Achiziții Publice, instruiri,  
şedinţe în centre raionale, vizite de studiu)    12,18 mii lei; 
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1.2. deplasările internaționale include calculul diurnei   36,40 mii lei. 

Cheltuieli administrative 

Valoarea cheltuielilor administrative contabilizate pentru anul 2012 este de 1 131,08 mii lei, 

ceea ce constituie 100 % din suma planificată. 

1.1  Cheltuieli de arendă a oficiului               – 68,05 mii lei. 

1.2  Cheltuieli de întreţinere a sediului    – 271,94 mii lei 

1.3 Consumabile de birou      – 97,62 mii lei  

1.4  Servicii de comunicare (tel/fax, internet)   – 101,65 mii lei 

1.5  Întreţinerea mijloacelor de transport    – 496,06 mii lei 

1.6  Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul   – 69,96 mii  lei:  

1.7 Alte cheltuieli       – 25,80 mii lei. 

Dezvoltare instituţională, activităţi şi promovare 

La compartimentul dezvoltare instituțională, activități şi promovare a fost valorificată suma 

de 360,52 mii lei , ceea ce constituie 100 % din suma planificată, contabilizate pentru: 

1.1   Materiale promoționale și publicaţii     – 84,83 mii lei; 
1.2  Traduceri de documente (traducerea  

proiectelor, conceptelor de proiecte, paginii Web a ADR etc)   – 18,77 mii lei  

1.3 Cheltuieli pentru conferinţe/seminare     – 256,92 mii lei 

Venituri  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice și a 

Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 

834 din 13.09.2010, au fost încasate venituri în valoare de 66,80 mii lei, provenite din taxa 

pentru documente de licitație, inclusiv: 

- ADR Nord  - 14,8 mii lei; 

- ADR Centru - 43,20 mii lei; 

- ADR Sud  - 8,8 mii lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tender.gov.md/common/acts/achizitii/Legea_privind_achizitiile_publice.doc


Anexa 2. Executarea bugetului (cheltuieli și economii) pe surse de finanțare ale ADR Nord, Centru și Sud pentru anul 
2012, lei 

 

 
 

 



Anexa 3. Proiectele finanțate integral sau parțial din contul FNDR și cheltuielile 
operaționale ale ADR în 2012, mii lei 

 

1 Intersectii culturale (com.Băhrineşti, r.Florești) Nord 1 255,4 1 249,7 1 249,7 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

2 Finisarea construcţiei poligonului pentru 

acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor 

menajere pentru 3 primării (7 localităţi): or. 

Biruinţa,Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul 

Vechi, s. Grigoreşti, s. Tîpleşti,s. Ţîpleteşti), s. 

Heciul Nou

Nord 300,0 268,1 268,1 100,0 Recepția finală va 

avea loc în primul 

trimestru 2013

3 Stabilirea unui sistem de management integrat al 

deșeurilor menajere solide în Regiunea de 

Dezvoltare Nord  (or.Soroca)

Nord 326,4 321,0 321,0 100,0 A fost asigurată 

elaborarea 

documentației tehnice

4 Conectarea ZEL „Bălţi” la utilităţile municipale: 

apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces

Nord 8 096,4 8 261,5 8 261,5 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

5 Renovarea drumului regional internaţional M14 

prin or.Edineţ

Nord 5 467,7 5 361,9 5 361,8 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

6 Reparaţia drumului L-37 Lipcani-Balasineşti-

Corjeuţi-Tîrnova, sectorul din s.Corjeuţi şi 

s.Trinca (prima etapă)

Nord 13 489,2 9 994,2 9 994,2 100,0 Proiect în curs de 

implementare

7 Reabilitarea reţelei de drum public local Pîrliţa-

Dumbrăveni-Vădeni-Floreşti, în lungime de 13,3 

km

Nord 10 000,0 8 439,6 8 439,6 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

8 Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul 

Otaci pentru mediu curat în regiunea de nord (or. 

Otaci)

Nord 4 512,2 6 510,9 6 510,9 100,0 Proiect în curs de 

implementare

9 Finalizarea construcţiei apeductului magistral Bălţi-

Sîngerei cu ramificaţii comunitare

Nord 10 000,0 12 120,9 12 120,9 100,0 Proiect în curs de 

implementare

10 Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna 

Larga – un factor important în activitățile privind 

măsurile active de ocupare a tineretului din regiune

Nord 2 150,8 2 388,9 2 388,8 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

Total ADR Nord 55 598,1 54 916,7 54 916,5 100,0

11 Construcţia platformelor pentru depozitarea 

deşeurilor solide/ managementul deşeurilor solide 

(Vatici, Călărași, Strășeni)      

Centru 8 515,1 1 260,1 1 260,0 100,0 A fost efectuată 

recepția finală, cu 

excepția poligonului

12 Dezvoltarea sistemului de management integrat al 

deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, 

reciclarea, crearea poligoanelor (or.Orhei)

Centru 4 024,2 3 694,7 3 694,7 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

13 Un mediu salubru pentru o dezvoltarea regională 

durabilă (Hîncești)

Centru 7 776,3 8 698,2 8 698,1 100,0 Proiect în curs de 

implementare

14 Salubrizarea localităţilor din raioanele Nisporeni, 

Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu curat şi 

sănătos (Ciorești, Vulcănești, Seliște, Păruceni, 

Ciutești, Valea Nîrnovei (Nisporeni); Micleuşeni, 

Huzun, Dolna (Strășeni); Pîrjolteni, Horodiște 

(Călărași)      

Centru 7 776,0 3 214,8 3 212,3 99,9 Proiect în curs de 

implementare

15 Managementul deşeurilor menajere în localităţile 

Teleneşti şi Sîngerei

Centru 4 552,8 5 288,1 5 288,1 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

16 Crearea sistemlor de management integrat a 

deşeurilor  menagerie pentru 8 localitati Şoldăneşti

Centru 4 500,0 4 360,3 4 360,2 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

nr Denumirea proeictului  Regiune

Suma alocată                    

(decizia CNCDR 

nr.5/12 din 

23.02.2012)

Suma precizată                    

(decizia CNCDR 

nr.17/12 din 

20.12.2012)    

Valorificat 
Valorificat 

(%)
Starea proiectului
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nr Denumirea proeictului  Regiune

Suma alocată                    

(decizia CNCDR 

nr.5/12 din 

23.02.2012)

Suma precizată                    

(decizia CNCDR 

nr.17/12 din 

20.12.2012)    

Valorificat 
Valorificat 

(%)
Starea proiectului

 
17 Îmbunătățirea coeziunii infrastructurii de drumuri 

regionale R3-E581 în Regiunea de Dezvoltare 

Centru (Ulmu, r. Ialoveni)

Centru 2 290,0 1 962,8 1 962,8 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

18 Construcția capitală a porțiunii de drum de 12 km 

pentru 7 localități din Regiunea Centru - acces 

direct la magistrala națională (Răzeni, Mileștii Noi, 

Gangura, Alexandrovca, Misovca, 

Homuteanovca, Cărbuna)

Centru 8 139,0 8 718,4 8 718,4 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

19 Colaborare regională pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor social-economice ale s. Sireţi raionul 

Străşeni (drum)

Centru 9 500,0 10 465,2 10 464,9 100,0 Recepția finală va 

avea loc în primul 

trimestru 2013

20 Dezvoltarea social economica a satului Bujor prin 

renovarea drumului R571-R33 Bujor Mireşti km 

0,00-km3,20

Centru 2 166,7 2 389,6 2 389,6 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

21 Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea 

poluării resurselor naturale prin reconstrucţia 

staţiei de epurare a apelor reziduale, reconstrucţia 

şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare 

(Călărași, s.Tuzara, Seliștea Nouă)

Centru 180,8 1 315,1 1 314,3 99,9 A fost efectuată 

recepția finală

22 Dezvoltarea sistemului public de canalizare si 

epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar 

Teleneşti

Centru 4 000,0 2 166,6 2 166,5 100,0 Proiectul a fost 

stopat. APL urmează 

să- finalizeze 

23 12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 

localităţi (s. Mănoilești, r.Ungheni)

Centru 5 000,0 526,9 526,7 100,0 Proiect în curs de 

implementare

14 Renovarea palatului de cultură din Ungheni Centru 0,0 4 038,5 4 038,5 100,0 Recepția finală va 

avea loc în primul 

trimestru 2013

Total ADR Centru 68 420,9 58 099,3 58 095,1 100,0

24 Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii 

(Căușeni)

Sud 14 657,3 14 703,5 14 703,5 100,0 Proiect în curs de 

implementare

25 Reabilitatea zonei de odihnă şi agrement "Lacul 

Sarat" or. Cahul

Sud 9 000,0 3 710,9 3 710,8 100,0 Proiect în curs de 

implementare

26 Eficientizarea managementului deşeurilor solide 

RDS

Sud 879,9 520,4 520,4 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

27 Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui Sud 10 000,0 15 306,8 15 306,7 100,0 Recepția finală va 

avea loc în primul 

trimestru 2013

28 Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, a 

staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din 

or.Cimişlia; construcţia sistemelor de canalizare, 

staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de 

aprovizionare cu apă a s.Ecaterinovca

Sud 7 921,4 6 167,6 6 167,6 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

29 Apă curată pentru comunităţile bazinului r. Prut.  

(Manta, Crihana Veche, or. Cahul)

Sud 1 238,9 1 199,2 1 199,2 100,0 A fost efectuată 

recepția finală

Total ADR Sud 43 697,5 41 608,4 41 608,2 100,0

Cheltuieli operationale ADR Nord Nord 2 520,4 2 421,4 2421,3 100,0

Cheltuieli operationale ADR Centru Centru 2 240,2 1 608,5 1608,5 100,0

Cheltuieli operationale ADR Sud Sud 2 222,9 2 045,8 2045,8 100,0

TOTAL  (FNDR) 174 700,0 160 700,0 160 695,4 100,0
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Anexa 4. Domeniile de intervenţie incluse în Documentului unic de program pentru 
anii 2013-2015 

Nr. Domeniul de intervenție 

Total Nord Centru Sud 

Nr. pr. 
Suma, 

mil.lei 
Nr. pr. 

Suma, 

mil.lei 
Nr. pr. 

Suma, 

mil.lei 
Nr. pr. 

Suma, 

mil.lei 

1 Aprovizionare cu apă și canalizare, 13 340,23 6 158,16 5 125,41 2 56,66 

  inclusiv proiecte din DUP 2010-2012 4 104,09 3 85,96 1 18,13 0 0,00 

2 Drumuri și căi de acces, 18 593,96 3 83,04 8 316,54 7 194,38 

  inclusiv proiecte din DUP 2010-2012 2 67,96 1 26,12 0 0,00 1 41,84 

3 
Susținerea dezvoltării sectorului 

privat, 
7 102,84 4 61,27 1 14,97 2 26,60 

  inclusiv proiecte din DUP 2010-2012 2 33,82 1 22,22 0 0,00 1 11,60 

4 Protecţie a mediului, 12 118,05 3 55,88 7 40,68 2 21,49 

  inclusiv proiecte din DUP 2010-2012 3 34,87 1 29,97 2 4,90 0 0,00 

5 Turism, 11 98,28 2 28,31 6 58,97 3 11,00 

  inclusiv proiecte din DUP 2010-2012 2 8,20 0 0,00 0 0,00 2 8,20 

  Total 61 1 253,36 18 386,66 27 556,57 16 310,13 

  
inclusiv proiecte din DUP 2010-

2012 
13 248,94 6 164,27 3 23,03 4 61,64 
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Anexa 5. Lista indicatorilor de progres în dezvoltarea regională în anul 2012 
 

 DGDR
ADR 

Nord

ADR 

Centru

ADR 

Sud

1 Agenții de dezvoltare regională create și dotate cu echipament nr. agenții 3 0 1 1 1

2 Personal angajat, inclusiv nr. persoane 62 18 15 15 15

      bărbați 30 8 6 9 7

      femei 33 10 9 6 8

3 Ședințe ale CNCDR nr. ședințe 4 4

4 Decizii CNCDR aprobate nr. decizii 19 19

5 Ședințe ale CRD nr. ședințe 15 5 5 5

6 Decizii CRD aprobate nr. decizii 61 23 17 21

7 Sesiuni de instruire (mese rotunde, ateliere de lucru) organizate nr. sesiuni 170 22 25 34 26

8 Participanți la sesiuni de instruire, inclusiv: persoane/zile 2201 96 505 921 679

      bărbați 1427 50 270 696 411

      femei 774 46 235 225 268

               din care:

      colaboratori ai DGDR / ADR 351 96 84 102 69

      membri ai CRD 296 108 152 36

      aplicanți ai proiectelor 1472 231 667 574

9 Vizite peste hotarele țării efectuate  nr. vizite 17 9 10 8 6

10 Persoane participante la vizite peste hotarele țării, inclusiv: nr. persoane 72 18 13 16 25

      bărbați 51 13 8 13 17

      femei 21 5 5 3 8

                din care:

      colaboratori ai DGDR / ADR 47 18 12 13 4

      membri ai CRD, inclusiv: 4 1 1 2

                       reprezentanți ai autorităților publice locale 3 0 1 2

                       reprezentanți ai sectorului privat 0 0 0 0

                       reprezentanți ai societății civile 0 0 0 0

11 Conferințe, forumuri organizate
nr. evenimente, 7 6 0 1

12 Publicații, inclusiv nr.articole 355 0 150 30 175

     în presa locală 174 8 85 21 60

     în presa națională 206 0 82 9 115

13
Comunicate de presă

nr. 

comunicate 455 105 155 90 105

14 Ieșiri la TV nr. ieșiri 93 5 41 15 33

15 Ieșiri la radio nr. ieșiri 287 91 55 15 33

16 Accesări ale paginii web nr. accesări 165274 10749 49408 60084 45033

17 Proiecte incluse în Planul operațional regional, din acestea nr. proiecte 108 27 63 18

      incluse în Documentul unic de program 56 19 23 14

18 Proiecte în curs de implementare finanțate din: nr. proiecte 35 13 16 6

      FNDR 30 11 14 5

      GIZ 5 2 2 1

19
Acorduri de parteneriat cu privire la implementarea proiectelor 

încheiate nr. acorduri 17 8 7 2

20 Parteneri ai proiectelor în implementare nr. parteneri 101 35 59 7

21 Parteneri de dezvoltare nr. parteneri 3 2 2 2 3

Nr/

or
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2012
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