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Sumar 

Prezentul raport reflectă activitățile realizate pe parcursul anului 2013, privind 

implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională 2013-2015, care a fost 

aprobată de către Guvern la 4 septembrie 2013 prin hotărîrea nr. 685.  Aceasta 

reprezintă o continuare logică a Strategiei naționale de dezvoltare regională, aprobată 

prin Hotărîrea de Guvern nr. 158 din 4 martie 2010, care a fost realizată în perioada 

anilor 2010-2012. 

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională reprezintă principalul document de 

planificare strategică a politicii de dezvoltare regională. Acest document defineşte 

instrumentele și mecanismele de realizare a obiectivului general strategic, care constă 

în „Dezvoltarea echilibrată și durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii 

Moldova”. 

Activităţile MDRC orientate spre dezvoltarea domeniului de dezvoltare regională au 

fost desfăşurate în conformitate cu Planul de activitate a Ministerului pentru anul 

2013, care vine întru realizarea priorităţilor stabilite în Programul de activitate al 

Guvernului ”Integrare europeană: libertate, democrație, bunăstare 2013-2014” și în 

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională 

pentru anii 2013-2015. 

Pentru anul 2013, MDRC, prin realizarea activităţilor de bază, şi-a propus realizarea 

următoarelor obiective specifice stabilite: 

1. Perfecționarea cadrului legal și normativ în domeniul dezvoltării regionale; 

2. Susținerea dezvoltării durabile a regiunilor și  asigurarea unui sistem urban 

policentric; 

3. Consolidarea capacităților instituțiilor de dezvoltare regională în toate regiunile 

țări; 

4. Diminuarea disparităților locale, inter- și intra- regionale; 

5. Elaborarea și promovarea planificării integrate și participatorii în procesul de 

dezvoltare regională. 

Realizarea acestor obiective este asigurată de DGDR din cadrul MDRC și instituțiile 

de dezvoltare regională subordonate, prin conlucrarea eficientă cu partenerii de 

dezvoltare  și în colaborare cu reprezentanții ministerelor sectoriale și cu autoritățile 

publice locale. 

Astfel, pe parcursul anului: 

- a fost elaborată și aprobată Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru 

anii 2013-2015; 

- a fost valorificat integral Fondul național pentru dezvoltare regională; 
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- au fost implementate proiecte de dezvoltare regională în localitățile țării cu un 

volum total de investiții de 184, 5 mil. lei; 

- a fost demarat procesul de planificare regională sectorială; 

- 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. 

Rezultatele obținute în implementarea politicii de dezvoltare regională în anul 

respectiv își iau începutul din rezultatele și succesele anilor precedenți. Prin 

implicarea activă a actorilor principali ai dezvoltării regionale în toate domeniile 

prioritare, a fost posibilă realizarea cu succes a activităților planificate, orientate spre 

realizarea obiectivului general strategic. 

 

 

OBIECTIVUL 1: Perfecționarea cadrului legal și normativ în domeniul 
dezvoltării regionale. 

Una din principalele activități identificate în Planul de acţiuni privind implementarea 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2013-2015 este revizuirea cadrului 

legal existent în domeniul dezvoltării regionale. 

Acțiunea 1.1: Modificarea și completarea Legii nr. 438 din 28.12.2006 
privind dezvoltarea regională în RM. 

Pe parcursul anului 2013, prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale și 
construcțiilor Nr. 50 din 19 aprilie 2013 a fost constituit grupul de lucru privind 

elaborarea propunerilor de completare și modificare a  Legii privind dezvoltarea 

regională în RM. 

La data de 30 aprilie 2013 a avut loc ședința de constituire a Grupului de lucru și 
aprobarea Planului de acțiuni, în urma căreia s-a decis de a elabora o notă informativă 

cu privire la analiza cadrului legislativ existent și argumentarea necesității 
modificării și completării legii, în termen de 2 luni. Nota informativă a fost pregătită 

în cadrul DGDR și a fost transmisă spre examinare și aprobare conducerii 

ministerului la sfîrșitul lunii iunie 2013.  

Pe parcursul anului, au avut loc consultări cu experții din cadrul proiectului 

Twinning, pe componenta I ”Îmbunătăţirea structurii instituţionale, a cadrului 

legislativ şi de reglementare pentru dezvoltarea regională”, care au prezentat 

concluziile integrate cu privire la propunerile de modificare și completare identificate 

și conforme directivelor UE, acestea fiind expuse în proiectul unui raport final și 
inclusiv în proiectul Legii cu privire la dezvoltarea regională, elaborat de către 

experții UE.   

Conform Planului de acțiuni cu privire la elaborarea cadrului conceptual de realizare 

a politicii de dezvoltare regională în UTA Găgăuzia, aprobat prin Decizia CNCDR 
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nr. 16/12 din 20.10.2012, au fost desfășurate consultări cu reprezentanții autonomiei 

întru identificarea propunerilor de modificare și completare a Legii privind 

dezvoltarea regională în Republica Moldova nr. 438 din 28.12.2006. În acest context, 

au fost prezentate propunerile reprezentanților Adunării Populare din Găgăuzia, și 

prin urmare a fost elaborat Tabelul de divergențe, coordonat cu conducerea 

Ministerului. În continuare urmează a fi desfășurată o nouă ședință, în cadrul căreia 

vor fi discutate obiecțiile față de propunerile înaintate. 

Acțiunea 1.2: Ajustarea cadrului legislativ în domeniul planificării 
teritoriale cu politicile de dezvoltare regională ale 
Republicii Moldova 

În vederea realizării acțiunii respective au fost întreprinse un șir de măsuri în cadrul 

proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale în 

RM”. Astfel au fost realizate revizuiri ale cadrului de reglementare în domeniul 

planificării teritoriale și urbanismului din RM.  

Scopul revizuirilor efectuate a constat în identificarea necesităţilor de elaborare a 

cadrului de reglementare pentru planificarea teritorială în conformitate cu 

experienţele de succes ale UE, astfel încît DR să se înrădăcineze mai bine în 

planificarea bazată pe resurse. Revizuirea a fost menită să producă recomandări 

privind modificarea legislaţiei referitoare la planificarea teritorială.   

Aceste activități au fost efectuate de către experţii UE împreună cu actorii interesaţi 

din Moldova. Activităţile structurilor administrative şi ale instituţiilor din domeniul 

planificării teritoriale au fost evaluate prin prisma următoarelor aspecte-cheie: 

1. procesul de consultări dintre toţi actorii interesaţi; 

2. responsabilităţile principalelor instituţii responsabile de politici; 

3. procesul interministerial (acest aspect este deosebit de relevant pentru a asigura 

eficienţa diferitor domenii ale politicilor); 

4. metodologia elaborării noilor reglementări şi politici, etc. 

Au fost lansate experienţe locale (realizate prin prisma unei abordări participative în 

cadrul comunităţilor locale) pentru a identifica principalele provocări ale planificării 

teritoriale pentru Republica Moldova şi pentru regiunile sale de dezvoltare. Un șir de 

activități au avut loc în 3 localități - (Soroca, Cimișlia, Ialoveni,) la etapa incipientă a 

Activităţii 2.2 ”Analiza legislației existente, a metodelor și practicilor de planificare 

teritorială”, fapt care i-a permis echipei Twinning de a avea o viziune clară şi o 

confirmare valoroasă a concluziilor sale legate de procesul de analiză a legislaţiei 

primare şi secundare. 

Totodată, a devenit posibil ca echipa Twinning, în cadrul Componentei 2 ”Planificare  

teritorială și dezvoltare regională integrată într-un singur cadru de planificare”, să 

construiască prima versiune a unei scheme globale integrate şi coerente de planificare 

spaţială, de la nivelul naţional la cel local. Această schemă îşi propune de a reuni, la 

nivelele teritoriale relevante, politicile de dezvoltare şi urbanismul.  



7 

 

Concluziile revizuirii legislaţiei primare şi secundare, precum şi modul în care 

acestea sunt astăzi realmente implementate la nivel local, au fost împărtăşite şi 

discutate în luna martie 2013 cu autorităţile locale, în cadrul a 3 seminare regionale, 

la Cahul (Sud), Orhei (Centru) şi Soroca (Nord). 

Schema globală de implementare a planificării spaţiale menţionată mai sus a fost 

prezentată pentru informare şi discuţii în cadrul acestor 3 seminare regionale, unde au 

avut loc foarte fructuoase dezbateri şi schimburi de opinii. 

La 28 martie 2013, a fost organizată o reuniune inter-ministerială finală, în vederea 

diseminării concluziilor principale ale acestei activităţi, discutării rezultatelor celor 3 

seminare regionale şi confirmării priorităţilor.  

Cu această ocazie, s-a decis crearea unui grup de lucru inter-ministerial permanent 

sub conducerea MDRC pentru a alimenta şi actualiza viitoarele abordări legislative şi 

normative ce urmează a fi elaborate în viitorul apropiat în cadrul proiectului 

Twinning. 

Pe parcursul semestrului II au mai fost realizate încă 2 seminare naționale, în iulie și 

în noiembrie, în cadrul cărora au fost puse în discuție propunerile experților de 

integrare a celor 2 politici într-un singur cadru de planificare, și anume prin 

elaborarea unui Program Operațional național (PO). Acest PO va reuni toate 

strategiile, planurile, programele și proiectele de dezvoltare ale administrațiilor 

publice centrale sectoriale, obținînd astfel coordonarea, conlucrarea și ajustarea 

politicilor APC în Republica Moldova. La evenimente au participat reprezentanți ai 

autorităților publice centrale de specialitate, precum și reprezentanți ai 

administrațiilor locale de ambele nivele.  

În baza revizuirii legislaţiei şi a contribuţiilor participanţilor la primele vizite de 

studiu, în Letonia în luna octombrie 2012, în Franţa în luna aprilie 2013, România în 

iunie 2013 și Franța în octombrie 2013, experţii UE au propus revizuirea legislaţiei 

(primare şi secundare) în scopul modernizării sistemului de planificare spaţială a 

Republicii Moldova. 

Legislaţia revizuită va permite, de asemenea, de a lua în consideraţie lecţiile învăţate 

de statele membre ale UE în urma implementării politicii europene de coeziune şi 

DR, cum ar fi, de exemplu, importanţa implicării actorilor interesaţi şi aproprierea 

planurilor şi proiectelor, planificarea participativă, abordarea integrată, 

responsabilitate şi răspundere. 

Acțiunea 1.3: Modificarea și completarea HG nr. 127 din 08.02.2008 cu 
privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438 din 
28.12.2006 privind dezvoltarea regională în RM 

Elaborarea propunerilor de modificare și completare a HG nr. 127, urmează a fi 

prezentate drept urmare a aprobării propunerilor de modificare și completare a Legii 

privind dezvoltarea regională în RM.  



8 

 

Acţiunea 1.4:  Constituirea cadrului instituțional pentru implementarea 
politicii de dezvoltare regională în Regiunile de Dezvoltare 
Chișinău, UTA Găgăuzia, Transnistria 

La data de 29 octombrie 2012, în cadrul ședinței CNCDR, a fost aprobată Decizia nr. 

16/12 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni cu privire la elaborarea cadrului 

conceptual de realizare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova. În 

acest context, pe parcursul semestrului I 2013, au fost desfăşurate următoarele 

activităţi. 

La data de 8 februarie 2013, în cadrul şedinţei CNCDR, a fost aprobată Decizia nr. 

1/13 cu privire la constituirea Comisiei interministeriale pentru elaborarea cadrului 

conceptual de realizare a politicii de dezvoltare regională în UTA Găgăuzia. În data 

de 5 martie 2013, a avut loc şedinţa de constituire a Comisiei interministeriale pentru 

elaborarea cadrului conceptual de realizare a politicii de dezvoltare regională în UTA 

Găgăuzia, unde s-a decis de a fi efectuată o şedinţă comună cu reprezentanţii UTA 

Găgăuzia, pentru a realiza un Plan de acţiuni cu privire la elaborarea cadrului de 

reglementare a politicii de dezvoltare regională în UTA Găgăuzia. 

La data de 3 aprilie 2013 în or. Comrat a fost desfășurată ședința comună a Comisiei 

interministeriale și a reprezentanților Adunării Populare și Comitetului Executiv al 

Găgăuziei, pe parcursul căreia a fost prezentat cadrul legal și normativ de 

implementare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova. La sfîrșitul 

ședinței s-a decis: 

- Constituirea prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor a unui 

Grup tehnic de lucru, în care să fie incluși reprezentanți din partea UTA 

Găgăuzia și reprezentanți ai ministerelor: dezvoltării regionale și construcțiilor, 

finanțelor, economiei, justiției, Cancelariei de Stat, grupul de lucru a fost 

constituit prin Ordinul Ministrului nr.57 din 2 mai 2013; 

- Desfășurarea unor seminare de informare în UTA Găgăuzia cu participarea 

reprezentanților APL și ONG din autonomie; 

- Desfășurarea unor seminare de instruire și familiarizarea cu modul de 

funcționare al ADR, CRD și procesul decizional în cadrul regiunilor de 

dezvoltare; 

- Desfășurarea unor mese rotunde pentru identificarea mecanismelor de creare a 

instituțiilor de dezvoltare regională în autonomie și demararea elaborării 

procesului de programare în regiune. 

La data de 30 mai, la Comrat a fost desfășurat un seminar, care a avut scopul de a 

familiariza participanții cu politicile naționale și europene în domeniul dezvoltării 

regionale, precum și managementul proiectelor regionale cu finanțare din fondurile 

structurale ale UE. La seminar au participat conducerea Adunării Populare, 

Comitetului Executiv, primarii din localități, reprezentanți ai ONG din autonomie, 

precum și unii membri ai grupului tehnic de lucru creat prin ordinul Ministrului 

dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 57 din 2 mai 2013 și reprezentanții ADR 
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Sud. Seminarul a fost asistat de către experții proiectului UE Twinning ”Consolidarea 

capacităților de dezvoltare regională în Republica Moldova”, reprezentanți din Franța 

și Letonia. 

Prima ședință a Grupului de lucru a avut loc la data de 25 iulie curent și s-a desfășurat 

în incinta ADR Sud, unde s-au discutat aspecte ce țin de cadrul legislativ, cadrul 

instituțional, procesul de selectare a proiectelor și modul de finanțare al proiectelor și 

al agențiilor. În baza acestora, reprezentanții UTA Găgăuzia urmau să elaboreze 

viziunea proprie față de implementarea politicii de dezvoltare regională în regiune. 

La data de 24 septembrie 2013 în incinta MDRC a fost desfășurată o altă ședință 

conform Planului de acțiuni aprobat de către CNCDR. Din motiv că la ședință a 

participat doar o singură persoană, reprezentant al Comitetului Executiv al UTA 

Găgăuzia, au fost purtate discuții neoficiale și s-a decis: 

- Membrii grupului de lucru vor înainta, pînă la data de 08.10.2013, propuneri 

privind modificarea Legii privind dezvoltarea regională în RM. 

- MDRC va examina propunerile înaintate și va include acestea în proiectul Legii 

privind modificarea și completarea Legii privind dezvoltarea regională în RM 

care se află în proces de definitivare. 

- Următoarea ședință a grupului de lucru va fi organizată la data de 22.10.2013. 

Astfel, în cadrul acestei ședințe a grupului tehnic de lucru, la care au fost puse în 

discuții unele propuneri de modificare a Legii nr.438 din 28 decembrie 2006 

privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, elaborate de reprezentanții 

Adunării Populare a UTA Găgăuzia. Ședința nu a fost deliberativă din motivul 

absenței a 4 reprezentanți din UTA Găgăuzia și reprezentanților APC. 

Prin scrisoarea Adunării Populare a Găgăuziei Nr. 481-03/1-13 din 11.11.2013, au 

fost prezentate propunerile acestora cu privire la necesitățile de modificare a Legii 

Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională. În acest context, DGDR a 

elaborat un tabel de divergențe care a fost coordonat cu conducerea Ministerului, și 

urmează a fi desfășurată o nouă ședință, pentru a discuta obiecțiile Ministerului cu 

privire la propunerile înaintate. 

De asemenea, reprezentanții UTA Găgăuzia au fost implicați în diferite sesiuni de 

instruiri desfășurate în cadrul MDRC cu participarea experților UE în domeniu, cu 

suportul proiectului Twinning: 

- 30 mai 2013, seminar cu genericul „Politica europeană de vecinătate”; 

- 10 septembrie 2013, seminar cu genericul „Managementul politicii de dezvoltare 

regională în cadrul politicilor UE”. 

Acţiunea 1.5:  Actualizarea Manualului Operațional al FNDR și prezentarea 
propunerilor de modificare  

În perioada de 19-25 aprilie o misiune de experți polonezi au avut întrevederi cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Economiei, Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și cu reprezentanții CRD Centru în 
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cadrul proiectului pentru eficientizarea procesului de elaborare a documentelor 

strategice și a proiectelor de dezvoltare regională în administrația publică din 

Moldova. Experții polonezi în Moldova, prin intermediul acestor întrevederi, au avut 

scopul de a examina Manualul Operațional al FNDR, pentru a perfecționa procedurile 

de evaluare și selectare a proiectelor finanțate din FNDR și prin urmare au elaborat 

un raport care conține recomandări cu privire la  actualizarea acestuia.  

Acţiunea 1.6: Actualizarea Manualului Operațional al ADR 

Reieșind din experiența acumulată, colaboratorii DGDR au inițiat revizuirea 

Manualului  Operațional al ADR. A fost creat un grup de lucru în componența căruia 

au fost incluşi reprezentanţi din cadrul DGDR, cît şi ai Agenţiilor de dezvoltare 

regională.  

În urma desfășurării primei ședințe de lucru, care a avut loc la data de 31 mai 2013, 

au fost discutate principalele momente privind structura Manualului şi actualizarea 

compartimentelor din Manual de către fiecare Agenție, cu prezentarea propunerilor 

către MDRC. În acest timp, au fost analizate și dezvoltate compartimentele ce țin de 

planificarea și programarea dezvoltării regionale, managementul financiar, 

managementul programelor și proiectelor de dezvoltare regională, comunicare și 

identitate vizuală, achiziții publice, relații de cooperare și atragere a investițiilor ș.a. 

Consultările din perioada de elaborare a Manualului Operaţional au permis echipei să 

formuleze un şir de recomandări de îmbunătăţire de ordin legislativ și conceptual cu 

privire la prezentul document şi ajustarea lui la necesităţile actuale. Astfel, în urma 

prezentării propunerilor de modificare și completare, Manualul Operațional al ADR a 

fost elaborat și aprobat prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor 

nr. 161 din 21 noiembrie 2013.   

Manualul actualizat va contribui la asigurarea realizării cu succes a activităților 

desfășurate în cadrul instituțiilor implicate în procesul de realizare a politicii de 

dezvoltare regională.  

Acţiunea 1.8: Ajustarea prevederilor politicii de dezvoltare regională ale  
 RM cu cele ale UE 

Prevederile prezentei acțiuni sunt realizate în comun cu experții proiectului Twinning 

„Consolidarea capacităților în dezvoltarea regională a Republicii Moldova”. În acest 

sens, experții din cadrul proiectului, fiind reprezentanți ai instituțiilor specializate în 

domeniu din Franța, România și Letonia, au acordat ajutor reprezentanților MDRC în 

procesul de elaborare a:  

- proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională; 

- propunerilor de modificare și completare a Legii privind dezvoltarea regională; 

- propuneri de integrare a politicii de dezvoltare regională și a politicii de 

planificare teritorială într-un cadru comun de planificare, prin elaborarea unui 

Program Operațional; 
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- propuneri metodologice de actualizare a documentelor de planificare teritorială 

și urbanism la nivel local, regional și național, prin propunerea unor scheme 

generale de planificare. 

Astfel, fiecare etapă de elaborare a proiectelor a fost coordonată cu experții străini, 

pentru a asigura corelarea prevederilor politicilor naționale cu cele comunitare. 

 

 

OBIECTIVUL 3: Consolidarea capacităților instituțiilor de dezvoltare 
regională în toate regiunile țării 

Pe parcursul anului 2013 DGDR a asigurat dezvoltarea unui cadru comun de 

cooperare şi consolidare a capacităţilor actorilor regionali în scopul asigurării unei 

mai bune absorbţii a fondurilor structurale şi naţionale, destinate proiectelor de 

dezvoltare regională. 

Dezvoltarea capacităţilor instituțiilor de dezvoltare regională s-a realizat printr-o 

diversitate de evenimente, seminare de instruire, ateliere de lucru desfășurate de către 

colaboratorii DGDR în comun cu ADR, colaboratorii altor subdiviziuni ale MDRC, 

cu participarea autorităţilor publice centrale şi locale, reprezentanţi ai  sectorului non-

guvernamental şi de afaceri. 

Scopul activităţilor de dezvoltare a capacităţilor actorilor regionali pentru perioada 

anului 2013 au fost:  

- consolidarea capacităților de planificare strategică şi raportare; 

- perfecţionarea competenţelor de conlucrare în domeniul dezvoltării regionale; 

- dezvoltarea abilităţilor practice de a derula cu succes proiectele în proces de 

implementare, 

- dezvoltarea capacităţilor de monitorizare şi raportare a implementării 

proiectelor,  

- consolidarea capacităţilor de cooperare eficientă între actorii regionali.  

Avînd în vedere valoarea acestui obiectiv, DGDR îşi concentrează eforturile în 

cultivarea sensibilităţii tuturor actorilor regionali faţă de componenta dezvoltare 

regională.  

Pentru consolidarea capacităților instituționale ale celor trei Agenții, reieșind din 

politicile naționale și regionale actualizate, sporirii volumului și sarcinilor de lucru, 

precum și extinderea domeniilor de intervenție a ADR în Regiunile de Dezvoltare 

Regională, a apărut necesitatea extinderii personalului Agențiilor. Ca urmare, în luna 

martie a fost lansat concursul pentru suplinirea funcțiilor de specialist în probleme de 

planificare strategică și programare (5 unități), specialist în managementul proiectelor 

(6 unități).  
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Acţiunea 3.1: Elaborarea  planurilor anuale de instruiri în domeniul 
dezvoltării regionale 

Programul anual de instruire în domeniul dezvoltării regionale reprezintă 

"curriculumul" general elaborat în scopul asigurării competențelor necesare actorilor 

de dezvoltare regională pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient. Programul a 

fost elaborat în baza analizei necesităților de instruire pentru anul 2013, precum și în 

baza propunerilor înaintate de ADR-uri. Acesta prevede un şir de tematici de 

instruire, potențiali participanți, conținutul formării și perioada propusă pentru 

desfășurare.  

Grupurile-țintă ale programului sunt personalul DGDR, personalul ADR Nord, 

Centru, Sud, reprezentanții administrației publice centrale și locale, membrii CRD. 

Totodată, ADR-urile au elaborat propriul plan de instruiri, stabilind ca grupuri ţintă 

angajaţii din ADR, APL şi ONG din regiuni. 

Programul de instruiri pentru 2013 prevede 8 tematici de instruire, care urmează a fi 

realizate pe parcursul anului cu suportul partenerilor de dezvoltare (GIZ, proiectul 

Twinning ș.a.). Totodată, planul prevede posibilitatea de a realiza și alte training-uri 

în funcție de necesitățile curente ale actorilor dezvoltării regionale. 

Acţiunea 3.2: Fortificarea capacităților actorilor implicați în procesul de 
implementare a politicii de dezvoltare regională 

În vederea realizării Programului respectiv s-a conlucrat activ cu instituţiile de 

dezvoltare regională, cît şi cu partenerii de dezvoltare ai MDRC, au fost implicate și 

alte subdiviziuni ale ministerului: Direcția relații internaționale și atragerea 

investițiilor, Direcția arhitectură, proiectări, urbanism și amenajarea teritoriului, 

Direcția financiară.   

În acest context, au fost luate în calcul necesităţile curente de instruire ale angajaţilor 

DGDR, ADR, care au fost dezvoltate sub formă de sesiuni de instruire suplimentar la 

cele incluse în Program pentru anul 2013. 

Astfel, în cadrul proiectului Twinning, obiectivul principal al căruia este susținerea 

dezvoltării și implementării politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova și 

consolidarea capacităților instituționale ale MDRC, CNCDR și CRD, în cadrul 

Componentei I „Analiza şi propuneri de revizuire a cadrului legislativ cu privire  la 

dezvoltarea regională şi a procedurilor de programare” au fost organizate 3 sesiuni 

de instruire pe tema: ”Un cadru juridic pentru o nouă politică de dezvoltare 

regională în Republica Moldova”, în scopul consolidării cunoştinţelor actorilor 

regionali în domeniul conceptului dezvoltării regionale şi al opţiunilor principale 

oferite de experţii europeni privind politica de dezvoltare regională. Au fost puse în 

discuție, împreună cu actorii naţionali, regionali şi locali propunerile experţilor 

privind cadrul juridic pentru noua politică de dezvoltare regională şi consecinţele sale 

pentru implementarea politicii în teritoriu. În cadrul  sesiunilor de instruire au 

participat peste 85 de persoane, reprezentanți ai APL de nivelul I și II, membrii CRD 

cît și reprezentanți ai autorităților publice centrale. 
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În cadrul Componentei II ”Integrarea planificării teritoriale și a dezvoltării 

regionale într-un singur cadru de planificare” au avut loc 3 sesiuni de instruire în 

cadrul cărora au fost instruiți  peste 100 de reprezentanți ai APL de nivelul I și II, 

organizate în regiunile de dezvoltare ale RM. A fost prezentat conceputul 

Componentei 2, provocările planificării spațiale la nivel național, regional, raional, 

municipal și comunal. Pe perioada anului 2013 în cadrul aceleiași componente, au 

avut loc 3 seminare inter-ministeriale, la care au fost prezenți peste 77 de persoane.  

În cadrul Componentei III „Consolidarea capacităţilor MDRC” au fost selectate 6 

proiecte-pilot din regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud, iar experții europeni, 

în comun cu reprezentanții MDRC au avut sarcina de a contribui la dezvoltarea 

capacităților reprezentanților APL în domeniul elaborării propunerilor de proiecte, 

precum și de a îmbunătăți notele conceptuale propriu-zise.  

În acest context, în cadrul a 31 de sesiuni, au fost instruiți diverși actori regionali, 

care vor participa nemijlocit la elaborarea și implementarea acestor proiecte. 

Mai multe misiuni ale experților francezi și români au fost în regiunile de dezvoltare 

ale RM, iar ulterior, experții proiectului au elaborat un Ghid metodologic ce conține 

informații privind etapele necesare ce urmează a fi realizate pentru elaborarea unui 

proiect de succes.  

Au avut loc şi alte instruiri importante pentru creşterea capacităţilor în domenii 

conexe dezvoltării regionale, prin participarea colaboratorilor DGDR la seminare 

deschise, ateliere și forumuri organizate de alte instituții, în domeniul parteneriatului 

estic, dezvoltării agriculturii și mediului rural, servicii publice de gospodărie 

comunală, planificare urbană, noi provocări și concepte  în domeniul migrației.  

Pe parcursul anului 2013, în total au fost realizate 40 de sesiuni de instruire, peste 500 

de persoane instruite conform tematicilor din cadrul Programului cît și 

complementare acestuia, în domeniul planificării strategice și programării, 

managementul ciclurilor de proiecte în domeniile prioritare SDR, promovarea 

politicilor UE în domeniul dezvoltării regionale ș.a., oferind posibilitate celor 

implicați de a desfășura activitățile într-un mod eficient și cu rezultate durabile. 

Sesiunile de instruire s-au desfășurat sub diferite forme, cum ar fi seminare 

informative, ateliere de lucru, mese rotunde, vizite de studiu organizate de MDRC, 

ministerele din ţară cu domenii conexe dezvoltării regionale, partenerii de dezvoltare 

GIZ, organizaţii obşteşti,etc. 

Perioada de raportare ianuarie – decembrie 2013 a fost caracterizată printr-o 

cooperare strînsă dintre GIZ, MDRC și cele trei ADR-uri, în domeniul utilizării 

eficiente a fondurilor adiționale în valoare de 5,3 milioane euro, acordate de către 

Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), pentru 

investiţii în infrastructură, pentru dezvoltarea regională în cele trei sectoare: eficienţa 

energetică a clădirilor publice, managementul deşeurilor solide şi aprovizionare cu 

apă şi canalizare.  
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Dezvoltarea capacităților administrațiilor locale și regionale și a structurilor de 

dezvoltare (ADR și CDR), în scopul elaborării Planurilor Regionale Sectoriale, a 

început în 2012, cu o serie de ateliere de lucru, la care au participat membrii 

grupurilor de lucru constituite din reprezentanții consiliilor raionale, ADR, MDRC și 

ministerele de sector, pentru fiecare din sectoarele prioritare – AAC, MDS şi EE a 

clădirilor publice. 

Acţiunea 3.3: Asigurarea schimbului de experiență prin organizarea 
vizitelor de studiu a colaboratorilor MDRC, ADR și a 
membrilor CRD și a CNCDR 

Pe parcursul anului 2013, DGDR a menținut relații de colaborare cu reprezentanți ai 

instituțiilor de dezvoltare regională din Franța, Italia, Spania, Polonia, România. În 

acest sens, au fost efectuate vizite de colaborare în Franța, Italia, Spania și România 

de către reprezentanții MDRC și ADR. Toate aceste evenimente desfășurate cu 

actorii de dezvoltare regională din străinătate au avut drept scop schimbul de 

experiență în domeniul dezvoltării regionale întru îmbunătățirea calității 

implementării politicilor regionale, elaborării propunerilor de proiecte prin însușirea 

și valorificarea experienței pozitive a țărilor dezvoltate, dar şi în scopul evitării unor 

greşeli, prin care au trecut ţările vecine în acest domeniu. 

 Vizită de studiu în Franța 

Pe parcursul primului semestru de activitate în cadrul proiectului Twinning 

”Consolidarea capacităților în dezvoltarea regională în Republica Moldova” a avut 

loc vizita de studiu în Paris, Franța. În cadrul acesteia au participat 5 reprezentanți ai 

ministerului din cadrul DGDR și DGACL.  

Vizita de studiu a avut scopul de a ne familiariza cu modul de activitate al 

autorităților publice centrale și a celor locale în realizarea politicilor de dezvoltare 

regională.  

În acest context, au fost vizitate mai multe instituții, după cum urmează: 

1. Ministerul de Interne al Franței, data vizitei 22.04.2013  

În cadrul acestei instituții au fost prezentate și purtate discuții cu privire la 

următoarele subiecte: 

- Istoria organizării teritorial-administrative – în cadrul căreia a fost prezentat 

modul și etapele împărțirii teritoriului francez, pînă la ziua de azi, dar și 

premisele care au contribuit la realizarea reformelor. 

- Organizarea Ministerului de Interne – la acest compartiment, a fost prezentată 

organigrama și atribuțiile fiecărui departament din cadrul ministerului, precum 

și legislația de care se conduc aceștia în procesul său de activitate. 

- Descentralizarea – s-a realizat în trei etape de-a lungul timpului. Ultima etapă a 

descentralizării a început în 1982, odată cu adoptarea Legii cu privire la 

descentralizarea administrativă (documentul are circa 250 pagini).  
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- Desconcentrarea – reprezintă instituții ale guvernului (prefecturi și 

subprefecturi), ale căror rol este de a urmări cum are loc realizarea politicilor 

naționale în regiuni și aglomerații. 

2. DATAR (Delegația interministerială de amenajare a teritoriului și atractivității 

regionale) data vizitei 24.04.2013  

DATAR este o instituție ce se supune direct primului-ministru, dirijată de către un 

prefect, iar rolul acesteia este de a asigura o bună amenajare a teritoriului și 

asigurarea coeziunii acestuia. De asemenea, a fost prezentată și organigrama 

instituției, dar și specificul acesteia în procesul de realizare a politicii de dezvoltare 

regională.  

3. Prefectura Ile de France, data vizitei 24.04.2013 

În cadrul întrunirii au fost prezentate informații cu privire la proiectele implementate 

în cadrul regiunii, dar și proiecte ce urmează a fi planificate. Astfel, în perioada 2006-

2011, regiunea a dispus de investiții în valoare de 750 mln. Euro. Pentru perioada 

următoare, regiunea are un portofoliu de proiecte de circa 4 mld. Euro, eforturile fiind 

fortificate în cartierele defavorizate, unde sunt două probleme majore: (i) lipsa 

locurilor de muncă și (ii) lipsa spațiului locativ. 

4. Ministerul Ecologiei, Dezvoltării Sustenabile și al Energiei,  

data vizitei 25.04.2013 

În cadrul ședinței au fost făcute două prezentări: (i) cu privire la planificarea spațială 

și (ii) cu privire la politica transportului pe întreg teritoriul țării. Astfel, au fost 

prezentate premisele și istoria dezvoltării teritoriului în Franța, axîndu-se mai mult pe 

regiunea Parisului. Au fost prezentate și documentele de planificare spațială. În ce 

privește politica transportului, a fost prezentată informația cu aspect social (formarea 

costurilor, subvenții, precum și alte prevederi care vor contribui la faptul că populația 

nu va mai utiliza transportul propriu, ci doar cel public). 

5. Subprefectura Haut de Seine, data vizitei 25.04.2013 și Subprefectura Val de 

Marne, data vizitei 26.04.2013 

În cadrul acestor instituții au fost prezentate modalitățile de conlucrare dintre puterile 

centrale și cele ale autorităților publice locale. Au fost prezentate organigramele și 

atribuțiile fiecărui departament și, de asemenea, s-a menționat rolul acestora în 

procesul de implementare a strategiilor, programelor și proiectelor inițiate de către 

Guvern. Au fost prezentate și modalitățile de lucru cu Consiliul Regional, precum și 

atribuțiile acestuia. 

 Vizită de studiu în Italia, Spania. 

Reprezentanţii MDRC și ai agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud din 

Republica Moldova, au învăţat din experienţa ţărilor UE cum sunt promovate 

politicile de dezvoltare regională, vizitînd în acest scop în perioada 20-30 ianuarie 

curent regiunile Lazio, Emilia Romagna şi Veneto din Italia şi oraşul Zaragoza din 

Spania.  
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În Italia delegaţia Republicii Moldova a fost găzduită de 3 agenţii care 

implementează politicile de dezvoltare ale Guvernelor Regionale, prin crearea de 

parteneriate între instituţii, organizaţii şi asociaţii pentru o abordare integrată a acestei 

politici. Printre instituțiile vizitate au fost: 

1. În regiunea Lazio au fost vizitate organizaţiile FILAS care promovează 

dezvoltarea antreprenoriatului cu accent pe dezvoltarea inovativă şi sprijină 

Guvernul Regional în monitorizarea acestui proces. În regiune se pune accent 

deosebit pe dezvoltarea clusterelor şi impulsionarea cooperării dintre companii. 

2. Bic Lazio - un Centru de Business şi Inovare cu rol de promovare a culturii 

antreprenoriale, considerat ca instrument principal de creştere economică şi 

socială a regiunii. 

3. În regiunea Emilia Romagna a fost vizitat Consorţiul ASTER din Bolognia, din 

care fac parte: Guvernul Regional, Asociaţia de Business, Centrul Naţional de 

Cercetare, Agenţia Naţională pentru Tehnologii Inovative şi Uniunea Regională 

a Camerelor de Comerţ şi mai multe universităţi din regiune - avînd ca scop 

susţinerea, coordonarea şi valorizarea cercetării şi a transferului tehnologic, 

sprijinind dezvoltarea economică, axată pe 6 platforme: agricultură, construcţii, 

eficienţă energetică, tehnologii informaţionale şi design, ştiinţă, mecanică. 

4. Treviso Tehnologia din regiunea Veneto - agenţie pentru inovare care se axează 

pe 3 mari domenii de intervenţie: asistenţă tehnică, cercetare şi inovare 

tehnologică şi dezvoltare de capacităţi - toate bazate pe inovaţie şi plus-valoare. 

5. Fundaţia pentru inovare La Fornace, creată la iniţiativa unui grup de 

antreprenori asociaţi, care pe parcurs s-a extins prin atragerea mai multor 

reprezentanţi din universităţi, bănci, camere de comerţ, actori instituţionali - toţi 

implicaţi în crearea de noi întreprinderi în inovare şi cercetare. Activitatea 

fundaţiei este bazată pe incubare, promovarea regiunii şi acordarea de servicii a 

laboratorului ergonomic existent, prin realizarea de teste de uzabilitate a 

produsului. 

Vizita în Spania a avut drept scop  cunoașterea politicii de dezvoltare urbană, prin 

exemplul de succes al orașului Zaragoza, un oraș cu o populație de circa 700 mii 

locuitori, care a înregistrat o ascensiune în dezvoltare în ultimii 10 ani datorită 

politicii sale inovative în aspect de planificare urbanistică eficientă. 

Gazda delegației a fost primăria orașului Zaragoza, care are în implementare un șir de 

proiecte de dezvoltare a infrastructurii fizice, cu accent  pe îmbunătățirea serviciilor 

publice acordate locuitorilor și vizitatorilor acestui oraș: 

1. Zaragoza Tram reprezintă un nou sistem de tramvaie, a cărui proiect a fost 

elaborat și implementat de către primăria Zaragoza din 2006 prin intermediul 

unui Parteneriat Public Privat (PPP), în strînsă colaborare cu Asociaţia Orbilor şi 

o companie publică de comunicare, creînd astfel un sistem bine integrat prin 

reproiectarea centrului oraşului, renovarea reţelelor subterane, amenajarea 

teritoriului, etc. Acest proiect a oferit oraşului mai multe premii internaţionale, 
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fiind considerat cel mai bun proiect al anului 2012, datorită sustenabilităţii atinse 

şi managementului inter-modal eficient. 

2. ECOCIUDAD Valdespartera este cel mai nou cartier „eco" care întruneşte toate 

criteriile de eficienţă energetică. Situat în partea de sud a Zaragozei (aproximativ 

10 000 clădiri rezidenţiale, dintre care 97% sunt locuinţe sociale), cartierul este 

administrat de Primăria Zaragoza, construit conform parametrilor sustenabili 

datorită sistemului de control integrat al reţelelor de utilităţi publice (apă şi 

canalizare, energie electrică, etc). Clădirile se încadrează în măsurile 

bioclimatice nepoluante, în care consumul de energie, căldură şi apă este cu 60% 

mai puţin decît cel obişnuit, datorită galeriilor colectoare  ce oferă un nivel mai 

ridicat de izolaţie termică şi ventilaţie. 

3. Centrul de Artă şi Tehnologie (CAT) din campusul „Mila Digitală" găzduieşte 

24 de companii începătoare, bazate pe 3 linii strategice: Eficienţa Energetică 

(EE), Tehnologii Informaţionale (IT) şi E - Sănătate. „Mila Digitală" este un 

cartier inovativ creat pentru a găzdui companii bazate pe tehnologii moderne, 

oferindu-le consultanţă şi o infrastructură de telecomunicaţii avansată. Centrul 

îşi doreşte să creeze o simbioză între artă şi noile tehnologii prin cercetare. 

Infrastructura este bazată pe utilizarea surselor alternative (energie geotermală şi 

apă, panouri solare şi curenţi de aer).  

Elementele inovative în politica de dezvoltare regională a ţărilor UE, care merită a fi 

preluate de Republica Moldova, ar fi: 

- Impulsionarea dezvoltării antreprenoriatului; 

- Încurajarea producătorilor locali; 

- Asocierea în clustere; 

- Inovarea socială  (sunt încurajate ideile creative); 

- Dezvoltarea Parteneriatului Public Privat; 

- Existenţa culturii antreprenoriale; 

- Asocierea antreprenorilor şi a altor actori cheie; 

- Crearea de parteneriate cu Universităţi pentru cercetare, etc.; 

- Dezvoltarea proiectelor ca un sistem integrat, intermodal şi sustenabil. 

 

 Vizită de studiu în România  

În perioada 06.07-13.07.2013, reprezentanții MDRC au efectuat o vizită de studiu în 

Romania, în cadrul proiectului Twinning ”Dezvoltarea capacităților în dezvoltare 

regională în Republica Moldova”.  

Vizita de studiu a avut scopul de a prezenta modul de activitate al autorităților 

publice centrale și a celor locale în realizarea politicilor de dezvoltare regională. 

În cadrul vizitei au fost organizate întruniri cu următoarele instituții: 
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1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a României, data vizitei 

08.07.2013: 

În cadrul acestei întruniri au fost prezentate și purtate discuții cu privire la 

următoarele subiecte: 

a. Politica privind Dezvoltarea Regională – a fost prezentat cadrul legal și 

instituțional de implementare a politicii de dezvoltare regională în România. 

- România este împărțită în 8 regiuni de dezvoltare, constituite prin asociere 

benevolă de județe vecine, nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au 

personalități juridice. 

- Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul regional deliberativ, 

fără personalitate juridică, care este constituit și funcționează pe principii 

parteneriale la nivelul fiecărei Regiuni de Dezvoltare, în scopul coordonării 

activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare 

regională. Acesta este alcătuit din președinții consiliilor județene ale regiunii 

de dezvoltare, un reprezentant al consiliilor locale municipale, orășenești și 

comunale din fiecare județ al regiunii. În cazul regiunii de dezvoltare 

București-Ilfov, Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din 

președintele Consiliului Județean Ilfov, primarul general al municipiului 

București, cîte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector și 

reprezentanți ai consiliilor locale din județul Ilfov, la paritate cu reprezentanții 

sectoarelor municipiului București. Consiliul pentru Dezvoltare Regionala 

este condus de către un președinte și un vicepreședinte (din județe diferite), 

aleși pentru un mandat de un an. 

- Consiliul Național de Dezvoltare Regional nu este funcțional, deoarece nu 

sunt atribuite fonduri naționale pentru implementarea proiectelor. 

- Agenția pentru Dezvoltare Regională este o organizație non-guvernamentală, 

non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică. Agenția este organul 

executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională. Relația cu MDRAP: 

Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operațional Regional (POR) 

2007-2013, conform Acordului Cadru semnat cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Locuinței. 

b.  Organizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – a 

fost prezentată organigrama și atribuțiile fiecărui departament din cadrul 

ministerului, precum și legislația de care se conduc aceștia în procesul său de 

activitate. Ministerul este condus de către un ministru, 3 secretari de stat și un 

secretar general cu doi adjuncți. La rîndul său, Direcția generală dezvoltare 

regională este divizată în - Direcția amenajare teritoriu și urbanism, Direcția 

politici și strategii regionale, Direcția afaceri europene. 

Relațiile dintre MDRAP și autoritățile publice locale este una de colaborare 

prin prisma Fondurilor de finanțare. 
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c. Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013 – România beneficiază de 

fonduri în mărime de 19,7 miliarde euro prin intermediul instrumentelor 

structurale ale UE pentru perioada 2007 – 2013 în cadrul a 7 programe 

operaționale și 8 programe de cooperare teritorială. POR este instrumentul 

național prin care România își propune să-și atingă obiectivele politice de 

dezvoltare regională și este gestionat la nivel național de către autoritatea de 

management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  

 Bugetul total al POR constituie 4,4 miliarde Euro, inclusiv: 3,7 miliarde Euro 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională, sau 85% din total, și 0,7 

miliarde Euro contribuție națională (bugetul de stat, bugetul local), ceea ce 

reprezintă 15%. 

 POR finanțează investiții în infrastructura de transport, infrastructura de 

servicii de sănătate și servicii sociale, reabilitarea și modernizarea școlilor, a 

campusurilor și a centrelor de formare profesională, restaurarea și valorificarea 

patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurii turistice pentru 

valorificarea resurselor naturale, dezvoltarea infrastructurilor de afaceri și 

sprijinirea microîntreprinderilor. 

 Programul este constituit din 7 axe prioritare. Fiecare axă are alocat un anumit 

buget și cuprinde un număr de domenii cheie de intervenție, care urmăresc 

realizarea unor obiective de dezvoltare.  

d. Amenajarea teritoriului – Activitatea în domeniu se stabilește în raport cu 

conținutul Programului de Guvernare, programe prioritare, linii directoare și 

politici sectoriale. 

 A fost prezentat Planul de amenajare a teritoriului național (PATN), 

prevederile și conținutul cadru a acestuia. PATN este aprobat prin lege și 

prevederile acestuia trebuie respectate la elaborarea strategiilor și priorităților 

de dezvoltare regională. PATN nu este un plan desenat de planificare a 

teritoriului, datorită noțiunii de Schemă de planificare a teritoriului. PATN este 

un document asemănător unui normativ în planificarea teritoriului național, cu 

reglementări și direcții de dezvoltare a țării. 

 Există la nivel național un program care impune APL să identifice teritoriile cu 

risc natural, Programe de elaborare a Planurilor urbanistice generale. PIG-le se 

elaborează din sursele de finanțare locale sau Fonduri naționale. 

 MDRAP avizează doar PUG pentru municipii și orașe. 

2. Agenția pentru dezvoltare regională București-Ilfov, data vizitei 08.07.2013  

Regiunea este formată din municipiul București și județul Ilfov. Este cea mai 

dezvoltată regiune din România. În cadrul întîlnirii, directorul Agenției a prezentat un 

scurt istoric al instituției, planul de dezvoltare regională 2007-2013 și proiectele 

realizate cu succes. 
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3. Primăria municipiului București, data vizitei 09.07.2013  

A fost prezentat, de către arhitectul șef, conceptul strategic pentru dezvoltarea 

orașului, planurile și programele pentru dezvoltarea urbană. În cadrul ședinței a fost 

făcută o prezentare a unor proiecte implementate cu succes. 

Elaboratorii proiectelor și strategiilor de dezvoltare sunt elaborate de către instituțiile 

specializate, selectate prin achiziții publice.  

A fost elaborat un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană, care are ca scop de a dezvolta 

și a atrage investiții egale în toate sectoarele prin proiecte concrete.  

Prevederile PUG sunt prioritare la elaborarea proiectelor de dezvoltare, dar e posibilă 

devierea de la ele și în acest caz se elaborează Planul urbanistic zonal. 

Tendința de dezvoltare a mun. București este dezvoltarea turismului, dezvoltarea 

socială și a investițiilor private. Indicatorul de dezvoltare este crearea locurilor de 

muncă. 

4. Agenția pentru dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia, data vizitei 10.07.2013  

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia este compusă din județele Dolj, Gorj, 

Mehedinți, Olt, Vâlcea și s-a constituit cu aprobare guvernamentală. În cadrul 

întrunirii, au fost prezentate informații cu privire la implementarea POR la etapa 

actuală, elaborarea documentelor de programare la nivelul regiunii pentru perioada 

2014-2020, prezentarea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Craiova. 

De asemenea, a fost prezentat și principiul de funcționare a zonei metropolitane 

Craiova.  

Au fost prezentate, prin deplasare la fața locului, 4 obiective, cele mai importante 

realizate prin POR. 

5. Consiliul județean și primăria Alba-Iulia, data vizitei 11.07.2013 

În cadrul ședinței au fost făcute două prezentări: cu privire la planul urbanistic 

general a localității și cu privire la proiectul Cetatea Albă, complex turistic și 

monument istoric. La fel a fost prezentată activitatea Asociaţiei Intercomunitare de 

Dezvoltare. Alba Iulia (AIDA) cuprinde 11 localităţi din zona centrală a judeţului 

Alba, la care se adaugă Consiliul Judeţean. Este vorba despre municipiile Alba Iulia 

şi Sebeş, oraşul Teiuş şi comunele Sîntimbru, Berghin, Galda de Jos, Cricău, Ighiu, 

Meteş, Vinţu de Jos şi Ciugud. Asociaţia şi-a propus încă de la înfiinţare să reprezinte 

„locomotiva” de dezvoltare a localităţilor membre. Principalele obiective sunt 

sprijinirea dezvoltării economico–sociale a zonei delimitate de unităţile 

administrativ-teritoriale asociate, identificarea căilor şi mijloacelor de îmbunătăţire a 

infrastructurii administraţiei publice locale, valorificarea potenţialului economic local 

şi identificarea unor surse de finanţare interne şi externe, sprijinirea dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, stimularea şi atragerea capitalului străin, precum şi 

promovarea imaginii şi potenţialului de dezvoltare a microregiuni. S-a realizat o 

vizită la proiectul ”Restaurarea monumentului istoric Cetatea Albă Carolina”.  
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În ultima zi s-a vizitat or. Sibiu și proiectele implementate în cadrul Programului 

”Sibiu European Capital of Culture 2007”. 

 Vizită de studiu în Polonia 

În perioada 08 – 13 septembrie 2013, reprezentanții DGDR, împreună cu 

reprezentanții ADR Centru, precum şi reprezentanţii autorităţilor publice locale din 

Regiunea Centru, au întreprins o vizită de studiu în Polonia. 

Vizita a avut loc în cadrul ultimei etape a proiectului „Consolidarea capacităţilor 

autorităţilor publice locale în Republica Moldova în prestarea serviciilor publice”. 

Proiectul a fost finanţat din fondurile programului „Regiunea în Tranziţie” – RITA, 

Polonia. Aplicantul şi implementatorul proiectului a fost Asociaţia Euroregiunea 

BUG, Polonia, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, Republica 

Moldova. 

Obiectivul general al vizitei a fost dezvoltarea sistemului de prestare a serviciilor şi 

utilităţilor publice din RM în furnizarea de soluții eficiente pentru serviciile sociale 

fundamentale și a utilităților publice. 

În acest context, au fost întreprinse multiple întîlniri cu autorităţile regionale şi locale 

ale voievodatului Lublin (or. Lublin, or. Chełm, or. Zamość, or. Krasnystaw), precum 

şi gminele Chełm, Ruda-Huta, Siennica Różana şi Piaski.   

În cadrul acestor întîlniri au fost prezentate rezultatele multiplelor proiecte în 

dezvoltarea serviciilor publice locale, precum şi dezvoltarea şi implementarea 

tehnologiilor moderne în domeniul eficienţei energetice şi energiei alternative, care 

au fost implementate cu suportul fondurilor structurale şi de coeziune ale UE şi 

programul de cooperare transfrontalieră  Polonia-Ucraina. 

Activităţile realizate în cadrul programului vizitei de studiu în Polonia: 

1. Vizită la fabrica de ciment „Cemex" din Chełm:  

 A fost prezentată istoria fabricii şi evoluția acesteia, utilizarea resurselor 

alternative de energie care la moment acoperă cca 80% din totalul energiei 

consumate. O mare parte de energie este produsă din deșeurile care sunt 

procurate de la uzina de selectare și prelucrare a deșeurilor menajere din Chełm, 

care se află în imediată apropiere. 

2. Vizită la întreprinderea de prelucrare a deşeurilor din Chełm: 

 Delegația a avut ocazia să urmărească tot procesul: intrarea camioanelor cu 

deșeuri, reciclarea, selectarea și compactarea în baloturi a deșeurilor, mărunțirea 

resturilor și transferarea la fabrica de ciment unde sunt utilizate în calitate de 

combustibil alternativ. Reciclarea deșeurilor constituie o sursă importantă de 

venit, care în final permite de a menține tarife rezonabile și acceptabile pentru 

serviciul de salubrizare. 
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3. Vizită la primăria or. Chełm: 

 Delegația din Moldova a fost întîmpinată de primarul orașului care a prezentat 

informații generale despre localitate precum și despre structura administrației 

locale. La fel, au fost aduse informaţii despre proiectele realizate din domeniul 

MDS și AAC, menționînd că or. Chełm a fost printre primele oraşe care au 

inițiat un serviciu de salubrizare modern, cu un poligon unde se sortează și 

reciclează deșeurile.  

 De asemenea, au fost prezentate 2 proiecte din domeniul managementul 

deșeurilor solide și aprovizionare cu apă și canalizare. A fost explicată 

modalitatea de formare a tarifelor la servicii.  

4. Vizită în Gmina (comuna) Ruda-Huta: 

 Delegaţia a vizitat o şcoală primară care a beneficiat de mai multe măsuri de 

eficientizare energetică . Izolare termică a pereților, instalarea panourilor 

fotovoltaice și ale colectoarelor solare pentru apă caldă, au permis reducerea 

semnificativă a costurilor facturilor la energie. Dar cea mai mare realizare din 

punct de vedere energetic o constituie instalarea unei centrale de încălzire 

geotermală. 

5. Vizită în Gmina (comuna) Siennica Różana: 

 În cadrul acestei vizite a fost prezentată stația de epurare pentru 300 de 

gospodării. A fost prezentat un sistem autonom de canalizare și epurare a apelor 

reziduale pentru o singură gospodărie. Investiția pentru un astfel de sistem de 

epurare este de cca 3 mii de Euro și este rezonabil de a fi utilizată în localitățile 

mici, sau care sunt localizate departe de localitățile mari.  

6. Întrevedere cu mareşalul voievodatului Lublin: 

 A fost prezentată structura administrativ-teritorială, particularitățile autorităţii 

administrative la nivel de voievodat. Sistemul administrativ din Polonia îmbină 

în sine particularități din sistemul german și francez. Există și condiții favorabile 

pentru dezvoltarea voievodatelor, deoarece există programe de dezvoltare pentru 

fiecare din cele 16 voievodate existente, care țin cont de particularitățile și 

resursele sale. Voievodatele dispun de resurse proprii, dar pot participa și în 

cadrul programelor europene. Mai mult ca atît există și un program special ,care 

acordă suport pentru 5 voievodate mai puțin dezvoltate din Polonia de Est.  

 Polonia a realizat un progres enorm în perioada post integrare în comunitatea 

europeană și este dispusă să acorde deja suport partenerilor străini mai puțin 

dezvoltați.   

7. Vizită la stația de producere a biogazului din localitatea Piaski: 

 A fost o oportunitate foarte importantă pentru membrii delegaţiei de a vizualiza 

modul de funcționare a unei stații de biogaz. Conform relatărilor sunt utilizate 

cca 28 mii tone de materie primă pentru producerea biogazului. Investiția totală 
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este de cca 4,5 mil. Euro, iar perioada de recuperare a investiției este destul de 

îndelungată.  

 Vizită de studiu în Franța  

Vizita de studiu în Franța, care s-a desfășurat în perioada 07-11 octombrie 2013, este 

a patra vizită în cadrul proiectului de Twinning și constituie a doua filieră a 

prezentării sistemului francez de politică regională.    

După prima vizită, care a fost în special axată pe administrația centrală și regiunea-

capitală, a doua vizită a permis de a cunoaște rolul și misiunile regiunilor (NUTS 2), 

departamentelor (NUTS 3), comunelor și asociațiilor inter-comunale (NUTS 4) în 

materie de dezvoltare regională. 

Regiunea Midi-Pyrénées este o regiune mare, compusă din 8 departamente, care 

include poli de excelență industrială de nivel mondial, așa ca uzinele AIRBUS din 

Toulouse, capitala aeronauticii, sau site-uri înscrise în patrimoniul mondial al 

UNESCO, așa ca țărmurile rîului Tarn la Albi și zone rurale faimoase, precum 

plantațiile viticole pentru vinurile de Gaillac în departamentul Tarn sau Cahors în 

Lot, zonele mlăștinoase de la Tarn-et-Garonne sau zonele de creștere a animalelor, 

așa ca Aveyron la Nordul Masivului Central și Sudul Haute-Garonne în Pyrénées.  

Regiunea Midi-Pyrénées a fost aleasă ca destinație a acestei vizite de studiu și 

datorită asemănării sale cu Moldova și, anume, prin suprafața teritoriului și numărul 

populației.  

Vizita s-a desfășurat în două etape, prima – la Paris și a doua – în regiune. 

Vizita de studiu a pus accentul pe aspectul de solidaritate, care se traduce prin 

echilibrare în materie de finanțe publice locale și prin dotații specifice, DSU (dotații 

de solidaritate urbană) și  DDR (dotații de dezvoltare rurală).  

Prin urmare, obiectivul general de a studia un sistem de elaborare și gestionare a unei 

politici și a exemplelor de realizare a acesteia, identificarea experiențelor de succes, a 

mecanismelor, instrumentelor, dispozitivelor și metodelor de transportare pentru a 

contribui la consolidarea dezvoltării regionale în Moldova a fost realizat cu succes.   

1. Ministerul de Interne: 

În cadrul reuniunii au fost puse în discuție subiecte referitoare la arhitectura generală 

a sistemului de elaborare și realizare a politicii regionale în Franța, rolul ministerelor 

de Interne, al Descentralizării, al Egalității Teritoriilor și al DATAR, precum și, la 

general, al ministerelor centrale (economie, finanțe și ministere sectoriale) în 

elaborarea și realizarea politicii regionale în Franța (strategie, gestionare, 

prospectivă), poziția în raport cu Comisia Europeană și în raport cu serviciile 

deconcentrate (prefecturi de regiune/ SGAR, prefecturi de departamente, sub-

prefecturi) și cu serviciile descentralizate (consilii regionale, consilii departamentale, 

primării și inter-comunalități). 
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2. Ministerul Egalității Teritoriilor și Ministerul Ecologiei, Dezvoltării Durabile și 

Energiei, Direcția Afaceri europene și internaționale: 

S-a discutat în principal  problematica planificării spațiale și a dezvoltării regionale, 

un demers integrat în serviciul coeziunii economice, sociale și teritoriale. Au fost 

stabilite primele contacte în vederea pregătirii unui Acord de cooperare cu scopul de 

a asigura perenitatea relațiilor administrative stabilite pe parcursul proiectului de 

Twinning, identificarea centrelor comune de interes și a acțiunilor bilaterale posibile, 

elaborarea unui calendar prealabil al acestui demers. 

3. Ambasada Moldovei  

S-a realizat o întrevedere protocolară franco-moldavă pentru a consolida relațiile 

stabilite pe parcursul Twinning-ului. 

4. Vizită la un amplu proiect de excelență, AIRBUS, Aeroportul Toulouse-Blagnac 

În cadrul vizitei au fost dezvăluite proiectele companiei AIRBUS, parteneriatele 

implicate în realizarea sarcinilor companiei, precum și s-a pus accent pe partea 

tehnică a construcției aeronavelor AIRBUS.   

5. Prefectura regiunii Midi-Pyrénées 

Au fost întreținute discuții cu Prefectul regiunii Midi-Pyrénées și serviciile sale, 

inclusiv cu Secretarul general pentru afaceri regionale și direcțiile regionale vizate.  

În cadrul ședinței s-a pus accent pe rolul prefectului de regiune, al SGAR și al 

direcțiilor regionale ale ministerelor în elaborarea și realizarea politicii regionale în 

Franța și relațiile dintre diferitele servicii ale Statului în regiune. Prefectul de regiune 

reprezintă autoritatea care gestionează fondurile structurale, PRESAGE în regiune, 

relațiile prefectură de regiune / SGAR cu Consiliul regional, contractul de proiect 

Stat-regiune). Totodată, s-au discutat relațiile prefecturi de regiune - prefecturi de 

departament, impactul reformelor în proces de derulare (Descentralizare III). 

6. Primăria Toulouse și aglomerația «Grand Toulouse» 

A fost realizată o vizită în zona pietonală din centrul orașului Toulouse, în compania 

unui arhitect din cadrul Primăriei. Astfel, a fost relatat despre modalitatea în care a 

fost aprobată decizia de a construi o zonă pietonală, cum s-a schimbat aspectul și 

eficiența centrului orașului, precum și modalitatea de negociere cu agenții economici 

din raza zonei respective.  

7. Vizita la Cité de l’Espace, Toulouse 

Cité de l’Espace reprezintă un amplu proiect regional științific, care oferă 

posibilitatea de a învăța structura universului, de a analiza exponatele navelor 

cosmice. Acest proiect reprezintă un parteneriat public-privat, forma de administrare 

fiind o societate pe acțiuni, majoritatea fiind deținută de administrația publică locală 

din Toulouse.  

8. Consiliul regional Midi-Pyrénées 
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În cadrul reuniunii la Consiliul regional Midi-Pyrénées a fost abordat subiectul creării 

comunităților de comune, ca forme extrem de eficiente de parteneriate între localități 

în diverse domenii. Aceasta se datorează în principal comunităților de dimensiuni 

mici, atît ca teritoriu, cît și ca număr de populație activă, iar comunitatea de comune 

oferă posibilitatea concentrării eforturilor pentru rezolvarea problemelor de interes 

comun.  

Totodată, a fost realizată o prezentare cu privire la aspectul dezvoltării agricole a 

regiunii, sector foarte important pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, 

ceea ce determină o similitudine între teritoriile respective.  

9. Sub-prefectura Millau, Viaduc de Millau,  Millau, Aveyron  

A fost prezentat un proiect de anvergură națională, Viaductul din Millau. În acest 

context, s-a relatat impactul economic, social și teritorial care l-a adus viaductul în 

dezvoltarea regiunii și departamentului respectiv. Realizarea acestui proiect a durat 

circa 17 ani, dintre care 14 ani pentru cercetări, iar 3 ani pentru lucrările de 

construcție.  

10. Vizită la manufactura de mănuși CAUSSE 

Manufactura de mănuși CAUSSE este un model veritabil de întreprindere privată, 

familială, dezvoltată într-o localitate de dimensiuni relativ mici. Aici se pune accent 

deosebit pe calitatea articolelor realizate, mai mult decît pe cantitate, astfel încît 

manufactura se consideră fiind una extrem de profitabilă, avînd doar circa 40 

angajați.  

11. Peșterile Roquefort  

Peșterile Roquefort reprezintă o locație de atracție turistică cu un mare potențial, care 

are menirea de a face cunoscută producția autohtonă de cașcavaluri. În acest sens, au 

fost alocate surse financiare considerabile pentru (re)construcția peșterilor naturale și 

artificiale, unde sunt prezentate etapele de producere a cașcavalurilor.  

12. Sub-prefectura Villefranche-de-Rouergue, Aveyron 

Discuție cu sub-prefectul de Villefranche-de-Rouergue despre rolul unei sub-

prefecturi în mediul rural, serviciile deconcentrate ale statului și aleșii locali, sub-

prefectul – mediator și creator al unui parteneriat ce favorizează sinergia dintre 

eforturile de dezvoltare.  

13. Prefectura Cahors, primirea delegației de către Prefect și Secretarul General și 

Directorul responsabil de afacerile economice și cooperarea interministerială.  

Întîlnire cu oficialii aleși ai Consiliului Departamental și cu parlamentari pentru a 

analiza rolul colectivității teritoriale din departament în elaborarea și realizarea 

politicii regionale la nivel departamental NUTS III. 

Vizitarea orașului Cahors, planificarea spațială și dezvoltarea regională, SCOT.  

 

 



26 

 

14. Primăria Albi, Tarn 

Vizită la malurile rîului Tarn, incluse în patrimoniul mondial al UNESCO, prezentare 

de către un reprezentant al primăriei a unui proiect de dezvoltare regională de 

amploare mondială, conceperea, întocmirea unui dosar, parteneriat (inclusiv PPP), 

finanțări, ajutoare etc. 

 Vizita de studiu în domeniul dezvoltării regionale şi locale în Kyrgyzstan, 26-30 

noiembrie 2013.  

În cadrul vizitei respective au participat reprezentanții MDRC, ADR Nord și Centru, 

precum și reprezentanți ai autorităților publice locale. Scopul vizitei a fost transferul 

de bune practici şi  experienţă în domeniul dezvoltării regionale şi locale. În cadrul 

vizitei au fost organizate întîlniri la Primăriile Kara-oi şi Ciolpon-Ata, regiunea 

Issyk-Kul unde au fost discutate aspecte şi probleme ale dezvoltării locale, modalităţi 

de organizare a serviciilor publice, proiecte de modernizare a infrastructurii, 

caracteristici ale relaţiilor interbugetare şi atragerea investiţiilor şi proiectelor de 

dezvoltare finanţate din diferite surse, inclusiv prin programe de stat. De asemenea, 

au fost vizitate proiecte implementate de către autorităţile locale cu suportul diferitor 

donatori.  

În aceeaşi perioadă, la 29-30 noiembrie, membrii delegaţiei vizitei de studiu au 

participat la lucrările Conferinței internaţionale cu tema: „Administraţia publică 

locală şi procesul de dezvoltare socio-economică: experienţa Republicii Moldova, 

Serbiei şi a Republicii Kîrgîze”. 

 Vizita de studiu în Polonia, 07-14 septembrie 2013 

15 reprezentanți ai MDRC, ADR și APL au efectuat o vizită de studiu în Polonia în 

cadrul proiectului implementat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale al 

Republicii Polonia „Consolidarea capacității instituționale a administrației publice 

în Republica Moldova în domeniul pregătirii documentelor strategice și a proiectelor 

de infrastructură - continuare” faza II, cu suportul financiar al programului Polish 

Aid 2013 al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia. 

Obiectivul proiectului este simplificarea procesului de pregătire a documentelor 

strategice și proiectelor de infrastructură în administrația publică în contextul apariției 

provocărilor și tendințelor de dezvoltare în Republica Moldova.  

Vizita de studiu a avut drept scop instruirea reprezentanților MDRC și a regiunilor de 

dezvoltare în domeniul sistemului de gestionare și monitorizare a pregătirii  

proiectelor de infrastructură.  

În cadrul acestei vizite au avut loc un șir de întrevederi cu reprezentanții Ministerului 

Dezvoltării Regionale al Republicii Polonia, la care s-a discutat reforma social-

economică în Polonia și sistemul polonez de planificare strategică în contextul 

realizării politicii de dezvoltare a ţării, politica regională în UE și în Polonia, 

mecanismele ingineriei financiare ce sprijină activităţile de investiţie, cît și întâlniri 

cu reprezentanții Oficiului Mareșalului Voievodatului Pomerania, din Gdansk.  
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De asemenea, au fost întreprinse mai multe vizite la proiectele de dezvoltare în 

voievodatul Pomerania, a fost vizitată Filarmonica Baltică Frederic Chopin din 

Gdańsk, Parcul Știinţifico-Tehnologic al Pomeraniei în Gdynia și Centrul de 

Cercetare și Educație Hewelianum din Gdańsk. 

Bugetul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a administrației publice 

în Republica Moldova în domeniul pregătirii documentelor strategice și a proiectelor 

de infrastructură - continuare” faza II este de 88 500 Euro, incluzând subvenția din 

fondurile de ajutor pentru dezvoltare ale MAE al Republicii Polonia, aproape 75 000 

Euro. 

Acțiunea 3.4: Promovarea politicii dezvoltării regionale prin includerea în 
curriculumul instituţiilor de învăţămînt superior a 
domeniului respectiv 

În data de 10 noiembrie 2011 MDRC în colaborare cu GIZ, prin proiectul 

„Modernizarea serviciilor locale in Republica Moldova” au avut prima întrevedere cu 

reprezentanţii AAP. În cadrul şedinţei au fost abordate mai multe subiecte, unul 

dintre cele mai importante fiind modalitatea de colaborare pe viitor a MDRC şi AAP. 

La baza acestei activităţi stă Memorandumul de Înţelegere elaborat în comun de către 

MDRC, AAP și GIZ şi care a fost semnat la data de 22 martie 2012. Acest document 

prevede realizarea politicii de dezvoltare regională prin intermediul consolidării 

capacităţilor următoarelor grupuri ţintă: formatorii delegaţi de către instituţiile date; 

administraţia publică locală de nivelul I şi II; agenţiile de dezvoltare regională; 

consiliile regionale pentru dezvoltare regionale. 

În special, cooperarea a cuprins următoarele acţiuni:  

1. Formarea grupului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor coordonate şi 

dezvoltarea în continuare a relaţiilor între părţi în domeniul realizării şi 

promovării politicii de dezvoltare regională.  

2. Dezvoltarea unui curriculum pentru cursul de instruire privind "Planificare şi 

programare la nivel local şi regional", oferit de către AAP şi experţi naţionali 

delegaţi de MDRC şi ADR. Acest curriculum a fost dezvoltat pe baza 

programelor deja existente cu implicarea tuturor părţilor.  

3. Organizarea cursului de formare de formatori cu suportul tehnic, metodologic şi 

financiar oferit de GIZ, pentru desfăşurarea ulterioară a cursului de instruire. 

Pe parcursul anului 2013, GIZ a asistat MDRC și AAP la organizarea a trei cursuri de 

instruire, unde au participat 77 reprezentanți ai APL de nivelul I și II din cele trei 

regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv Chişinău. În acest an au fost elaborate 

materialele de instruire necesare (documentul de curriculum, ghidul participantului și 

ghidul facilitatorului) pentru cursul de dezvoltare profesională “Dezvoltarea 

Regională”, care va avea o perioadă de 5 zile (40 ore) și va fi oferit APL de nivelul I 

și II. Scopul general al cursului „Dezvoltarea regională” constă în consolidarea 

capacităţilor în domeniul dezvoltării regionale, prin acumularea cunoștințelor noi, 
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schimb de experienţă şi analiza situației locale, ținînd cont de instrumentele și 

prioritățile procesului de dezvoltare regională. Programul de formare continuă 

„Dezvoltare regională”, are la baza o serie de subiecte precum:  

- Conceptul fundamental al dezvoltării regionale;  

- Obiectivele şi principiile politicii de dezvoltare regională; 

- Tipologia regiunilor și a politicilor de dezvoltare regională;  

- Principiile de dezvoltare durabilă integrată – bază pentru dezvoltarea regională;  

- Modelul actual de dezvoltare regională integrată a UE; 

- Dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriului UE prin abordarea spaţială; 

- Valorificarea experienţei UE în domeniul politicii regionale de către Republica 

Moldova; 

- Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul strategic;  

- Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul instituţional şi 

metodologic; 

- Analiza regională și orientările strategice prin prisma priorităților de dezvoltare 

regională; 

- Implicarea societății civile în luarea deciziilor la nivel regional;  

- Resurse instituționale ale dezvoltării regionale;  

- Instrumentele în dezvoltarea regională: cooperarea inter-comunitară; 

Parteneriatul public privat (PPP); Inovarea și competitivitatea în materie de 

dezvoltare regională;  

- Implementarea politicii de dezvoltare regională; 

- Monitorizarea și evaluarea. 

În acest sens, au fost organizate următoarele activități: 

- Training privind tehnicile de predare pentru MDRC, ADR-uri, AAP;  

- Formare de formatori pentru MDRC, ADR-uri, AAP: „Dezvoltare regională"; 

- Pilotarea modulului de instruire „Dezvoltare regională” cu APL I, II. 

Important este faptul ca formatorii sunt atât profesori din mediul academic, cît și 

reprezentanți ai MDRC și ADR care au tangențe directe cu APL de nivelul I și II în 

domeniul DR. Anul viitor (2014) vor fi organizate 3 cursuri de “Dezvoltare 

Regională” și 2 cursuri „Planificare și programare la nivel local și regional”, care vor 

fi oferite APL de nivelul I și II. 

 

 

OBIECTIVUL  4.  Diminuarea disparităților locale, inter- și intra-regionale 

Diminuarea disparităţilor în cadrul regiunilor constituie în continuare un obiectiv 

specific al politicii de dezvoltare regională corelat cu prevederile politicilor UE în 

domeniu. Întru realizarea acestui obiectiv instituțiile de dezvoltare regională, cu 

suportul atît metodologic cît și financiar al partenerilor de dezvoltare, facilitează 

procesele de regionalizare a serviciilor de utilitate publică în domeniile prioritare, 
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cooperare intermunicipală, creare a parteneriatelor public-privat în implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională. 

Acțiunea 4.2: Realizarea Documentului unic de program în vederea 
diminuării disparităților inter- și intra-regionale 

Documentul Unic de Program (DUP) pentru anii 2013-2015, aprobat prin HG nr. 933 

din 18.12.2012, a fost elaborat în rezultatul desfășurării celui de-al doilea Apel de 

propunerii de proiecte pentru finanțare din FNDR din perioada martie-august 2012 și 

include 62 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 care trebuie 

îndeplinite în vederea implementării politicii de dezvoltare regională, în corespundere 

cu politica de integrare europeană promovată de Guvern.  

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr.249 din 02.11.2012, pentru FNDR 

au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 191.25 mil. lei.  

Prin decizia CNCDR, mijloacele FNDR au fost repartizate după cum urmează: 

- pentru implementarea proiectelor investiționale – 184,49 mil. lei; 

- pentru asigurarea activității Agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru și 

Sud – 6,76 mil. lei. 

Mijloacele alocate în FNDR în anul 2013 au fost asimilate integral.  

Pe parcursul perioadei de raportare, în proces de implementare s-au aflat 26 de 

proiecte de dezvoltare regională, inclusiv 5 proiecte implementate în baza acordului 

de finanțare dintre MDRC și GIZ, în valoare de 51,39 mil. lei.  

Tabel nr. 1 Repartizarea pe regiuni a mijloacelor destinate implementării 

proiectelor în 2013, mil.lei 

 

În conformitate cu prioritățile de dezvoltare regională, aprobate prin Strategia 

Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015, alocațiile prevăzute 

implementării a 26 proiecte investiționale în sumă de 235,87 mil.lei au fost 

repartizate pe domenii de intervenții după cum urmează în Tabelul numărul 2.  

 

Nr. Agenția de dezvoltare 

regională 

Nr. de 

proiecte  

Suma totală Inclusiv: 

FNDR GIZ 

1. ADR Nord 9 86,25 78,82 7,43 

2. ADR Centru 10 91,72 49,29 42,43 

3. ADR Sud 7 57,90 56,37 1,53 

 Total 26 235,87 184,48 51,39 
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Tabelul nr.2 Repartizarea mijloacelor financiare ale FNDR și GIZ destinate 

implementării proiectelor de dezvoltare regională pe domenii de 

intervenție în anul 2013 

Nr. Domeniul de intervenție Numărul de 

proiecte 

Suma alocată, 

mil. lei 

Ponderea, 

% 

1. Infrastructura drumurilor 7 99,92 42,4 

2. Aprovizionare cu apă și sanitație   5 48,61 20,6 

3. Îmbunătățirea factorilor de mediu   4 52,10 22,1 

4. Atractivitate turistică 7 22,38 9,4 

5. Susținerea businessului   1 2,92 1,2 

6. Eficiență energetică 2 10,25 4,3 

 Total 26 235,87 100,0 

Mai jos este reprezentarea grafică a repartizării mijloacelor financiare ale FNDR și 

GIZ destinate implementării proiectelor de dezvoltare regională pe domenii de 

intervenție în anul 2013 

 

 

 

 

infrastruct
ura 

drumurilor 

aprovifion
are cu 
apă și 

sanatație 

îmbunătăți
rea 

factorilor 
de mediu 

atractivitat
ea 

turistică 

susținerea 
businessul

ui 

eficiență 
energetică 

Numărul  
de proiecte 

7 5 4 7 1 2 

Suma alocată,  
mil. lei 

99,92 48,61 52,1 22,38 2,92 10,25 

Ponderea mijloacelor financiare 
alocate % 

42,4 20,6 22,1 9,4 1,2 4,3 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Figura nr. 1: Repartizarea mijloacelor financiare ale FNDR și 

ale    Guvernului Germaniei destinate implementării 

   proiectelor de dezvoltare regională pe domenii de 

   intervenție în anul 2013 
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OBIECTIVUL 5. Elaborarea și promovarea planificării integrate și 
participatorii în procesul de dezvoltare regională 

Planificarea integrată și participatorie reprezintă o nouă abordare a procesului de 

dezvoltare regională în Republica Moldova. Principalele aspecte ale acestui obiectiv 

reprezintă efectuarea unei analize ample la nivel regional, pe domeniile: apă și 

sanitație, managementul deșeurilor solide și eficiență energetică. Analiza acestor 

domenii, și includerea în acest sens a unor modificări în cadrul documentelor de 

planificare regională, va permite identificarea proiectelor de dezvoltare regională 

conforme necesităților de dezvoltare ale regiunilor.  

Acţiunea 5.1: Facilitarea actualizării / elaborării  documentelor de 
planificare strategică ale unităților administrativ 
teritoriale 

Pentru a facilita procesul de elaborare a documentelor de planificare strategică a 

unităților administrativ-teritorială, în cadrul MDRC, a fost inițiat procesul de 

elaborare a unui „Ghid metodologic cu privire la elaborarea strategiilor de dezvoltare 

socio-economică”. Acesta oferă informație detaliată cu privire la importanța 

planificării strategice, actorii principali, modul de identificare a obiectivelor și 

priorităților de dezvoltare, dar și exemple specifice cu privire la elaborarea 

proiectelor investiționale în asemenea domenii precum: eficiența energetică, apă și 

sanitație, precum și managementul deșeurilor solide. Acest document urmează a fi 

discutat și cu reprezentanții autorităților publice locale, dar și cu reprezentanții 

Cancelariei de Stat, în calitate de instituție responsabilă în coordonarea politicilor și 

activităților conexe administrației publice locale, pentru a asigura o bună calitate a 

informației expuse. 

Acţiunea 5.3:  Dezvoltarea sistemului de indicatori de monitorizare și 
evaluare la nivel de proiecte, programe și a documentelor 
de planificare strategică regionale și naționale în 
concordanță cu rezultatele implementării statisticii 
regionale 

În cadrul proiectului de asistență tehnică „Îmbunătățirea disponibilității și fiabilității 

statisticii regionale pentru factorii de decizie din Republica Moldova”, finanțat de 

Guvernul României, beneficiarii căruia sunt Biroul Național de Statistică, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Ministerul Economiei, se efectuează 

inventarierea sistemului statistic național actual și alinierea la standardele UE în 

domeniul statisticilor regionale.  

Proiectul presupune 3 componente: 

1. Suport pentru monitorizarea politicilor de dezvoltare regională prin 

îmbunătățirea producerii de statistici regionale și consolidarea capacităților 

utilizatorilor. 
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2. Studierea experienței UE privind divizarea regională a țării în conformitate cu 

prevederile regulamentului Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale pentru 

Statistică (NUTS) al UE (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică). 

3. Suport pentru revizuirea calitativă și metodologică a Indicelui de deprivare a 

ariilor mici (IDAM). 

În rezultatul activităților planificate vor fi obținuți indicatori statistici regionali 

conform standardelor europene. Un rezultat palpabil deja realizat este publicația 

„Statistici teritoriale 2013”. Aceasta în continuare va fi a publicație anuală. De 

asemenea, Banca de date statistice, disponibilă pe pagina web a Biroului, este 

îmbogățită cu date statistice în profil regional. 

În perioada de raportare au avut loc 2 sesiuni de instruire pentru reprezentanții 

MDRC și ADR. De către experții români și statisticienii BNS au fost transmise 

informații privind standardele internaţionale în statistica oficială, funcţionarea unui 

sistem statistic naţional, producerea şi diseminarea statisticilor regionale în Moldova 

şi în România, relaţia dintre producătorii şi utilizatorii de date, etc.  

Proiectul respectiv face parte din Programul Comun al ONU “Consolidarea 

sistemului statistic naţional”, implementat de BNS în colaborare cu Cancelaria de 

Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Economiei şi 

PNUD Moldova. 

Acţiunea 5.4:  Elaborarea planurilor anuale de implementare a SNDR 

Pentru a asigura o bună funcționalitate a instituțiilor implicate în procesul de 

implementare, anual, sunt elaborate planuri de activitate ale acestora. Procesul de 

elaborare a planurilor de activitate constă în coordonarea activităților MDRC, ADR 

Nord, Centru și Sud, dar și a partenerilor de dezvoltare, astfel încît să fie asigurată o 

coerență a activităților planificate, fiind evitată suprapunerea activităților. Astfel, la 

sfîrșitul anului 2012, reprezentanții MDRC împreună cu partenerii de dezvoltare au 

desfășurat ședințe de lucru comune cu reprezentanții fiecărei agenții de dezvoltare 

regională. Astfel, inițial au fost elaborate Planurile de activitate ale agențiilor de 

dezvoltare regională Nord, Centru și Sud, după care a fost elaborat și planul Direcției 

generale dezvoltare regională din cadrul MDRC. Ulterior a mai fost desfășurată o 

ședință comună a tuturor actorilor menționați anterior, în cadrul căreia au fost excluse 

toate neconcordanțele. 

Acţiunea 5.5: Elaborarea metodologiei și instrucțiunii privind planificarea 
regională integrată 

Procesul de realizare a prezentei activități a fost inițiat la sfîrșitul anului 2012. Astfel, 

în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare au fost constituite următoare grupuri de lucru 

tematice: 

-  2 în domeniul Managementului Deşeurilor Solide (MDS); 

-  3 în domeniul Eficienţei Energetice (EE); 

-  3 în domeniul Aprovizionării cu Apă şi Canalizare (AAC). 
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În procesul de realizare a planificării sectoriale regionale în regiunile de dezvoltare 

Nord, Centru și Sud au fost desfășurate 12 ateliere de lucru în domeniul AAC, 8 - în 

domeniul MDS, 9 – în domeniul EE și 3 ateliere de lucru cu privire la identificarea 

conceptelor de proiect în domeniul EE. Scopul acestor activități este (i) elaborarea 

Programelor regionale sectoriale pentru cele trei domenii și (ii) identificarea notelor 

conceptuale pe cele trei domenii menționate. Prin urmare proiectele identificate vor 

beneficia de elaborarea documentației de proiect și a studiilor de fezabilitate. 

Pînă în prezent au fost finalizate activitățile ce țin de elaborarea Programelor 

regionale sectoriale pe domeniile EE a clădirilor publice și MDS. Pe parcursul lunii 

decembrie au fost realizate consultările publice ale acestor documente, iar aprobarea 

documentelor vizate va fi realizate în cadrul primelor ședințe ale Consiliilor 

Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru și Sud. 

În contextul domeniului AAC, au fost schimbate echipele de experți, din care motiv 

finalizarea activităților a fost preconizată pentru anul 2014. 

Acțiunea 5.7: Elaborarea rapoartelor privind rezultatele implementării 
proiectelor, politicii regionale la nivel de regiuni și la nivel 
de țară 

Întru realizarea planurilor de activitate, în perioada de raportare a fost prezentat 

Guvernului Raportul privind implementarea Strategiei pentru perioada 2010-2012, în 

care au fost reflectate rezultatele obținute întru realizarea obiectivelor propuse atît de 

către MDRC cît și de ADR Nord, Centru și Sud. 

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 reflectă informația 

despre toate sursele de finanțare implicate la implementarea proiectelor. Astfel pe 

parcursul anului au fost recepționate 4 rapoarte trimestriale din cadrul fiecărei din 

cele trei agenții, privind monitorizarea mijloacelor financiare pe proiecte, programe și 

activități prioritare incluse în POR pe surse de finanțare. Concomitent pe parcursul 

anului, agențiile au prezentat 110 rapoarte trimestriale privind monitorizarea 

procesului de implementare a proiectelor individuale incluse în POR. 

În rezultatul examinării rapoartelor trimestriale privind monitorizarea procesului de 

implementare a proiectelor de dezvoltare regională, au fost elaborate și prezentate 

conducerii DGDR 4 note informative privind informația generalizată pe marginea 

rezultatelor majore atinse. 

După transmiterea bunurilor generate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională 

către beneficiarul principal, în anul curent, ADR au prezentat 13 rapoarte finale. 

Acestea reflectă măsura în care obiectivele propuse au fost realizate, și respectiv, 

motivul în cazul în care nu au fost atinse. Totodată, se menționează faptul dacă 

beneficiarul își asumă responsabilitatea să asigure durabilitatea proiectului prin 

aprobarea unui plan concret în acest sens.  

În perioada de referință a fost efectuată evaluarea impactului a 8 proiecte de 

dezvoltare regională, implementate din contul mijloacelor financiare ale FNDR, 
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conform următoarelor criterii de evaluare: relevanță, eficiență, eficacitate, impact și 

durabilitate, utilizate în cadrul Comitetului de asistență pentru dezvoltare a 

Organizației pentru cooperare și dezvoltare economică.  

Activități suplimentare cu privire la implementarea SNDR și promovarea 
politicii în domeniu  

Pe parcursul anului au fost realizate și alte activități înafara Planului de acțiuni al 

DGDR pentru anul 2013.  

1. În acest context, la inițiativa GIZ, a fost inițiat procesul de elaborare a unui Ghid 

cu privire la elaborarea/actualizarea compartimentelor din cadrul Strategiilor de 

dezvoltare socio-economică a raioanelor, specifice domeniilor (managementul 

deșeurilor solide, asigurarea cu apă și canalizare), în care au fost implementate 

proiectele pilot de dezvoltare regională din sursele Guvernului German. Această 

activitate a fost finalizată la sfîrșitul lunii noiembrie, iar în prezent, a fost 

solicitat suportul GIZ de a publica documentul în limba română și engleză. 

2. Un alt document elaborat pe parcursul anului 2013, este „Regulamentul privind 

modul de transmitere a bunurilor proprietate de stat finanţate din contul 

mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională în proprietatea 

unităţilor administrativ-teritoriale”. Acest document a reieșit din experiența 

acumulată pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor de dezvoltare 

regională și a impedimentelor apărute în urma acestor activități ce țin de 

transmiterea bunurilor în proprietatea beneficiarilor. În acest sens, au fost 

examinate totalitatea actelor de reglementare ce conțin prevederi în acest 

context, după care au fost elaborate următoarele documente: 

- Raportul cu privire la analiza detaliată a actelor legislative și normative, dar și 

a altor documente ce reglementează transmiterea bunurilor; 

- Regulamentul susmenționat; 

- HG cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și 

normative; 

- Nota informativă cu privire la HG; 

- Ghidul cu privire la prevederile regulamentului. 

Documentul urmează a fi transmis spre consultare autorităților publice centrale și 

înaintat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova. 
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Concluzii 

 

Ca urmare a implementării politicii de dezvoltare regională pot fi trasate următoarele 

concluzii: 

- Actorii principali ai dezvoltării regionale au conștientizat valoarea conlucrării 

atît la nivel național, regional cît și local. 

- Creşterea responsabilității APL pentru dezvoltarea competitivității în vederea 

accesării fondurilor şi atragerea investițiilor directe în regiuni constituie o 

necesitate primordială. Aceasta se realizează prin dezvoltarea capacității APL-

ilor şi ADR-ilor de a elabora și implementa proiecte comune (parteneriate 

viabile). 

- Valorificarea integrală a FNDR depinde de corectitudinea și operativitatea în 

organizarea și realizarea acțiunilor de implementare a proiectelor de dezvoltare 

regională. 

- Experiența UE în domeniul dezvoltării regionale integrate, poate fi o sursă de 

inspirație și pentru Republica Moldova. Deși nivelul de dezvoltare a regiunilor 

UE și a regiunilor Republicii Moldova este foarte diferit, pot fi formulate niște 

lecții ce urmează a fi însușite. 

- 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. 

- Elementele inovative trebuie să constituie o prioritate în procesul de 

implementare a politicii de dezvoltare, inclusiv cu atragerea mediului academic. 

- Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare regională ca un sistem integrat și durabil. 

- Consolidarea continuă a capacităților actorilor implicați în realizarea politicii de 

dezvoltare regională este necesară pentru a spori eficiența realizării obiectivelor 

strategice. 

- Planificarea regională sectorială constituie o necesitate a timpului, prin care 

autoritățile publice locale trebuie să-și exprime și să-și realizeze viziunea 

strategică într-un anumit domeniu. 

- Crearea sinergiei dintre fondurile investiționale ale ministerelor sectoriale la 

implementarea politicii de dezvoltare regională. 
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A n e x e 
 

Anexa 1.  Valorizarea mijloacelor financiare ale FNDR și partenerilor de dezvoltare la implementarea proiectelor de 

dezvoltare regională în anul 2013, mii lei 

 

nr

FNDR
Guvernul 

Germaniei
FNDR

Guvernul 

Germaniei
FNDR

Guvernul 

Germaniei

1
Reparaţia drumului L-37 Lipcani-Balasineşti-Corjeuţi-

Tîrnova, sectorul din s.Corjeuţi şi s.Trinca (prima etapă)

51 270,1 44 202,0 0,0 9 994,2 34 207,8

finalizat în 2013

2
Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru 

mediu curat în regiunea de nord (or. Otaci)

25 372,2 25 400,9 3 912,0 6 510,1 14 978,8

finalizat în 2013

3 Finalizarea construcţiei apeductului magistral Bălţi-Sîngerei cu 

ramificaţii comunitare

24 017,1 24 105,3 0,0 12 120,9 11 984,4
finalizat în 2013

4
Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de 

atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin 

construcţia reţelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 a 

Zonei Economice Libere (ZEL) Bălţi

14 820,0 2 968,5 0,0 0,0 2 968,5

în proces de

implementare

5 Reabiltarea monumentului istorico-arhitectural "Conacul 

pommer" şi drumului de acces la parcul dentologic din s. Ţaul, 

r-nul Donduşeni 

23 793,3 5 488,8 0,0 0,0 5 488,8
în proces de

implementare

6 Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească 

(Glodeni)

4 716,7 634,9 0,0 0,0 634,9 în proces de

implementare

7 Sistem de colectare şi transport al deşeurilor menagere pe 

raza microregiunii interraionale Rîşcani (s. Sîngureni, s. 

Corlăteni, s. Grinăuţi, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniş)-Drochia 

(s. Pelenia)

5 812,1 6 080,7 0,0 0,0 6 080,7

finalizat în 2013

8
„Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor 

satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani” 

3 021,6 3 021,6 0,0 0,0 3021,62 finalizat în 2013

9
„Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”

4 404,6 4 404,6 0,0 0,0 4404,57 finalizat în 2013

Total RD Nord 149 801,5 7 426,2 108 881,1 7 426,2 3 912,0 0,0 28 625,2 0,0 76 343,9 7 426,2

inclusiv în anul:

REGIUNEA DE DEZVOLTARE  N O R D

Suma totală alocată

2 012 2 013

FNDR
Guvernul 

Germaniei
FNDR

Guvernul 

Germaniei

Denumirea proeictului  
Starea actuală a 

proiectului
2 011

Cost total al proiect 
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nr

FNDR
Guvernul 

Germaniei
FNDR

Guvernul 

Germaniei
FNDR

Guvernul 

Germaniei

inclusiv în anul:Suma totală alocată

2 012 2 013

FNDR
Guvernul 

Germaniei
FNDR

Guvernul 

Germaniei

Denumirea proeictului  
Starea actuală a 

proiectului
2 011

Cost total al proiect 

1
Salubrizarea localităţilor din raioanele Nisporeni, Străşeni şi 

Călăraşi pentru un mediu curat şi sănătos (or.Nisporeni)

12 411,4 13 005,1 601,7 3 254,7 9 148,7

finalizat în 2013

2 12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi (s. 

Mănoilești, r.Ungheni)

24 522,0 16 526,9 0,0 526,9 16 000,0 în proces de

implementare

3 Un mediu salubru pentru o dezvoltarea regională durabilă 

(Hîncești)

10 542,4 10 676,6 221,0 8 698,5 1 757,1
finalizat în 2013

4
Construcția complexului turistic sportiv (Vălcineț, Călărași)

3 400,0 2 400,0 0,0 0,0 2 400,0 în proces de

implementare

5
Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpușna) prin 

restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-

Bey” din or.Hîncești, Locația geto-dacică din s. Stolniceni

23 500,0 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

în proces de

implementare

6

Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea 

potențialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru 

(Nisporeni)

28 699,1 7 800,0 0,0 0,0 7 800,0 Lucrările de construcție au 

fost finalizate în 2013. 

Transmiterea obiectului 

către beneficiar va avea loc 

în 2014.

7
Acces asigurat la viață publică (Pîrlița, Ungheni)

8 242,1 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 în proces de

implementare

8 ”Reabilitarea și modernizarea drumului regional L-452 (G-

452) or.Strășeni - s. Scoreni (r-nul Strășeni) - s. Malcoci (r-

nul Ialoveni)” (Scoreni, r-nul Strășeni)

27 702,6 11 040,1 0,0 0,0 11 040,1
în proces de

implementare

9
Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor 

solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşt

36 117,7 36 117,7 0,0 0,0 36 117,7 în proces de

implementare

10 Creşterea eficienţei energetice a spitalului regional Orhei
6 312,0 5 850,6 0,0 0,0 6 312,0 în proces de

implementare

Total RD Centru 139 019,6 42 429,7 65 148,7 41 968,3 822,7 0,0 12 480,1 0,0 51 845,9 42 429,7

REGIUNEA DE DEZVOLTARE  C E N T R U 
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nr

FNDR
Guvernul 

Germaniei
FNDR

Guvernul 

Germaniei
FNDR

Guvernul 

Germaniei

inclusiv în anul:Suma totală alocată

2 012 2 013

FNDR
Guvernul 

Germaniei
FNDR

Guvernul 

Germaniei

Denumirea proeictului  
Starea actuală a 

proiectului
2 011

Cost total al proiect 

1
Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii (Căușeni)

32 306,5 31 315,0 6 610,7 14 704,3 10 000,0
finalizat în 2013

2 Reabilitatea zonei de odihnă şi agrement "Lacul Sarat" or. 

Cahul

12 119,4 6 510,4 27,8 3 710,8 2 771,8 în proces de

implementare

3
Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităţilor după 

cursul inferior a rîului Nistru cît a celor din zona de stepă şi 

încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea 

drumului L-510 R-30 Ştefan Vodă - Talmaza

4 184,8 18 357,3 0,0 0,0 18 357,3

în proces de

implementare

4 Amenajarea drumului de acces spre Casa-Muzeu „Alexei 

Mateevici” din s. Zaim, raionul Căuşeni.

1 520,1 1 520,1 0,0 0,0 1 520,1
finalizat în 2013

5
Construcția drumului Codreni - Sagaidacul Nou

21 731,8 21 731,8 0,0 0,0 21 731,8
finalizat în 2013

6 Reconstrucția drumului Sagaidac - Porumbrei M3 (variantă 

asfaltată)

16 041,4 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 în proces de

implementare

7
Îmbunătățirea managementului operațional a prestatorului de 

serv. Apă Canal Cahul

2 310,7 2 310,7 781,1 1 529,6 finalizat în 2013

Total RD Sud 87 904,0 2 310,7 81 434,6 2 310,7 6 638,5 0,0 18 415,1 781,1 56 381,0 1 529,6

T O T A L 376 725,11 52 166,57 255 464,43 51 705,19 11 373,23 0,00 59 520,40 781,10 184 570,80 51 385,49

REGIUNEA  DE  DEZVOLTARE  S U D 
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Anexa 2.  Proiecte incluse în DUP 2013-2015 pe domenii de intervenție 
 

Nr. 
Domeniul de 

intervenție 

Total Nord Centru Sud 

Numă

r  

proiec

te 

Suma,    

mil. lei 

Număr  

proiecte 

Suma    

mil. lei 

Număr  

proiecte 

Suma,    

mil. lei 

Număr  

proiecte 

Suma,    

mil. lei 

1 
Aprovizionare cu apă și 

canalizare 
13 340,23 6 158,16 5 125,41 2 56,66 

2 Drumuri și căi de acces 18 593,96 3 83,04 8 316,54 7 194,38 

3 
Susținerea dezvoltării 

sectorului privat 
7 102,84 4 61,27 1 14,97 2 26,60 

4 Protecție a mediului 13 120,05 3 55,88 8 42,68 2 21,49 

5 Turism 11 98,28 2 28,31 6 58,97 3 11,00 

  Total 62 1255,36 18 386,66 28 558,57 16 310,13 

 

 

 

Anexa 3. Rezultatele obținute în urma implementării proiectelor de dezvoltare 

regională din perioada 2011-2013 cu finanțare din FNDR și cu 

suportul financiar al partenerilor de dezvoltare.  

 

În domeniul aprovizionării cu apă potabilă și servicii de canalizare 

- 1 stație de tratare a apei potabile în s. Mănoilești, r. Ungheni; 

- 1 stație de tratare a apei potabile în or. Otaci 

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

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

- 145,8 km rețele de apeduct construite; 

- 30,1 km rețele de canalizare construite. 

De serviciile de aprovizionare cu apă vor beneficia 26880 persoane și de servicii de 

canalizare 6416 persoane. 

A fost asigurat accesul pentru conectarea la rețelele de apeduct pentru: 

- 364 agenți economici; 

- 114 instituții publice; 

- 11284 gospodării casnice. 

A fost asigurat accesul pentru conectarea la rețelele de canalizare pentru: 

- 215 agenți economici; 

- 77 instituții publice; 

- 4610 gospodării casnice. 

În domeniul infrastructurii drumurilor 

A fost îmbunătățită starea drumurilor publice pe o lungime totală de 50,75 km, inclusiv prin 

construcția – 17,43 km de drum și renovarea  - 33,32 km de drum. 
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De drumurile respective vor beneficia populația din 53 localități. Este asigurat accesul la 

drumurile îmbunătățite pentru 213071 persoane. 

În domeniul gestionării deșeurilor menajere solide 

A fost asigurată crearea condițiilor de inițiere a 5 servicii intercomunitare de colectare a 

deșeurilor menajere solide în raioanele Orhei (com. Vatici), Nisporeni, Hîncești, Rîșcani, 

Florești, Rezina și Șoldănești. În cadrul proiectelor au fost obținute următoarele rezultate: 

- 4 poligoane construite în orașele Telenești, Hîncești, Nisporeni, Biruința (r. 

Sîngerei);  

- 1266 platforme construite pentru amplasarea containerelor de colectare a DMS;  

- 12359 containere procurate de diferite dimensiuni; 

- 28 unități de tehnică specializată procurate; 

- 177 gunoiști neautorizate lichidate. 

De serviciile respective vor beneficia cca 97 de localități, față de cele 34 localități deservite 

la momentul demarării implementării proiectelor. Actualmente sunt încheiate cca 94549 de 

contracte, inclusiv: 

- 5059 agenți economici; 

- 790 instituții publice; 

- 88700 gospodării casnice. 

Accesul la serviciile îmbunătățite de salubrizare a fost creat pentru 301612 persoane din aria 

de intervenție. 

În domeniul susținerii sectorului privat 

A fost inaugurat Incubatorul de afaceri din com. Larga, Briceni, cu suprafața totală de  1369 

m.p., fiind dotat cu mobilier și echipament tehnic. De serviciile Incubatorului vor beneficia 

22 antreprenori din 8 localități.  

Au fost construite obiective de infrastructură în Zona economică libera Bălți. În anul 2013 

au fost inițiate lucrările de construcție a obiectivelor respective în Subzona nr.3 a zonei. 

În domeniul turismului 

A fost reabilitat Palatul de cultură din or. Ungheni, de serviciile căruia va beneficia 

populația orașului și raionului Ungheni, a raioanelor limitrofe Nisporeni, Călărași, Fălești, 

vizitatori din Euroregiunea Sireț-Prut-Nistru. 

A fost lansată activitatea Centrului de tineret și sport din or. Căușeni cu o suprafață  de 4636 

m.p. Centrul creează oportunităţi de găzduire a competiţiilor sportive de diferite nivele cum 

ar regionale, naţionale şi internaţionale. De asemenea, constituie un obiectiv valoros în 

promovarea sportului de performanţă, a modului sănătos de viaţă şi a turismului sportiv.  

A fost construit drumul de acces către muzeul „Alexei Mateevici” din s. Zaim, r. Căușeni.  

În domeniul eficienței energetice 

Au fost finalizate lucrările de instalare a corpurilor de iluminat în 6 localități din com. 

Tătărăuca Veche, r. Soroca. În urma celor realizate vor beneficia 2200 populație din aria de 

intervenție.  

De asemenea au fost finalizate lucrările ce țin de sporirea eficienței energetice a spitalului 

regional din or. Orhei. Beneficiarii vor constitui cca 125,5 mii  populație a r. Orhei. 
 




