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Sumar
Strategia națională de dezvoltare regională reprezintă principalul document de planificare
strategică a politicii de dezvoltare regională. Acest document definește instrumentele și
mecanismele de realizare a obiectivului general strategic, care constă în „Dezvoltarea
echilibrată și durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova”.
Din anul 2016 a fost inițiată o nouă perioadă de planificare strategică în domeniul
dezvoltării regionale, fiind elaborată și adoptată Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016
privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020.
Activitățile MDRC, orientate spre dezvoltarea domeniului de dezvoltare regională, au fost
desfășurate în conformitate cu Planul de activitate al Ministerului pentru anul 2016, care
vin în realizarea priorităților stabilite în Programul de activitate al Guvernului pentru anii
2016-2018 și Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare
regională pentru anii 2016-2020.
Astfel, MDRC, întru implementarea politicii de dezvoltare regională, conform SNDR, șia propus realizarea următoarelor obiective specifice:
1. Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative
2. Creștere economică sustenabilă în regiuni
3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale
Realizarea acestor obiective a fost 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 2016:
- au fost implementate proiecte de dezvoltare regională în localitățile țării cu un volum
total de investiții de cca 524,3 mil. lei;
- a fost desfășurat concursul de propuneri de proiecte pentru finanțare din FNDR;
- a fost adoptată Legea privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională
pentru anii 2016-2020;
- a fost desfășurat procesul de planificare regională sectorială în domeniile suport
pentru infrastructura de afaceri și atractivitatea turistică a regiunilor;
- a fost finalizat procesul de instituționalizare a RD UTA Găgăuzia, fiind constituit
CRD și ADR UTA Găgăuzia, angajați și instruiți specialiștii agenției;
- a continuat procesul de dezvoltare a statisticilor regionale, în cadrul proiectului UE
privind „Îmbunătățirea statisticilor regionale în Republica Moldova”, fiind elaborată
metodologia de calculare a PIB regionale pentru anii 2013 și 2014;
- 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.
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OBIECTIVUL SPECIFIC 1: Acces asigurat la servicii și utilități publice
calitative
MĂSURA 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală
Întru realizarea măsurii respective, mijloacele FNDR, conform Deciziei CNCDR nr. 3/16
din 10.03.2016, au fost repartizate după cum urmează:
- pentru implementarea proiectelor investiționale – 163,4 mil. lei;
- pentru asigurarea activității Agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru, Sud și
UTA Găgăuzia – 6,5 mil. lei.
În anul 2016 în proces de implementare s-au aflat 19 proiecte. În conformitate cu Legea
bugetului pentru anul 2016, în FNDR au fost prevăzute 200 mil. lei. Ulterior conform
modificărilor și completărilor operate în Legea bugetului de stat pe anul 2016 prin Legea
nr. 236 din 03.10.2016, FNDR a fost diminuat la 149,2 mil. lei.
În conformitate cu Decizia CNCDR nr. 7/16 din 02.09.2016 „Cu privire la repartizarea
mijloacelor financiare ale FNDR în anul 2016 și principiile de repartizare a mijloacelor
FNDR pe anul 2016 conform Legii Bugetului”, au fost modificate și alocările din Fond
pentru implementarea proiectelor de dezvoltare, acestea constituie cca 139,8 mil lei și
sunt repartizate după cum urmează:
- Infrastructura drumurilor – 74,5 mil. lei;
- Aprovizionare cu apă și sanitație – 25,6 mil. lei;
- Îmbunătățirea factorilor de mediu – 0,5 mil. lei;
- Atractivitate turistică – 6,9 mil. lei;
- Susținerea businessului – 32,3 mil. lei.
În scopul implementării proiectelor finanțate din FNDR, în anul 2016 au fost valorificate
mijloace financiare în mărime de 137,4 mil. lei sau 98,4 % din alocările prevăzute din
FNDR pentru anul 2016. În cadrul acestor proiecte, agențiile au valorificat resursele
respective după cum urmează: ADR Nord – 52,7 mil. lei, ADR Centru – 28,6 mil. lei,
ADR Sud – 51,1 mil. lei și ADR UTAG – 5,0 mil. lei
Totodată în regiunile de dezvoltare se implementează 7 proiecte GIZ în domeniile AAC,
MDS, EE, pentru implementarea cărora în anul 2016 au fost valorificați 39,73 mil. lei.
Acțiunea: Analiza infrastructurii de importanță regională și locală în
regiunile de dezvoltare
Procesul de identificare a necesităților de dezvoltare a infrastructurii în regiunile de
dezvoltare este unul participativ, implicînd atît reprezentanții autorităților publice, cît și
cei ai sectorului privat și ai societății civile. Astfel, conform experiențelor anterioare,
pentru elaborarea SNDR cît și SDR Nord, Centru și Sud pentru anii 2016-2020, au fost
desfășurate un șir de ședințe, în cadrul cărora au fost identificate domeniile prioritare
necesare pentru dezvoltarea regiunilor, precum și necesitățile de dezvoltare.
Un exercițiu important în identificarea necesităților de dezvoltare a regiunilor întru
acordarea condițiilor de trai decent cu acces la servicii publice de calitate populației, au
fost elaborate PRS în 4 domenii prioritare: AAC, MDS, DRL, EE în clădiri publice.
Astfel, a fost elaborat un portofoliu de proiecte (CPV) în domeniile:
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- aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) – 12 proiecte (inclusiv studii de
fezabilitate);
- drumuri regionale și locale (DRL) – 19 proiecte cu analiza situațională a drumurilor;
- eficiența energetică (EE) – 12 proiecte, inclusiv studiile de fezabilitate și schițele de
proiect;
- managementul deșeurilor solide (MDS) – 1 proiect, zona de management a
deșeurilor nr. 3 din RD Sud, pentru care a fost elaborat studiul de fezabilitate și
documentația de evaluare a impactului asupra mediului.
În rezultatul celor obținute în domeniile:
AAC și EE – Delegația UE, prin intermediul GIZ, a alocat 3,5 mil. euro pentru
elaborarea documentației tehnice și caietelor de sarcini pentru 18 CPV,
inclusiv 10 CPV – în domeniul AAC, 8 CPV – în domeniul EE;
MDS
– BEI și BERD sunt disponibili să aloce cca 100, 0 mil. euro;
DRL
– Banca Mondială a aprobat alocarea a 80,0 mil. dolari SUA.
Proiectele vor fi implementate de către Administrația de Stat a
Drumurilor.
Acțiunea: Organizarea Concursului de propuneri de proiecte pentru finanțare
din Fondul național pentru dezvoltare regională
Concursul de propuneri de proiecte pentru finanțare din FNDR a fost lansat la 15.03.2016
și a durat 5 luni.
Scopurile Concursului de propuneri de proiecte au fost:
1. Stimularea inițiativelor privind consolidarea și dezvoltarea economiei regionale și

a infrastructurii de importanță regională și locală, care corespund abordărilor
complexe pentru conceptele de proiecte regionale conform Programelor sectoriale
regionale;
2. Selectarea proiectelor în valoare totală de 1 000 000 000,00 lei care urmează a fi

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

Eligibili pentru depunerea cererilor de finanțare au fost APL de nivelul I și II.
Concursul s-a desfășurat în 3 etape: I etapă – depunerea notelor conceptuale, II etapă
– depunerea cererilor complete de finanțare, III – evaluarea de către comisia
interministerială a cererilor de finanțare înaintate de către CRD. Din RD au fost
selectate 151 propuneri de proiecte, care prin deciziile CRD au fost incluse în POR
respective. În final, în cadrul ședinței CNCDR din 19.12.2016 au fost aprobate pentru
a fi incluse în DUP 52 de proiecte în domeniile prioritare: AAC, MDS, EE, DRL,
suport pentru infrastructura de afaceri, atractivitate turistică.
Anunțul de lansare a concursului a fost plasat pe pagina web a MDRC și a ADR-lor.
Concomitent, în scopul desfășurării concursului de propuneri de proiecte 2016 a fost
revizuită Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru
finanțare din FNDR, care a fost aprobată prin decizia CNCDR nr. 4/16 din 10.03.2016.
Instrucțiunea conține criteriile de eligibilitate, etapele prezentării și evaluării propunerilor
de proiecte.
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În cadrul Concursului de proiecte au fost organizate 22 seminare de instruire, la care au
participat 1050 reprezentanți ai APL de nivelul I și II, sectorului privat.
RD Nord – 7 sesiuni de instruire, 277 participanți;
RD Centru – 10 sesiuni de instruire, 485 participanți;
RD Sud - 5 sesiuni de instruire, 287 participanți.
Participanții au fost familiarizați cu criteriile de eligibilitate și procedurile de depunere
ale proiectelor.
Acțiunea: Dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare
Întru realizarea acțiunii respective, pe parcursul perioadei de raportare, au fost în proces
de implementare 9 proiecte, inclusiv - 6 proiecte implementate din mijloacele FNDR în
valoare de 131,24 mil. lei și 3 proiecte implementate cu suportul Guvernului Germaniei
în valoare de cca 93,76 mil. lei.
Concomitent este de menționat că un proiect din RD Centru, inclus în DUP pentru anii
2013-2015 și finanțat din mijloacele FNDR, se implementează inclusiv cu contribuția
USAID în valoare de cca 10,3 mil. lei (vezi anexa nr. 1).
În anul 2016, pentru implementarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de
aprovizionare cu apă și canalizare a fost valorificată suma de 56,15 mil. lei, inclusiv 23,2
mil. lei din mijloacele financiare ale FNDR și 32,9 mil. lei din mijloacele financiare ale
Guvernului Germaniei.
Astfel, în urma implementării proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de
aprovizionare cu apă și canalizare au fost construiți 80,1 km rețele de apeduct și 57,5 km
rețele de canalizare. De asemenea, a fost reabilitată stația de epurare a apelor uzate din
or. Cahul.
De rezultatele implementării proiectelor din domeniul respectiv au beneficiat locuitorii a
8 localități, fiind îmbunătățit accesul la serviciile de aprovizionare cu apă pentru 1457
persoane și la servicii de canalizare pentru 4627 persoane.
Acțiunea: Dezvoltarea infrastructurii de drumuri regionale și locale
Pentru dezvoltarea infrastructurii de drumuri regionale și locale, în regiunile de dezvoltare
regională, au fost în proces de implementare 6 proiecte, în valoare de 213,7 mil. lei. În
anul 2016, pentru implementarea proiectelor respective a fost valorificată suma de cca
74,53 mil. lei.
Prin urmare, în perioada raportată în domeniul infrastructurii drumurilor a fost
îmbunătățită starea drumurilor publice pe o lungime totală de 31,14 km (vezi anexa nr.1).
De drumurile respective beneficiază populația din 21 localități. Accesul la drumurile
îmbunătățite este asigurat pentru 68 391 persoane.
Acțiunea: Acordarea suportului la dezvoltarea, modernizarea și/sau crearea
infrastructurii de gestionarea deșeurilor solide
Pe parcursul anului 2016 în proces de implementare s-a aflat un singur proiect în
domeniul managementului deșeurilor solide - „Îmbunătățirea managementului deșeurilor
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solide în raionul Florești”. Proiectul dat se implementează în RD Nord cu suportul
financiar al Guvernului Germaniei.
În cadrul proiectului respectiv au fost încheiate contracte în vederea colectării deșeurilor
menajere solide cu 262 agenți economici, 18 instituții publice, 8604 gospodării casnice
în cadrul proiectului „Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în raionul
Florești”. Au fost lichidate cca 12 gunoiști neautorizate. Accesul la serviciile îmbunătățite
de salubrizare a fost creat pentru 14160 persoane din 10 localități din aria de intervenție.
Concomitent, întru implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica
Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248 din 10
aprilie 2013, începînd cu anul 2013, în parteneriat cu GIZ în cadrul proiectului MSPL, a
fost identificat și elaborat un portofoliu de concepte de proiecte în domeniul
Managementul deșeurilor solide pentru RD Nord, Centru și Sud. În urma prioritizării
acestora, conform criteriilor din metodologia agreată cu partenerii de dezvoltare,
conceptele de proiecte au fost divizate pe zone:
- Zona de management a deșeurilor 5 din RD Centru: raioanele Ungheni, Călărași
și Nisporeni;
- Zona de management a deșeurilor 8 din RD Nord: raioanele Edineți, Ocnița,
Dondușeni și Briceni;
- Zona de management a deșeurilor 1 din RD Sud: raioanele Cahul, Cantemir,
Taraclia și raioanele Ceadîr-Lunga și Vulcănești din UTA Găgăuzia.
Activitățile din domeniul respectiv s-au axat pe dezvoltarea conceptelor de proiecte prin
elaborarea studiilor de fezabilitate și a documentației de evaluare a impactului (EIM) în
RD Centru, Nord și Sud. Acestea fiind coordonate cu partenerii de dezvoltare, cu
grupurile de lucru regionale sectoriale și cu grupurile de lucru pe proiect.
În final au fost prioritizate 3 concepte de proiecte posibile pentru dezvoltare, cîte un
concept de proiect pentru fiecare RD, și anume: în Zona de management a deșeurilor 3
din RD Sud; în Zona de management a deșeurilor 5 din RD Centru și în Zona de
management a deșeurilor 8 din RD Nord.
Stadiul de dezvoltare a conceptelor de proiecte pe fiecare RD a fost examinat în cadrul
ședinței Comisiei interministeriale din domeniul MDS, constituită în cadrul MDRC, care
a avut loc la 9 aprilie 2015, unde a fost luată decizia privind atribuirea conceptelor de
proiecte posibile a statutului de concepte de proiecte viabile.
Întru crearea Zonei de management 8 din RD Nord (raioanele Edineț, Ocnița, Dondușeni
și Briceni) au fost întreprinse următoarele acțiuni:
- Consiliul orășenesc Dondușeni a aprobat selectarea terenului, cu suprafața de 16.00
ha, pentru amplasarea Centrului de management integrat al deșeurilor solide menajere,
care va include depozitul regional de deșeuri și stația de transfer;
- MDRC, MM, ADR Nord, Consiliile raionale Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni,
primăriile orașelor Dondușeni, Edineț, Briceni, Ocnița și GIZ la 05.08.2016 au încheiat
Memorandumul de înțelegere privind elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF) și
Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru crearea Sistemului de management integrat
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al deșeurilor pentru Zona de management al deșeurilor nr. 8 în cadrul proiectului
„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”;
- Consiliul Local Edineț a aprobat alocarea terenului cu suprafața de 2 ha, amplasat
lângă satul Hlinaia, pentru amplasarea stației de transfer raionale de deșeuri menajere
solide.
Întru crearea Zonei de management 5 din RD Centru (raioanele Ungheni, Călărași,
Nisporeni) au fost întreprinse următoarele acțiuni:
- Consiliul comunal Florițoaia Veche, r. Ungheni a decis selectarea terenului pentru
amplasarea Centrului regional de management al deșeurilor solide cu suprafața de 17,41
ha;
- Consiliul sătesc Nișcani, r. Călărași a decis selectarea terenului de amplasare a
stației de transfer a deșeurilor solide cu suprafața de 1,8 ha;
- MDRC, MM, ADR Centru, Consiliile raionale Ungheni, Călărași și Nisporeni,
primăriile satelor Florițoaia Veche, Nișcani și GIZ la 05.08.2016 au încheiat
Memorandumul de înțelegere privind elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF) și
Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru crearea Sistemului de management integrat
al deșeurilor în Zona nr. 5 de management al deșeurilor solide, RD Centru, în cadrul
proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.
Pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru zonele de management 8 din RD Nord
și 5 din RD Centru, experții contractați de către GIZ au efectuat vizite de documentare la
amplasamente selectate și aprobate din zonele respective pentru elaborarea studiilor
geotehnice și au colectat date relevante de la actorii implicați în proces.
Concomitent cu finalizarea procesului de elaborare a studiilor de fezabilitate, documentul
va fi expediat spre avizare Ministerului Mediului.
Pentru Zona de management 3 din RD Sud (raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia,
Vulcănești și Ceadîr-Lunga) SF a fost elaborat, de asemenea cu suportul GIZ. În acest
scop au fost realizate următoarele activități:
- selectat terenul depozitului existent de deșeuri din or. Cahul, pentru amplasarea
stațiilor de transfer a fost selectat terenul din s. Cania, Cantemir (fostul depozit de deșeuri)
și terenul din or. Taraclia (fosta construcție a fermei de animale, actualmente demolată).
Prin deciziile Consiliilor locale respective, terenurile selectate au fost aprobate pentru
amplasarea obiectivelor menționate în localitățile date;
- realizate investigații hidrogeologice, cercetări topografice și efectuate studii sociale
și de gen;
- elaborate schițele de proiecte în cadrul SF pentru toate 3 amplasamente din Cahul,
Cania și Taraclia;
- extinsă aria zonei de management a deșeurilor I cu includerea unor raioane din
UTA Găgăuzia. În acest scop au fost organizate ședințe de lucru cu APL din UTA
Găgăuzia, pentru informarea lor despre aspectele unui sistem de management integrat al
deșeurilor, avantajele economice și ecologice ale acestuia. Ca rezultat, începînd cu luna
august 2015, zona de management al deșeurilor 1 a fost extinsă geografic cu două raioane
din UTA Găgăuzia: Vulcănești și Ceadîr-Lunga;
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- extins terenul stației de transfer din Taraclia. Consiliul local Taraclia a decis
suplimentar construcția stației de sortare pe terenul respectiv.
- elaborată documentația de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), ținînd cont
de cele 2 raioane din UTA Găgăuzia (Ceadîr-Lunga și Vulcănești) incluse în zona de
management I.
- documentația de EIM a fost consultată public și transmisă pentru examinare APL
de nivelul I, pe al cărei teritoriu se va realiza construcția facilităților de gestionare a
deșeurilor (Cahul, Cania, Cantemir și Taraclia), precum și administrației publice centrale
de profil.
Pentru zonele de management 2 (Leova, Cimișlia, Basarabeasca) și 3 (Căușeni, Ștefan
Vodă) SF este elaborat în cadrul proiectului „Asistență tehnică și instituțională în tratarea
deșeurilor solide în Regiunea de Sud a Moldovei”. Proiectul este finanțat de către Agenția
Cehă pentru Dezvoltare. Beneficiar al proiectului este Ministerul Mediului.
Acțiunea: Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice
Întru realizarea acțiunii date în RD Centru, cu suportul financiar al Guvernului Germaniei,
au fost în proces de implementare 3 proiecte cu costul total de 18,81 mil. lei. Pe parcursul
anului 2016 pentru realizarea acestor proiecte au fost valorificați cca. 4,75 mil. lei.
Astfel au fost efectuate lucrări ce țin de sporirea eficienței energetice a spitalului regional
din or. Orhei, beneficiarii căruia sunt cca 125,5 mii locuitori ai raionului Orhei. De
asemenea, au fost efectuate lucrări similare la spitalul raional Nisporeni, beneficiarii
căruia sunt 65,8 mii populație ai raionului respectiv și la spitalul raional Călărași,
beneficiarii căruia sunt 78,0 mii populația a raionului.
MĂSURA 1.2: Dezvoltare principiilor de regionalizare a serviciilor publice în
domeniul MDS și AAC
Acțiunea: Sensibilizarea comunităților asupra cooperării intercomunitare în
domeniile gestionarea deșeurilor solide și alimentarea cu apă și
canalizare
În vederea realizării acestei activități, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor
publice locale” implementat cu suportul GIZ, a fost elaborat Ghidul privind cooperare
intercomunală, care ulterior a fost tipărit și inclus, de asemenea, în programele de
dezvoltare a capacităților, desfășurat în cadrul Academiei de Administrare Publică.
Concomitent, în vederea promovării principiilor de cooperare intercomunitară, a fost
elaborată și Instrucțiunea utilizatorilor, în conformitate cu care a fost desfășurat
Concursul de selectare a proiectelor pentru finanțare din FNDR. Acest document include
principii obligatorii de regionalizare a serviciilor publice, care la rîndul său impun
prevederi de cooperare intercomunitară, în scopul asigurării unor servicii publice de
calitate, dar și cu costuri rezonabile pentru beneficiari, asigurînd durabilitatea acestora.
Totodată, în conformitate cu sistemul de monitorizare și evaluare bazat pe rezultate,
aplicat pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională, există elemente
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importante privind cooperarea intercomunitară și mobilizarea și implicarea comunității în
procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale.
În cadrul proiectelor regionale, implementate cu suportul GIZ, sunt create comitete
directoare locale, membrii cărora sunt reprezentanții MDRC, GIZ, APL de ambele nivele,
reprezentanți ai prestatorilor de servicii publice, serviciilor desconcentrate. Președinte al
comitetului director este președintele raionului respectiv.
În perioada de raportare, au fost desfășurate 5 ședințe ale comitetelor directoare locale în
cadrul proiectelor de dezvoltare regională, inclusiv 3 ședințe în domeniul de alimentare
cu apă și canalizare în raioanele Rîșcani, Leova și Cahul și 2 ședințe în domeniul
managementului deșeurilor solide în raionul Florești și Șoldănești.

OBIECTIVUL SPECIFIC 2:

Creșterea economică sustenabilă asigurată în
regiuni

MĂSURA 2.1: Consolidarea si dezvoltarea economiei regionale
Acțiunea: Analiza infrastructurii de afaceri de importanță regională și locală
în regiunile de dezvoltare
În scopul implementării politicii regionale, de la începutul anului 2016 a fost inițiat
procesul de elaborare a PRS în domeniul suport în dezvoltarea infrastructurii de afaceri.
În acest scop, prin ordinul MDRC nr. 32 din 22 februarie 2016 a fost constituit Grupul
de lucru cu privire la elaborarea PRS în domeniul suport în dezvoltarea infrastructurii de
afaceri.
În cadrul ședinței de lucru din 12.03.2016, la care au participat reprezentanții ADR-lor
și APC-lor, MDRC a prezentat conceptul general al procesului de elaborare a PRS în
domeniul respectiv.
La data de 05.05.2016 a fost organizată o altă ședință de coordonare, în cadrul
Ministerului Economiei, obiectivul prioritar al discuțiilor fiind axat pe selectarea
direcțiilor prioritare pentru atragerea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de afaceri.
În rezultatul acestei ședințe de lucru, ADR-le au înaintat propuneri în vederea elaborării
PRS-lor, care au fost consolidate în cadrul MDRC și remise în adresa Ministerului
Economiei pentru consultare. De asemenea, în cadrul ședinței, au fost identificate
prioritățile și direcțiile pe care trebuie să se axeze activitatea agențiilor în elaborarea PRS,
după cum urmează:
1. Activități „soft”:
- Planificarea activităților „Specializare inteligentă”;
- Elaborarea conceptului de „Centre de consultanță”;
- Acordarea suportului Ministerului Economiei în elaborarea „Analizei potențialului
de clusterizare”.
2. Activități „hard”:
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- Crearea incubatoarelor de afaceri (pentru eficiență doar în cadrul parcurilor
industriale și cu existența în cadrul acestora a centrelor de consultanță pentru „startup-uri”);
- Susținerea dezvoltării parcurilor industriale;
- Construcția caselor de ambalare, prelucrare în cadrul unor „centre agroalimentare”,
cu infrastructura de suport pentru export și logistică.
Astfel, în regiunile de dezvoltare au avut loc cîte două ședințe ale grupului de lucru
regional sectorial (GLRS) pentru elaborarea PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii
de afaceri.
La etapa actuală în urma desfășurării ședințelor grupurilor de lucru din care fac parte
reprezentanții MDRC, MEc, ADR, APL, CRD a fost elaborat profilul socio-economic
al regiunilor, identificate viziunea și obiectivele sectoriale, elaborată metodologia de
implementare, monitorizare și evaluare a PRS.
În rezultatul acestei inițiative va fi dezvoltat un portofoliu de proiecte pe acest domeniu.
Reieșind din experiența anterioară, portofoliul de proiecte în domeniul infrastructurii de
afaceri va fi dezvoltat în baza unor exerciții locale integrate și participative de planificare
și în conformitate cu prioritățile și normele sectoriale pentru a fi implementate în cele 4
regiuni de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.
PRS în domeniul suport în dezvoltarea infrastructurii de afaceri vor fi aprobate de către
CRD respective.
Acțiunea: Implementarea proiectelor prioritare în domeniul susținerii
dezvoltării infrastructurii de afaceri, incluse în Documentul unic
de program.
În perioada de raportare în proces de implementare s-au aflat 3 proiecte în domeniul
susținerii dezvoltării infrastructurii de afaceri incluse în DUP și finanțate din mijloacele
FNDR. Proiectele respective se implementează în RD Nord și pe parcursul anului 2016
au fost obținute următoarele rezultate:
- reabilitat sistemul de aprovizionare cu apă și servicii canalizare a Parcul industrial
S.A. Răut, mun. Bălți în cadrul proiectului „Susținerea dezvoltării sectorului industrial al
RD Nord prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru
Parcul industrial pe teritoriul S.A. Răut, mun. Bălți”, costul total al căruia constituie cca
14,44 mil. lei. În perioada de referință au fost reabilitate rețelele interne de apeduct cu o
lungime de 2,167 km și canalizare - 1,187 km, și rețelele externe de apeduct cu o lungime
de 1,168 km. A fost amenajat și iluminat un teritoriu de cca 14 841,5 m².
- a fost construită clădirea administrativă cu suprafața de cca 514 m² pentru Parcul
industrial Edineț în cadrul proiectului „Conectarea Parcului industrial Edineț la
infrastructura de acces și utilitățile publice”, costul total al căruia constituie cca 12,36 mil.
lei. În perioada de referință a fost construit sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare:
rețele de apeduct - 0,24 km, rețele de canalizare - 1,76 km și rețele de gazificare - 0,35
km.
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- au fost efectuate lucrări de construcție a gardului, rețelelor de canalizare și
electricitate, tribunelor în cadrul proiectului „Centrul Creativ – Inovativ PRO Cariera
(Otaci)”, costul căruia constituie cca 22,22 mil. lei.
Pentru implementarea proiectelor din domeniul dezvoltării infrastructurii de suport în
afaceri în anul 2016 a fost valorificată suma de cca 32,27 mil. lei.
Acțiunea: Promovarea potențialului economic și investițional la nivelul
regiunilor
În vederea promovării potențialului economic regional, s-a cooperat cu partenerii
regionali, naționali și internaționali pentru a identifica domeniile de activitate economică
din regiunile de dezvoltare, care ar provoca interes pentru investitori.
În acest sens, au fost organizate un șir de evenimente de nivel regional și național:
- Ziua Europei în regiunile de dezvoltare;
- Forumul regional de business cu genericul „Simplificarea procedurilor de lansare
și desfășurare a activității de întreprinzător” în RD Nord;
- Atelierul de lucru cu genericul „Implementarea politicilor de eficiență energetică
și regenerabile în Regiunea de dezvoltare Nord”;
- Dezbaterile publice „Potențialul turistic din raionul Drochia  provocări și
oportunități”;
- Conferința ,,Consolidarea potențialului de dezvoltare și promovare a regiunii experiența țărilor UE și perspectivele SUERD” în RD Centru.
În perioada 26 septembrie - 22 octombrie 2016, în RD Nord s-a desfășurat evenimentul
„Zilele Regiunii” ediția a 4-a, care constituie un eveniment important de promovare a
potențialului economic și investițional. Acesta a inclus în sine organizarea mai multor
activități, printre care:
- Forumului economic cu genericul „Promovarea potențialului economic și crearea
oportunităților de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”;
- Întrunirea moldo-letonă cu genericul „Cooperare moldo-letonă: seminar și misiune”.
Acțiunea: Facilitarea parteneriatelor între mediul academic, antreprenorial și
Administrația Publică Locală pentru crearea infrastructurii de
cercetare și inovare în regiuni
În scopul creării parteneriatelor și rețelei de cercetare în RD Nord, primăria municipiului
Bălți în parteneriat cu Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți a aplicat la concursul de
propuneri de proiecte pentru finanțare din FNDR din 2016 proiectul în domeniul
cercetării și inovării „Crearea în municipiul Bălți a centrului de inovare și transfer
tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord”. Costul estimativ al proiectului este de cca
17 mil. lei.
De asemenea, ADR Nord în parteneriat cu Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți a
organizat la 29 septembrie 2016 Simpozionul științifico-practic internațional la Bălți, în
contextul Zilelor Regiunii de dezvoltare Nord, la care au fost 120 participanți: oameni de
știință, autorități, invitați de peste hotare și studenți.

13

MĂSURA 2.3: Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii turistice în regiunile
de dezvoltare
Acțiunea: Elaborarea Programelor regionale sectoriale de dezvoltare a
turismului în regiunile de dezvoltare
În anul 2016 a fost inițiat procesul de elaborare a Planurilor regionale sectoriale în
domeniul creșterii atractivității turismului.
Scopul principal al planurilor regionale sectoriale este identificarea direcțiilor prioritare
pentru dezvoltarea turismului prin dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în baza unor
exerciții locale integrate și participative de planificare și în conformitate cu prioritățile
și normele sectoriale pentru a fi implementate în cele 4 regiuni de dezvoltare Nord,
Centru, Sud și UTA Găgăuzia.
Obiectivele specifice ale programului regional sectorial în domeniul creșterii atractivității
turismului sunt:
1. Modernizarea și amenajarea locațiilor turistice în RD;
2. Valorificare și promovarea potențialului turistic;
3. Dezvoltarea competențelor de inițiere și gestionare a afacerilor în domeniul
turismului.
Pînă la finele anului 2016 a fost consultat public PRS pentru regiunea de dezvoltare
Nord.
PRS pentru regiunile de dezvoltare Sud și Centru au fost supuse consultărilor publice în
luna ianuarie 2017.
Ulterior, toate 3 PRS în domeniul creșterii atractivității turistice au fost aprobate de către
CDR în luna ianuarie 2017. Pentru UTA Găgăuzia PRS în domeniul respectiv va fi
elaborat în anul 2018.
Acțiunea: Promovarea potențialului turistic în regiunile de dezvoltare
În anul de referință ADR-urile în parteneriat cu APL de nivelul I și II au promovat
potențialul turistic și evenimentele culturale în cadrul diferitor evenimente de anvergură:
ADR Nord: Festivalului Mierii (Bălţi/Edineţ), Festivalului Mărului (Soroca), Festivalul
Cartofului (Briceni), Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a IV,
Festivalul Plăcintelor și Sarmalelor (Chișcăreni, Sîngerei) etc. Toate acestea
au fost promovate pe măsura desfășurării evenimentelor anului 2016.
ADR Sud: Expoziția-târg „Parada Florilor”, „Festivalul Strugurelui”, „iProsop”,
Festivalul internațional de folclor ,,Nufărul Alb", Festivalul - concurs
folcloric „Nistrule, pe malul tău”, Festivalul regional al orchestrelor de
muzică populară, în memoria rapsodului „Ion Popușoi”.
Concomitent, în cadrul sărbătorii desfășurate în RD Sud „Zilele Dunării”, Agenția a lansat
Ghidul turistic „Descoperă Regiunea de Dezvoltare Sud”. Suportul financiar pentru
editarea și lansarea ghidului a venit din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare.
Participanții la eveniment au fost: parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai APL, societății
civile, mass-media din regiune și din țară.
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Un alt eveniment de importanță națională desfășurat în RD Sud, a fost festivalul de film
documentar MOLDOX. Acesta a avut loc în perioada 25-29 septembrie și a avut ca scop
să încurajeze implicarea socială prin filme documentare. MOLDOX depășește limitele
unui festival și se implică activ prin crearea unei platforme unde se obțin informații despre
calls-for-action, workshop-uri organizate de ONG-uri, seminare și alte evenimente
sociale relevante. Acest festival a fost promovat activ pe site-ul ADR Sud. Beneficiarii
acestor activități cuprind potențialii turiști în regiune, agenții economici și alte organizații
active în domeniul turistic și cultural.

OBIECTIVUL SPECIFIC 3: Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării
regionale
Măsura 3.2: Consolidarea cadrului instituțional și a potențialului
administrativ
Acțiunea: Consolidarea capacităților actorilor la nivel local și regional în
conformitate cu Programul de instruire
În vederea consolidării capacităților actorilor implicați în implementarea politicii de
dezvoltare regională, anual, în conformitate cu analiza necesităților de instruire elaborate
la nivel regional de către MDRC și ADR, rezultate în urma desfășurării altor module de
instruire, agențiile de dezvoltare regională elaborează planuri de instruire, iar în baza
acestora, în cadrul ministerului este elaborat un Program de instruire anual comun, care
îmbină în sine toate activitățile prevăzute în acest sens.
Programul anual de instruiri prevede domeniul identificat, forma de instruire, subiectele
ce urmează a fi abordate și o succintă descriere a lor, precum și indicatorii de rezultat ce
urmează a fi obținuți.
Agențiile de dezvoltare regională au elaborat propriul plan de instruiri, stabilind ca
grupuri țintă atât angajații ADR cât și ceilalți actori de nivel regional: APL, reprezentanții
sectorului privat și ai societății civile din regiunile respective.
În anul 2016 au avut loc 116 sesiuni de instruire, la care au participat 1242 reprezentanți
ai MDRC, ADR, CRD, ai instituțiilor publice centrale care au tangență nemijlocită cu
politica de dezvoltare regională, reprezentanți ai APL de nivelul I și II.
Sesiunile de instruire au avut loc sub diferite forme, cum ar fi seminare informative,
ateliere de lucru, mese rotunde. Sesiunile de instruire au fost realizate în următoarele
domenii: planificare strategică regională, monitorizarea și evaluarea bazată pe rezultate,
utilizarea statisticii regionale, elaborarea proiectelor de dezvoltare regională,
managementul financiar, achiziții publice, familiarizarea membrilor CRD cu legislația în
domeniul dezvoltării regionale, pentru aplicarea propunerilor de proiecte spre finanțare
din FNDR, ș.a.
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Acțiunea: Consolidarea capacității instituționale a Agenției de Dezvoltare
Regională UTA Găgăuzia nou formate
Agenția de Dezvoltare UTA Găgăuzia a fost instituită prin Ordinul MDRC nr. 75 din 07
iunie 2016. Prin același ordin a fost constituită și Comisia pentru suplinirea funcției
vacante de director al ADR UTA Găgăuzia;
Astfel prin Ordinul MDRC nr. 266 din 22.06.2016, în baza concursului desfășurat pentru
suplinirea funcției vacante, a fost angajat directorul ADR UTA Găgăuzia. Ulterior, pe
parcursul lunii septembrie, în baza concursului desfășurat, a fost angajat personalul
agenției. În cadrul agenției activează specialiști în domeniul financiar, managementului
proiectelor, planificare și programare strategică.
Specialiștii agenției au fost familiarizați cu politica de dezvoltare regională implementată
în Republica Moldova, precum și în alte state. Au avut loc mai multe sesiuni de instruire
în domeniul planificării și programării strategice, managementului proiectelor,
achizițiilor publice, cooperării transfrontaliere, cooperării intercomunitare, utilizării
statisticii regionale și altele.
De asemenea, au avut loc un șir de ateliere de lucru pentru elaborarea Strategiei regionale
pentru dezvoltare a RD UTA Găgăuzia. În cadrul acestor măsuri, specialiștii agenției au
fost ghidați de către experți naționali și internaționali pentru stabilirea viziunii strategice,
identificarea priorităților și obiectivelor de dezvoltare a regiunii pentru un termen mediu.
Măsura 3.3: Eficientizarea sistemului de monitorizare și evaluare a procesului
de dezvoltarea regională
Acțiunea: Elaborarea și prezentarea Consiliului Național de Coordonare a
Dezvoltării Regionale a rapoartelor semestriale/anuale cu privire
la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională
Procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională a fost raportat semestrial
membrilor CNCDR și anual GRM conform următoarelor componente: Perfecționarea
cadrului legal și normativ în domeniul dezvoltării regionale, Susținerea dezvoltării
durabile a regiunilor și asigurarea unui sistem urban policentric, Consolidarea
capacităților instituțiilor de dezvoltare regională în toate regiunile țări, Diminuarea
disparităților locale, inter- și intra- regionale, Elaborarea și promovarea planificării
integrate și participatorii în procesul de dezvoltare regională.
De asemenea a fost elaborat Raportul privind implementarea DUP pentru anii 2013-2015
și prezentat Guvernului. Raportul a conținut informația cu privire la proiectele
implementate în perioada anilor 2013-2015 și finanțate din FNDR, precum și rezultatele
obținute în urma implementării proiectelor.
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Anexa1. Lista proiectelor de dezvoltare regională, sursele și mijloacele financiare utilizate
pentru implementarea acestora în anul 2016, mii lei
Costul total al proiectului pe surse de finanțare
Denjumirea proiectului
TOTAL

FNDR

GIZ

ALTE

Valorificat pe surse de finanțare
la 30.12.2016
TOTAL

FNDR

GIZ

Finanțat în perioada anilor
2011-2016
ALTE

TOTAL

FNDR

GIZ

ALTE

Starea
actuală
a proiectului

Dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare
Aprovizionarea cu apă potabilă și
canalizare a locuitorilor satelor
Risipeni şi Bocșa și a instituțiilor de
menire socialculturală (Fălești)

1

2

Nord

Crearea condițiilor de aprovizionare cu
apă potabilă și canalizare a locuitorilor
com. Parcani, Ocolina și Rădi
Cereșnovăț din rnul Soroca

3

Îmbunătățirea serviciilor de
aprovizionare cu apă și canalizare în
raionul Rîșcani

4

Îmbunătățirea calității vieții populației
rurale prin construcția sistemelor de
apă potabilă și de canalizare,
regionalizarea serviciilor comunale în
satele din lunca r. Lapușnița, raionul
Hîncești

5

Construcția stației raionale de epurare
și dezvoltarea sistemului public de
Centru canalizare și epurare a apelor uzate la
nivel intercomunitar (Telenești)
(FNDR: 19 261 266,95 lei și USAID:
10 273 800,0 lei)
Construcția și restabilirea sistemului de
canalizare în or.Nisporeni,
com.Vărzărești (apeduct Prut
Nisporeni)

6

Construcția apeductului magistral
LeovaHănăseni NoiFilipeni
Romanovca

7

8

9

Sud

Implementarea proiectului
Modernizarea Serviciilor Publice
Locale de AAC în raionul Cahul
Implementarea proiectului
Modernizarea Serviciilor Publice
Locale de AAC în raionul Leova

TOTAL
infrastructura de aprovizionare cu apă
și canalizare

11776.1

11776.1

464.23

464.23

7848.42

7848.42

În proces de
implementare

27105.50

27105.5

3837.90

3837.90

3837.90

3837.90

Finalizat

16459.7

16459.70

8648.36

8648.36

16 459.70

16 459.70

Finalizat

2068.71

2068.71

2751.18

2751.18

În proces de
implementare

13387.60

13387.60

18465.23

18465.23

În proces de
implementare

44995.31

2879.72

2879.72

2879.72

2879.72

În proces de
implementare

3951.33

599.10

599.10

3685.44

3685.44

24156.00

24156.00

29535.06

19261.26

44995.30

3951.33

10273.80

Finalizat

În proces de
implementare
26852.01

26852.01

22328.87

22328.87

26852.01

26852.01
În proces de
implementare

2613.07

187444.04

2613.07

131245.50

45924.78

1942.00

10273.80

56156.49

23237.26

1942.00

1942.00

1942.00

32919.23

68261.90

39467.89 28794.01
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Costul total al proiectului pe surse de finanțare
Denjumirea proiectului
TOTAL

FNDR

GIZ

ALTE

Valorificat pe surse de finanțare
la 30.12.2016
TOTAL

FNDR

GIZ

Finanțat în perioada anilor
2011-2016
ALTE

TOTAL

FNDR

GIZ

ALTE

Starea
actuală
a proiectului

Dezvoltarea infrastructurii de drumuri regionale și locale
Nord
10

Centru

Renovarea sectorului de drum L-20
BriceniGrimancăuți, frontiera cu
Ucraina
Dezvoltarea activității economice în
sectorul cu potențial industrial regional
a orașului Hîncești prin construcția
capitală a drumului de ocolire

11
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 L510 R30 Ştefan Vodă 
Talmaza
12
Sud
Reabilitarea și modernizarea drumului
de importanță regională  str. I. Spirin
din or. Cahul
13
Îmbunătățirea drumului L654 prin
intermediul reparației capitale
14
(Taraclia)
Sporirea atractivității turistice a regiunii
de dezvoltare UTA Găgăuzia, prin
UTA
Găgăuzia reconstrucția drumului L 639
Feraponteva-Avdarma-Chiriet-Lunga
15
TOTAL
infrastructura de drumuri regionale și locale

41106.00

41106.00

16106.00

16106.00

41106.00

41106.00

Finalizat

28517.16

28517.16

5187.07

5187.07

20907.00

20907.00

În proces de
implementare

57619.90

57619.90

12230.70

12230.70

57619.90

57619.90

Finalizat
În proces de
implementare

36583.18

36583.18

21200.70

21200.70

25251.00

25251.00

44959.03

44959.03

14807.40

14807.40

44959.03

44959.03

Finalizat

5000.00

5000.00

4999.99

4999.99

4999.99

4999.99

Finalizat

213785.27

213785.27

74531.86

74531.86

194842.92

194842.92

Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor
16

Nord

Îmbunătățirea managementului
deșeurilor solide în rul Florești

TOTAL
infrastructura de gestionare a deșeurilor

2 446.41

2 446.41

2 446.41

2 446.41

1.70

1.70

2446.41

2446.41

2446.41

2446.41

1.70

1.70

10657.85

10657.85

3955.01

3955.01

4972.6

4972.6

În proces de
implementare

Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice
Creşterea eficienţei energetice a
spitalului regional Orhei

17

18

19

Centru

Îmbunătățirea eficienţei energetice a
spitalului raional Nisporeni
(GIZ: 329,52 mii lei + APL: 381,08
mii lei)
Sporirea eficienţei energetice a
spitalului raional Călărași

TOTAL
sporirea eficienței energetice a clădirilor publice

În proces de
implementare
În proces de
implementare

711.61

329.53

7449.55

7449.55

18819.01

18436.93

381.08

381.08

381.08

381.08

414.31

414.31

4750.40

4369.32

381.08

381.08

381.08

414.31

414.31

5767.99

5386.91

În proces de
implementare

381.08
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Costul total al proiectului pe surse de finanțare
Denjumirea proiectului
TOTAL

FNDR

GIZ

ALTE

Valorificat pe surse de finanțare
la 30.12.2016
TOTAL

FNDR

GIZ

Finanțat în perioada anilor
2011-2016
ALTE

TOTAL

FNDR

GIZ

ALTE

Starea
actuală
a proiectului

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Susţinerea dezvoltării sectorului
industrial în RDN prin reabilitarea şi
modernizarea şi infrastructura de apă
şi canalizare pentru Parcul Industrial
pe teritoriul S.A. "Răut" mun. Bălţi

20

Finalizat
14440.00

14440.00

9655.70

9655.70

14440.00

14440.00

21

Conectarea parcului Industrial Edineţ
la infrastructura de acces şi utilităţile
publice

12362.90

12362.90

6794.10

6794.10

12294.10

12294.10

Finalizat

22

Centru Creativ – Inovativ PRO
Cariera (Otaci)

22222.90

22222.90

15825.00

15825.00

16150.51

16150.51

În proces de
implementare

49025.80

49025.80

32274.80

32274.80

42884.61

42884.61

Nord

TOTAL
infrastructura de afaceri
Dezvoltarea atractivității turistice
Deschiderea traseului turistic (Vama
Veche Lăpușna) prin restaurarea
obiectelor de patrimoniu istoric,
Conacul „ManucBey” din or.Hîncești

23

24

Centru Eliberarea izvoarelor rîului Bîc în s.
Temeleuți (r. Călărași)

25

26

Sud

Traseul turistic în 9 localități  crearea
oportunităților de investire în turism
(Ulmu, Ialoveni)
Reabilitatea zonei de odihnă şi
agrement "Lacul Sarat" or. Cahul

În proces de
implementare
23500.00

23500.00

1501.31

1501.31

9297.18

9297.18

4447.34

4447.34

454.21

454.21

4447.34

4447.34

11097.02

11097.02

3132.80

3132.80

3431.70

3431.70

13786.42

13786.42

2242.14

2242.14

10844.15

10844.15

TOTAL
atractivitatea turistică

52830.78

52830.78

7330.46

7330.46

28020.37

28020.37

TOTAL PROIECTE

524351.31

446887.35

66808.12

10654.88

177490.42

137374.38 39734.96

381.08

339779.49

305215.79 34182.62

Finalizat
În proces de
implementare

Finalizat

381.08
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