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$umar executiv

Politica nafionald de dezvoltare regionald in Republica Moldova, iniliati in 2006 gi promovatd
activ pe parcursul ultimilor 11 ani, incepe a produce primele rezultate pozitive de impact
sistemic. Astfel, Tn rezultatul implementdrii politicii nalionale de dezvoltare regionald pe
parcursul ultimului ciclu de programare (SNDR 2016-2020), in sinergie cu activitSfile
implementate in cadrul altor strategii gi programe de politici publice sectoriale, precum gi

investiliilor private), pentru prima datd de la independen(i s-a reugit o incetinire (incd fragilS) a
tendinfelor de concentrare dispropo(ionatd a resurselor in mun. Chiginiu in detrimentul restului
teritoriului nalional, inclusiv:

- cu doud puncte procentuale a crescut ponderea agenfilor economiciinregistrafiin afara mun.
Chigindu;

- cu un punct procentual a crescut ponderea regiunilor din afara mun. Chigindu in cifra totald
de afaceri a agenfilor economici din [ard;

- cu gase puncte procentuale a crescut ponderea regiunilor din afara mun. Chigindu in volumul
total al producliei industriale din {ard;

- cu doud puncte procentuale a crescut ponderea regiunilor din afara mun. Chigindu in
volumul total al investiliilor capitale (din toate sursele) gi cu patru puncte procentuale in
volumultotal al lucrdrilor de construcfie.

Raportul de progres elaborat, este o prezentare a realizdrilor in implementarea SNDR 2016-
2020 in dinamici .siin raport cu anul de referinld.

in vederea atingerii obiectivelor SNDR 2016-2020, in perioada 2016 - 2O2O a fost inifiatd
implementarea a 46 de proiecte, dintre care au fost finalizate deja 26 de proiecte.

in domeniut atimentdrii cu apd qi servicii de canalizare:
A fost ini{iati implementarea a 14 proiecte, dintre care 8 sunt finalizate, fiind deja oblinuli
urmdtorii indicatori:
,/ 298,63 km de relele de apeduct construili din 318,96 planificate;
,/ 99,342 km de relele de canalizare din 147 ,2 km planificate;
,/ 3 stalii de epurare construite din 3 planificate;
,/ 2 stalii de tratare a apei din 4 planificate;
,/ 3 stafii de captare construite;
,/ 1 sta(ie de dezinfectare construitd;
,/ 3 stafii de pompare a apei potabile construite;
./ 3 castele de apd construite/instalate;
./ 1 stalie de pompare a apelor uzate construite/reabilitate;

in domen iul infrastructurii dru m urilor:
A fost inifiatd implementare a 8 proiecte, dintre care 4 proiecte sunt finalizate. Pind in prezent
au fost atingi urmitorii indicatori:
,/ 81 ,648 km drumuri construite/reconstruite din 74,168 km planificate;
,/ 40 poduri s,i podele reabilitate din 39 planificate;
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in domeniul managementului degeuritor sotide:
A fost iniliatd implementarea unui singur proiect, in rezultatul implementdrii cdruia au fost
realizafi urmdtorii ind icatori:
,/ 32 platforme pentru amplasarea containerelor de acumulare a degeurilor menajere solide

construite/reabilitate;

'/ 1397 containere, pubele de acumulare a deqeurilor menajere solide procurate;
./ 1 autospecialS pentru transportarea deqeurilor menajere solide procuratd.

in domeniul dezvottdrii infrastructurii de suport in afaceri:
A fost iniliati implementarea a 7 proiecte,. dintre care 3 deja sunt finalizate, fiind ob[inuli
urmdtorii indicatori:

- A fost construitd 1 clddire cu suprafafa de 514 m2;

- Sunt realizate lucrdri de conectare a 4 obiective economice (ZEL, Pl) la servicii publice:
r' 3,96 km de apeduct,
/ 1,65 km de refele de canalizare,
{ 10,22 km de re[ele de electricitate,
/ 4 statii de transformatoare construte/instalate;
/ 1 statie de epurare,
/ 1 rezervor de acumulare a apei potabile construit;
r' 2,6 km de drum construit;
r' 32,2 ha - teritoriu amenajat;
r' 1 obiectiv de suport in afaceri construite/reabilitate;
r' 1 obiectiv de suport in afaceri conectat la infrastructura de acces 9i utilitdfi publice.

ln do me n i u I spori ri i atractivitdlii tu ristice :
A fost iniliati implementarea a 7 proiecte, dintre care 3 sunt finalizate, fiind atingi urmitorii
indicatori:
,/ 9 atrac{ii turistice, de odihnd qi agrement renovate/reabilitate/construite;
,/ 5 atracfii turistice amenajate;
,/ 6,7 km de drum construiUrenovaUreabilitat.

in domeniul eficien,tei energetice in ctddirite pubtice:
A fost ini{iatd implementarea a 9 proiecte, dintre careT au fost finalizate, fiind realizati urmdtorii
indicatori:

,/ 3 clddiri publice renovate prin mdsuri de eficien{5 energeticd;
,/ 10738 m2 de pereli exteriori izola(i;
,/ 2174 m2 de ferestre si ugi exterioare schimbate;
,/ 2366 m2 suprafata pe care s-au executat lucrdri de termoizolare;
,/ 5998,3 m2 plangeu izolat,
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,/ 14 puncte termice instalate,
,/ 425 ml conducte exterioare renovate,
,/ 2004 m2 de conducte izolate termic,
,/ 3 cazane noi de gaze naturale(7S0 kW) instalate,
,/ 1 central5 termici renovati,
,/ 1 sistem solar termic instalat (80 kW);

Figura 1: Utilizarea mijloacelor alocate din FNDRin anii 201.1-2020
pentru implementarea proiectelor investi[ionale

182.44 187.08
169.05

1,52.18
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r Total 1,589.3 Milioane Lei

Sursa.'MADRM

Principalele rezultate obfinute in realizarea politicii de dezvoltare regionali in anul 2020:
,/ 3 $edinle ale Congiliului Na{ional de Coordonare a Dezvoltdrii Regionale desfdgurate;
,/ 27 Decizii ale Consiliului Nafional de Coordonare a Dezvoltdrii Regionale aprobate;
,/ Noul concept (paradigmd) a politicii de dezvoltare regionali aprobat prin Decizia

CNCDR nr.4120 din 13.02.2020;
,/ Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 438 din 2006 privind dezvoltarea

regionald in Republica Moldova aprobat prin Hotirirea de Guvern nr. 720 din
30.09.2020;
Programul Nalional de dezvoltare a oragelor-poli de cregtere in Republica Moldova
pentru anii 2021-2027, aprobat prin Hotirirea de Guvern nr. 916 din 16.12.2020;
Au fost aprobate noile structuri organizalionale ale Agenliilor de Dezvoltare regionalS:
Nord, Centru, Sud gi UTA Gdgduzia;
Manualul Operalional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Na{ional pentru
Dezvoltare Regionald, aprobat prin Decizia CNCDR nr.17120 din 04.08.2020;
Manualul Opera(ional al Agenfiilor de Dezvoltare Regionald elaborat;
Strategia Nalionald de Dezvoltare Regionald a Republicii Moldova 2021-2027
elaboratd;
Metodologia de elaborare, aprobare, implementare a Programelor Operalionale
Regionale aprobatd prin Ordinul nr. 26 din 12.12.2021'
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I
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,/ A fost lansat un nou Concurs de propuneri de proiecte in domeniul dezvoltirii regionale.

lndicatorii care caracterizeazd dinamica atingerii obiectivelor specificate in Strategia Na(ionalS
de Dezvoltare Regionald pentru anii 2016-2020 sint expugi in compartimentele respective ale
acestui Raport.

Cooperare externi:

implementarea proiectu lu i,,Modernizarea servici i lor publice locale" ;

Regionale) din Polonia in cadrul proiectului ,,Sprijin administraliei publice locale din
Republica Moldova in implementarea SNDR prin prisma dezvoltdrii urbane integrate";

implementare a Proiectului "Construc{ia infrastructurii de Aprovizionare cu Apd si
Canalizare, precum si de Eficienld Energeticd in clddirile publice,, (43 mln. Euro);

regionalS in Republica Moldova: suport privind implementarea strategiilor regionale
folosind Sistemul lnformalional Geografic (GlS)";

cadrul Proiectului ,,Crearea in municipiul Belfi a Centrului de inovare gi transfer
tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord.
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lntroducere

Dezvoltarea regionald reprezinti o parte a procesului de dezvoltare a [drii gi presupune
asigurarea diversificdrii activita(ilor economice, stimularea investiliilor, reducerea gomajului si
imbundtdlirea nivelului de trai.

Strategia Nalionald de Dezvoltare RegionalS pentru anii 2016-2020, aprobati prin Legea nr.

239 din 13 octombrie 2016 si Planul de Acliuni de implementare a Strategiei Nalionale de
Dezvoltare Regionald pentru anii2016-2020, aprobatd prin HotirTrea Guvernului nr. 485 din 29
iunie 2017, constituie principalele documente de politici de dezvoltare regionald.

Acest document strategic ia in considerare trei elemente principale ale dezvoltdrii regiunilor:
competitivitatea, coeziunea gi buna guvernare.

Pentru a asigura o dezvoltare socio-economici echilibrati gi durabild a regiunilor de dezvoltare,
pentru perioada de raportare, au fost imbinate eforturile structurilor/institu(iilor de diferit nivel la
implementarea unor proiecte complexe de dezvoltare intersectoriald, cu utilizarea elementelor
de inovalie si eficienfd.

Realizarea politicilor in domeniu, se efectueazd prin intermediul implementarii
proiectelor cu impact regional, elaborate de cdtre autoritdfile administraliei publice locale, in
parteneriat cu alte comunitdlile locale gi organizatiile neguvernamentale gi selectate
pentru finanfare din sursele Fondul Nalional pentru Dezvoltare Regionald (FNDR).
Volumul Fondului a fost aprobat prin legea anuald a bugetului de stat. Mijloacele Fondului au
fost alocate doar pentru proiectele incluse in Documentul Unic de Program, aprobat prin
Hotdrire de Guvern gi asigurarea cheltuielilor operalionale ale ADR.
Pe parcursul anului 2020, activitafile desfdgurate, in vederea implementdrii politicii de
dezvoltare regionali, au fost in conformitate cu Planul de activitate al Ministerului, gi Planul de
ac[iuni privind implementarea Strategiei nalionale de dezvoltare regional5 pentru anii 20'16-
2020. Realizarea mdsurilor, in vederea atingerii acestor obiective, a fost asiguratd de direcliile
de profil ale Ministerului gi instituliile de dezvoltare regionalS, prin conlucrarea eficientd cu
partenerii de dezvoltare si in colaborare cu reprezentan(ii ministerelor sectoriale gi cu
autoritilile publice locale,

Astfel, activitd{ile au fost orientate spre realizarea urmitoarelor obiective specifice:

1) asigurarea accesului la servicii gi utilitifi publice caritative;
2) asigurarea cregterii economice sustenabile in regiuni;
3) imbunitifirea guvernanlei ?n domeniul dezvortirii regionale.

Realizarea activitdlilor prevdzute de obiectivele vizale au scopul de a atinge urmdtoarele
rezultate:

a) nivelul de trai al popula(iei din regiuni si fie Tmbundtdtit;

b) disparitdlile regionale diminuate;

c) coeziune teritoriald asiguratd;
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d) proces migrational din regiuni redus.

Totodatd, progresulin realizarea activitdfilor prevdzute de SNDR 2016-2020 se evalueazdprin
estimarea u rmdtori lor i nd icatori p rincipal i :

- PIB-ul regional;

- nivelul de sdrdcie Tn regiuni;

- indicele de disparitate;

- nivelul emisiilor de gaze cu efect de seri.

Pe parcursul perioadei de raportare a continuat
colaborarea cu partenerii de dezvoltare nafionali gi

internalionali, au fost realizate activitdfi de fortificare a

capacitdlilor actorilor locali, regionali gi nafionali in
domeniul implementdrii politicii de dezvoltare
regionalS, a fost asigurat un management eficient gi

asiguratd transparenta pe intregul spectru de activitd{i
desfdgurate.

'' l'L!itrrt:r tl.
, tlt ,ralt ir: lltn()

')

Produsul intern brut rdmine a fi indicatorul debazd care atestd tendin[ele dezvoltdri economice.
in conformitate cu datele BNS gi cele prezentare in Strategia Moldova 2030, din 1994 pind in
prezent rata de cregtere medie anualS a PIB-ului a fost de circa 2,7o/o, astfel incit in anul2017
nivelul PIB-ului a fost cu 89,6% mai mare decit nivelul corespunzdtor anului 1994. PIB/capita a
crescut de la 400 de dolari SUA in anul 1995 la circa 2291 de dolari SUA in 2017 . Republica
Moldova a avansat din grupul [drilor cu venituri mici in cel al fdrilor cu venituri medii inferioare.

Pe parcursul ultimilor ani insd cregterea PIB-ului a avut loc pe fondul eroddrii poten[ialului
economic. in perioada2OlO-2017 PIB-ul a crescut anual Tn medie cu4,5o/o, dep5gind nivelul
anului 2008 (anul de pind lacriza din 2009) cu 33,1%. Cu toate acestea, in conformitate cu
datele Bdncii Mondiale, P|B/capita in Republica Moldova a rimas la cel mai scdzut nivel
comparativ cu alte ldri din Europa CentralS gi de Est. Analiza structurii PIB-ului dupd resurse
denoti cd cea mai mare pondere o deline categoria,,alte servicii", care, impreund cu serviciile
de come( gi construcfii, Tn 2017, au constituit 57,3% din PlB. Sectorul agricol, in care activeazd
circa o treime din fo(a de muncd, deline o pondere dispropo(ionat de mici in PIB (12,2Yo in
2017), fapt ce denotd productivitatea gi, respectiv, competitivitatea extrem de scdzutd in acest
sector.

Evolufia indicatorilor de dezvoltare regionali in perioada de raportare
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Raportatd la situalia la nivel nalional gi avind in vedere primele calculele ale PIB-ului regional
prezentate in Figura 2, in anii 2015-2018 se observi cd si PIB-ul la nivel de fiecare regiunel a
inregistrat o creqtere.

Figura 2. Produsul lntern Brut, preluri curente mld. lei

tL4.3

1q.27.330.131'81

Nord Centru Sud UTAG

r 2015 r 2016 *a 20L7 12078

Sursa; BNS

mun. Chisin5u

Cu toate acestea, municipiul Chiqindu genereazd cel mai mare PIB comparativ cu celelalte
regiuni gi contribuie cu aproximativ 60% Tn total PlB. Acest fapt confirmi cd activitatea
economici este concentrati in mare parte in capitala larii gi cd cea mai mare disparitate rdmine
a fi Tntre Chiqindu gi celelalte regiuni.

Tabelu! 1: Evolutia Valorii Addugate Brute pe regiuni de dezvoltare, (2015-20181,
mld. lei

Anul RDN RDG RDS UTA Gigiuzia

2015 21.7 19.4 10 3.1

2016 23.9 21.4 10.8 3.4

2017 zo. t 23.3 11.7 3.6

2018 27.6 24.4 '1'1.8 3.6

Sursa,'BNS

1 PIB la nivel regional a inceput sd calculat incepind cu anul2015.



in conformitate cu IDAM 2019, regiunile cu cel mai inalt nivel de dezvoltare sunt municipiul
Chiginiu gi UTA Gdgduzia, urmate de regiunea de dezvoltare Sud. Regiunile de Centru 9i
Nord sunt cele mai deprivate, intre acestea neexistAnd mari diferenfe dupd nivelul
deprivdrii.

Municipiul Ghiginiu, comparativ cu celelalte regiuni, inregistreazi cea mai dinamicd
activitate economica gi cea mai bund infrastructurd locald. De asememnea, in municipiul
Chigindu situalia sociald gi demograficd este cea e mai favorabild, sunt mai accesibile
serviciile de sdndtate gi educalie. Dupd capacitatea financiari Ei administrativi a

primiriilor, municipiul Chiginiu ocupd locul 2 dupd UTA Gdgduzia.

in UTA Gigiuzia, de asemenea, se inregistreazd un nivel inalt de dezvoltare, aceasta
situindu-se pe locul 2 dupd municipiul Chigindu. Astfel, regiunea UTA Gdgduzia se
plaseazd pe locul 1 dupd capacitatea financiard gi administrativd a primdriilor, iar pe locul
2 dupi accesul la serviciile medicale, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economicd.
Totodatd, regiunea UTA G5gduzia este relativ deprivatd dupd situafia sociald qi

demograficd, ocupAnd locul 3 gi respectiv 4 in lista regiunilor de dezvoltare. Problema care
se evidenliazd in aceastd regiune este accesul la serviciile de educalie, dupd acest
domeniu inregistr6ndu-se cel mai inalt grad de deprivare.

Regiunea Sud se aflS la mijlocul clasamentului conform IDAM total. Aceastd regiune se
claseazd pe locul 1 dupd nivelul de dezvoltare al agriculturii, in acelagi timp situindu-se pe
ultimul loc dupd dezvoltarea economicS. in regiunea de Sud se evidenliazd, in special,
dezvoltarea sectorului zootehnic. Pe locul 2 regiunea Sud se plaseazd dupd deprivarea
sociald, ceea ce semnificd cd situalia in acest domeniu in regiune este relativ bund,
comparativ cu alte regiuni. La mijlocul clasamentului, regiunea Sud se aflS in ceea ce
privegte situalia demografici. Pe lAngd o aitiuitrt" economicd subdezvoltat5, regiunea
Sud are acces relativ limitat la serviciile de educafie, medicale, infrastructuri (locul4).

Regiunea Centru se afld pe locul 4 dupd nivelul de dezvoltare. Aceastd
regiune se caracterizeazd printr-o situafie demograficd relativ buni (locul ll).
Regiunea se aflS la mijlocul clasamentului dupd accesul la serviciile de educatie, sdnitate
gi infrastructurd (locul 3). Regiunea este destul de deprivatd dupd domeniul economic,
agricol si social (locul 4). Pe ultimul loc Centrul se situeazd dupd deprivarea financiarS,
ceea ce semnificd, cd primiriile din cadrul regiunii au capacitate administrativd 9i
financiard limitatd, fapt ce reprezintd un impediment major in dezvoltarea comunitard gi in
implementarea proiectelor de dezvoltare,

Regiunea Nord este cea mai subdezvoltatd dupi IDAM. Degi in aceastd regiune primiriile
dispun de o situafie relativ buni in domeniul agricol gi educalional (locul 2), precum gi Tn

domeniul financiar-bugetar gi economic (locul lll), totugi pd(ile vulnerabile ale regiunii sunt
situa(ia demograficd, sociald, in sdndtate si infrastructura locald (drumuri, relea de apd gi
canalizare, conducte de gaze naturale, comunicafii) (locul V - ultimul loc).

Dezvoltare regionali
Nivelul de deprivare a regiunilor de dezvoltare ale Republicii Moldova
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Principalele domenii prioritare de intervenfie a politicii de dezvoltare regionali au fost:
. Aprovizionarea cu apd qi canalizare;
. Drumuri regionale si locale;
. Gestionare degeurilor solide;
. Eficienta energeticd a clddirilor publice;
o Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;

^ . Cregterea atractivitilii turistice.
ln conformitate cu Legea bugetului pentru anul2020 nr.17212019, cu modificdrile ulterioare, in
Fondul nafional pentru dezvoltare regionald (FNDR) au fost prevdzute 220 milioane lei.
Mijloacele financiare ale fondului au fost repartizate/redistribuite conform deciziilor Consiliului
Nalional de Coordonare a Dezvoltdrii Regionale (CNCDR), dupd cum urmeazd:

o pentru implementarea proiectelor investilionale - 203,28 milioane lei;
o pentru asigurarea activitdlii ADR Nord, Centru, Sud gi UTA Gdgduzia - 16,72 milioane

lei.

Conform deciziilor CNCDR, in anul 2020, au fost aprobate spre finan\are 26 proiecte din cele
incluse in Documentul Unic de Program pentru anii2017-2020, din care 2 proiect noi incluse in
Planul de finanlare din FNDR pentru anul2020.
Conform domeniilor prioritare, mijloacele financiare ale FNDR pentru anul 2020 au fost
repartizate gi valorificate in anul2020 dupi cum urmeazd:

Tabel 2: Proiecte fina din FNDR, in anul 2020 milioane lei

Aprovizionare cu api
s,i sanitalie
lnfrastructura
drumurilor regionale
gi locale
Managementul
degeurilor solide
Eficienti energeticd in
clidiri publice
lnfrastructura de
sprijin a afacerilor
Spori rea atractivitili i

turistice

Sursa.' MADRM

Domeniul de
intervenlie

Nr. de
proiecte

Costul
proiectelor Bugetul aprobat Valorificat

I 268,02 64,90 57,87

4 274,34 6'1,38 52,59

1 9,37 2,32 1,95

2 33,79 6,90 3,83

5 106,80 36,37 25,32

5 129,60 31,41 27,50

Total
26 820,91 203,28 169,05
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in scopul implementirii proiectelor finanfate din FNDR, in anul 2020, au fost valorificate
mijloace financiare in mirime de 169,05 milioane lei sau 83 o/o din alocdrile prevdzute in FNDR
pentru anul 2020 pentru implementarea proiectelor.
in anul 2O2O au fost finalizate 14 proiecte de dezvoltare regionald, finanfate din FNDR.
Principalele provocdri la implementarea proiectelor gi, respectiv la valorificarea FNDR, au fost:

1. Situalia pandemicd din lard provocatd de virusul SARS-CoV-2;
2. Desfdgurarea, repetatS, in unele cazuri gi de mai multe ori, a procedurilor de achizitii

publice, din motivul contestdrilor multiple ale rezultatelor acestor proceduri;
3, Calitatea foarte joasi a documentatiei tehnice de proiect.

Realiziri SNDR la nivel de obiective specifice

Obiectivul Specific 1: Acces asigurat Ia servicii gi utilitali publice calitative

Obiectivul specific vizat presupune realizarea unui complex vast de activitili in vederea
dezvoltdrii infrastructurii de importan!5 regionald gi locald pentru sporirea coeziuniiteritoriale gi

diminuarea disparitdlilor regionale.

Astfel, mdsurile de imbundtd(ire a prestdrii serviciilor locale fac parte dintr-o abordare
cuprinzitoare bazald pe cinci piloni pentru dezvoltarea capacitdfilor in:

F stabilirea unor proceduri integrate de planificare locald,
) stabilirea structurilor de cooperare intercomunitard,
) asistarea in institufionalizarea instruirii si educa{iei adaptate pentru operatorii de servicii

gi autoritd[ile locale,
F punerea in aplicare a politicilor de sensibilizare gi mobilizare a cetdtenilor.

Ati n gerea acestu i ob iectiv u rmi regte obf i nerea u rmdtoa relor rezu ltate :

1) servicii publice eficientizate de gestionare a degeurilor solide, de alimentare cu apa gi de
canalizare gi de eficien!5 energeticd in clddirile publice;

2) beneficiari ai serviciilor publice calitative de gestionare a degeurilor solide, de alimentare
cu apd si de canalizare, ai drumurilor regionale gi locale, precum gi ai serviciilor de
eficien{d energeticd in clSdiri publice sint locuitorii regiunilor de dezvoltare;

3) cooperare intercomunald Tn prestarea serviciilor publice de gestionare a degeurilor solide,
de alimentare cu apd si canalizare in localitdlile selectate, imbundtetita.

UASUnA 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de importanfd regionali si locali
Accesul la servicii Ei utilitali publice de AAC gi MDS, la nivel nafional, atestd o dinamicd pozitivd
pe principalii indicatori de referin!5 fa{d de valoarea inifiald a anului 2015. in conformitate cu
datele prezentate de cdtre BNS, rata de conectare a populaliei la serviciile de alimentare cu
apd la nivel na(ional a crescut cu 30,2 o/o, caaia ce reprezintd 322,5 mii de consumatori; la
serviciile de canalizare cu 18,1 % sau 270,9 mii de beneficiari, iar rata de conectare a



localitdfilor la servicii de colectare a degeurilor menajere a crescut cu 4,8 %, respectiv 73 de

localitdfi. (A se vedea Fig. 3 qi Anexa la prezentul raport,,Tabelul generalizatof').

Figura 3: Rata de conectare a populaliei la servicii de AAG gi MDS la
nivel nafional (in %)
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Fig.4: Rata de conectare a populalieila
servicii de aprovizionate cu apd in 2018 la

nivel regionalin %

r Nord r Centru r Sud r UTAG

Sursa.'BIVS
in perioad a2015-2019, se denotd o continud cregtere pe indicatorii ce caracterizeazd numdrul
locuinlelor conectate la sistemele de aprovizionare cu apd qi canalizare, at6t la nivel nafional
cdt gi la nivelul regiunilor de dezvoltare, cu exceplie Regiunii de dezvoltare Nord in mediul urban
gi in Regiunea de dezvoltare Sud Tn mediul rural, unde se atestd o ugoari descregtere a
numdrului de locuinle conectate. (Vezi Anexa privind Tabelulgeneralizator).

Figura 5: Numdrul locuinfelor conectate Ia sistemul de
AAC (in mii)
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Cu referire la numirul de localitd{i, conectate la serviciile de aprovizionare cu apd, la nivel
nalional se atesti o crestere evidentd, cu exceplie in mediul urban, unde se observd
descregtere, iar cu privire la numdrul de localitdli conectate la servicii de canalizare, se atestd
un regres, doar la nivelul mediului urban numdrul de localitdti rdmdne constant. (Vezi Anexa
privind Tabelul generalizator) .
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AAC

Rural
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Sursa.'BNS

Analiza indicatorilor la nivel regional atestd sporirea numdruluide localitdli, conectate la servicii
de aprovizionare cu apd doar in Regiunea Centru, in celelalte regiuni de dezvoltare, pe
parcursul anilor 2015-2018 se atestd aceeagi situalie a numdrului localitdfilor conectate la
servicii de aprovizionare cu apd gi canalizare in mediul urban, gi descregteri in mediul rural.

Conform datelor statistice in anul 2018, rata de conectare a populaliei la servicii de canalizare,
la nivelul regiunilor de dezvoltare se exprimd in felul urmdtor: RD Nord- 17 o/o; RD Centru- 10,5
%; RD Sud-9,8 % gi RD UTAG-15,3 o/o; care atestd ci un nivel mai sporit de conectare la
serviciul dat este la Nord, iar o situafie mai dificild este identificatd in RD Sud. Astfet, in domeniul
prestirii serviciilor de canalizare populafiei, este specificati o cregtere in toate regiunile de
d ezvo lta re . (C o nfo rm An ex e i T a b e I u I g e n e ral iz ato r) .

Figura 7: Rata de conectare a populaliei la
servicii de canalizare in 2018 la nivel

r Nord r Centru Sud r UTAG

Figura 6: Numirul localiti[ilor conectate la sistemul de

regional in %

Sursa; B/VS
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Cauzele identificate care contribuie la descresterile menlionate mai sus, sunt de natura uzdrii
sistemelor de apeduct gi canalizare gi aparitia imposibiliti(ii de func(ionare qi rnclusiv factorul
uman in prezentarea datelor.

Tntru realizarea acliunii respective, pe parcursul anului 2020, au fost in proces de implementare
9 proiecte finanlate din mijloacele FNDR, pentru implementarea cdrora, in anul 2020, au fost
aprobate mijloace financiare in sumi de 64,90 milioane lei, dintre care in perioada de raportare
au fost valorifica(i cca. 57,87 milioane lei.
Astfel, in urma implementirii proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu
api 9i canalizare, din mijloacele FNDR, in anul 2020, au fost atinsi urmdtorii indicatori:

apeduct construit - 64,8 km;
stalii de pompare a apei potabile - 1;

castele de apd potabild construite - 1;
relele de canalizare construite - 0,4 km.

Prin realizarea acestor obiective a fost creat acces la servicii de aprovizionare cu apd qi
canalizare pentru cca.32 mii locuitori din 11 localitd[i.
ln anul 2020 au fost finalizate 5 proiecte de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apd gi
canalizare cu finan{are din FNDR.
Totodatd, cu suportul UE, prin intermediul GlZ, au fost desfds,urate procedurile de licitalie
publicd pentru 7 proiecte de aprovizionare cu apd gi canalizare, implementate in Regiunile de
Dezvoltare Nord, Centru si Sud. Pentru 6 proiecte au fost semnate contractele de achizitii si au
demarat lucrdrile.
Tn cadrul proiectului din or. Edinet urmeazd desfdgurarea repetatd a licitafiei, desemnarea
cAstigdtorului gi inilierea lucrdrilor.
in acelagi context, menlionim ci in perioada de raportare a continuat implementarea
proiectelor de aprovizionare cu apd in raionul Cahul gi construclia apeductului magistral
Chigindu-Strdseni-Ciliragi, finanfate de cdtre Guvernul Germaniei gi UE, prin intermediul KfW.
in cadrul proiectului din raionul Cahul (alocat: Guvernul Germaniei-23,5 milioane euro, UE -
10,124 milioane euro, grant), in anul 2020, a continuat procesul de elaborare a documentaliei
tehnice de proiect. A fost desfdguratd procedura de licitalie pentru construcfia noii stalii de
epurare a apelor uzate din Cahul. Procedura a fost anulatd si urmeazd desfSgurarea repetatd
a licitaliei.
in cadrul proiectului de construclie a apeductului magistral Chisindu-Strdqeni-Cdlirasi (alocat:
Guvernul Germaniei - 25 milioane euro, grant) a fost semnat Acordul separat privind
implementarea proiectului. A fost desfdguratd licitalia pentru achizifionarea consultanlei, care
are sarcina de a acorda suportul gi ghidarea pe intreaga perioadd de implementare a
proiectului, precum giva elabora documentafia tehnicd de proiect. Urmeazd ini{ierea procesului
de elaborare a documenta{iei tehnice de proiect.

La capitolul modernizirii gi/sau crearea infrastructurii de gestionare a degeurilor solide
se atestd o dinamicd pozitivd a numdrului locuinfelor gi a populafiei ce beneficiazd de aceste
servicii, iar impactul rezultat il reprezinti cregterea nivelului de salubrizare gi igienizare in
mediul urban gi rural in regiunile de dezvortare. (vezi Figura g,g)



Figura 9: Numiru! populaliei care beneficiazi
de servicii de colectare a degeurilor
menajere solide in mii consumatori
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Figura 10: Rata de acoperire a localitSfilor
cu servicii de colectare a degeurilor in

2019 la nivel regional ?n %

r Nord r Centru Sud T UTAG
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Totodatd, o situafie alarmantd Tn regiuni este manifestatd prin prezenla multiplelor spatii
neconforme pentru acumulare degeurilor menajere. Aceste spatii care nu corespund cerintelor
legale, nu sunt autorizate de autoritdlile competente ale statului, prezinti un pericol eminent de
poluare a mediului gi au un impact nociv asupra sandtdlii populatiei din localitdfile unde sint
amplasate.
Astfel, situalia redate in tabel ne indica ca, nu toate spafiile neconforme identificate pe parcursul
unui an au fost lichidate, iar eforturile depuse in diminuarea impactului existen{ei acestor spa{ii
nu sunt suficiente.

Figura 8: Numirul locuinfelor care
beneficiazi de servicii de colectare a

degeurilor menajere solide in mii unitiig
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lar in ceea ce privegte rata de acoperire a
localitSlilor cu servicii de colectare a deqeurilor
menajere solide Tn anul 2019, situa(ia se
caracterizeaze printr-un nivel sporit de
salubrizare a localitd(ilor in UTA Gigiuzia si
un nivel redus de salubrizare in celelalte
regiuni de dezvoltare. (Vezi Anexa privind
Tabel u I ge ne ral izator).
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Tabel 3: Situafia privind spaliile neconforme de depozitare a deseurilor solide

lndicatori 2015 2016 2017 2018 2019

Numdrul de spa(ii
neconforme de depozitare a

degeu rilor solide identificate
2.726 3.200 3.122 2.753 3.024

Numdrul de spalii
neconforme de depozitare a

degeurilor solide lichidate
1.977 2.402 2.661 1.958 2.337

Suprafala spaliilor
neconforme de depozitare a
degeurilor solide identificatd

371,76
ha

386,94
ha

246,64
ha

357,17 ha 377,85 ha

Suprafala spaliilor
neconforme de depozitare a
degeurilor solide lichidatd

260,43
ha

264,94
ha

174,74
ha

254,56 ha 279,87 ha

Sursa: IPM

in vederea atingerii obiectivelor la capitolul management al degeurilor gi imbunatd{irii situaliei
in domeniu, pe parcursul anului 2020, in proces de implementare s-a aflat 1 proiect:

,,Optimizarea sistemului gestiondrii degeurilor solide in raionul Vulcdnegti". Costul total al
proiectului constituie 9,37 milioane lei. Proiectul a fost iniliat in anul 2017. Conform Deciziei
CNCDR nr. 14120 din 13.02.2020, pentru implementarea proiectului in anul 2020, a fost
aprobatd suma de 2,14 milioane lei din FNDR.
Proiectul a fostfinalizat. in cadrul proiectului, in anul 2020, au fost procurate 2 autospeciale
pentru acumularea gi transportarea degeurilor menajere solide cu un cost total de cca 1,95
milioane lei.
Prin implementarea acestui proiect a fost creat acces la servicii imbundtdfite de management
al deqeurilor menajere solide pentru cca. 24 mii locuitori din 3 localitdti.

in domeniul eficienfei energetice in clidirile publice

Conform Deciziei CNCDR nr. 14120 din 13.02.2020 privind repartizarea mijloacelorfinanciare
ale FNDR pe anul 2020, au fost aprobate spre finanlare 2 proiecte de sporire a eficienlei
energetice in clddirile publice. Pentru implementarea acestor proiecte in anul 2O2O, au fost
alocate mijloace financiare in sumi de cca 6,90 milioane lei, dintre care, in anul2O2O, au fost
valorificali 3,83 milioane lei.
in anul 2019 au fost finalizate lucririle in cadrul proiectului de reabilitare, prin mdsuri de
eficien!5 energeticd, a Spitalului Raional Nisporeni. In anul 2O2O au fost achitate restantele
pentru executarea unor lucrdri efectuate in anul 2019.
in anul 2O2O a fost organizati recep{ia finald gi au fost transmise beneficiarului costurile
investilionale formate in cadrul proiectului.
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Totodati, a continuat implementarea proiectului de reabilitare a Centrului de sdndtate din
municipiul Comrat.

lnfrastructura Drumurilor regionale 9i locale reprezinti o alti prioritate previzuti de SNDR
2016-2020, ce este monitorizatd prin indicatorii: ,,Ponderea drumurilor regionale modernizate"
qi ,,Lungimea drumurilor regionale modernizate" 2.

Tn acest sens, colectarea datelor statistice pe indicatorii menfionali se efectueazd incep6nd cu
anul 2017. Astfel, in 2017 la nivel nafional lungimea drumurilor regionale modernizate a
reprezental1.872,585 km, iarin anul 2019, 1.994,19 km.

in diagrama de mai jos, este prezentatd ponderea drumurilor regionale modernizate in anul
2019,|a nivel nafional gi pe regiunile de dezvoltare, cu excep(ia unitilii administrativ teritoriale
mun. Bdllidin regiunea de dezvoltare Nord. in rezultat se observd o pondere de 2t3 adrumurilor
regionale modernizate in regiunile de dezvoltare Nord gi UTA Gagduzia, in regiunea Centru
ponderea e peste nivelul mediei nafionale, iar cea mai slab modernizatd infrastructuri a
drumurilor regionale o posedd regiunea de dezvoltare Sud, cu o pondere sub media na{ionald.

Figura 11: Ponderea drumurilor regionale
modernizate in anul 2O2O l%l

r National r Nord x Centru I Sud r UTA Gigduzia

Sursa; ASD

Pentru dezvoltarea infrastructurii de drumuri regionale gi locale au fost aprobate spre finanfare,
din FNDR, 4 proiecte. Pentru implementarea acestora in anul2020, au fost aprobate mijloace
financiare din FNDR in sumd de cca 61,38 milioane lei, dintre care in perioada de raportare au
fost valorifica{i 52,58 milioane lei.
Pe parcursul anului 2020, in cadrul acestor proiecte au fost atingi urmdtorii indicatori:

infrastructurd de drum construiti/reabilitatd (varianti asfalt) - 23,7 km;
poduri/podele reconstruite - 9;

21inem si menfionim faptul cd, termenul de,,drum regional", a fost recent introdus in legislafia nalionald, prin
completarea Legii nr. 509 din 22.06.1995 drumurilor,zin care se definegte - drum de insemndtate regionald care
asigurd legdtura intre localitd{ile din doud sau mai mutte raioane sau intre minim 4 tocalitdti dintr-o unitate
ad m i n i strativ-te rito ri a I d.
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localitali cu acces la drumul construiUreabilitat - 8;

populafie cu acces la drumul construiUreabilitat - 14 mii locuitori.
Menlionim faptul cd in anul 2020 a fost finalizat 1 proiect de dezvoltare a infrastructurii de
drumuri regionale gi locale.

UASUne 1.2. Dezvoltarea principiilor de regionalizare a serviciilor publice in domeniile
gestionirii degeurilor solide gi alimentirii cu api 9i canalizare

De regulS, regionalizarca serviciilor publice se realizeazd avind cabazd o planificare spaliald
bine organizatd. in vederea realizdrii acestei activitdli, reprezentanfii Direcfiei planificare
spalial5 din cadrul MADRM au elaborat lnstruc(iunea privind elaborarea sec(iunii specializate
,,Apd gi sanitafie" a Planului de Amenajare a Teritoriului Nalional (PATN), care a fost aprobatd
prin Ordinul ministrului nr. 128 din 25.06.2020.

Concomitent, reprezentanfii MADRM in vederea implementdrii politicii nafionale de alimentare
cu apd gi canalizare, au desfdqurat o serie de activitdfiTn domeniul Regionalizdrii serviciului de
alimentare cu apd si canalizare:

- A fost modificatd Legea 30312013 privind serviciul public de alimentare cu apd gi de
canalizare, in textul cireia au fost reglementate aspecte precum: introducerea noliunii de
"operator regional" (art. 4);

- Au fost organizate 12 seminare pentru autoritdlile publice locale, in cadrul cdrora participanlii
au fost informafi cu privire la regionalizarea serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare;

- in raioanele in care a demarat procesul de regionalizare a serviciului de alimentare cu apd
gi de canalizare, in colaborare cu Agenfia de Cooperare lnternalionald a Germaniei(GlZ), au
fost organizate ateliere de lucru privind etapele implementdrii cadrului legal privind
implementarea politicii nationale de dezvoltare a sectorului, precum gi prezentarea
documentelor care urmeazd a fi elaborate/aprobate de citre autoritilile publice locale;

- Au fost elaborate materiale informative pentru autoritS[ile publice locale, sub forma unei
broguri cu titlul "Seruiciul public de alimentare cu apa gi de canalizare: potitica nalionata gi
cadrul legal de reglementare";

- A fost acordati asisten!5 operatorilor regionali in vederea intdririi capacitd[ilor institulionale
gi operalionale.

Obiectivul Specific 2: Asigurarea cregterii economice sustenabile in regiuni

in conformitate cu prevederile SNDR 2016-2020, acest obiectiv igi propune sd contribuie la
asigurarea coeziunii economice gi valorificarea poten(ialului economic al regiunilor, care in
prezent este in majoritatea regiunilor la un nivel insuficient de dezvoltare. Obiectivul propus
tinde spre crearea unui sistem prin care orice regiune de dezvoltare va avea posibilitatea sd
dispund de o specializare economicd proprie de producere gi/sau de servicii, linTnd cont de
resursele proprii si de cele atrase din investilii gi asistenf5 tehnicd. Astfel in cadrul acestui
obiectiv, se planificd atingerea urmdtoarelor rezultate:
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1) potenfial economic al regiunilor valorificat;
2) atractivitate investilionald a regiunilor sporitS;
3) infrastructurd de afaceri valorificatd;
4) potenfial turistic al regiunilor majorat.

Analiza indicatorilor principali ai acestui obiectiv conform datelor BNS relevd cd, la nivel
nalional, investiliile totale in active materiale pe termen lung au inregistrat o mici cregtere,
insumind circa 23,4 miliarde de lei in anul 2017,9i circa 31,2 miliarde lei in 2019. Conform
datelor prezentate Tn Figura 12,in2018 se atesti dinamici pozitive qiin Regiunile de dezvoltare
Sud gi UTA Gagiuzia unde investiliile totale in active materiale pe termen lung per locuitor au
crescut, constituind circa 3 si respectiv 4 mii lei per locuitor.

Figura 12: lnvestiliiin active materiale pe termen lung pe cap de locuitor in perioada
2015-2018 in lei
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Zonele economice libere, parcurile industriale gi incubatoarele de afaceri continud si fie
principalele infrastructuri de afaceriin care se investegte preponderent. La nivel nalional, se
atestd o cregtere a investiliilor Tn zonele economice libere (de la 230 mln dolari SUA Tn ZO|S la
432,7 mln. dolari SUA Tn 2019) gi parcurile industriale (708,3 mln lei in 2O1T).
De asemenea, conform datelor BNS, rata de ocupare a popula(iei la nivel nalional se menline
la nivel de aproximativ 40,1 o/o in anul 2019, in scddere cu 4,4 % Tn comparalie cu anul
precedent. O tendinli negativd se atestd si la capitolul rata gomajului, care la nivel national in
2019 reprezintd 5,1 o/o, crescind cu 3,2 % in comparafie cu anul zo1g.

Sud

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0



Figura L3: Numdrul turigt
colective cu functiuni
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De asemenea, numdrul structurilor de primire turisticd colective cu funcliuni de cazare a crescut
la nivel na[ional de la 249 in anul 2015 la 267 unitdli in anul 2019, regiunea de dezvoltare
Centru (57 unitS{iin anul 2019) men(inind al doilea loc dupd capitala ldrii.

MASUnl 2.1. Conceptualizarea refelei
de centre urbane

in scopul asigurdrii implementdrii acestei
mdsuri, a fost elaborat in baza politicii
publice ,,Dezvoltarea Urband in Republica
Moldova", ,,Programul Nalional de
dezvoltare a oragelor-poli de cregtere in
Republica Moldova", care a fost aprobat prin
HotdrTrea de Guvern nr. 91612020.

in cadrul Programului, 6 oraqe: Edine!,
Soroca, Ungheni, Orhei, Gahul gi Comrat
au fost desemnate in calitate de pol de
cregtere.

Scopul urmdrit de Program este: Crearea in
Republica Moldova a unei relele de orage -
poli de creqtere regionald, atractive pentru
locuitori, antreprenori gi vizitatori care
genereazd creqtere, ocupare a forlei de

56.g54.352.5 57 64'5

IItuIw YY,:

LEGtNDAI

Cil terrio

REPUBLICA MOLDOVA: ORASE POL DE CRE$TERE
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in cadrul Programului vor fi sustinute financiar proiecte de dezvoltare ale municipiilor
desemnate poli de cregtere qi localitS(ilor rurale aflate in zona lor de influen{d, pe urmdtoarele
componente:

1. Conectivitate gi mobilitate urbanS, focusatd pe modernizarea infrastructurii drumurilor gi
serviciilor urbane de transport public;

2. Competitivitate gi suslinerea activitdlilor economice, focusatd pe dezvoltarea infrastructurii
de sprijinire a dezvoltdrii sectorului privat 9i atragere a investiliilor strdine;

3. Revitalizare urband gi dezvoltarea infrastructurii spafiilor publice, focusatd pe satisfacerea
celor mai stringente aspecte ale calitdlii vie{iiin orage;

4. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare gi refelelor de utilitd(i publice, focusatd pe
asigurarea adecvatd a populaliei cu servicii de apd, canalizare, salubrizare gi iluminat
stradal.

Pe fiecare din aceste Componente, se propun spre implementare un portofoliu de proiecte,
care reflectd prioritdlile individuale specifice ale fiecdrui municipiu.

Pentru implementarea Programului, pentru perioada 2021-2027, reiegind din posibilitdlile
investifionale actuale ale bugetelor locale si Bugetului de Stat, precum gi cadrului de colaborare
cu partenerii externide dezvoltare, acest Program abordeazd acoperirea necesitdlilor prioritare
de investilii in municipiile - beneficiare in valoare de 2,781.4 miliarde MDL, cu finan(are din 5
SUTSE:

Tabelul nr.4

Nr. Surse de acoperire Valoare
mil MDL otto

1 Bugetul de Stat prin intermediului prezentului Program 822 30%
2 Surse din partea Donatorilor deja identificate 280 10%
3 Surse pentru reconstruclia

identificate suplimentar de
si/sau organizatii financiare

drumurilor care urmeazd a fi
la Donatori, Bugetul de Stat

internationale.
728 26%

4 Surse pentru proiecte de infrastructurd social-economicd
care urmeazd a fi identificate suplimentar din partea
Donatorilor

919 33%

5 Contributia APL 32.4 1%
TO AL 2,781.4 100o/o

Sursa.'MADRM

Pe parcursul perioadei de elaborare a Programului, au fost desfSgurate gedinle comune de
lucru cu reprezentanlii autoritSfilor publice locale din aceste oraQe, in cadrul cdrora a fost
consultatd opinia lor, inclusiv au fost receplionate propuneri de ajustare a con{inutului
Programului.

De asemenea, in perioada de raportare, au fost organizate gi desfSgurate o serie de activitdti
ce lin de procesul de revitalizare urband qi anume:

1. S-a organizat gedinfa de lucru cu participarea oragelor, MinisteruluiAgriculturii Dezvoltdrii
Regionale Ei Mediului gi Solidarity Fund PL in Moldova;
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2. A fost lansat apelul de implementare a programelor de revitalizare urband in cadrul
Fondului Granturilor Mici 2020 (FGM) - edilia Revitalizare Urband;

3. A fost facilitat procesul de creare a Refelei Nafionale de Revitalizare Urband din
Republica Moldova;

4. lmplicarea in procesul de evaluare a necesitdfilor de dezvoltare a competen{elor pentru
Unitd(ile de lmplementare a Proiectelor la nivelul a 6 APL (Cahul, Comrat, Edine!, Orhei,
Soroca, Ungheni).

1. $edinla de lucru cu participarea oragelor, Ministerului Agriculturii Dezvoltirii Regionale si
Mediului gi Solidarity Fund PL Tn Moldova

Pe data de 14 februarie 2020 a avut loc gedinla cu participarea oraselor implicate in procesul
de revitalizare urband din Republica Moldova, Ministerului Agriculturii Dezvoltdrii Regionale gi
Mediului (MADRM) si Solidarity Fund PL Tn Moldova (SF PL). in cadrul gedinfei aifost abordate
subiectele ce lin de procesele de aprobare a Programelor de Revitalizare Urbani la nivel de
orage gi municipii. Monitorizarea implementdrii Programelor de Revitalizare Urband, Apelul de
propuneri in cadrul FGM 2020 gi crearea Refelei de orage - Revitalizare Urband.

Rezultate obfinute:

1. $edinla cu participarea orasele gi municipiile implicate in procesul de revitalizare urband
desfdguratd;

2. Consultarea regulilor de parlicipare in cadrul FGM 2020, edi{ia Revitalizare Urband;
3. Discutarea conceptului de relea a oragelor;
4. Prezentarea progreselor in aprobarea gi implementarea programelor de revitalizare

urband la nivel de orage gi municipii;
5. Planificarea activit5(ilor pentru anul2020.

2. Lansarea Apelului de implementare a programelor de revitalizare urband in cadrul Fondului
Granturilor Mici 2020, editia Revitalizare UrbanS.

in cadrul Concursului au aplical 14 oraqe gi municipii cu proiecte de revitalizare urbanS, dintre
care a fost oferitd cofinanlare pentru opt APL-uri: Bdlfi, Cead6r-Lunga, Cimiglia, Drochia,
Edine!, Rezina, StrSgeni gi Ungheni. Printre activitdlile implementate se numdrd dezvoltarea
infrastructurii urbane la scari micd (cdi de acces, canalizare, iluminat), reabilitarea zonelor verzi
gi a spaliilor publice, sprijin pentru dezvoltarea instituliilor de invS(dmdnt, precum 9i activiti{i
sociale gi civice, cum ar fi campanii de informare, consultare, salubrizare si evenimente locale.
Valoarea investi{iilor realizate in cadrul proiectelor constituie 14 805 491 MDL (aprox, 701 O0O
EUR). Din valoarea totald 6 098 400 MDL (aprox. 289 000 EUR sau 41%) a constituit
cofinanlarea acordatd de SFPL Tn MD, iar restul sumei de 8 707 091 MDL (aprox. 412 OOO.OO
EUR sau 59%) a constituit contribulia proprie a APl-urilor. in anul2O2O au fost finalizate doud
proiecte, celelalte qase urmAnd sd fie incheiate Tn primdvara 2021.

Rezultate obfinute:

a) 8 proiecte integrate de revitalizare urband (interven(iide infrastructurd si mdsuri socie,urdgi mdsurirH
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b) 1 gridinif5 renovati;
c) 5 terenuri de joacd pentru copii amenajate/renovate;
d) 6 terenuri de sport amenajate/renovate;
e) 3 stafii de transport public instalate;
f) 3 zone publice inverzite;
g) drumuri gi cdi de acces renovate;
h) refea de iluminat public extinsd;
i) sistemul centralizat de canalizare extins;
j) 8 planuri locale de management de mediu elaborate;
k) 8 planuri locale de monitorizare de mediu elaborate;
l) 7 campanii de consultare gi informare a locuitorilor din zonele de revitalizare organizate;
m) 3 acliuni de salubrizare desfdgurate;
n) 3 evenimente publice Tn zonele de revitalizare organizate;
o) 14 gtiri Tn presa locald despre acfiunile de revitalizare urband publicate;
p) aprox. 20 000 beneficiari direcfi.

3. Facilitarea procesului de creare a Re{elei Na(ionale de Revitalizare Urband din Republica
Moldova

Solidarity Fund PL in Moldova gi-a asumat rolul de facilitator al procesului de creare a Relelei
Nalionale de Revitalizare Urband din Republica Moldova (RNRU), sprijinind eforturile grupului
de lucru responsabil de crearea RNRU.

Pdnd in prezent, s-au implementat o serie de ac[iuni cu privire la crearea RNRU. ln luna martie
2020, oraqele gi municipiile implicate in procesul de revitalizare urbani au fost chestionate cu
privire la viziunea lor referitor la crearea gi funclionarea RNRU. ln paralel, s-a efectu at analiza
juridici a potenfialelorforme juridice pe care o va putea prelua RNRU. Ca urmare a rezultatelor
chestiondrii .si analizei juridice, au fost elaborate modelele de documente ce au stat la baza
credrii RNRU, gi anume: Memorandumul cu privire la crearea RNRU gi Declaralia de principii
privind RNRU. De asemenea, a fost elaborat gi modelul regulamentului RNRU.

Pe parcursul lunilor mai-iulie 10 orage (Belfi, Giugeni, Ceadir-Lunga, Gimiglia, Edine!,
Ocnila, Rezina, Soroca, Strigeni, Ungheni) au aprobat prin deciziile Consiliilor orSgenegti gi
municipale crearea RNRU.

intre 21 gi 31 iulie, oragele sus menlionate, au semnat Memorandumul gi Declara{ia de principii
privind crearea RNRU.

Pe parcursul a primelor 7 luni din anul 2020, grupul de lucru cu privire la crearea gi dezvoltarea
RNRU, a desfdgurat intruniri constante in cadrul cdrora s-au discutat gi planificat ac(iunile de
creare gi dezvoltare a RNRU.

Rezultate obfinute:

1. Chestionarea oraEelor qi municipiilor cu privire la crearea gi func{ionarea RNRU;
2. Analizajuridicd a constituirii, formei organizatorice-juridice gifunc{iondrii RNRU;
3. Elaborarea documentatiei de constituire gi regulamentul RNRU;
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4. Elaborarea modelelor de decizii ale Consiliilor orSgenegti gi municipale cu privire la crearea

9i aderarea la RNRU;
5. Aprobarea credrii RNRU de cdtre Consiliile ordgeneqti qi municipale;
6. 8 s.edin(e ale grupului de lucru cu privire la crearea gi dezvoltarea RNRU;
7. Organizarea si desfdsurarea maratonului memorandumului in cadrul cdruia au fost semnat

de cdtre 10 orase documentatia de constituire a RNRU.

4. Evaluarea necesitd{ilor de dezvoltare a competenlelor Unitdfilor de lmplementare a

Proiectelor

Tn contextul proiectului Programului Nalional de dezvoltare a oragelor-poli de cregtere in
Republica Moldova, vor fi create Unitali de lmplementare a Proiectelor (UlP) in cadrul
Primdriilor celor 6 ora-se desemnate. Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare gi Politicd
Regionald al Republicii Polonia in parteneriat cu Solidarity Fund PL in Moldova gi-a asumat
responsabilitatea de a sus(ine dezvoltarea competen(elor UlP, in ceea ce privegte
implementa rea p roiectelor mari i nvestilionale.

Astfel, pentru realizarea scopului sus menfionat, Solidarity Fund PL a contractat serviciile unui
experUconsultant local pentru a sprijini eforturile expertului din Polonia, care a fost contractat
de cdtre Ministerul din Polonia.

Rezultate oblinute:

1. Contractarea serviciilor unui expert/consultant local pentru expertizd locali;
2. Elaborarea, consultarea qi aprobarea metodologiei gi chestionarelor de analizd a

necesitdlilor de dezvoltare a competenfelor pentru UIP;
3. Chestionarea a 6 APL gi 3 Agenlii de Dezvoltare Regional5;
4. Organizarea gi desf5gurarea interviurilor cu 3 APL.

Totodatd, in Republica Moldova pe parcursul anilor 2019-2025, va fi implementat Programul
EU4Moldova de cdtre Programul Naliunilor Unite pentru Dezvoltare, cu finanlare din Uniunea
EuropeanS.
Obiectivul general al Programului rezidd Tn consolidarea coeziunii economice, teritoriale qi
sociale, prin facilitarea dezvoltdrii locale socio-economice inteligente, verzi, inclusive, durabile
Ei integrate gi imbundtdfirea standardelor de trai ale cetSfenilor in regiunile cheie: Cahul Si
Ungheni3.
lntru realizarea acestui obiectiv, Programul urmeazi sd abordeze decalajul urban-rural din
regiunile-cheie gi disparitdlile regionale, sd stimuleze cregterea economicd gi crearea locurilor
de munci, sd imbundtSleascd accesul cetSfenilor la servicii publice gi utilitali de calitate, lin6nd
cont de schimbdrile climatice, recesiunea economicd provocatd de pandemie gi factorii de risc
naturali, gi perspectiva de gen in activitdlile Programului.

3 Regiuni-cheie Cahul qi Ungheni - in sensul prezentului Apel de propuneri de proiecte, numai
administrativ al raioanelor cahul gi Ungheni este considerat ca gi regiune-cheie.

teritoriul

E
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in context, pe parcursul anului2O2O au fost defdsurate mai multe activitdli in rezultatul cdrora
au fost ob(inute urmdtoarele rezultate:
o Au fost incheiate parteneriate de dezvoltare economicd locald, bazate pe IMC stabilite in

fiecare regiune focald, formalizate prin memorandumuri de acord, aprobate gi semnate de
comunitd{ile locale partenere (toate cele 33 de comunitSli din regiunea focali Ungheni gi

toate cele 37 de comunitdfi din regiunea focald Cahul);
o Au fost elaborate intr-o manierd inovatoare gi participativd pentru fiecare regiune focald

Hd(i rutiere de dezvoltare economicd cu emisii reduse de carbon;
o 47 de reprezentanfi ai administraliei locale gi alte pd(i interesate, inclusiv 34 de femei, 9i-

au Tmbundtd(it capacit5lile in implementarea strategiilor si planurilor locale;
. Programul privind activit5lile de consolidare a capacitelii gi responsabilitatea APL, a fost

dezvoltat pentru aplicarea instrumentelor inovatoare gi funclionale pentru dezvoltarea
serviciilor publice, a infrastructurii de utilitdli si a dezvoltdrii economice locale;

o Municipiile Cahul si Ungheni au ini{iat restructurarea qi reproiectarea serviciului public local,
astfel incit si includd o abordare de dezvoltare SMART;

. Regiunile focale Ungheni si Cahul au definit o viziune pentru e-transformare qi dezvoltare
SMART, reflectatd intr-un concept si o foaie de parcurs cu obiective, direc(ii prioritare qi
ac[iuni concrete;

o 4 GAL-uri au fost imputernicite sd rispundd nevoilor locale prioritare gi dezvoltdrii rurale gi
economice, prin proiecte locale de pdni la 50.000 EUR;

o Comunitdlile locale partenere din regiunile focale Ungheni si Cahul au iniliat dezvoltarea
serviciilor publice prin incheierea de acorduri IMC (Memorandumurile de inifiere a IMC au
fost semnate de primarii din ambele regiuni (21 din Cahul qi 33 din Ungheni)

o 2 companii municipale - operatorii de servicii de gestionare a degeurilor solide din
municipalit5file Cahulgi Ungheni au avut un exerciliu complex de diagnostic strategic (audit)
care le-a permis sd devind operatori regionali de servicii.

. A fost conceptualizatd abordarea abilitdrii si mobilizdrii grupurilor defavorizate din regiunile
focale, pentru crearea parteneriatului cu APL gi identificarea comund a celor mai importante
probleme si solu(iiin accesarea serviciilor publice locale calitative

o A fost lansat un program de subven{ii pentru sprijinirea firmelor locale, a Tntreprinderilor noi
gi a inifiativelor de antreprenoriat social atAt din regiunile focale Cahul, cAt gi din Ungheni.
ln rezultat, 28 de companii din regiuni vor beneficia de subvenlii cuprinse intre 15.000 si
30.000 EUR. fiecare, pentru extinderea afacerilor, crearea de noi locuri de muncd si
cregterea atractivitdfii regiunilor cheie pentru noi investilii;

. S-au dezvoltat 2 mdrci pentru regiunile Cahul gi Ungheni;
o 66.000 de cetdleni au participat la diverse activitili, dezvoltAnd solulii integrate, realizabile

gi durabile pentru Tmbundtdlirea calitdfii vieliiin orage;
. Au fost selectate patru proiecte prioritare de dezvoltare locali gi s-a iniliat implementarea

lor (reconstruclie pe scard largd/infrumuselarea centrelor urbane; aprovizionare cu api gi
salubrizare in Ungheni; renovarea parcului central gi dezvoltarea proiectului tehnic pentru
sistemul de iluminat stradal SMART din Cahul). Drept urmare, se agteaptd ca 78.000 de
persoane si beneficieze de servicii publice imbundtdlite gi infrastructurd renovatS.

MASUnA 2.2. Consolidarea gi dezvoltarea economiei regionale

in scopul consolidirii gi dezvoltdrii economiei regionale, in perioada de raportare, in proces de
implementare s-au aflat 5 proiecte in domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor inclusg_in
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DUP pentru anii 2017-2018. Pentru implementarea acestor proiecte in anul 2020, din FNDR,

au fost aprobate mijloace financiare Tn sumi de cca 36,37 milioane lei, dintre care, in anul2020
au fost valorificali 25,32 milioane lei. Aceste mijloace financiare au fost utilizate pentru
construc{ialreabilitarea precum gi conectarea obiectivelor de suport in afaceri la structura de
acces gi la utilitd(i publice.

in cadrul cel 5 proiecte, in anul2O2O au fost realiza(i urmitorii indicatori:
o obiective de suporl in afaceri construite/reabilitate - 1;

. obiective de suport Tn afaceri conectate la infrastructura de acces si utilitd{i publice - 1;

. retele electrice de tensiune inalti construite - 2,6 km;

. statii de transformare construite/instalate - 1;

. teritoriu amenajat - 6,2 ha.
in anul 2O2O au fost finalizate 3 proiecte in domeniul infrastructurii de sprijin a afacerii, cu
finanlare din FNDR.

Totodatd, in anul de referin!5 gi-a continuat activitatea Centrul de lnformare gi Consiliere in
Afaceri pentru lMM, creat in cadrul ADR Nord in anul 2018. Pe parcursul anului 2020,
specialigtii centrului au oferit 173 de consultdri telefonice, e-mail, face to face privind
opoftunitdlile investilionale existente. Au fost elaborate qi diseminate 12 buletine informative.
In cadrul proiectului au fost acordate 13 burse studenfilor Universitafii de Stat "Alecu Russo"
din Bilfi in cadrul stagierii practicii, inclusiv fiind desfdqurate 2 evenimente de inmdnare a
granturilor, in cadrul cirora au fost oferite 4 granturi reziden{ilor din lncubatoarelor de Afaceri
Soroca si S6ngerei (c6te 12 participanfi), fiind organizate qi 2 evenimente de inm6nare a

,,Revolving Fund" pentru lA din RDN.

Tn anul 2O2O a fost finisat studiul lanfului valoric al fructelor in RDN, ini(iat in anul 2019. Studiul
a fost elaborat cu suportul expe(ilor, finanlat de Agenfia Elveliand pentru Dezvoltare gi

Cooperare SDC in cadrul proiectului ,,Optim - Oportunitdli prin Tehnologii s.i lnovalie in
Moldova", realizat de HELVETAS Swiss lntercooperation. Prin acest studiu au fost analizate
elementele lan(ului valoric al fructelor din RDN (producerea, depozitarea, procesarea qi

comercializarea). Au fost identificate elementele lipsd a lanlului valoric Tn structura regional5,
nevoile actorilor-cheie implicafi la diferite niveluri ale lanlului valoric, necesitdlile de dezvoltare.
Tn rezultat, au fost identificate direcliile de investi{ii sub forme de proiecte investilionale de
interes regional pe microregiuni.

TotodatS, Tn regiunea de dezvoltare Centru se afld in implementare proiectul ,,Date deschise gi
GIS pentru dezvoltarea afacerilor qi oportunitd,ti de creqtere" (eng. ,,Open data and GIS for
bustness development and growth opportunities'), finanlat de lnstitutul Suedez, Scopul
proiectului este preluarea giimpdrtdgirea experienlei de lucru cu datele deschise gi GIS pentru
asigurarea relevanfei gi exactitSlii pe duratd lungd, cu scopul credrii beneficiilor pentru
antreprenoriat. Parteneriatul in cadrul acestui proiect a fost stabilit intre County Administrative
Board of Ostergotland (Suedia), Universitatea din Linkoping (Suedia), Agentia de Dezvoltare
Locald gi Regionala ERKAS (Estonia) siAgenfia de Dezvoltare Regionald Centru (Moldova). O
activitate realizatd a fost elaborarea gi diseminarea cdtre structurile de sprijin a afacerilor din
RD Centru a unui chestionar cu privire la nivelul de cunogtin{e gi necesitdliin domeniul datelor
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deschise, datele fiind colectate gi prezentate Tn cadrul proiectului, De asemenea, in cadrul
proiectului a fost prezentat un studiu de caz cu privire la utilizarea datelor de cdtre administralia
unei structuri de sprijin a afacerilor din RDC, precum si situatia la nivel nalional cu privire la
utilizarea datelor deschise de cdtre popula(ie,

Tn perioada de raportare in regiunea UTA Gagauzia a continuat implementarea proiectelor
orientate spre imbundtdlirea infrastructurii de suport in afaceri. Autoritdtile regionale acordd o
atenlie sporitd dezvoltirii zonei economice libere "Valkaneg" care este constituitd din 3
subzone: Vulcinegti, Comrat si CeadAr-Lunga. in ZEL "Valcanes" sunt inregistrali 25 de
rezidenfi dintre care doar 12 acliveazS. Rezidenlii activiau asigurat crearea a peste 1200 locuri
de muncd. Volumul de investilii de la inceputul activitdlii ZEL (1998) a constituit 22,9 milioane
de dolari, din care in anul 2018 au fost investifi 3,9 milioane de dolari SUA iarin primultrimestru
al anului 2019 -3,1 milioane de dolari SUA.Tn vederea dezvoltdrii infrastructuriiZEL"Valcaneq"
(Subzona CeadAr-Lunga), Comitetul Executiv al UTA Gdgduzia in comun cu primdria
mun.CeadAr-Lunga cu suportultehnic alAgen{iei pentru Cooperare lnternalionalS a Germaniei
(GlZ) a intreprins acliuni pentru elaborarea documentaliei de proiect pentru construcfia
infrastructurii de pe teritoriul subzonei Cead6r-Lunga. in perioada de raportare a fost finalizatd
proiectarea relelelor de aprovizionare cu apd qi canalizare gi a relelelor electrice. in proces de
proiectare sunt refelele de gazoduct pe teritoriul subzonei Ceaddr-Lunga. Pentru anul 2020 din
bugetul UTA Gdgduzia sunt alocate mijloace financiare Tn sumi de 5000 mii lei pentru
dezvoltarea subzonei.

Totodati, in luna noiembrie 2020 in cadrul Universitilii de Stat din Comrat, a fost organizat
evenimentul "sdptdm6na inovafiilor". in cadrul evenimentului, directorul ADR UTA Gagauzia a
prezentat principalele perspective gi provocdri in procesul de elaborare a strategiei de
specializare inteligentd a regiunii UTA Gdgduzia

mASUnA 23. Consotidarea si dezvoltarea infrastructurii turistice in regiunile de
dezvoltare

in perioada de raportare in proces de implementare s-au aflat 5 proiecte in domeniul
atractivitdfii turistice. Pentru implementarea acestor proiecte in anul 2020, din FNDR au fost
aprobate mijloace financiare in sumi de cca 31,41 milioane lei, dintre care, in anul 2020 au fost
valorifica[i cca 27,50 milioane lei.

in cadrul cel 5 proiecte, in anul 2020 au fost realizati urmdtorii indicatori:

. atractii turistice construite - '1;

o drum de acces construit - 1 km;
o obiective turistice incluse in circuit turistic - 1;

in anul 2O2O au fost finalizatetfinalizatdfinanfarea din FNDR 3 proiecte.
Este de menfionat faptul cd indicatorii raportafi sunt cei care pot fi evaluali in conformitate cu
prevederile legislafiei nalionale in domeniul construc{iilor.
Totodat5, avAnd in vedere cd proiectele sunt in proces de implementare, unele chiar nou
iniliate, este imposibil de efectuat o evaluare a gradului de finalitate a acestora la etapa actuald.
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in a doua jumdtate a anului 2020, ADR Nord a iniliat implementarea unui proiect in parteneriat
cu PRO4CE, Republica Slovaci ,,Agriculturd ecotogicd ca promotor pentru dezvoltarea
destina{ieiturismului prin brandingul produselor locale", finanfat de UNDP. prin acest proiect se
propune sd fie srijinitd promovarea accesului la piefe gi sporirea competitivitdlii actorilor
regionali in agricultura ecologici prin branding turistic.
Tn regiunea de dezvoltare Sud turismul cultural este susfinut in zoni de cdteva evenimente-
cheie, printre care se numdrd Expozifia-tArg,,Parada Florilor" (Cimiqlia), Festivalul ,,iProsop" (s.

Selemet, r-l Cimislia), Festivalul internalional de folclor ,,Nufirul Alb" (Cahul), Festivalul
Strugurelui (Cimislia), Expozi(iatdrg ,,Hai la piersici!" (s. Tudora, r-l $tefan Vodi), Festivalul
etnofolcloric regional ,,Dulce floare de salcAm" (s. Vdleni, Cahul), Festivalul Regional ,,Ecoul la
Bastina" (Leova), Festivalul de dans popular in memoria coregrafului lon BAZATIN (Cimislia),
Festivalul-concurs regional ,,PAinea noastrd cea de toate zilele" (Cahul), Festivalul regional al
orchestrelor de muzicd populard Tn memoria rapsodului lon POPU$OI (Cimiglia), Ziua
Nalionald a Vinului g.a. Anul acesta a fost imposibild organizarea tuturor acestor evenimente
din cauza situaliei epidemiologice creatd de virusul COVID-19. CAteva din acestea insd, au fost
organizate in mediul online.
TotodatS, in anul curent a fost semnatAcordul de finanlare intre pa(ile partenere ale proiectului
,,Renaissance of the authentic crafts folk - common cultural heritage as a focal point for
sustainable economic and tourism developmenf" (Renagterea meqtegugurilor autentice -
mogtenirea culturald comund ca punct focal pentru dezvoltarea economicd gi turisticd durabilS),
aplicat Tn cadrul Programului Operalional Comun Rom6nia - Republica Moldova2014-2020 in
anul2018. Parteneri de implementare:Agentia de Dezvoltare Regionali Sud giAsocialia,,ART-
MESTE$UGURILE PRUTULUI', lagi, Romdnia. Acest proiect contribuie la dezvoltarea
atractivitdlii turistice Tn regiunea de dezvoltare Sud.

Obiectivul Specific 3: imbundtilirea guvernanfei in domeniul dezvoltirii
regionale

,,Buna guvernare Tnseamnd asigurarea unui standard ridicat de civilizalie gi un trai decent". in
implementarea politicii de dezvoltare regionald, buna guvernare presupune un efort comun al
tuturor actorilor care participd in acest proces: CNCDR, MADRM, CRD, ADR, APL, sectorul
privat gi societatea civild. O bund guvernare necesitd implicare in procesul de luare a deciziilor,
distribuirea corectd a responsabilitdlilor actorilor implicali, precum gi asigurarea transparen(ei
acestui proces,

imbunitdlirea capacitdlii de "guvernare" poate fi asiguratd prin formarea de competenle a
actorilor na[ionali gi regionali implica(i in implementarea politicii de dezvoltare regionald gi
crearea condiliilor pentru aplicarea modificdrilor legale Ei normative care vor fi propulsate de
noua paradigmi a dezvoltirii regionale.

Rezultate scontate:

) Aria de acoperire a politicii de DR este extinsd;
) Cooperarea interministeriald eficientd este asiguratd;
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F Competenlele si capacitdlile CRD giADR in coordonarea multisectoriald gi implementarea

SNDR si SDR la nivel de regiuni sunt coordonate;
D CapacitSlile APL in implementarea proiectelor regionale sunt consolidate;
F Mecanismul de finan{are a proiectelor este Tmbundtdtit.

La iniliativa doamnei deputat lnga Grigoriu, au fost organizate vizite de lucru a membrilor
Comisiei parlamentare mediu gi dezvoltare regionald din cadrul Parlamentului Republicii
Moldova Tn regiunile de dezvoltare.
Scopul vizitelor a constat in informarea deputalilor privind mersul implementirii SNDR 2016-
2020, aprobatd prin Legea nr. 239 din 13.10.2016, inclusiv vizitarea proiectelor de dezvoltare
regionalS, finanlate din FNDR cit qi din surse externe.
in vederea consolidirii capacitililor actorilor implicafi ?n implementarea politicii de dezvoltare
regionalS, pe parcursul anului 2019, in concordanld cu analiza necesitdlilor de instruire gi in
baza propunerilor identificate gi inaintate de cdtre Agenliile de Dezvoltare RegionalS fost
desfdgurate 73 sesiuni de instruire, 31 conferin(e, 41 ateliere de lucru gi 30 vizite de studiu.

in cadrul implementdrii proiectelor investifionale, etapele de realizare a proiectelor au fost
analizate gi dezbdtute in cadrul Comitetele Directoare Locale, unde reprezentanfii locali au
inaintat mai multe propuneri de imbunitifire a realizdrii acestora.
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Evolufia ratei de parlicipare a membrilor CRD in procesul decizional (Figura 14) ne prezintd o
invigorare a interesului acestora fatd de modalitatea actualS de solulionare a problemelor in
regiuni, prin cresterea ratei de participare in anul2O2O.

18 81 79.35
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Figura: 14 Rata de participare a membrilor GRD in procesul
decizionalin o/o
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mASUna 3.1. Perfeclionarea cadrului legislativ gi normativ in domeniul dezvoltirii
regionale gi celui aferent

Ac[iunile cuprinse in aceastd mdsurd presupun modificiri ale cadrului legislativ, conform noilor
necesitili si tendinte in domeniul dezvoltdrii regionale, precum gi ajustdri conform prevederilor
Planului de acfiuni al Acordului de Asociere Uniunea Europeand - Republica Moldova gi

implementarea acestora. intrucAt se vizeazd si eficientizarea proceselor opera(ionale, mdsura
datd include ac{iuni direclionate spre perfeclionarea sistemului de finan[are a proiectelor de
dezvoltare regionald.

Rezultate obfinute:

A fost aprobat prin Decizia CNCDR nr.4120 din 13.02.2020, Noul concept (paradigmd) a politicii
de dezvoltare regionalS, focusat pe o dezvoltare economicd si inclusiv au fost aprobate
propunerile de modificare a Legii nr. 438 din 2006 privind dezvoltarea regionald Tn Republica
Moldova prin Decizia CNCDR nr.5120 din 13.02.2020.

in rezultat a fost elaborat gi aprobat prin Hotdrirea de Guvern nr.72O12O2O proiectut de tege
pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regionald in Republica Moldova qi
remis Parlamentului pentru examinare gi aprobare.

Proiectul actului legislativ propune ajustarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionald,
relatate Tn Legea nr.43812006,Ia prevederile noului Concept al politicii de dezvoltare regionald,
armonizat la politicile europene in domeniu. Sub aspect tehnic, proiectul prevede modificarea
conlinutului unor no[iuni de bazd ale politicii in domeniu, cum ar fi: ,,politicd de dezvoltare
regionalS", ,,Document Unic de Program", ,,consiliu Regional pentru Dezvoltare", etc.
Totodatd, se urmdregte reformularea obiectivuluigeneralaldezvoltdrii regionale in conformitate
cu con{inutul prevdzut de noul Concept al politicii de dezvoltare regionald: creqterea
competitivitSfii qi dezvoltirii durabile a fiecdrei regiuni, ajustarea disparitdfilor gi cregterea
calitdlii vie{ii cetdlenilor.
De asemenea se propune evidenfierea intr-un aliniat nou a obiectivelor specifice ale dezvoltdrii
regionale, dupd cum urmeazd:

-cregterea competitivitatii qi ocupdriifo(ei de muncd a regiunilor;

-sporirea coeziu n ii teritoriale gi prevenirea excluziu n ii ;

-asigurarea condifiilor institu(ionale gi legale pentru implementarea unei guvernanle colective,
care implicd nivelul nafional, regional qi localin parteneriat cu sectorul privat gi asociativ.
Proiectul propune modificarea unor atribulii ale principalelor autoritdfi participante in procesele
de elaborare, implementare 9i evaluare a Strategiei Nalionale de Dezvoltare Regionald. Se
propun schimbdri in ceea ce privegte aprobarea structurii gi componenlei Consiliului Nafional
de Coordonare a Dezvoltdrii Regionale(CNCDR), excluzindu-se principiul paritdlii din
modalitatea de formare a CNCDR, dat fiind faptul modificdrilor frecvente ce fin de reorganizarea
administrafiei publice centrale de specialitate.
Totodatd, prin proiectul de lege propus se vor revizui unele atribulii ale Consiliului Regional
pentru Dezvoltare (CRD), Astfel, se propune excluderea din responsabilitdlile CRD evaluarea
impactului implementdrii proiectelor gi programelor regionale, avAnd Tn vedere cd CRD nu
dispune de instrumentele si mecanismele necesare pentru evaluare. $i in cazul CRD se
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propune a fi exclus ,,principiul paritdfii" din considerentul cd Regiunea de Dezvoltare UTA
Gdgduzia gi Regiunea de Dezvoltare Municipiul Chisindu au o formi de organizare
administrativ-teritoriali distincti, ce face imposibil aplicarea principiului dat. in final, se aduc
modificiri la Anexa Legii, prin excluderea datelor privind numirul populaliei din regiuni, indicate
potrivit recensdmdntului din2004, actualitatea acestor informafiifiind depdgita gi irelevantS.

A fost aprobat prin Decizia CNCDR nr. 17120 din 04.08.2020, noul Manual Operalional privind
modul de utilizare a mijloacelor Fondului Nalional pentru Dezvoltare Regionald. in cadrul
Manualului este prevdzut noul Regulament cu privire la desfdgurarea Concursului de propuneri
de proiecte care prevede doud tipuri de Apeluri: competitiv gi pe listd.
Astfel, in temeiul Regulamentului aprobat, a fost ini(iat la data de 10 august 2020 un nou
Concurs de propuneri de proiecte in cadrul cdruia, proiectele care vor fi selectate in urma
etapelor de evaluare, vor fi incluse pentru implementare in Documentul Unic de Program2021-
2023. A fost elaborat Manualul Operafional alAgenfiilor de Dezvoltare Regionald.

Totodatd, la inceputul anului 2020, in cadrul $edinfei CNCDR au fost aprobate noile modificdri
a Schemei de incadrare a Agenliilor de Dezvoltare RegionalS. Astfel, in cadrul ADR a fost
creati o structurd noud: Sectia monitorizare si evaluare.

A fost iniliatd elaborarea lnstrucliunii privind monitorizarea gi evaluarea proiectelor de
dezvoltare regionald.

MASURA 3.2. Consolidarea cadrului institulional gi a potenlialului administrativ

Mdsura a fost realizatd prin ac(iuni ce implicd facilitarea dialogului gi a cooperdrii institu{iilor la
nivel nafional, regional gi local. in acelagi timp, pentru a asigura o inaltd performanld a cadrului
institulional, au fost incluse activitd[i orientate spre consolidarea capacitSlilor actorilor la nivel
local gi regional in baza necesitSlilor gi a tendinfelor de dezvoltare.

Tabel 5: Dezvoltarea capacitdlilor MADRM, ADR gi APL

Sumar din Raportul activitifilor desfigurate privind dezvottarea capacitililor colaboratorilor MADRM,
ADR gi APL pe parcursul anului 2020

Participdri (Nr.)

Nr. Forma de instruire Nr. de sesiuni ADR MADRM APL

1. Sesiuni de instruire organizate/
training-uri

79 263 7 786

2. Conferinfe, forumuri organizate 21 57 1 332

3. Ateliere de lucru, mese rotunde 107 362 23 1056

4, Vizite peste hotarele [irii
TOTAL 207 682 31 2174

Sursa.' MADRM, ADR
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in perioada de raportare, o buni parte din sesiunile de instruire planificate, inclusiv instruiri ce
urmau a fi organizate de cdtre partenerii de dezvoltare, au fost contramandate din cauza
situa{iei epidemiologice atit la nivel nalional cit si internafional. Astfel, in perioada datd au fost
desfSgurate un numdr redus de instruiriin vederea dezvoltdrii capacitdlilor actorilor implicali in
procesul de implementare a politicii de dezvoltare regionald.

Tabel 6; Consolidarea capacitdlilor actorilor la nivel local desfd$urate de GIZ Si
AAP

Consolidarea capacitifilor actorilor la nivel local 9i regional pe domenii de
interventie

Sector Nr. de
traning-uri Volum, h

Numirul de participanli

Total Gender

Femei Birbali

AAC 16 228 672 413 259

EE I 6 31 27 4

Alte
module de
instruire 18

245 384 209 175

Total 35 479 1087 649 438

Rezultatele obfinute:

r' Fortificarea capacitS(ilor actorilor implicali Tn procesul de implementare a politicii de
dezvoltare regionalS (CRD, APL, etc.);

r' Desfdgurate 207 activitSli de consolidare a capacitdlilor pentru reprezentanlii MADRM,
ADR 9i APL;

r' Consolidate capacitdlile a2887 persoane.

MASURA 3.3. Eficientizarea sistemului de monitorizare gi evaluare a implementirii
Strategiei
lmplicd o serie de acliuni complexe menite sd asigure mecanismele necesare, dar gi si
optimizeze procesulde implementare a politiciide dezvoltare regionali. Acliunile vor presupune
gi cooperarea institufiilor atit in procesul de planificare gi implementare, cit gi in procesul de
monitorizare gi evaluare, astfel urmirindu-se gi imbundtdtirea statisticii regionale.

Rezultatele obfinute:

Sistemul de monitorizare gi evaluare a politicii de dezvoltare regionald este eficientizat,
punindu-se accent pe rezultate. A fost definit setul de indicatori pentru politica de dezvoltare
regionald armonizat cu indicatorii gi metodologia utilizatd de cdtre Biroul National de Statisticd
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pentru statistica teritoriald si regionald, Monitorizarea implementirii SNDR 2016-2020 se
efectueazd in conformitate cu preved erile ,,lnstruc{iunii privind monitorizarea gi evaluarea
politicii de dezvoltare regionald", care reprezintd o ghidare metodologicd pentru reprezentan(ii
MADRM, ADR qi al(i reprezentali relevanfi, in vederea asiguririi proceselor de monitorizare si
evaluare bazat pe rezultate a politicii de dezvoltare regionali.

in acelagi timp, pe parcursul perioadei de raportare, Agenfiile de Dezvoltare Regionald au
efectuat evaluarea impactului a 32 proiecte de dezvoltare regionald implementate, cu un cost
total din FNDR de 349,080.64 milioane lei. Activitatea data a fost focusati gi pe evaluarea
activiti{ilor intreprinse de beneficiarii proiectelor de dezvoltare regionald, in vederea asigurdrii
d u rabilitalii investifiilor efectuate d in FN DR.
Tn rezultatul acestui proces, s-a constat cd doar in cadrul a 22 de proiecte, au fost atins scopul
gi obiectivele stabilite initial.

in anul curent, MADRM a elaborat proiectul Hotdririi de Guvern cu privire la aprobarea
Conceptului Sistemului informalional pentru Gestiunea proiectelor de Dezvottare Regionald.
in context, prin prezentul proiect, Ministerul Tgi propune sd modernizeze abordarea de
gestionare a proiectelor de investi{ii finanlate at6t din Fondul Nafional pentru Dezvoltare
Regionald, cdt gi celor finan(ate din fonduri externe, precum gi sd dezvolte o platformi de tip
web, care va opera o bazd de date care fine in mod centralizat evidenfa proiectelor de
dezvoltare regionald. Noul concept urmeazd sd ofere un sistem de furnizare a datelor gi sd
asigure procesul de raportare privind implementarea proiectelor de investilii pentru dezvoltare
regionald.

Cooperarea cu partenerii de dezvoltare

Atragerea investiliilor interna(ionale gi invitarea partenerilor de dezvoltare pentru co-finanlarea
proiectelor din Documentul Unic de Program 2017-2020 gi Programele Operalionale Regionale
(POR), reprezintd o prioritate pentru MinisterulAgriculturii, Dezvoltdrii Regionale si Mediului. in
acest sens, implementarea politicii de dezvoltare regionald in Republica Moldova se bucuri si
de sprijinul partenerilor externi de dezvoltare.

in tabelul de maijos, sunt prezenta(i donatorii externi ce au un interes sporit pentru finanfarea
gi implementarea proiectelor de dezvoltare regionald in RM.

Tabel 7: Partenerii de dezvoltare in domeniul dezvoltirii regionale

Guvernul
RomAniei

,,Crearea sistemului
integrat de
dezvoltare durabilS
a sectorului apicolin
Regiunea de
Dezvoltare Nord a
Republicii Moldova"

1 centru de achizilie,
procesare gi ambalare a
produselor apicole renovat;

100 de apicultori instruiti in
domeniulapicol;

2015-2017
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1 Asocialie Regionald a
Apicultorilor creatd

2. Guvernul
Poloniei

Suport Guvernului
Republicii Moldova
in implementarea
Strategiei Nationale
de Dezvoltare
Regionali pentru
anii2016-2020 prin
dezvoltarea urbani
integratd si
sustenabild

Crearea unui sistem eficlent
de sprijin pentru dezvoltarea
urbani eficace s,i

revitalizarea oraqelor
I m bu nitilirea calitdlii
proiectelor de dezvoltare
in orage

2017 -2019 361 313
EURO

J. Guvernul
Germaniei

Modernizarea
serviciilor publice
locale

Imbunit5lirea condi(iilor
generale pentru
implementarea politicii de
dezvoltare regionald
orientati citre cetSlean in
sectoarele prioritare de
prestare a serviciilor publice
locale prin intermediul a 4
Domenii de I nterventie.

2016-2020 3,700,000
EURO

4. Guvernul
Marii
Britanii

Consolidarea
capacititilor de
implementare a
Programului
Regional Sectorial
pentru Dezvoltarea
lnfrastructurilor de
Sprijin in Afaceri
(ISA)

18 concepte de proiecte
viabile in infrastructura de
sprijin in afaceri elaborate

Poten[ial crescut de
asigurare a finanlirii din
partea donatorilor
Potential crescut de sprijin a
implementirii PRS ISA

2018 - 2019 L297,425
GBP

5 Guvernul
Cehiei

Suport privind
implementarea
strategiei regionale
cu folosirea datelor
Sistemul
lnformaIional
Geoqrafic (GlS).

5 proiecte cu folosirea
tehnologiilor GIS gi a datelor
accesibile gratis.

2019 - 2021 550 000
EURO

o. Guvernul
Rominiei

Modernizarea
serviciilor publice
locale (co-finan!are)

Construclia sistemului de
alimentare cu api si
canalizare in satul Rosu

2010 - 2018 700,000
EURO

7. Guvernul
Suediei

Modernizarea
serviciilor publice
locale (co-finan!are)

I mbundtilirea condi{iilor
generale pentru
implementarea politicii de
dezvoltare regionalS
orientatd citre cetS{ean in
sectoarele prioritare de
prestare a serviciilor publice
locale prin intermediul a 4
Domenii de lnterventie.

2016-2018 300 000
EURO

8. Guvernul
Elvefiei

Modernizarea
serviciilor publice
locale (co-finanlare)

lmbunitd(irea cond ifiilor
generale pentru
implementarea politicii de
dezvoltare regionald
orientatd citre cetS{ean in
sectoarele prioritare de
prestare a serviciilor oublice

2016-2018 3 190 372
EURO

Ei
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locale prin intermediul a 4
Domenii de lnterventie.

9. AOD
Estonia

"Suport in
dezvoltarea
turismului rural
sustenabilin RDN,
Moldova"

4 seminare pentru
organizatori de even imente,
mestegugarisi micii
antreprenori in domeniul
turismului rural din RDN
organizate;

2016-2017 14060 euro

10. AOD
Estonia

,,lmputernicirea
femeilor gi tinerilor
prin cregterea
abilitalilor gi
competen(elor lor In
domeniul designului
de evenimente
rurale si a serviciilor
de ospitalitate"

1 ghid pentru antreprenori in
domeniul turismului rural
elaborat;

4 seminare pentru
organizatori de evenimente,
megtequgarigi micii
antreprenori in domeniul
turismului rural din RDN
organizate;

l vizilit de studiu in Estonia
in vederea preluirii bunelor
practici;

Mentorat pentru organizatorii
de festivaluridin RDN.

01.08.2017 -
31.01.2019

45,152.00
euro

11. AOD
Estonia

,,Ciclulde manuale
pentru antreprenori
gitinerii moldoveni
din mediul rural.
Manualul 3,,

Dezvoltarea
produsului si
marketing"

1 manual pentru antreprenori
in domeniu I dezvoltirii
produsului gi marketing
elaborat;
2 seminare gi 1 atelier de
marketing online pentru
tinerii antreprenori si femei
organizate;
l vizitit de studiu in Estonia
in vederea preludrii bunelor
practici;

01 .09.2018-30.09.
2019

45,152.00
euro

12. Guvernul
Lituanieigi
Fundalia
Ajutorului
Evreiesc
World
Jewish
Relief

,,Reteaua
antreprenoriald a
femeilor - un
poten,tial excelent
pentru consolidarea
drepturilor gi
oportunitd{ilor
economice ale
femeilor din
Moldova prin
instruire, informare
si interactiune"

cel pulin 200 de femei din
Regiunea de Dezvoltare
Nord a Republicii Moldova sd
ini{ieze sau si dezvolte
propria afacere care si
creeze oportunitSli pentru
promovarea sociali si
economici si si
imbuniti(eascd nivelul de
traiin familiile lor

Mai-octombrie
2019

20 000
euro

13. AOD
Estonia

,,imputernicirea
femeilor s,i tinerilor
prin creqterea
abilitSlilor si
competen{elor lor in
domeniul designului
de evenimente
rurale si a serviciilor
de ospitalitate"

1 ghid pentru antreprenori in
domeniul turismului rural
elaborat;
4 seminare pentru
organizatori de evenimente,
meqtegugarigi micii
antreprenori in domeniul
turismului rural din RDN
organizate

01.08.2017 -
31.01.2019

45,152.00
euro
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l vizitd de studiu in Estonia
in vederea preludrii bunelor
practici
Mentorat pentru organizatorii
de festivaluri din RDN.

14. Guvernul
Elvefiei

Consolidarea
cadrului institulional
in sectorul
alimentiriicu apd gi

sanitafie din
Republica Moldova

-Actorii-cheie organizeazd gi
gestioneazi mai efectiv
sectorul alimentare cu api qi
sanitatie.
- lnstituliile gi actorii din
sector igi imbundtdlesc
performanla in
implementarea serviciilor de
alimentare cu api gi sanita{ie
intr-un mod durabil, eficient
Si echitabil

2016-2018 4,8 mil
CHF

Guvernul
Austriei

15. Guvernul
Austriei

Consolidarea
infrastructurii de
alimentare cu apd s,i

canalizare in zonele
rurale axati pe
evacuarea in
siguranli a apelor
uzate in oragul
Cantemir"
2018-2021

Construcfia unei stafii
moderne de epurare a apelor
uzate, a unuisistem de
colectare gi canalizare a
apelor uzate pe o distan(5 de
circa 12 km, inclusiv a
staliilor de pompare

2018-2021 6 mil
EURO

16. Guvernul
Republicii
Cehe

Elaborarea
strategiei gi planului
de acliuni in
domeniul
specializdrii
regionale in
Regiunea Nord,
Moldova

1 studiu privind specializarea
regionalS elaborat;

1 Masi rotundd privind
dezvoltarea mircii;

1 analizit privind crearea
unui brand regionalal RDN.

noiembrie 2017-
februarie 20'18

23 500
euro

17. Guvernul
Republicii
Cehe

Construclia stafiei
de epurare din or.
Briceni

Studiu de fezabilitate si
expertiza stdrii sistemului de
canalizare existent

2016-2020 2 095 864
lei

18. Guvernul
Republicii
Gehe

"Un nou impuls
pentru dezvoltarea
afacerilor in
Regiunea de
Dezvoltare Nord"

micro-granturi pentru
membrii asocialiilor gi IMM-
urilor din regiune acordate;

Capacititile angajafilor AD R
Nord giAPL pentru asistenfi
suplimentard pentru IMM-
urile din regiune dezvoltate;

1 centru de informare pentru
IMM-uri in cadrul ADR Nord
creat;

lnvesti[iiin RDN in cadrul
platformei web create pe
site-ul ADR Nord promovate;

2017-2021 555 000
euro
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Furnizori locali conectati la
pielele internalionale;

1 studiu de fezabilitate a unui
proiect de investiliiin regiune
elaborat

19. Guvernu!
Republicii
Cehe

Elaborarea studiului
de fezabilitate
privind
accesibilitatea
turistici a pesterii
"Emil Racovitd"

1 studiu de prefezabilitate
elaborat;

l vizitd a echipei de
speleologi realizatd.

2019 19 500
euro

20. Guvernul
Republicii
Cehe

Extinderea
proiectului"Un nou
impuls pentru
dezvoltarea
afacerllor in
Regiunea de
Dezvoltare Nord a
Moldovei"

2020 190.000
euro

21. UNDP Utilizarea
bencmarkingu-lui
strategic pentru
dezvoltarea
economici locali in
Moldova

1 bazd de date in aplica{ia
SW

2019 -2020 (7 luni) 38.650
USD

22. PT Dunirea lndustriile creative
in cadrul noilor
economii urbane in
Regiunea Dunirii
(crNEMA)

2020-2022 (29
luni)

50.000
euro

23. MFA al
Letoniei

Sprijinirea cresterii
regiunilor Moldovei
prin imbunitSlirea
rezisten(ei acestora
la condi[iile de
urgenld si
atenuarea
consecinfelor pe
termen lung ale
covrD-19

1 pagind web modernizatd gi
imbundtd!iti

2020 (5 luni) 6 255 euro

24. Uniunea
Europeani

Pregdtirea
proiectului tehnic si
a documenta{iei de
licitafie pentru
lucririle de
construclie a
proiectelor AAC
selectate si EE in 3
regiuni de
dezvoltare ale
Republicii Moldova

Proiecte tehnice si
documentalia de licitalie
pentru lucrdrile de
construclie a 10 proiecte
MC 9i8 proiecte EE
selectate sunt elaborate.

2016 - 2018 3,5 mil
EURO

Construc[ia
infrastructurii de
aprovizionare cu
api si canalizare gi
eficien[a energeticd
in clddirile publice

10 proiecte de construclie a
infrastructurii de
aprovizionare cu api gi
canalizare si 8 proiecte de
eficien{a energetici in
clddirile publice sunt

2017-2021 39,8 mil
EURO
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Dezvoltare regionali
implementate

lntegrarea UTA
Gigiuzia in cadrul
politiciide
dezvoltare regionali
aRM

-lntegrarea UTA Gdgduzia in
cadrul na(ional pentru
dezvoltare regionali
- Suslinerea societdlii civile
din UTA Gigiuzia
- Susfinerea autoritdfilor
publice locale din UTA
Gigiuzia

5 mil
EURO

Totodatd Tn regiunile de dezvoltare a continuat implementarea proiectelorfinanlate de partenerii
strdini (Guvernul Germaniei, UE), de aprovizionare cu apd gi canalizare gi eficienfd energeticd
a clddirilor publice.

in context, in rezultatul celor agreate, de comun acord, dintre MADRM Delegalia UE gi GlZ,
avAnd in vedere insuficienfa de mijloace financiare acordate de cdtre UE, prin intermediul GlZ,
pentru implementarea celor 18 proiecte (10 AAC si 8 EE) selectate inilial, la 13.02.2020,
CNCDR, prin Decizia nr. 11120, a aprobat lista proiectelor prioritare pentru a fi finanfate din
suportul acordat de citre UE.
Astfel, inilial vor fi implementate 7 proiecte de AAC gi 8 proiecte de EE, cu un cost total de cca.
32,4 milioane euro oferifi sub formd de grant.
Urmare afinalizdrii in anul 2019 aFazei l, elaborarea documentalieitehnice de proiect, in anul
2020 au fost desfdgurate procedurile de achizifie a lucririlor/serviciilor in cadrul acestor 1b
proiecte. Dar, in cadrul a 2 proiecte, nu au fost desemnate ofertele cAgtigdtoare. Urmeazd
desfdgurarea repetatd a licitatiilor, desemnarea cdstigdtorilor si demararea lucrdrilor.
De asemenea, au continuat activitd{ile de implementare a 2 proiecte de aprovizionare cu apd
qi canalizare, finanlate de cdtre Guvernul Germaniei, inclusiv 1 proiect - cofinanlat de cdtre UE,
prin intermediul KfW. Pentru realizarea acestora, Guvernul Germaniei a alocat cca. 48,S
milioane euro, iar UE - 10,124 milioane euro. Mijloacele financiare respective sunt acordate de
cdtre partenerii striini sub formd de grant. Contribu{ia Republicii Moldova constituie cca. 3,0
milioane euro.

Tn anul de referinfd, Cooperarea dintre ADR Centru gi ADR Senec-Pezinoc, Slovacia a fost
axatd pe continuarea implementdriiTn parteneriat cu primdria municipiului Strdgeni a proiectului
,,Spriiin in dezvoltarea gestiondrii apetor reziduale in Regiunea Centratd a Motdovei - o mai
bund gestionare a apelor uzate pas cu pas / Support in devetopment of waste water
management in Moldovan Central Region-better waste water management step by step",
finanlat din sursele SlovakAid (misura 1.2).

in perioada de raportare, cooperarea a inclus si participarea in cadrulApelului de propuneri de
proiecte lansat de Agenlia lnternalionald de Dezvoltare a Slovaciei (SlovakAid) in perioada
ianuarie - martie 2020, Tn cadrul cdreia a fost aprobat spre finan{are proie ctul ,,Apd potabild in
laloveni: imbundtdlirea calita,tii vielii in oragul laloveni prin acces imbunatalit ta apd potabitd qi
conqtientizarea despre managementul apei". Perioada de implementare a proiectului este
octombrie 2020 - martie 2022. Valoarea lui constituie cca. 220 OOO euro. (mdsura 1.2).
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in semestrul ll al anului 2020, MADRM in parteneriat cu Banca Mondiald a inifiat pregdtirea
pentru implementare a proiectului ,,securitatea aproviziondrii cu apd gi sanitalie Tn Moldova"
(Moldova Water Security and Sanitation Project)". ADR Gdgiuzia urmeazi sd fie implicatd in
activitifile proiectului planificate a fi implementate in regiune. Urmeazd ca prin intermediul
acestui proiect sd fie TmbundtSliti situafia Tn sectorulAAC din regiune. in perioada de raportare
au avut loc 3 gedin{e de lucru cu participarea reprezentanlilor Bdncii Mondiale, ADR, MADRM
si Ministerului Finanlelor. Conform discu{iilor preliminare, printre activitdtile planificate relevante
pentru RD UTA Gdgduzia sunt:

- Elaborarea studiului de fezabilitate privind constructia sta{iei de epurare a apelor uzate
din Comrat gi conectarea localitd(ilor aferente;

- Relizarea mdsurii investilionale ce vizeazd constructia statiei de epurare a apelor uzate
din Comrat gi estinderea re,telei de canalizare;

- Realizarea mdsurii investilionale de construc,tie a apeductului Lebedenco-Pelenei-
G av a noasa-V u lcdne;ti-A. l. C u za ;

- Mdsuri de imbunatd{ire a capacitd{ilor gi performanlei operatorului de seruicii AAC.
Cooperarea cu Agen{ia de Cooperare lnterna{ionalda Turciei TIKA a continuat pe subiectul
legat de suportul acordat de partenerii din Turcia pentru proiectarea 9i construc{ia ulterioard a
relelelor de apeduct gi canalizare in or. Vulcdnegti. Lucrdrile de proiectare vor fi initiate in anul
2021.

Riscuri gi provociri in implementarea SNDR

Pe parcursul perioadei de raportare, pe lingd realizdrile atinse in implementarea SNDR 2016-
2020, au fost intAmpinate o serie de riscuri gi provocdri, printre care se numdrd:

) O provocare majord intAmpinatd pe parcursul perioadei de raportare a fost gi rdmane a fi
situalia epidemiologici din [ard, generatd de rispdndirea pandemiei de COVID-19, care
a avut un impact negativ asupra activitdlii instituliilor implicate in procesul de dezvoltare
regionald. Ca urmare a declaririi stririi de urgen(d in Republica Moldova in perioada 17
martie - 15 mai, unele activitSli planificate ale MADRM gi ADR au fost contramandate
pentru perioada urmitoare. De asemenea, activitatea operatorilor economici care executd
lucrdri la proiectele de dezvoltare regionald a fost temporar suspendatd;

) Calitatea redusd a datelor statistice pe indicatori, afecteazd eficienta procesului de
monitorizare gi evaluare a SNDR si SDR 2016-2020;

) lnteresul scdzut din partea APL privind crearea unor parteneriate intercomunitare viabile;

) Capacitilile limitate ale APL de a dezvolta gi implementa proiecte reduce substanfial ritmul
dezvoltirii comunitdfilor gi a regiunilor. Deseori, calitatea documentaliei tehnice depuse
este de un nivel scizut gi reprezintd in mod direct nivelul de pregdtire gi organizare a
echipelor de proiect din partea beneficiarilor. Acest fapt reprezinti un impediment in
asigurarea continuitifii si durabilitS(ii proiectelor de dezvoltare regionald;
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) lnsuficien{a resurselor financiare al potenlialilor beneficiari (APL l, ApL ll) pentru

acoperirea contribuliei proprii, contribuie la amAnarea depunerii cererilor de finanlare sau
chiar la anularea lor;

revizuiri, afecteazd procesul de implementare a proiectelor. De asemenea, probleme
frecvente apar in raport cu unele companii de construcfii, care au intrat in insolven!5 sau
faliment, fiind necesard reatribuirea lucririlor rdmase de executat. Toate aceste operaliuni
suplimentare necesitd timp suplimentar, ceea ce duce la int6rzieri in procesul de
implementare a proiectelor;

documenta(iei tehnice gi implementarea proiectelor de infrastructurd de anvergurd in
conformitate cu exigen{ele donatorilor continue sd fie anevoioasS, deseori ducind la
repetarea licitafiilor gi tergiversarea implementdrii proiectelor. De asemenea, standardele
de construcfie depSgite, necesitd anumite modificdri intermediare pentru a asigura
im plementarea proiectelor cu fi nanfa re exte rnd.

F Procedurile repetate de achizifii publice, genereazd intArzieri semnificative in
implementarea proiectelor;

) Pentru realizarea obiectivelor SNDR nu sunt suficiente mijloacele financiare din FNDR.
Este necesard mobilizarea inclusiv a mijloacelor din partea partenerilor de dezvoltare. in
acest sens sunt necesare eforturi pentru implicarea APL in activitdti de instruire privind
identifica rea su rselor altern ative de fi nanfa re.

F Asigurarea continuitdtii si durabilititii proiectelor de dezvoltare regionald rimine a fi o
provocare. lnsuficienla resurselor financiare atdt din partea APL in asigurarea contribufiei
de finanlare a proiectelor, c6t gi a cetSlenilor din regiunile de dezvoltare pentru achitarea
tarifelor la serviciile de AAC si MDS nu asiguri sustenabilitatea investifiilor.

Bune practici 9i lecfii invdfate

lmplicarea expe(ilor nalionali si interna{ionali in procesul elabordrii unor documente de
politici gi metodologii, asiguri o calitate mai superioard a lor gi permite o abordare
conceptualS mai larg5, apropiindu-le de practicile internationale. Se men{ioneazd
implicarea expe(ilor in elaborarea politicilor publice: ,,Dezvoltarea urbani", ,,Noua
paradigmd a politiciide dezvoltare regionald", ,,Revitalizarea urband", ,,programul nalional
de dezvoltare a oragelor-poli de cregtere in Republica Moldova (2021-2027)",,,Manualul
Operalional al Fondului Nalional pentru Dezvoltare Regionald", gi ,,Metodologia de
elaborare, aprobare gi implementare a Programelor Operalionale Regionale".

Organizarea consultdrilor publice gi informarea in cadrul elabordrii gi coordondrii unor
documente conceptuale, oferd posibilitatea de a obfine noi propuneri, ini{iative gi reacfii,

4
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pentru a le apropia de necesititile actorilor locali gi regionali. Aceste lucruri s-au
demonstrat in timpul prezentdrii politicii publice ,,Dezvoltarea urbani", consultarea
programelor de revitalizare urband, Programul na(ional de dezvoltare a oragelor-poli de
cregtere in Republica Moldova (2021-2027), elc.

lnstruirile privind aplicarea Sistemului lnformalional Geografic (GlS), la care au participat
angajalii MADRM giADR, au contribuit la perfec{ionarea abilitdlilor de utilizare a sistemului
GlS, in vederea imbundtdtirii calit5fii procesului de planificare prin analiza aspectului
spalial;

Pentru elaborarea documentafiei tehnice se recomandd de selectat companii de
consultanfi cu experienld certificatd gi expertizd de proiectare;

E necesar ca sistemul statistic nafional sd asigure colectarea datelor gi dezagregarea
acestora pe toate domeniile de intervenlie;

in condi(ii de pandemie, instrumentele software de comunicare, interac{iune gi procesare
a datelor gi-au demonstrat utilitatea prin posibilitatea de a realiza activitd{ile in spa(iul
virtual. E necesar giin continuare ca institufiile de dezvoltare regionald sd fie promotoarele
d igitalizdrii proceselor de guvernanfd reg ionali.

Concluzii

Domeniul politicii de dezvoltare regional5 rdmTne a fi un domeniu atractiv si se bucuri de
suslinerea partenerilor de dezvoltare;

Alinierea la prioritSlile Uniunii Europene de dezvoltare regionali continud si fie gi o mare
provocare pentru Republica Moldova. Acest fapt se datoreazd decalajului enorm de
dezvoltare intra- gi inter -regional, precum gi din cauza restanfelo r la realizarea obiectivelor
strategice stabilite in perioadele de programare anterioare.

Proiectele investilionale de dezvoltare regionald finanlate din Fondul nafional pentru
dezvoltare regionali gi sursele partenerilor de dezvoltare asigurd un impact pozitiv in
dezvoltarea socio-economicd a regiunilor de dezvoltare.

Nu s-a reugit implementarea abordirii integrate si unice de planificare, coordonare gi
evaluare a investi(iilor publice sectoriale direcfionate spre dezvoltarea regiunilor;

lnsuficienla unor indicatori regionali, limiteazd posibilitatea de a efectua o analizd
dinamicd gi calitativd a proceselor de dezvoltare in regiuni;

Reprezentan(ii administraliilor publice locale de nivelul I si ll nu in mdsurd deplind
realizeazd activitifile de asigurare a durabilitdlii proiectelor de dezvoltare regionali;
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Analiza indicatorilor specifici pentru fiecare domeniu de interventie, denoti ci schimbdrile
care au avut loc pe parcursul anilor nu sunt suficient de semnificative. Trendurile
inregistrate, degi in mare parte sunt pozitive, totugi indicd un ritm lent de dezvoltare.

Continud si fie deficitard implicarea actorilor locali in promovarea interven{iilor de
dezvoltare regional5. [n acest sens, rolul autoritSlilor publice locale in implementarea
proiectelor de dezvoltare regionald este mai vizibil la etapa de elaborare, planificare a
implementirii, dar se reduce substanlial la etapa de implementare gi post-implementare.

Pandemia de COVID-19, a contribuit la incetinirea ritmului implementirii proiectelor de
dezvoltare regionald, precum gi a valorificdrii mijloacelor financiare, alocate din FNDR.

MINISTRU

COORDONAT:

Secretar de Stat in domeniul dezvoltirii
regionale gi rurale

$ef Direclie politici de dezvoltare
regionalS

$ef-interimar Sec{ia relalii cu instituliile
de dezvoltare regionald
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