
 
H O T Ă R Î R E 

pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare regională 

pentru anii 2016-2020 

  

nr. 485  din  29.06.2017 

  
Monitorul Oficial nr.229-243/580 din 07.07.2017 

  

* * * 

În scopul asigurării îndeplinirii prevederilor art.2 din Legea nr.239 din 13 octombrie 2016 

pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.30-39, art.65), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare 

regională pentru anii 2016-2020 (se anexează). 

2. Ministerele şi instituţiile responsabile de implementare vor întreprinde măsurile necesare 

pentru realizarea Planului de acţiuni şi vor prezenta Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor anual, pînă la data de 31 ianuarie a anului următor celui de referinţă, informaţii 

privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Plan. 

3. Cheltuielile aferente implementării Planului de acţiuni vor fi suportate din mijloacele 

bugetare aprobate, precum şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va prezenta Guvernului anual, pînă la 

data de 25 februarie a anului următor celui de referinţă, raportul de monitorizare consolidat privind 

implementarea Planului aprobat. 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor. 

  
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP 

  

Contrasemnează:  

Viceprim-ministru, ministrul economiei Octavian Calmîc 

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu 

Ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor Vasile Bîtca 

  

Nr.485. Chişinău, 29 iunie 2017.   

  

  

Aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului  

nr.485 din 29 iunie 2017  

  

PLANUL DE ACŢIUNI  

lex:LPLP20161013239


privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională  

pentru anii 2016-2020 

  

Nr. 

crt. 

Măsuri Acţiuni Perioada  

de  

realizare 

Responsabili Costuri 

totale 

estimate  

(lei) 

Sursa de finanţare  

(costuri aferente) 

Indicatori de 

monitorizare 

alocaţii  

bugetare 

surse  

externe 

neacoperite 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Obiectivul specific nr.1. Asigurarea accesului la servicii şi utilităţi publice calitative 

1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

importanţă 

regională şi 

locală 

1.1.1. Analiza 

infrastructurii 

de importanţă 

regională şi 

locală în 

regiunile de 

dezvoltare în 

domeniile 

infrastructurii 

drumurilor 

regionale şi 

locale, 

gestionării 

deşeurilor 

solide, 

alimentării cu 

apă şi 

canalizare, 

eficienţei 

energetice 

Trimestrul 

I, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

400 mii 

lei 

400 mii lei  

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – 4 analize 

incluse în 

strategiile de 

dezvoltare 

regională ale 

regiunilor de 

dezvoltare 

1.1.2. 

Organizarea 

concursului de 

propuneri de 

proiecte pentru 

finanţare din 

Fondul Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională 

Trimestrul 

I, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

450,0 

mii lei 

100 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

350,0 mii 

lei  

(Guvernul 

Germaniei) 

– Concurs 

desfăşurat;  

note 

conceptuale 

recepţionate; 

cereri de 

finanţare 

recepţionate şi 

analizate; 

număr de 

proiecte 

selectate; 

hotărîre de 

Guvern 

aprobată 

1.1.3. Acordarea 

suportului în 

dezvoltarea 

portofoliului de 

proiecte 

(elaborarea 

documentaţiei 

de proiect) în 

domeniile 

Trimestrul 

III, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Economiei, 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică, 

77 

mil.lei 

– 77 mil.lei 

(Guvernul 

Germaniei, 

negocieri 

cu Uniunea 

Europeană) 

– 10 proiecte în 

domeniul 

alimentării cu 

apă şi 

canalizare cu 

proiecte tehnice 

elaborate;  

proiect în 

domeniul 



alimentării cu 

apă şi 

canalizare, 

gestionării 

deşeurilor 

solide, eficienţei 

energetice 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

gestionării 

deşeurilor 

solide cu studiu 

de fezabilitate 

elaborat;  

8 proiecte în 

domeniul 

eficienţei 

energetice cu 

proiecte tehnice 

elaborate 

1.1.4. 

Dezvoltarea, 

modernizarea 

şi/sau crearea 

infrastructurii 

de gestionare a 

deşeurilor solide 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

109,72 

mil.lei 

109,72 

mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

– – 4 proiecte 

implementate;  

număr de 

populaţie cu 

acces la servicii 

îmbunătăţite de 

gestionare a 

deşeurilor 

solide;  

număr de 

depozite 

regionale pentru 

deşeuri 

menajere solide 

şi staţii de 

transfer 

construite;  

număr de 

platforme 

pentru 

depozitarea 

deşeurilor 

amenajate 

1.1.5. Sporirea 

eficienţei 

energetice a 

clădirilor 

publice 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

469,1 

mil.lei 

122,6 

mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

346,5 

mil.lei  

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei, 

negocieri 

cu Uniunea 

Europeană) 

– 11 proiecte 

implementate;  

număr de clădiri 

publice 

renovate prin 

măsuri de 

eficienţă 

energetică; 

suprafaţa 

clădirilor 

publice 

renovate prin 

măsuri de 

eficienţă 

energetică;  

număr de 

persoane 

beneficiare de 

condiţii 

îmbunătăţite de 

şedere sub 



aspectul 

eficienţei 

energetice în 

clădirile publice 

renovate 

1.1.6. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de alimentare cu 

apă şi canalizare 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Mediului, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

1,686 

mld.lei 

501,18 

mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

de 

Dezvoltare 

Regională) 

1,183 

mld.lei  

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Elveţiei, 

Guvernul 

SUA, 

Guvernul 

României, 

Guvernul 

Slovaciei, 

negocieri 

cu Uniunea 

Europeană) 

– 19 proiecte 

implementate;  

lungimea 

reţelelor de 

apeduct 

construite/ 

modernizate, 

km; 

lungimea 

reţelelor de 

canalizare 

construite/ 

reabilitate, km; 

număr de 

populaţie cu 

acces 

îmbunătăţit la 

servicii de 

alimentare cu 

apă;  

număr de 

populaţie cu 

acces 

îmbunătăţit la 

servicii de 

canalizare; 

număr de staţii 

de tratare a 

apelor potabile 

construite/ 

modernizate; 

număr de staţii 

de epurare a 

apelor uzate 

construite/ 

modernizate 

1.1.7. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de drumuri 

regionale şi 

locale 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

1,945 

mld.lei 

425,54 

mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

1,52 

mld.lei  

(Banca 

Mondială) 

– 11 proiecte 

implementate;  

lungimea 

segmentelor de 

drum şi poduri 

construite/ 

modernizate, 

km; 

număr de 

populaţie cu 

acces la 

drumuri 

îmbunătăţite; 

kilometri de 



drum construiţi/ 

modernizaţi; 

număr de 

localităţi cu 

acces la 

drumuri 

îmbunătăţite; 

număr de şcoli 

conectate la 

drumurile 

locale 

reabilitate/ 

reconstruite; 

număr de 

instituţii 

medicale 

conectate la 

drumurile 

locale 

reabilitate/ 

reconstruite 

1.2. Dezvoltarea 

principiilor de 

regionalizare a 

serviciilor 

publice în 

domeniile 

gestionării 

deşeurilor solide 

şi alimentării cu 

apă şi canalizare 

1.2.1. 

Sensibilizarea 

comunităţilor 

asupra 

cooperării 

intercomunale 

în domeniile 

gestionării 

deşeurilor solide 

şi alimentării cu 

apă şi canalizare 

Trimestrul 

I, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Mediului 

200 mii 

lei 

200 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – 4 măsuri de 

sensibilizare 

desfăşurate 

anual;  

număr de 

persoane 

informate anual 

1.2.2. 

Determinarea 

criteriilor de 

cooperare 

intercomunitară 

şi de 

regionalizare în 

domeniile 

gestionării 

deşeurilor solide 

şi alimentării cu 

apă şi canalizare 

Trimestrul 

I, 2018 

Ministerul 

Mediului, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

50 mii 

lei 

50 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – Criterii de 

cooperare 

intercomunitară 

şi de 

regionalizare în 

domeniile 

gestionării 

deşeurilor 

solide şi 

alimentare cu 

apă şi 

canalizare 

stabilite 

1.2.3. 

Elaborarea şi 

aprobarea 

Planului de 

acţiuni privind 

regionalizarea 

serviciilor de 

alimentare cu 

apă şi canalizare 

Trimestrul 

II, 2018 

Ministerul 

Mediului, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

8,9 

mil.lei 

– 8,9 mil.lei 

(conform 

pct.1.2 din 

Planul de 

acţiuni al 

Strategiei 

de 

alimentare 

cu apă şi 

sanitaţie 

– Plan de acţiuni 

elaborat şi 

aprobat 



pentru anii 

2014-2028, 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.199 din 

20 martie 

2014) 

1.2.4. Acordarea 

suportului în 

crearea 

serviciilor 

publice 

regionale în 

domeniile 

gestionării 

deşeurilor solide 

şi alimentării cu 

apă şi canalizare 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Mediului, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

300 mii 

lei 

300 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – Număr de 

servicii publice 

regionale în 

domeniile 

gestionării 

deşeurilor 

solide şi 

alimentării cu 

apă şi 

canalizare 

create 

  

Obiectivul specific nr.2. Asigurarea creşterii economice sustenabile în regiuni 

2.1. Conceptualizarea 

reţelei de centre 

urbane 

2.1.1. 

Elaborarea 

programului cu 

privire la 

realizarea 

politicii publice 

privind centrele 

urbane de 

dezvoltare 

Trimestrul 

III, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

120 mii 

lei 

80 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– 40 mii lei Program 

elaborat şi 

aprobat prin 

hotărîre de 

Guvern 

2.1.2. 

Elaborarea 

documentelor 

de planificare 

spaţială la nivel 

naţional şi 

regional 

Trimestrul 

II, 2019 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

10 

mil.lei 

– – 10 mil.lei Plan naţional de 

amenajare a 

teritoriului 

elaborat;  

4 planuri de 

amenajare a 

teritoriului la 

nivel regional 

elaborate 

2.1.3. Ajustarea 

documentelor 

de politici 

sectoriale cu 

prevederile 

politicii publice 

privind centrele 

urbane de 

dezvoltare 

Trimestrul 

II, 2019 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Mediului, 

Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Cancelaria de 

Stat 

150 mii 

lei 

– – 150 mii lei Hotărîre de 

Guvern privind 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

normative 

aprobată 

lex:HGHG20140320199
lex:HGHG20140320199
lex:HGHG20140320199
lex:HGHG20140320199
lex:HGHG20140320199


2.1.4. 

Asigurarea cu 

planuri 

urbanistice 

generale ale 

localităţilor 

urbane 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

5 mil.lei – – 5 mil.lei 

(în limitele 

bugetelor 

disponibile 

ale 

autorităţilor 

locale) 

10 planuri 

urbanistice 

generale 

elaborate 

2.2. Consolidarea şi 

dezvoltarea 

economiei 

regionale 

2.2.1. Analiza 

infrastructurii 

de afaceri de 

importanţă 

regională şi 

locală în 

regiunile de 

dezvoltare 

Trimestrul 

II, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

300 mii 

lei 

300 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – 4 analize 

efectuate şi 

incluse în 

Strategiile de 

Dezvoltare 

Regională 

Nord, Centru, 

Sud şi UTA 

Găgăuzia 

2.2.2. 

Elaborarea 

programelor 

regionale 

sectoriale în 

domeniul 

infrastructurii 

de sprijin a 

afacerii 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Economiei, 

Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor 

Mici şi 

Mijlocii, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

2,6 

mil.lei 

– 2,6 mil.lei 

(Proiectul 

„Asistenţă 

pentru 

facilitarea 

creşterii 

economice 

a 

Regiunilor 

de 

Dezvoltare 

Sud şi 

UTA 

Găgăuzia”, 

Guvernul 

Marii 

Britanii) 

– 4 programe 

regionale 

sectoriale în 

domeniul 

infrastructurii 

de sprijin a 

afacerii 

elaborate şi 

aprobate în 

cadrul 

Consiliului 

Regional pentru 

Dezvoltare 

2.2.3. Suport în 

dezvoltarea 

portofoliului de 

proiecte în 

domeniul 

infrastructurii 

de sprijin a 

afacerii 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

2,0 

mil.lei 

– 2,0 mil.lei 

(Proiectul 

„Asistenţă 

pentru 

facilitarea 

creşterii 

economice 

a 

Regiunilor 

de 

Dezvoltare 

Sud şi 

UTA 

Găgăuzia”, 

Guvernul 

Marii 

Britanii) 

– Număr de 

concepte de 

proiecte viabile 

elaborate şi 

transmise 

beneficiarilor 

2.2.4. 

Implementarea 

proiectelor 

prioritare în 

domeniul 

2016-

2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

157,25 

mil.lei 

157,25 

mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

– – 10 proiecte 

implementate;  

număr de 

obiective de 

suport în afaceri 



infrastructurii 

de sprijin a 

afacerii 

dezvoltare 

regională 

Dezvoltare 

Regională) 

construite/ 

reabilitate, date 

în exploatare;  

număr de 

obiective de 

suport în afaceri 

conectate la 

structura de 

acces şi utilităţi 

publice;  

număr de locuri 

de muncă create 

2.2.5. 

Promovarea 

potenţialului 

economic şi 

investiţional al 

regiunilor de 

dezvoltare 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Economiei, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

200 mii 

lei 

– – 200 mii lei 10 evenimente 

de promovare a 

potenţialului 

economic şi 

investiţional 

regional 

organizate;  

număr de 

persoane 

participante la 

evenimente; 

număr de 

publicaţii 

elaborate 

2.2.6. 

Facilitarea 

parteneriatelor 

dintre mediul 

academic, 

antreprenorial şi 

administraţia 

publică locală 

pentru crearea 

infrastructurii 

de cercetare şi 

inovare în 

regiuni 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Academia de 

Administrare 

Publică, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

16,0 

mil.lei 

16,0 

mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

– – 10 evenimente 

organizate;  

număr de 

parteneriate 

create pentru 

transfer 

tehnologic; 

centru de 

cercetare şi 

inovare creat şi 

funcţional; 

număr de 

afaceri 

inovative 

iniţiate în 

regiuni 

2.2.7. 

Dezvoltarea 

performanţelor 

şi capacităţilor 

competitive ale 

forţei de muncă 

din regiunile de 

dezvoltare 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

(Agenţia 

Naţională 

Pentru 

Ocuparea 

500,0 

mii lei 

– – 500,0 mii 

lei 

Număr de 

activităţi 

desfăşurate;  

număr de 

persoane 

instruite 

/recalificate 



Forţei de 

Muncă) 

2.2.8. 

Dezvoltarea 

abilităţilor 

antreprenoriale 

în regiunile de 

dezvoltare ale 

ţării 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor 

Mici şi 

Mijlocii 

2,8 

mil.lei 

– – 2,8 mil.lei Număr total de 

instruiri 

realizate per 

regiune;  

număr total de 

persoane 

instruite per 

regiune 

2.2.9. 

Identificarea 

surselor 

financiare 

pentru crearea 

centrelor 

agroalimentare 

la nivel central 

şi regional 

2018-

2020 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

50 mii 

lei 

50 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – Surse 

identificate 

pentru crearea 

centrelor 

agroalimentare 

la nivel central 

şi regional 

2.3. Consolidarea şi 

dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice în 

regiunile de 

dezvoltare 

2.3.1. Analiza 

infrastructurii 

turistice de 

importanţă 

regională şi 

locală în 

regiunile de 

dezvoltare 

Trimestrul 

I, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Turismului, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regionale 

300 mii 

lei 

300 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – 4 analize 

efectuate şi 

incluse în 

strategiile de 

dezvoltare 

regională 

2.3.2. 

Elaborarea 

programelor 

regionale 

sectoriale în 

domeniul 

sporirii 

atractivităţii 

turistice a 

regiunilor de 

dezvoltare 

Trimestrul 

II, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Turismului, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regionale 

250 mii 

lei 

250 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – 4 programe 

regionale 

sectoriale în 

domeniul 

sporirii 

atractivităţii 

turistice 

elaborate şi 

aprobate în 

cadrul 

Consiliului 

Regional de 

Dezvoltare 

2.3.3. Suport în 

identificarea şi 

dezvoltarea 

portofoliului de 

proiecte în 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

100 mii 

lei 

100 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

– – 4 portofolii de 

proiecte 

aprobate în 

cadrul Comisiei 

interministeriale 



domeniul 

turismului 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Turismului, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regionale 

bugetul de 

stat) 

2.3.4. 

Implementarea 

proiectelor 

prioritare de 

dezvoltare a 

serviciilor de 

turism 

2017-

2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regionale 

146,7 

mil.lei 

146,7 

mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

– – Număr de 

proiecte 

implementate;  

număr de 

afaceri create 

sau dezvoltate; 

număr de 

atracţii turistice 

amenajate sau 

renovate;  

număr de 

turişti/ vizitatori 

ai atracţiei 

turistice;  

număr de locuri 

de muncă nou-

create 

2.3.5. 

Promovarea 

potenţialului 

turistic în 

regiunile de 

dezvoltare 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Turismului, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regionale 

300,0 

mii lei 

– 100,0 mii 

lei 

(Guvernul 

Letoniei) 

200,0 mii 

lei 

Număr de 

materiale 

promoţionale 

elaborate/ 

diseminate;  

număr de 

evenimente 

regionale 

organizate 

  

Obiectivul specific nr.3. Îmbunătăţirea guvernanţei în domeniul dezvoltării regionale 

3.1. Perfecţionarea 

cadrului 

legislativ şi 

normativ în 

domeniul 

dezvoltării 

regionale şi celui 

aferent 

3.1.1. 

Elaborarea noii 

legi cu privire la 

dezvoltarea 

regională 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

180,0 

mii lei 

80 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

100,0 mii 

lei  

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Proiect de lege 

elaborat şi 

promovat spre 

aprobare 

3.1.2. Ajustarea 

cadrului 

normativ aferent 

politicii de 

dezvoltare 

regională 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Mediului, 

Ministerul 

Transporturilor 

200 mii 

lei 

– 200 mii lei 

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Cadru normativ 

ajustat;  

număr de acte 

normative 

elaborate şi 

promovate 



şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Ministerul 

Economiei, 

Agenţia 

Turismului 

3.1.3. 

Îmbunătăţirea 

sistemului de 

finanţare a 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Economiei 

200 mii 

lei 

– 200 mii lei 

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Manual 

operaţional al 

Fondului 

Naţional de 

Dezvoltare 

Regională 

modificat şi 

aprobat de către 

Consiliul 

Naţional de 

Coordonare a 

Dezvoltării 

Regionale 

3.1.4. 

Elaborarea unui 

nou mecanism 

de desfăşurare a 

concursului 

propunerilor de 

proiecte 

Trimestrul 

II, 2019 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

30 mii 

lei 

30 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – Mecanism 

elaborat şi 

aprobat 

3.2. Consolidarea 

cadrului 

instituţional şi a 

potenţialului 

administrativ  

3.2.1. 

Eficientizarea 

cooperării şi 

coordonării 

interministeriale 

şi la nivel 

regional 

Trimestrul 

II, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

50 mii 

lei 

– 50 mii lei 

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Mecanism de 

colaborare 

instituit 

3.2.2. Evaluarea 

necesităţilor de 

consolidare a 

capacităţilor 

actorilor la nivel 

local şi regional 

Trimestrul 

II, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

400 mii 

lei 

– 400 mii lei 

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Raport privind 

evaluarea 

necesităţilor de 

instruire 

elaborat 

3.2.3. 

Consolidarea 

capacităţii 

instituţionale a 

Agenţiei de 

Dezvoltare 

Regională UTA 

Găgăuzia 

Trimestrul 

II, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

5,12 

mil.lei 

500,0 mii 

lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

4,62 mil.lei  

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Regiune de 

dezvoltare 

funcţională 

3.2.4. 

Elaborarea 

programului 

anual de 

instruire 

Trimestrul 

I, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

10 mii 

lei 

10 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

– – 4 programe 

anuale de 

dezvoltare a 

capacităţilor 



dezvoltare 

regională 

bugetul de 

stat) 

elaborate şi 

aprobate 

3.2.5. 

Consolidarea 

capacităţilor 

actorilor la nivel 

local şi regional 

în conformitate 

cu programul de 

instruire 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

1,4 

mil.lei 

1,0 mil.lei 

(Fondul 

Naţional 

pentru 

Dezvoltare 

Regională) 

400 mii lei  

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– 4 rapoarte 

elaborate anual 

şi aprobate în 

cadrul 

Consiliului 

Naţional de 

Coordonare a 

Dezvoltării 

Regionale;  

număr de 

instruiri 

organizate; 

număr de 

participanţi 

instruiţi anual; 

număr de 

evenimente 

organizate 

3.2.6. 

Organizarea 

atelierelor/ 

meselor rotunde 

de diseminarea 

bunelor practici 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

200,0 

mii lei 

– – 200,0 mii 

lei 

Număr de 

evenimente 

organizate;  

număr de 

participanţi la 

eveniment 

3.2.7. 

Participarea în 

cadrul 

modulelor de 

instruire 

intersectoriale 

Trimestrul 

IV, 2020 

Academia de 

Administrare 

Publică, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

– – – – Număr de 

module 

organizate;  

număr de 

persoane 

instruite 

3.2.8. 

Organizarea 

conferinţelor 

regionale în 

sectorul 

managementului 

deşeurilor solide 

şi în domeniul 

alimentării cu 

apă şi canalizare 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Mediului, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

agenţiile de 

dezvoltare 

regională 

300,0 

mii lei 

100,0 mii 

lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

200,0 mii 

lei  

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Număr de 

evenimente 

organizate;  

număr de 

participanţi la 

eveniment 

3.3. Eficientizarea 

sistemului de 

monitorizare şi 

evaluare a 

implementării 

Strategiei 

naţionale de 

dezvoltare 

regională pentru 

anii 2016-2020 

3.3.1. 

Dezvoltarea 

sistemului de 

indicatori 

statistici în 

profil teritorial 

Trimestrul 

IV, 2017 

Biroul 

Naţional de 

Statistică, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Economiei 

40 

mil.lei 

– 40 mil.lei 

(Uniunea 

Europeană) 

– Indicatori 

statistici în 

profil teritorial 

produşi 

conform 

Clasificatorului 

NUTS, 

Regulamentelor 

CE şi Planului 

de acţiuni 

privind 



implementarea 

Strategiei de 

dezvoltare a 

sistemului 

statistic naţional 

2016-2020 

3.3.2. 

Elaborarea 

cadrului de 

reglementare cu 

privire la 

monitorizarea şi 

evaluarea 

procesului de 

dezvoltare 

regională 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

400 mii 

lei 

– 400 mii lei 

(Guvernul 

Germaniei, 

Guvernul 

Suediei) 

– Regulament 

aprobat în 

cadrul 

Consiliului 

Naţional de 

Coordonare a 

Dezvoltării 

Regionale;  

mecanism de 

monitorizare şi 

evaluare a 

procesului de 

dezvoltare 

regională 

stabilit 

3.3.3. 

Elaborarea şi 

prezentarea 

Consiliului 

Naţional de 

Coordonare a 

Dezvoltării 

Regionale a 

rapoartelor 

semestriale/ 

anuale cu 

privire la 

implementarea 

Strategiei 

naţionale de 

dezvoltare 

regională pentru 

anii 2016-2020 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

200 mii 

lei 

200 mii lei 

(în 

limitele 

resurselor 

alocate din 

bugetul de 

stat) 

– – Rapoarte 

semestriale 

/anuale 

elaborate şi 

aprobate în 

cadrul 

Consiliului 

Naţional de 

Coordonare a 

Dezvoltării 

Regionale 

  

Note:  
a. Acţiunile realizate cu suportul partenerilor externi şi pentru care au fost alocate resurse financiare în valută străină, au fost 

calculate în lei la rata: (1) pentru euro a fost aplicată o rată de schimb egală cu 21 lei, (2) pentru dolari SUA a fost aplicată o rată de 

schimb egală cu 19 lei.  

b. Acţiunile al căror termen de realizare este trimestrul IV al anilor 2018, 2019, 2020 vor fi raportate anual, în vederea 

monitorizării executării acestora. Totodată, o parte din acţiunile identificate sînt cu o periodicitate anuală de realizare şi vor fi raportate 

anual. 

  


