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Prefaţă 
 

 

 

 

                                        Mihail SILISTRARU,  
                                        Preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare  
 

Strategia de Dezvoltare Regională reprezintă în sine acţiunile, 

pe care Agenţia le va iniţia în scopul  creării  condiţiilor  necesare  

pentru dezvoltarea regiunii şi va releva proiectele si oportunităţile pe 

care ni le oferă Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regionala, precum şi 

proiectele Uniunii Europene.  

Regiunea Centru are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta  

şi mobiliza eforturile proprii, dar şi de o strategie, care să sublinieze rolul important ce revine 

procesului de atragere a investiţiilor pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

şi locală,  valorificării potenţialului de absorbţie a Fondului Naţional pentru Dezvoltare 

Regionala şi altor posibilităţi de finanţare . O asemenea viziune, pe care, acum, suntem in 

măsură să o prezentăm cetăţenilor regiunii, potenţiali beneficiari ai realizărilor noastre,  

cuprinde principalele direcţii de dezvoltare, asupra cărora ar trebui să ne orientăm. Aceste 

direcţii sunt părţi componente ale strategiilor de dezvoltare naţională şi reies din directivele, 

valorile şi principiile europene. Bineînţeles, viitorul nostru depinde de noi înşine, iar pentru a-l 

face aşa cum ni-l dorim, este obligatoriu să aplicăm o metodologie specifică, in concordanţă 

cu anumite principii şi valori. 

Strategia a fost elaborată ţinînd cont de opinia publică,ceia ce ne-a dat încredere şi 

convingere că am identificat corect elementele ce corespund viziunii noastre şi ne-a ajutat să 

consolidăm obiectivele strategice propuse. Acestea vor consolida acţiunile noastre în vederea 

stabilirii celor mai oportune direcţii de dezvoltare care, odată implementate, vor conduce la 

schimbarea in mai bine a nivelului de trai al locuitorilor Regiunii. 

Strategia de Dezvoltare Regională Centru îşi propune să mobilizeze toţi factorii implicaţi 

la o colaborare fructuoasă întru toţi actorii implicaţi în realizarea politicilor de dezvoltare 

regională. 

Pe baza Strategiei se fundamentează şi se justifică cererile de finanţare pentru 

atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale.De aceea este 

foarte important să se acorde o atenţie deosebită aprobări acestui document luând în 
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consideraţie participarea largă a cetăţenilor la elaborarea şi, mai cu seamă, la aplicarea lui în 

practică. 

Şi încă un moment, pe care vreau să-l subliniez în mod deosebit: rolul principal  în 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională  îi revine Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare, Agenţiei de Dezvoltare Regională în colaborare cu administraţia publică locală, 

sectorul privat şi societatea civilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a cere o copie a acestei strategii sau pentru a oferi comentarii pe orice problemă abordată 
în acest document, vă rugăm să contactaţi: 

Nume: Tudor Meşina 
Funcţie (titlu): director ADR Centru 
Adresă: or. Ialoveni, Alexandru cel Bun, 33 
Telefon: +373 268 2 26 92 
Fax: +373 268 2 26 92 
Email: oficiu.adrc@gmail.com 
Web: 
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Sumar executiv 

1. Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) 
reprezintă un document de politici publice care are în vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu 
a regiunii. Ea este coerentă cu cele mai importante documente de politici în domeniul dezvoltării 
regionale (DR): 

o Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) pentru anii 2008-2011 identifică dezvoltarea 
regională drept una din cele cinci priorităţi naţionale şi exprimă responsabilitatea asumată de 
Guvern la implementarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării regionale.    

o Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) este principalul document sectorial de 
planificare a politicii de dezvoltare regională elaborat sub responsabilitatea Ministerului 
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale (MCDR). SDR reprezintă documentul principal de 
planificare strategică pentru facilitarea şi promovarea unei dezvoltări economice şi sociale 
integrate la nivel regional şi pentru contribuirea la realizarea obiectivelor de dezvoltare 
regională de durată medie.  

2. SDR se bazează pe evaluarea detaliată economică, socială şi de mediu a potenţialului regiunii 
Centru efectuată în baza constatărilor rezultate din numeroasele studii, inclusiv cele economice şi 
sociale, raportul despre mediul ambiant, studiul privind dezvoltarea sectorului privat, studiul 
privind dezvoltarea sectorului drumurilor, IDAM şi alte date statistice.       

3. Principiul de participare activă a partenerilor locali şi regionali a fost urmărit pe parcursul 
întregului proces de elaborare a SDR. Au fost create Grupurile de Lucru regionale (GL), care au 
întrunit partenerii guvernamentali şi neguvernamentali astfel creând parteneriate durabile la 
nivelul stabilirii priorităţilor DR, care urmează a fi promovate şi realizate ulterior în proiectele de 
dezvoltare regională. Cota medie de participare a femeilor în GL este de circa. 21%. Au fost 
organizate conferinţe şi ateliere de lucru pentru GL, inclusiv cu invitarea reprezentanţilor mass-
media şi a experţilor din regiuni şi din Chişinău, pentru a asigura o diseminare uniformă şi o 
înţelegere clară de către toţi partenerii a obiectivelor DR, a schemelor financiare, a situaţiei 
curente la nivel regional şi interregional, şi pentru a implica toate părţile interesate în elaborarea 
documentelor strategice şi în consultările publice.    

4. Dezvoltarea RDC, ca şi dezvoltarea altor regiuni, este afectată puternic de factorii externi, în 
particular  fiind importante politicile implementate la nivel naţional. Acestea au influenţă atât 
asupra performanţei economice, cât şi asupra calităţii serviciilor publice prestate la nivel local. 
Influenţa politicii naţionale este în special importantă în condiţiile când veniturile autorităţilor 
locale din regiune sunt insuficiente, deoarece implementarea eficientă a politicii depinde de 
transferurile de la bugetul de stat.  

5. RDC este cea mai mare regiune de dezvoltare urmată de Regiunile de Dezvoltare Nord (RDN) şi 
Sud (RDS). Din cele trei regiuni aflate în vizorul procesului de DR pentru perioada dată, RDC se 
clasifică pe locul doi privind Valoarea Adăugată Brută (VAB) la nivel regional şi VAB pe cap de 
locuitor, fiind depăşită de Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN).    

6. Proximitatea de mun. Chişinău serveşte drept pilon de creştere, creează oportunităţi de 
dezvoltare şi oferă pieţe de desfacere. Însă, această posibilitate nu este valorificată din plin. 
Nivelul relativ înalt de urbanizare şi accesul la reţeaua educaţională relativ puternică favorizează 
creşterea productivă a forţei de muncă şi contribuie la formarea unui indice mai înalt de 
dezvoltare a resurselor umane în RDC.  

7. Promovarea politicilor de dezvoltare regională şi accentul Guvernului asupra descentralizării 
deschid noi perspective pentru dezvoltarea regiunii. În acest context, priorităţile definite de SDR 
sunt:  
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i. Reabilitarea infrastructurii fizice  

ii. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale 

iii. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice  

8. RDC este consolidată pe astfel de puncte puternice cum ar fi disponibilitatea de rezerve mari 
industriale de diverse resurse minerale utile (calcar oolitic, calcar cochilifer, brecie, marnă, nisip 
cuarţifer, bentonite, argile loessoide, pietriş, prundiş, etc.) Aceste resurse pot servi drept 
materiale de construcţie, materie primă agricolă s.a. şi pot fi valorificate in următorii ani. Forţa de 
muncă calificată şi relativ ieftină face atractivă investirea  în regiune, în special în firmele  din 
industria uşoară  pentru antreprenorii din Italia, Germania, SUA, Belgia – fapt, care nu numai 
creează locuri de muncă suplimentare dar şi noi rigori ale managementului afacerii. RDC este o 
regiune de conexie a câtorva zone biogeografice cu diverse arii umide şi împădurite, dispune de 
arii extinse de păduri relicte şi peisaje pitoreşti, relativ bine păstrate, de numeroase monumente 
arheologice, istorice şi naturale, fapt ce oferă posibilităţi sporite pentru dezvoltarea proiectelor 
regionale de mediu, turistice, recreative şi balneologice, etc. 

9. Mai mult ca atât, proximitatea de UE deschide noi oportunităţi pentru companiile şi autorităţile 
publice din regiune, care au obţinut acces direct la programele de finanţare trans-frontalieră ale 
UE. Folosirea fondurilor naţionale şi externe pentru reabilitarea infrastructurii regionale, 
implementarea programelor pentru susţinerea businessului şi îmbunătăţirea mediului ambiant vor 
elimina constrângerile în creşterea economică şi vor accelera dezvoltarea RDC. 

10. RDC va deveni o regiune prosperă cu o economie dezvoltată, dinamică şi diversificată, cu locuri 
de muncă bine remunerate şi cu o implicare activă a cetăţenilor săi în asigurarea bunăstării 
comunităţilor. Regiunea va valorifica beneficiile proximităţii de mun. Chişinău, centru 
multifuncţional al ţării şi aşezarea geostrategică favorabilă, dezvoltându-şi o pronunţată funcţie 
“logistică” şi de facilitare a legăturilor interregionale şi internaţionale. Regiunea va oferi condiţii 
favorabile pentru viaţă şi activitate locuitorilor săi şi va deveni atractivă pentru vizitatori, iar 
valorile umane, culturale şi grija faţă de mediul înconjurător vor constitui fundamentul coeziunii 
sociale a comunităţii.  
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Abrevieri 

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 

APL Administraţia Publică Locală 

BIM Biroul Internaţional al Muncii 

BNS Biroul Naţional de Statistică 

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

CNDR Consiliul Naţional pentru Dezvoltarea Regională 

DR Dezvoltarea regională 

DUP  Documentul Unic de Program 

FNFM Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova 

FNDR Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională  

IDAM  Indice de Deprivare a Ariilor Mici  

IMM Întreprinderi mici şi mijlocii 

ISD Investiţii Străine Directe 

GL Grupuri de lucru 

MCDR  Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale 

MF Ministerul Finanţelor 

ONG Organizaţii Nonguvernamentale 

POR Planul Operaţional Regional 

RDC Regiunea de Dezvoltare Centru 

RDCH Regiunea de Dezvoltare Chişinău 

RDN Regiunea de Dezvoltare Nord 

RDS Regiunea de Dezvoltare Sud 

RDT Regiunea de Dezvoltare Transnistria 

RDUTAG Regiunea de Dezvoltare Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia 

RM  Republica Moldova 

SDR Strategia de Dezvoltare Regională 

SND Strategia Naţională de Dezvoltare 

SNDR Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 

SP Sector Public 

UE Uniunea Europeană 

VAB Valoare Adăugată Brută 
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1 Introducere 

1.1 Importanţa dezvoltării regionale 

1. Pentru a-şi atinge obiectivele naţionale de dezvoltare economică şi socială, orice ţară are nevoie 
de existenţa unor regiuni dinamice şi competitive, dezvoltarea regională fiind o politică 
complementară pentru politicile macroeconomice şi structurale. 

2. Globalizarea oferă suficiente argumente pentru ca problematica dezvoltării social-economice să 
fie abordată, în anumite limite, şi de o manieră optimală, la nivel regional, adică la nivelul 
intermediar dintre entităţile economice ale localităţilor şi sistemul economic naţional. Este un 
adevăr recunoscut că o politică de dezvoltare regională coerentă, credibilă şi adaptată la 
specificul regiunii, nu poate fi promovată la randament maxim nici de Guvern, nici de fiecare 
autoritate publică locală în parte, fără a se crea parteneriate menite să producă un efect sinergic. 
Fiind mai aproape de realităţi acestea vor face propuneri mai eficiente în vederea corelării 
eforturilor autorităţilor publice centrale şi locale pentru soluţionarea problemelor ce ţin de interesul 
dezvoltării regiunii. 

3. Dezvoltarea regională durabilă este un imperativ asumat şi Guvernul Republicii Moldova şi-a 
confirmat angajamentul ferm pentru distribuirea echitabilă a şanselor de dezvoltare pe întreg 
teritoriul ţării. Acest lucru este confirmat atât la nivel legislativ cât şi la nivelul planificării 
strategice. Succesul implementării politicii regionale va impulsiona şi accelera dezvoltarea ţării  în 
ansamblu, scopul final fiind îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, indiferent unde locuiesc 
aceştia pe teritoriul Republicii Moldova. 

1.2 Contextul strategic 

4. Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) este rezultatul final al unui proces complex de 
consultare şi dezbatere pe tema dezvoltării durabile şi echilibrate a regiunilor. SDR reprezintă un 
document de politici publice care are rolul de a trasa dezvoltarea pe termen mediu a regiunii de 
dezvoltare.  

5. Evoluţiile în toate domeniile de politici tind să aibă impact spaţial şi este important ca autorităţile 
publice să găsească soluţii de integrare şi complementare a politicilor sectoriale pentru a asigura 
coerenţa măsurilor de dezvoltare. Din aceste considerente SDR este corelata cu politicile şi 
strategiile de dezvoltare la nivel naţional. 

6. Strategia Naţională de Dezvoltare (SND)  pentru anii 2008-2011, aprobată prin Legea nr. 295-XVI 
din 21.12.2007, identifică dezvoltarea regională ca una din cele cinci priorităţi naţionale cu scopul 
general de realizare a „unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova prin corelarea eforturilor în cadrul regiunilor de dezvoltare”. SND este un 
document intrasectorial, care include măsuri în domeniul dezvoltării regionale, întreprinse de mai 
multe autorităţi ale administraţiei publice centrale şi reprezintă responsabilitatea asumată de 
Guvern pentru implementarea politicii de stat în domeniul prioritar al dezvoltării regionale.  

7. Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova defineşte 
principalele obiective şi principii, stabileşte cadrul instituţional şi instrumentele de planificare a 
DR. Conform legii, la nivel naţional este elaborată SNDR, iar la nivel regional sunt elaborate 
SDR. Aceste documente identifică priorităţile şi măsurile de implementare a politicii de dezvoltare 
regională în cadrul regiunilor de dezvoltare. 

8. Spre deosebire de SND, SNDR este un document sectorial de planificare a politicii de dezvoltare 
regională, elaborat sub responsabilitatea MCDR. Respectiv, şi sursele de finanţare ale ambelor 
documente sunt diferite. În cazul SND sursa este bugetul de stat în întregime, iar în cazul SNDR 
sursa principală este Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.  
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9. Conform SND, SNDR constituie un document-cadru pentru stabilirea cadrului instituţional de 
dezvoltare regională, iar scopul lui va fi limitat la crearea şi menţinerea unui cadru de gestiune, 
de implementare, de finanţare, de monitorizare şi de evaluare a dezvoltării regionale, fără a 
detalia conţinutul strategiilor regionale de dezvoltare sau modalitatea în care regiunile îşi vor 
concepe dezvoltarea. 

10. SDR serveşte drept document de politici pe termen mediu la nivel de regiune şi reprezintă cadrul 
strategic pentru a facilita şi a stimula dezvoltarea spaţială, economică şi socială integrată la 
nivelul regiunilor de dezvoltare şi contribuie la atingerea obiectivelor regionale de dezvoltare 
durabilă. Totodată, este clar că problemele şi soluţiile spaţiale nu respectă întocmai frontierele 
administrative, iar procesul de elaborare a SDR în acest context strategic oferă oportunitatea de 
a discuta probleme comune ale tuturor regiunilor, probleme ce depăşesc limitele regiunilor de 
dezvoltare, ca unităţi funcţionale teritorial-statistice. 

11. Strategiile de dezvoltare regională oferă dezvoltării un context „orizontal” mai vast, care trebuie 
să permită o coordonare şi concentrare mai eficientă a cheltuielilor sectoriale efectuate de 
ministere şi donatori în regiuni. Astfel, se va majora capacitatea regională de absorbţie eficientă a 
fondurilor de investiţii, iar Republica Moldova în conformitate cu practicile europene se va încadra  
în contextul „guvernării integrate” şi sinergiei dintre programele naţionale „verticale” şi programele 
regionale „orizontale”. În acest fel, SDR devine un vehicul important pentru interconectarea 
măsurilor de nivelele naţional, regional şi local. 

12. SDR contribuie la mobilizarea parteneriatelor regionale pentru elaborarea unui şir de proiecte 
viabile care să fie incluse în Planul Operaţional Regional (POR), ce este planul de punere în 
aplicare a SDR. El este prevăzut pentru o perioadă de trei ani şi cuprinde programe, proiecte şi 
activităţi prioritare. Proiectele, programele si activităţile specifice strategiei de dezvoltare 
regională din POR trebuie să se bazeze pe priorităţile SDR pentru perioada respectivă. POR 
trebuie să fie actualizat periodic, de regulă anual, potrivit deciziei Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare (CRD).  

13. Documentul Unic de Program (DUP) la nivel naţional va fi elaborat pe baza strategiilor de 
dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale din toate regiunile, integrând astfel toate 
priorităţile şi proiectele axate pe dezvoltarea regională. DUP va fi remis Consiliului Naţional şi 
Guvernului spre aprobare. Acesta va constitui cadrul legal pentru fondurile publice alocate în 
vederea susţinerii dezvoltării regionale. 

14. În sensul prezentei Strategii vor fi utilizate noţiunile specificate în Legea nr.438-XVI din 28.12. 
2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. 

1.3 Procesul şi principiile de elaborare a strategiei 

15. Strategiile de dezvoltare regională în RM sunt elaborate în baza unui model unic, care a permis 
analiza particularităţilor de dezvoltare a fiecărei regiuni şi identificarea priorităţilor şi 
mecanismelor de suport ale dezvoltării regiunii. În procesul elaborării SDR Centru, au fost 
instituite 6 GL cu următoarea specializare:  

o Dezvoltarea sectorului privat şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;  

o Industrie şi turism;  

o Agricultură şi industrie prelucrătoare;  

o Infrastructură;  

o Mediu;  

o Sfera socială: sănătate, învăţământ, protecţia păturilor socialmente vulnerabile.  

16. Totodată, în scopul fundamentării empirice a SDR Centru au fost efectuate un şir de studii 
minuţioase privind dezvoltarea economică, problemele mediului, aspecte sociale, infrastructura 
fizică şi cea de suport a dezvoltării businessului în RDC.  
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17. Formatul grupurilor a asigurat o reprezentare echitabilă a autorităţilor administraţiei publice locale 
din raioanele regiunii, a  sectorului privat, a societăţii civile – prin prezenţa ONG-urilor, a 
asociaţiilor de afaceri, cu respectarea reprezentării echitabile a genurilor şi păturilor sociale.  Au 
avut loc 7 sesiuni de lucru a GL, în rezultatul cărora a fost definită analiza SWOT1, pentru fiecare 
din sectoarele supuse analizei, formulată viziunea strategică, stabilite priorităţile şi măsurile de 
dezvoltare a regiunii Centru, care au fost puse la baza elaborării SDR. Agenţia de Dezvoltare 
Regională (ADR) Centru s-a încadrat la etapa de finalizare a strategiilor.  

18. În cadrul procesului de elaborare a SDR, au fost asigurate următoarele principii de bază: 

o Consecvenţa. SDR este pusă în concordanţă cu documentele principale de politici privind 
dezvoltarea regională SDN şi SNDR şi cu Legea privind dezvoltarea regională în Republica 
Moldova. Metodologia şi procesele de revedere a strategiilor pe parcursul ulterioarelor etape 
de dezvoltare regională, propuse de ADR, trebuie să corespundă instrucţiunilor ministerului 
vizat şi să fie acceptate de CRD. 

o Abordarea comprehensivă analitică. SDR se bazează pe o evaluare economică, socială şi 
de mediu conştiincioasă, care descrie potenţialul regiunii. Se va acorda o atenţie specială 
identificării rezultatelor şi experienţei în filiera dezvoltării regionale şi asigurării şanselor 
echitabile indiferent de apartenenţa de gen sau grup social. 

o Un proces participativ activ. Au fost organizate consultări atât la subiectul metode noi de 
abordare metodologică cât şi de actualizare a SDR, consolidând rolul societăţii civile şi a 
sectorului privat în dezvoltarea regională prin reprezentarea echitabilă a tuturor grupurilor de 
interes. Acest proces a asigurat colectarea şi examinarea minuţioasă a opiniilor şi 
încorporarea lor în SDR-uri. 

o Parteneriate locale şi regionale. În cadrul GL au fost convocate împreună persoanele 
interesate din partea entităţilor de stat şi celor neguvernamentale pentru a dezvolta 
parteneriate eficace atât pentru ierarhizarea măsurilor prioritare din strategii, cât şi pentru 
analiza ulterioară a unor proiecte concrete.   

o Transparenţă şi publicitate. ADR-urile vor asigura organizarea consultărilor publice lărgite 
ale proiectelor SDR Centru la fiecare etapă de actualizare. Agenţia de Dezvoltare Centru va 
îndeplini rolul de lider al procesului de elaborare şi ajustare a strategiilor la fiecare din 
perioadele de dezvoltare conform metodologiei şi a proceselor acceptate de CRD, dirijând 
activităţile respective până la finalizarea şi aprobarea SDR (inclusiv la organizarea 
consultărilor publice şi prezentarea proiectelor de strategii la CRD pentru aprobare). 

1.4 Principiile de  susţinere a dezvoltării regionale  

19. Principiile de bază pentru susţinerea dezvoltării regionale, elucidate de Legea privind dezvoltarea 
regională în Republica Moldova şi SNDR, sunt: 

o Eficienţă: utilizarea eficientă a resurselor naturale, umane, financiare şi de producţie pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova; 

o Echitate: toţi cetăţenii Republicii Moldova au drepturi şi acces egal la valorile economice, 
sociale şi culturale indiferent de locul lor de trai; 

o Durabilitate: toate măsurile, programele şi proiectele finanţate cu scopul susţinerii dezvoltării 
regionale trebuie să fie tehnic, financiar şi instituţional viabile; 

o Planificare: toate măsurile, programele şi proiectele menite să susţină dezvoltarea regională 
trebuie să fie elaborate şi implementate în conformitate cu strategiile naţionale şi regionale de 
dezvoltare, precum şi să aibă obiective, priorităţi şi mecanisme clar definite; 

                                                
1
 Analiza SWOT reprezintă un instrument de planificare strategică care examinează punctele forte, 

punctele slabe, oportunităţile şi pericolele specifice RDC. 
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o Coordonare: toate măsurile, programele şi proiectele menite să susţină dezvoltarea regională 
trebuie să fie concordate atât la nivel naţional, cât şi regional; 

o Parteneriat: planificarea, dezvoltarea şi implementarea măsurilor menite să susţină 
dezvoltarea regională trebuie să fie bazate pe un parteneriat dintre autorităţile publice centrale 
şi locale, sectorul public şi cel privat, precum şi organizaţiile societăţii civile; 

o Transparenţă: trebuie să existe claritate în procesul de alocare, distribuire şi utilizare a 
resurselor menite pentru implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare 
regională. 
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2 Analiza situaţiei existente  

2.1 Date generale 

20. Analiza situaţiei existente este un capitol comprehensiv, conceput pentru a crea o imagine de 
ansamblu cuprinzătoare a tendinţelor sociale şi economice de dezvoltare a RDC, care include 
următoarele domenii: 

o Localizarea geografica şi dezvoltarea spaţială, care prezintă structura administrativă şi 
aspectele de mediu ce ţin de reţeaua hidrologică, zonele naturale protejate, resursele 
minerale disponibile, caracteristicile climatice ale regiunii etc.;  

o Conectivitatea, accesibilitatea şi infrastructura, care oferă informaţii cu privire la reţelele inter- 
şi intraregionale de drumuri, reţelele de alimentare cu apă si de canalizare, gaz, electricitate, 
accesul internet;  

o Demografia, care arată structura populaţiei RDC dezagregată după factorii de sex, vârstă, 
prezentând totodată şi unele tendinţe în procesul migraţional;  

o Dezvoltarea economică, care include profilul sectorial al regiunii, referindu-se şi la activitatea 
investiţională în RDC;  

o Situaţia socială, care este axată pe analiza nivelului de sărăcie, şi nivelului de deprivare în 
baza indicatorilor IDAM;  

o Capacitatea instituţională regională, care oferă profiluri ale partenerilor regionali principali – 
autorităţile APL, ADR, CRD, consiliile locale şi primăriile. 

Toate capitolele sunt argumentate suplimentar prin hărţile ataşate la SDR şi servesc drept sursă 
informaţională pentru compartimentele ulterioare ale SDR cu caracter analitic, cum ar fi analiza 
SWOT. 

21. Principalii indicatori de dezvoltare din regiune sunt prezentaţi în Tabelul 1. Analiza comparativă a 
acestor indicatori este prezentată în subcapitolele sectoriale de mai jos. 

Tabelul 1. Date generale privind Regiunile de Dezvoltare (anul 2007) 

 

   
RDN RDC RDS RDUTAG RDCH Total 

Populaţia,
2
 000 persoane  1018 1066 543,5 159,7 785,1 3,573 

Ponderea, % 28,5 29,8 15,2 4,5 22 100 

Populaţia rurală, % 65,1 80,9 75 59,7 8,7 57,8 

Populaţia urbană, % 34,9 19,1 25 40,3 91,3 42,2 

Suprafaţa, km
2
 10015 10636 7379 1848 568 30446 

Ponderea, % 32,9 34,9 24,2 6,1 1,9 100 

Densitatea, loc/km
2
 102 100 74 86 1382 117 

VAB, 000 mii lei (2008) 7221 7059 3320 1158 16147 40785 

Ponderea, % 21 20 10 3 46 100 

V AB pe cap de locuitor
3
, lei (2008) 7476 6899 6330 7442 21381 9855 

Investiţii pe cap de locuitor, 000 lei 2,011 2,684 2,686 1,724 10,872 4,249 

       

                                                
2
 Toate datele prezentate în lucrare cu privire la numărul populaţiei conţin date cu referinţă doar la 

populaţia din dreapta râului Nistru 

3
 Valoarea Adăugată Brută (VAB) şi VAB pe cap de locuitor a fost calculată în preţurile anului 2006. Pentru 

calcularea VAB pe cap de locuitor au fost folosite datele cu privire la populaţie în anul 2006 furnizate de 
BNS în baza Anchetei Forţei de Muncă. 
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RDN RDC RDS RDUTAG RDCH Total 

Administraţii publice locale de 
nivelul 2, unităţi 12 13 8 1 2 36 

Administraţii publice locale de 
nivelul 1, unităţi 315 329 209 18 25 896 

      Sursa: BNS, Powel 2009, 

 

2.2 Amplasarea geografică şi dezvoltarea spaţială 

Date generale  

22. RDC este situată în partea centrală a ţării şi se învecinează la Vest cu România, la Est cu 
raioanele Râbniţa, Grigoriopol, RDT, la Sud cu raioanele Căuşeni, Cimişlia, Leova, RDS, la Nord 
cu raioanele Făleşti, Sângerei, Floreşti, RDN. Suprafaţa totală a regiunii este de 10 636 km² 
(1.063.600 mii ha), sau 31% din suprafaţa totală a ţării, fiind cea mai mare regiune ca mărime din 
cele 3 ale Republicii Moldova.  

23. RDC cuprinde 13 raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Nisporeni, 
Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni. RDC cuprinde 598 localităţi organizate 
în 329 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I: 14 oraşe şi 315 sate (comune). Majoritatea  
populaţiei (circa 47%) locuieşte în localităţi de până la  5 mii de locuitori, 17% - în oraşe şi sate cu 
o populaţie de până la 2000 locuitori şi peste 16% - în oraşe şi sate cu o populaţie cuprinsă între 
5 mii şi 10 mii locuitori.  

Tabelul 2. Distribuţia populaţiei RDC pe localităţi  

Locuitori APL % Populaţie, mii locuitori % 

0 - 500 1 0,3 0,5 0,0 

501-1000 23 7,0 18,9 1,9 

1001-2000 118 35,9 174,4 17,9 

2001-5000 151 45,9 452,5 46,5 

5001-10000 26 7,9 158,9 16,3 

10001-15000 5 1,5 59,8 6,1 

15001-20000 3 0,9 49,4 5,1 

20001-40000 2 0,6 58,3 6,0 

Total 329 100 972,7 100 

Sursa: Datele recensământului populaţiei, 2004 

24. În RDC nu este nici un municipiu. Cel mai mare oraş din regiune este  or. Ungheni cu o populaţie 
de circa 32,7 mii locuitori urmat de or. Orhei – 25,7 mii locuitori şi or. Străşeni – 18,3 mii locuitori4. 
După numărul mediu al populaţiei conform datelor la 01.01.2009, oraşele se clasifică astfel: (i) 
Până la 5 000 locuitori – 2 oraşe (Bucovăţ, Corneşti); (ii) 5 000 - 10 000 locuitori – 4 oraşe (Anenii 
Noi, Criuleni, Şoldăneşti, Teleneşti); (iii) 10 000 - 15 000 locuitori – 3 oraşe (Călăraşi, Nisporeni, 
Rezina); (iv) 15 000 - 20 000 locuitori – 3 oraşe (Hânceşti, Ialoveni, Străşeni); (v) 25 000 - 40 000 
locuitori – 2 oraşe (Orhei şi Ungheni). Numărul total de localităţi din regiune constituie 36,6% din 
numărul total de localităţi ale ţării, ponderea oraşelor fiind de circa 23%. Harta reţelei de localităţi 
urbane şi distribuţiei populaţiei pe raioane este prezentată în Anexa A.  

                                                
4
 Conform datelor recensământului, 2004. 
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25. La 1 ianuarie 2009 populaţia regiunii constituie 1065,2 mii de persoane. Pentru perioada                
2004-2008 s-a înregistrat o descreştere a numărului populaţiei cu 15,6 mii de persoane. 
Principala cauză a acestei descreşteri este sporul natural negativ şi migraţia populaţiei. 

Mediu  

26. RDC cuprinde mai multe forme de relief. Cea mai mare parte a teritoriului regiunii este ocupată 
de Podişul Moldovei. În afară de podişuri, se întâlnesc dealuri şi câmpii, înălţimile medii ale 
cărora variază între 200–250 m deasupra nivelului mării. Cea mai înaltă culme din Moldova - 
Dealul Bălăneşti se află în RDC având 430 m. 

27. Structura geologică specifică cu numeroase fracturi tectonice, predominată de roci sedimentare 
afânate şi poroase, a cauzat condiţii prielnice pentru dezvoltarea largă a alunecărilor de teren şi a 
formelor erozionale de relief, reprezentate prin diverse rigole, râpe, canioane, văi şi vâlcele. 
Dezvoltarea alunecărilor de teren, carstului, eroziunii plane şi liniare, care afectează foarte mult 
agricultura regiunii, este stimulată semnificativ de activităţile antropice neprietenoase mediului 
(defrişările în masă a fâşiilor forestiere, pădurilor şi livezilor), de distribuirea neuniformă a 
precipitaţiilor pe parcursul anului şi de caracterul torenţial al ploilor de vară. Condiţiile geologice şi 
climatice au favorizat dezvoltarea unei reţele hidrografice destul de dense în regiune, formată din 
râuri şi râulețe cu debite mici, dar foarte variabile în timp, cu viituri frecvente, fapt ce a contribuit 
la formarea unor vai mari, foarte vechi şi adânci, cu pante evident terasate. 

28. Clima este continental moderată. Precipitaţiile variază între 500 şi 700 mm, iar în ultimii ani se 
înregistrează sporirea variabilităţii generale a climei însoţită de majorarea evidentă a frecvenţei 

fenomenelor climaterice de risc. Temperatura medie a aerului constituie +9C. Minimul absolut al 

temperaturii revine lunilor ianuarie –30 - 32C şi maximul lunii iulie +39 - 40C. Perioada de iarnă 
este scurtă şi cu puţină zăpadă, de vară lungă, caldă şi cu cantitate mică de precipitaţii, care cad, 
de regulă, în timpul cald al anului în formă de ploi torenţiale de scurtă durată. Pe lângă perioada 
îndelungată caldă a anului, iarna blândă, abundenţa de căldură şi lumină, sunt şi fenomene de 
secetă.  Condiţiile climatice sunt foarte variabile. 

29. Reţeaua hidrologică RDC este străbătută de 3 cursuri importante de apă: râul Nistru, râul Prut şi 
râul Răut. Celelalte râuri (Ciulucul Mare, Ciulucul Mic, Cernea, Cogâlnic, Botna, Icheli, Ivanos, 
Ivancea, Brătuleanca, Şoltoaia, Gârla Mare, Lăpuşniţa Nârnova) sunt afluenţi ai Nistrului, Prutului 
şi Răutului. Sursele principale de alimentare a râurilor sunt apele subterane, ploile şi zăpada. 
Toate râurile şi pâraiele constituie o reţea hidrografică puternică. Regimul lor depinde de 
condiţiile climaterice. Regimul hidric natural al râurilor Nistru, Prut şi al afluenţilor lor în mare 
măsură este denaturat de crearea pe râuri a barajelor şi rezervoarelor de acumulare a apei. 

Resurse naturale 

30. Solurile. Pe teritoriul RDC se evidenţiază patru tipuri predominante de soluri: (i) Soluri de pădure 
cenuşii şi cenuşii închise; (ii) Cernoziomuri tipice şi levigate (depuse) a văilor râurilor şi a 
afluenţilor lor; (iii) Cernoziomuri tipice şi alcalinice; (iv) Cernoziomuri obişnuite şi carbonate; 

31. Bonitatea medie a solurilor din RDC este de 61,1 faţă de media bonităţii solurilor la nivel naţional 
– 63,8. Solurile cenuşii de pădure sunt cele mai potrivite pentru silvicultură. Unele sectoare ale 
pădurilor podişului Moldovei de Centru sunt amplasate pe aceste soluri. În afară de aceasta, pe 
solurile cenuşii de pădure valorificate reuşit cresc pomi fructiferi, vii şi aproape toate culturile 
agricole.  

32. RDC se caracterizează prin cel mai bogat fond forestier, reprezentat de Codrii Moldovei şi alte 
suprafeţe de pădure. Ponderea terenurilor silvice în RDC este de 17,7% faţă de media naţională 
– 11,9%. Speciile de arbori şi arbuşti care cresc în pădurile din regiune pot fi folosite în cantităţi 
limitate, ca materie primă mai mult pentru confecţionarea articolelor de dimensiuni mici din 
artizanat, deoarece Republica Moldova nu dispune de păduri industriale şi tăierile parţiale ale 
fondului forestier se admit doar în scop sanitar. Totodată, fondul forestier poate fi utilizat ca 
resursă pentru dezvoltarea turismului, recreaţiei şi cinegeticii.  
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33. Flora şi fauna RDC, la etapa actuală este supusă intens influenţei activităţilor antropice. Aceasta 
contribuie evident la degradarea condiţiilor mediului şi reducerea atractivităţii turistice a peisajelor 
naturale, distrugerea biotopurilor valoroase şi productive de vegetaţie naturală, a locurilor de trai 
şi populare a speciilor rare de animale, schimbarea lor cu asociaţii vegetale secundare, grupări 
puţin valoroase, care cresc spontan. Aceasta a cauzat dereglarea echilibrului ecologic în 
comunităţile naturale, contribuind la dispariţia treptată a grupelor întregi de genuri. În primul rând 
dispar genurile şi grupele rare de plante. 

34. Fauna silvică a regiunii este relativ bine păstrată, fiind reprezentată de: mistreţul sălbatic, bursuc, 
nevăstuică, vulpea roşcată, pisica sălbatică. Mai rar se întâlnesc elani, cerbi, jderi, căprioare. 
Dintre rozătoare aici se întâlnesc ondatra, veveriţa, hârciogul de pădure, iepurele alb şi altele. Din 
păsări se întâlnesc mierla, porumbelul de pădure, gaiţa, cinteza, vulturul, potârnichea, prepeliţa, 
bâtlanul, cocostârcul, cioara de câmp, vrabia.  

35. În râuri şi alte bazine de apă cresc următoarele specii de peşte: crap, plătică, şalău, morunaş, 
tolstolob, mai rar se întâlnesc umbra şi ciopul. Cele mai des întâlnite păsări de apă sunt raţele şi 
gâştele sălbatice.  

36. Regiunea dispune de suprafeţe mari de păduri şi zone umide cu o biodiversitate relativ bine 
păstrată, de aşezări paleolitice şi neolitice multistratuale,  de monumente  arheologice şi istorice. 
În RDC sunt amplasate rezervaţiile ştiinţifice Codrii şi Plaiul Fagului, rezervaţiile naturale şi 
peisagistice Moleşti-Răzeni, Sadova, Saharna, Ţipova, Trebujeni, mănăstiri vechi: Căpriana, 
Curchi, Butuceni, Saharna, Condriţa, etc. Fiind o regiune de conexie a câtorva zone 
biogeografice cu diverse arii umide şi împădurite, ea dispune de posibilităţi sporite pentru 
dezvoltarea proiectelor regionale de mediu, turistice, recreative, balneologice, etc. Harta ariilor 
naturale protejate de stat este prezentată în Anexa B. 

37. Caracteristic pentru RDC sunt zăcămintele de minerale utile pentru producerea materialelor de 
construcţie – rocile carbonatate: calcar, marnă, materie primă argiloasă, nisipuri, formaţiuni de 
nisip şi pietriş, diatomit şi tripoli. Zăcăminte de piatră calcaroasă sunt în apropierea satelor: 
Brăneşti, Morovaia, Jeloboc din raionul Orhei, rezervele cărora se numără la 18 milioane m³- În 
raionul Şoldăneşti – 6,3 milioane m³ ş.a. Zona Centru este bogată în roci carbonatate –   calcar 
care îşi găseşte o aplicare largă în construcţie, cât şi în calitate de suplimente în hrana pentru 
vite şi păsări. În afară de mineralele carbonatate în regiune sunt dezvoltate zăcămintele de argilă, 
argilă nisipoasă, folosite drept materie primă pentru cărămidă. 

38. RDC dispune de rezerve semnificative de apă potabilă şi de apă minerală cu proprietăţi curative 
evidente, precum şi de resurse enorme nevalorificate de energie renovabilă: eoliană, solară, 
hidraulică şi biologică. 

Factori de poluare 

39. În baza datelor din ultimii 10 ani se observă o menţinere a nivelului de poluare sub limita admisă 
de normă pentru râul Nistru, iar pentru râul Prut – o apropiere esenţială de normă. În râurile 
interne nivelul de poluare se menţine în continuare majorat. Principalele surse de poluare sunt 
determinate de sectorul comunal prin staţiile de epurare care evacuează ape uzate insuficient 
epurate. Alarmantă este situaţia creată pe cursurile receptoare în aval de punctele de deversare 
a staţiilor de epurare ale localităţilor: Roşcani, Bulboaca, Orhei, Teleneşti, Rezina, Şoldaneşti, 
Bucovăţ, Hânceşti unde are loc înrăutăţirea calităţii apelor naturale. 

40. O importanţă deosebită pentru dezvoltarea RDC o au apele subterane din straturile acvifere 
freatice şi de adâncime. Spre deosebire de apele subterane adânci, apele freatice sunt supuse 
unei poluări antropice intense. Din cantitatea totală de ape subterane de adâncime extrase sau 
cercetate, circa 50% nu pot fi recomandate în scopuri potabile fără o tratare preliminară. Aceste 
ape se caracterizează prin conţinut ridicat de mineralizare, fluor, hidrogen sulfurat, fier, sodiu, 
amoniac şi alte elemente.  
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41. De menţionat că RDC dispune şi de ape minerale, care pot fi utilizate pentru tratarea colecistitei, 
hepatitei şi altor maladii. Pe baza apelor termale funcţionează staţiunea balneară “Codru” din c. 
Hârjauca, r-nul Călăraşi.  

2.3 Conexiune, accesibilitate, infrastuctură  

Conexiune 

42. RDC este situată în partea centrală a Republicii Moldova asigurând conexiunea între celelalte 
regiuni. La Vest RDC are conexiune directă cu România prin 3 puncte vamale, inclusiv unul 
feroviar – nodul feroviar Ungheni. La Est  prin RDT – cu Ucraina, Rusia. Spre Nord şi Sud 
conectivitatea regiunii trece prin RDN şi, respectiv, prin RDS. Distanţa până la oraşele mari din 
ţările vecine este de 20-150 km până la Iaşi, România, de 150-220 km până la  Cernăuţi, Ucraina 
şi de  100 - 170 km până la Odessa, Ucraina.   

43. Reţeaua de transport a RDC se prezintă prin două tipuri de transport: auto şi feroviar. Traficul de 
mărfuri şi pasageri este asigurat de transportul auto atât la nivel local, republican cât şi la nivel 
internaţional. Transportul feroviar este utilizat preponderent pentru traficul de mărfuri şi pasageri 
la nivel internaţional.  

Căi de transport internaţional 

44. Legături de trafic internaţional. RDC este traversată de o reţea densă de trasee internaţionale: 
Coridorul Economic European IX (CE IX); Coridorul Economic Budapesta - Odessa (BOC); 
Coridorul Giurgiuleşti-Briceni (GBC).  

45. Din RDC se poate deplasa spre Nord pe traseul internaţional: М2 – Chişinău-Soroca – hotarul cu 
Ucraina şi М14 – Odesa - Tiraspol - Chişinău - Briceni - Brest; spre Sud pe traseul M3 – Chişinău 
- Giurgiuleşti; spre Est pe traseul M21 – Chişinău - Dubăsari;  spre Vest pe traseul  M1 – 
Chişinău - Leuşeni. Aceste trasee vor fi suplimentate cu încă un traseu internaţional în cazul 
realizării coridorului de transport Budapesta - Iaşi - Chişinău - Odesa.  

46. Celelalte căi de transport de importanţă internaţională şi naţională care trec prin RDC sunt:  
o Direcţia Nord, spre oraşele Cernăuţi - Jitomir - Lvov – Warshawa; pe traseul М2  – Chişinău - 

Soroca – hotarul cu Ucraina;  

o Direcţia Nord – Est, spre oraşele Vinitsa - Kiev - Moscova; М14 – Odesa -Tiraspol-Chişinău -

Briceni - Brest;  

o Direcţia Sud, spre oraşele Galaţi - Tulcea - Constanţa - Varna - Istambul: M3 – Chişinău - 

Giurgiuleşti şi R3 – Chişinău-Hânceşti-Basarabeasca; 

o Direcţia Sud-Est, spre oraşele Odesa -  Nicolaev - Herson - Yalta: R2- Chişinău-Bender şi 

R30 – Anenii Noi-Căuşeni-Ştefan-Vodă-frontiera cu Ucraina.  

o Direcţia Est, spre oraşele Krasnâe Okna - Krivoi Rog - Doneţk - Voronej: M21 – Chişinău-

Dubăsari şi R5 – Chişinău-Vadul - lui-Vodă - Dubăsari.  

o Direcţia Vest spre oraşele Iaşi – Târgul Neamţ - Cluj - Oradea - Budapesta: M1 – Chişinău  -

Leuşeni şi R1 – Chişinău-Ungheni.  

47. Harta căilor de comunicaţie şi reţelei de artere internaţionale, naţionale şi locale este prezentată 
în Anexa C.  

Căi de transport interregional şi local 

48. Legături de trafic interregional. Legătura RDC cu RDN se efectuează prin mun. Bălţi pe traseele 
М2, М14, R13, R14, R17. Cele mai solicitate sunt drumurile M14 şi R14 pe care circulaţia, pe 
unele porţiuni, este asigurată pe două benzi, fapt ce nu corespunde fluxului de transport 
permanent în creştere. Legătura RDC cu RDS se efectuează pe drumurile M14, M3, R-3, R-30, 
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R-34, dintre care cel mai aglomerat este drumul R3 şi necesită suplimentare cu minimum o 
bandă de circulaţie. Legătura cu RDT este posibilă pe drumul internaţional M1.  

49. Reţeaua de drumuri intraregionale. Distanţa maximă dintre localităţile RDC pe direcţia Nord-Sud 
este de aproximativ 180 km, iar pe direcţia Est-Vest aproximativ 120 km şi legătura poate fi 
asigurată tranzit prin mun. Chişinău. Distanţa dintre principalele centre urbane (Ialoveni, Străşeni, 
Ungheni, Orhei, Hânceşti) nu depăşeşte 150 km.  

50. Legăturile între oraşele RDC sunt asigurate în majoritatea cazurilor tranzitând municipiul 
Chişinău. Oraşul Ungheni nu are legătură directă cu or. Hânceşti şi or. Orhei. Din aceste 
considerente este necesar de finisat construcţia drumului R20 şi R44. Modernizarea şi 
construcţia unor porţiuni ale drumului Ungheni - Leuşeni - Leova ar diversifica legăturile                 
intraregionale. Oraşul Nisporeni are legătură directă doar cu or. Ungheni  (R25) şi de ocolire cu 
or. Călăraşi (R25, R1), cu or. Hânceşti (R25, M1, R44). Oraşul Teleneşti are legătură directă doar 
cu or. Orhei, iar cu oraşele Rezina şi Şoldăneşti are legătură doar prin or. Orhei sau prin mun. 
Bălţi, sau prin reţeaua de drumuri de importanţă locală. Oraşul Rezina are legătură directă cu              
or. Şoldăneşti (R13) şi or. Orhei (R20). Oraşul Şoldăneşti are legătură directă cu or. Rezina (R13) 
şi de ocolire cu or. Orhei (R13, R20), cu or. Teleneşti (R13, R20, M2, R14, R22) sau prin mun. 
Bălţi. Există necesitatea construcţiei drumului, ce va lega magistrala M2 cu drumul R20. În acest 
caz va fi posibilă legătura directă între or. Teleneşti şi oraşele Rezina şi Şoldăneşti, ocolind or. 
Orhei. Oraşul Orhei  este legat cu toate oraşele prin drumuri naţionale: Orhei - Rezina (R20), 
Orhei-Teleneşti (М2, R14, R22), Orhei - Şoldăneşti (R20, R13). Cu or. Criuleni şi or. Dubăsari, 
Orheiul face legătura pe drumul R23, М2. Pe porţiunea Brăneşti  drumul M2  este în variantă de 
pietriş şi din aceste motive este ocolit de transportatori. Oraşul Anenii Noi şi or. Ialoveni au 
legături cu celelalte oraşe ale regiunii prin municipiul Chişinău pe drumurile M14, R2.  

51. Reţeaua de drumuri locale. În afară de aceste drumuri există o reţea largă ramificată de drumuri 
de importanţă locală. Lungimea drumurilor auto în RDC este prezentată în Figura 1. Densitatea 
drumurilor publice din RDC este de 32 km/100/km2. Acest indicator este mai mic decât în  RDN 
dar mai mare decât  media naţională care constituie 26,9 km/100 km2. Drumurile naţionale deţin 
o pondere de 36,5%, majoritatea absolută cu îmbrăcăminte rigidă. Cele mai multe drumuri sunt în 
raioanele Străşeni şi Ialoveni. La extrema opusă se află raionul Hânceşti. Starea drumurilor 
locale este deplorabilă şi necesită reparaţie şi reconstrucţie. Din cauza stării nesatisfăcătoare a 
drumurilor localităţile rurale sunt neatractive. Ba mai mult, există localităţi care din cauza 
drumurilor deteriorate în timp ploios nu au legătură cu centrul raional. Bugetele austere ale 
primăriilor nu pot oferi mijloace pentru reparaţia capitală a drumurilor ce traversează satele. 

Figura 1. Densitatea drumurilor publice pe raioane, 

km/100 km
2 
, anul 2008 

Figura 2. Densitatea drumurilor publice pe regiuni, 

km/100 km
2
 , anul 2008 
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52. Transportul feroviar. Densitatea reţelelor de căi ferate în RDC constituie 3,4 km /100 km2 ea fiind 
mai mare decât în RDN 2,1 km /100 km2 şi decât media republicană 3,3 km/100 km2, dar mai 
mică decât în RDS, unde sunt 4,7 km/100 km2. Pe teritoriul RDC trec traseele naţionale de cale 
ferată: Bender-Chişinău-Ungheni, Revaca-Căinari, Ungheni-Bălţi, şi un segment neînsemnat de 
cale ferată a sectorului Slobodca - Bălţi. Staţia de cale ferată Ungheni este punct de trecere 
internaţional care efectuează transport de mărfuri şi pasageri. Ea reprezintă cel mai mare nod de 
cale ferată a RDC. Staţia de cale ferată Şoldăneşti efectuează transport de mărfuri şi pasageri 
pentru deservirea îndeosebi a obiectelor economiei naţionale. Configuraţia reţelei de cale ferată 
este de două tipuri – cu o singură linie şi cu două linii. Intensitatea circulaţiei trenurilor de 
pasageri este de 2-14 garnituri pe zi şi marfare de 4-10 garnituri pe zi.  

53. În perspectivă se preconizează construcţia tronsonului de cale ferată Străşeni - Orhei - Bălţi. 
Harta reţelei căilor ferate existente şi de perspectivă este prezentată în Anexa D. 

54. Transport naval. În RDC nu există căi de comunicaţie navale, dar activează două porturi: Portul 
naval Ungheni şi Portul naval Rezina. Harta căilor de comunicaţie navală este prezentată în 
Anexa D. Între localităţile Molovata-Molovata Nouă circulă Bacul Molovata. Transportul de mărfuri 
şi pasageri este însă nesemnificativ.  

Alimentarea cu apă şi canalizare  

55. Alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă este efectuată preponderent din captările de apă 
subterană din localităţile regiunii. Calitatea apei nu întotdeauna corespunde normativelor sanitare 
existente pentru apa potabilă, de aceea apa din multe conducte poate fi folosită doar ca apă 
tehnică. Apa din fântâni şi izvoare este folosită ca apă potabilă de circa 80% din populaţia RDC. 
Densitatea reţelelor de apeduct în RDC este de 13,2 km/100 km2, această constituind cea mai 
mică valoare faţă de toate celelalte regiuni şi faţă de media naţională de 23,3 km/100 km2. 
Raioanele cu cea mai mare pondere a localităţilor care dispun de reţea centralizată de apeduct 
peste media naţională sunt Anenii Noi, Orhei şi Ialoveni. În celelalte raioane situaţia este foarte 
dificilă. În raioanele Dubăsari, Şoldăneşti şi Rezina, de exemplu, doar sub 5% din localităţi dispun 
de reţea de apă potabilă. Harta reţelelor de alimentare cu apă este prezentată în Anexa E. 

Figura 3. Densitatea reţelelor de apeduct pe 
raioane, km/100 km

2
, anul 2008 

Figura 4. Densitatea reţelelor de apeduct pe 
regiuni, km/100 km

2
 , anul 2008 

  
Sursa: BNS 

56. Canalizare. Reţeaua de canalizare în RDC este slab dezvoltată, iar tehnologiile de epurare a 
apelor reziduale sunt foarte depăşite. Ponderea fondului locativ din RDC care dispune de reţea 
de canalizare este de 15,6% faţă de media naţională 22,6%. În RDC funcţionează doar 6 staţii de 
epurare. Starea tehnică a staţiilor de epurare a apelor reziduale existente este nesatisfăcătoare. 
Staţiile din Rezina, Teleneşti, Criuleni nu funcţionează iar deversările sunt evacuate direct în 
Nistru sau Răut. În perspectivă este proiectată construcţia a 8 staţii de epurare. În majoritatea 
cazurilor pentru renovarea celor existente şi construcţia celor noi sunt necesare sume enorme de 
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bani de care autorităţile locale nu dispun. Harta reţelelor de evacuare a apelor uzate şi staţiilor de 
epurare este prezentată în Anexa E. 

57. Gestionarea deşeurilor. În RDC infrastructura şi managementul deşeurilor menajere solide este 
foarte slab dezvoltată, atât cantitativ, cât şi calitativ. Se atestă un nivel înalt de poluare a solurilor, 
apelor şi altor componente de mediu cauzat preponderent de tradiţiile neprietenoase mediului şi 
infrastructura slab dezvoltată de colectare a deşeurilor solide şi lichide, inclusiv a celor toxice. 
Pentru regiune e specifică colectarea neseparată a deşeurilor şi o cotă foarte redusă a deşeurilor 
reciclate. Zilnic în RDC se produc circa 1000 tone de deşeuri menajere solide, care sunt în 
prezent colectate şi stocate în circa 350 de deponii mici, amplasate la marginea localităţilor din 
regiune. Majoritatea acestor deponii ocupă suprafeţe mari, dar sunt inadecvat amenajate.  

58. Mult mai eficientă şi inofensivă pentru mediu ar fi schimbarea radicală a infrastructurii colectării 
deşeurilor menajere, care prevede colectarea acestor deşeuri în trei - patru poligoane mari, ce ar 
permite separarea lor, reciclarea parţială şi colectarea biogazului de la descompunerea 
deşeurilor nereciclabile. În perspectivă în raioanele Nisporeni, Orhei, Ialoveni şi Anenii Noi se 
preconizează construcţia acestor poligoane mari. Harta schemei regionale a deponiilor pentru 
depozitarea şi prelucrarea deşeurilor este prezentată în Anexa F. Pentru reorganizarea durabilă a 
infrastructurii serviciilor comunale din regiune este necesar de efectuat un studiu de fezabilitate al 
sectorului şi de elaborat un plan regional de gestionare a deşeurilor care ar avea drept scop 
crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare 
a deşeurilor, eficient şi durabil din punct de vedere economic şi ecologic. 

Asigurarea cu gaze naturale  

59. Asigurarea cu gaze naturale a localităţilor RDC este prevăzută de la conductele de gaze 
magistrale cu presiune înaltă. La Nordul RDC trece conducta magistrală de gaze naturale 
Iamburg - Eleţ - Cernăuţi şi ramificaţia de la ea spre mun. Chişinău, prin nodul Şoldăneşti-Rezina, 
apoi prin conducta Râbniţa-Chişinău, de-a lungul teritoriului RDC. Ponderea fondului locativ din 
RDC conectat la reţeaua de gaze naturale este de 33,5%, fiind mai joasă faţă de indicatorii 
similari pentru RDS şi RDUTAG dar şi faţă de media naţională care constituie 34,9%.  

Figura 5. Ponderea localităţilor gazificate pe 
raioane, % , anul 2007 

Figura 6. Ponderea localităţilor gazificate pe 
regiuni, % , anul 2007 

  
Sursa: BNS 

60. Cel mai înalt grad de asigurare cu reţea de gaze naturale este în raioanele Dubăsari (87%) şi 
Anenii Noi (82%). Extinderea reţelelor are o dinamică bună în raioanele Criuleni, Străşeni, 
Ialoveni. Cel mai mic grad de asigurare cu gaze naturale este în raioanele Ungheni, Teleneşti, 
Nisporeni şi Hânceşti unde ponderea localităţilor gazificate este sub 10% sau de aproape 4 ori 
mai joasă faţă de media naţională. Problemele principale legate de aprovizionarea cu gaze ţin de 
volumul mare de investiţii necesare pentru extinderea reţelelor în interiorul localităţilor. În afară de 
gaz natural, în RDC sunt consumatori de gaz lichefiat (sectorul industrial, localităţile rurale). 
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Asigurarea consumatorilor cu gaz lichefiat este efectuată de întreprinderea „Gaznosbât” situată în 
Străşeni. Harta reţelelor existente şi prognozate de gaze naturale este prezentată în Anexa G. 

Alimentare cu energie electrică şi energie termică 

61. Alimentarea cu energie electrică în localităţile RDC se efectuează prin reţelele de distribuţie care 
aparţin companiei Reţelele Electrice „Centru”, întreprindere cu capital străin a companiei „Union 
Fenosa” şi prin reţelele Întreprinderii de Stat „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord”. Pe teritoriul 
RDC sunt amplasate două staţii mari de distribuţie a energiei electrice cu capacitate de 333 kW 
la Ialoveni şi Străşeni. Celelalte peste 200 staţii de distribuţie au capacitatea între 35-110 kW. 
Teritoriul RDC este străbătut de două linii electrice aeriene de capacitate mare de 330 kW 
(Tiraspol – Ialoveni - Străşeni - Bălţi). Toate localităţile din regiune sunt conectate la reţelele 
electrice. La nivel local probleme în domeniul asigurării cu energie electrică sunt în sectoarele noi 
construite, unde sunt necesare proiecte tehnice ale reţelelor. Costul proiectului tehnic urmează a 
fi achitat de către autorităţile publice locale şi potenţialii consumatori. În lipsa de mijloace 
financiare conectarea la reţelele electrice se tărăgănează. Harta sistemului energetic regional 
este prezentată în Anexa H.  

62. Alimentarea cu energie termică este o problemă pentru majoritatea locuitorilor RDC de la blocuri. 
Blocurile locative au fost alimentate cu energie termică de la centralele termice centrale, care în 
prezent nu mai funcţionează. Astfel, locuitorii blocurilor locative din localităţile care sunt gazificate 
şi-au construit cazangerii autonome, unii au construit sobe în blocuri, iar alţii folosesc mijloace 
electrice pentru generarea căldurii în timp de iarnă. O situaţie similară este şi în instituţiile publice 
care şi-au construit cazangerii autonome sau sobe. În sectorul particular (casele pe pământ) atât 
din mediul urban, cât şi în cel  rural consumatorii se folosesc în special de sobe. Sursele de 
energie sunt lemnele şi cărbunii. Este dificilă asigurarea instituţiilor de învăţământ cu energie 
termică. Nu sunt resurse suficiente pentru aprovizionarea acestora cu energie termică şi  pentru 
repararea sistemelor termice uzate.  

Comunicaţii 

63. Serviciile de telefonie fixă în RDC sunt asigurate de către filialele întreprinderii de stat SA 
„Moldtelecom”. Conform situaţiei la 30.06.2009, nivelul de asigurare cu posturi de telefon în 
regiune este de 23,6 posturi de telefon la 100 locuitori, inclusiv 30 în localităţile urbane şi 23 în 
localităţile rurale. La acest compartiment RDC este în urma celorlalte regiuni de dezvoltare. Cel 
mai înalt grad de telefonizare se atestă în raioanele Ialoveni şi Rezina, cu peste 25 posturi de 
telefon la o 100 de locuitori, cel mai jos nivel de asigurare cu posturi de telefon este în raioanele 
Dubăsari şi Şoldăneşti. 

Figura 7. Numărul posturilor de telefon pe raioane, 
la 100 locuitori  

Figura 8. Numărul posturilor de telefon pe regiuni, 
la 100 locuitori  

  

Sursa: SA „Moldtelecom”, 2009 
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64. Telefonia mobilă este reprezentată de reţelele „Orange”, „Moldcell”, „Eventis” şi „Unite” care în 
prezent cuprinde toate cele 13 centre raionale din RDC cu o acoperire de 98% din numărul total 
de localităţi. Deşi costurile pentru servicii sunt înalte, conform datelor operatorilor de telefonie 
mobilă în ultimii trei ani se remarcă o tendinţă de creştere constantă a numărului de utilizatori.  

65. în RDC accesul la Internet este foarte slab dezvoltat. Conform datelor studiilor recent elaborate 
de către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor sub 10% din populaţie dispune 
de calculatoare conectate la Internet. Ponderea persoanelor juridice care dispun de calculatoare 
conectate la Internet este de circa 30%, discrepanţa rural/urban fiind de 90/10. Instituţiile publice 
sunt în mare majoritate conectate la Internet. În localităţile urbane funcţionează 2-6 internet-
cafenele.  

2.4 Demografia 

66. Populaţia stabilă a RDC5 la 1 ianuarie 2009 constituie 1065,2 mii persoane. Această  cifră este în 
permanentă descreştere, afectând negativ situaţia demografică din regiune (perioada examinată 
2004-2008). În perioada  examinată  în toate unităţile administrativ-teritoriale din regiune s-a 
înregistrat o scădere a numărului populaţiei (excepţie raionul Ialoveni). Aceasta cifrându-se la 
15,6 mii persoane (1,4%). În comparaţie cu RDN şi RDS starea de lucruri la compartimentul 
respectiv în RDC este mult mai dificilă. Cauza descreşterii numărului populaţiei este sporul 
natural negativ şi migraţia. 

67. Densitatea medie a populaţiei RDC este de 100 locuitori/km2. Cel mai dens populate sunt 
raioanele Străşeni şi Ialoveni (125 locuitori/km2). Cel mai slab populat este raionul Şoldăneşti                
(73 locuitori/km2). Ponderea populaţiei RDC, constituie circa 30% din numărul total al populaţiei 
Republicii Moldova, ea fiind cea mai mare regiune din republică. 

68. Numărul de bărbaţi în RDC constituie  49% şi de femei 51%. În comparaţie cu celelalte regiuni 
ale ţării structura pe sexe a populaţiei în RDC este mai echilibrată. 

Figura 9. Structura pe sexe a populaţiei la 
01.01.2008 pe regiuni, %,  

Figura 10. Structura pe medii de reşedinţă a 
populaţiei la 01.01.2008 pe regiuni, % 

  

Sursa: BNS, 2008 

69. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009 situaţia 
pe medii de reşedinţă a populaţiei demonstrează predominarea numerică a populaţiei rurale faţă 
de cea urbană, înregistrându-se  o disproporţie de 19% la 81%. 

Structura pe vârste a populaţiei  

70. Analizând numărul total al populaţiei după grupele de vârstă (piramida vârstelor), stabilim faptul 
că RDC este grav afectată de fenomenul de îmbătrânire demografică. Tendinţele actuale arată o 

                                                
5
 Datele cu privire la numărul populaţiei se referă doar la populaţia din dreapta râului Nistru 
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scădere continuă a primelor grupe de vârstă, determinată de natalitatea redusă, ceea ce 
înseamnă că procesul de îmbătrânire a populaţiei este încă în curs de creştere, iar efectele 
acestui fenomen vor  avea urmări în viitorii ani. 

 

 

 
Figura 11. Structura şi ponderea pe grupe de vârstă a populaţiei, anul 2004 

 

Sursa: Datele recensământului populaţiei 

71. Datorită unor măsuri socio-demografice care au influenţat pozitiv natalitatea în perioada anilor 
1970-1990 (actual persoane de  35-39 de ani) în  prezent grupa de vârstă cu cea mai mare  
pondere este cea a tinerilor de 15-19 ani (9,9%). 

Mişcarea naturală a populaţiei şi deprivarea demografică 

72. Sporul natural negativ al populaţiei înregistrat în regiune influenţează scăderea ratei de fertilitate 
şi îmbătrânirea populaţiei, accentuând presiunea demografică. O valoare pozitivă a sporului 
natural de-a lungul perioadei examinate o putem întâlni doar în raioanele Ialoveni, Ungheni şi 
Nisporeni. 

Tabelul 3. Mişcarea naturală a populaţiei la 1000 locuitori, anul 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Natalitatea 11,4 11,3 11,3 11,8 11,8 

Mortalitatea 13,0 13,7 12,3 12,6 12,6 

sporul natural -1,5 -2,4 -1,1 -0,8 -0,7 

Sursa: BNS 

73. Procesele migraţioniste influenţează profilul demografic şi au un rol important în viaţa economică 
şi socială a RDC. Deşi lipsesc datele statistice privind procesele migraţioniste  pentru a face 
concluzii mai exacte la acest capitol putem constata existenţa a trei fluxuri migraţioniste 
principale care se manifestă cu un grad diferit de intensitate: migraţia rural – urban în interiorul 
regiunii, migraţia RDC – Chişinău (în această direcţie migrează în special studenţii care învaţă la 
instituţiile de învăţământ superior din Chişinău şi care se stabilesc cu traiul în capitală) şi 
emigraţia (migraţia peste hotarele Republicii Moldova). Emigraţia este cel mai puternic flux 
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migrator al populaţiei din RDC. Conform rezultatelor recensământului general al populaţiei din 
2004, circa 89 400 rezidenţi ai RDC erau „temporar absenţi”. Aceasta reprezintă circa 8,8% din 
populaţia regiunii, emigraţia din RDC fiind, conform rezultatelor recensământului, a doua după 
intensitate în Republica Moldova. 

 

Figura 12. Ponderea populaţiei absente în         

numărul total al populaţiei, conform datelor 

recensământului din 2004 

Figura 13. Structura populaţiei absente pe 

grupe principale de vârstă 

  

Sursa: Raportul „Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia: Analiza situaţiei economice şi a potenţialului de 
dezvoltare” Expert-Grup, 2008 

74. Un aspect important al sărăciei este determinarea nivelului de deprivare demografică a 
comunităţilor locale, care se exprimă prin Indicele de deprivare demografică a ariilor mici 
(IDAM)6. Calculele efectuate pentru anul 2007 arată că doar comunităţile din raionul Teleneşti 
sunt mai defavorizate în aspect demografic, valoarea IDAM fiind sub nivelul naţional. 

 

Figura 14. Indicatorul de deprivare demografică  

 

Sursa: Raportul privind sărăcia şi impactul politicilor 2007 

                                                
6
 IDAM de deprivare demografică se calculează ca suma următorilor indicatori: (i) Proporţia familiilor cu 3 

sau mai mulţi copii din numărul total de familii; (ii) Proporţia familiilor cu invalizi în numărul total al familiilor; 
(iii) Proporţia persoanelor de 75 de ani şi mai mulţi în numărul total al populaţiei; (iv) Proporţia populaţiei 
absente mai mult de un an în evidenţa dusă de primărie în numărul total al populaţiei. Cea mai deprivată 
se consideră localitatea cu valoarea indicatorului de deprivare cel mai mic. SADI, 1 
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Forţa de muncă 

75. Numărul populaţiei economic active constituie aproximativ 65% din numărul total al populaţiei. 
Din aceasta circa 51% sunt angajaţi activ în câmpul muncii. 41% din populaţia angajată activ 
lucrează în domeniul agriculturii, care în mare parte este o agricultură de subzistenţă. 

 

Figura 15. Structura populaţiei angajate la 01.01.2008, % 

 
Sursa: BNS, 2008 

76. Salariul mediu lunar al unui angajat din RDC în anul 2008 a constituit 1881 lei, ceea ce reprezintă 
75% din salariul mediu pe republică. În perioada 2005-2008 productivitatea muncii angajaţilor a 
scăzut esenţial, la fel şi evoluţia salariului real. În  2007-2008 productivitatea muncii a fost în 
descreştere, iar salariul a continuat sa crească. Aceasta se explică prin faptul că companiile din 
regiune încearcă să menţină forţa de muncă existentă pentru a nu-i determina pe angajaţi să 
emigreze în căutarea unui alt loc de muncă.  

Figura 16. Evoluţia productivităţii şi remunerării muncii în sectorul 
industrial al RDC, preţuri comparabile, 2005=100% 

 

Sursa: BNS, 2008, calculele experţilor 

77. Conform datelor BNS pentru anul 2007, 1,9% din numărul populaţiei active a RDC au fost 
înregistraţi ca şomeri la oficiile forţei de muncă. Rata şomajului în anul 2007 este mai mică în 
rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. Grupa de 
vârstă cu ponderea cea mai mare a şomajului este de 15 – 24 ani. Rata şomajului BIM, conform 
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datelor BNS, pentru I trimestru 2009 este de 7,7%, iar rata de ocupare a forţei de muncă este de 
37%. 

 

2.5 Dezvoltarea economică 

Valoarea Adăugată Brută a Regiunii7 

78. Valoarea Adăugată Brută (VAB) a RDC in 2008 se estimează la 7,05 miliarde lei8. În perioada 
2006-2008 VAB s-a modificat nesemnificativ, iar valoarea brută pe cap de locuitor a constituit 
circa 450 Euro sau 70% din nivelul mediu naţional.  

 

Figura 17. VAB pe cap de locuitor, lei Figura 18. Ponderea VAB pe cap de locuitor în 
VAB naţională în 2008 

  
Sursa: Powell 2009, (Raportul statistic regional) 

Profil sectorial 

79. Sectoarele economice contribuie diferit la formarea VAB regional. În ultimii ani se manifestă 
tendinţa schimbării structurii ramurale. Astfel, în 2008, cota agriculturii în VAB a constituit 27%, 
reducându-se fată de anii precedenţi cu circa 10%. Totodată, contribuţia serviciilor a crescut în 
aceeaşi proporţie, ajungând la 46%.  

 

 

 

                                                
7 
Datele privind VAB pe regiuni sunt preluate din Matthew Powell [1]. 

8
 Nu a fost posibil de alocat pe regiuni întreaga valoare adăugată înregistrată în conturile naţionale (vezi 

Powel 2009, Anexa B). În special, nu există o metodă bună pentru alocarea domeniului servicii financiare 
calculate indirect şi nici date necesare pentru alocarea venitului guvernului şi instituţiilor nonprofit din 
servicii prestate gospodăriilor casnice. Astfel, VAB nealocată reprezintă circa 12,5% din VAB pentru anul 
2006 în preţurile anului 2006 şi circa 14,5% din VAB pentru anul 2008 în preţurile anului 2006. Estimările 
pentru VAB naţională şi VAB pe cap de locuitor, utilizate pentru comparaţie în această secţiune, reprezintă 
VAB alocabilă pentru toate regiunile şi nu include VAB nealocabilă. 
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Figura 19. Structura ramurală a VAB,% 
 

Figura 20. Indicele de specializare industrială după 
numărul de personal, 2007

9
 

 
 

 

Sursa: Powell 2009, (Raportul statistic regional) 

80. Sectorul industrial al regiunii, conform datelor anului 2007, este subdezvoltat: acest sector 
absoarbe doar 5% din angajaţi, iar producţia industrială pe cap de locuitor este doar de  50% din 
nivelul mediu naţional. Ramurile de profil sunt reprezentate de industria uşoară, industria 
alimentară, vinicolă,  a materialelor de construcţie etc. Potenţialul industrial este concentrat in 
oraşele mici – centre raionale. Cele mai dinamice centre din punct de vedere al restructurării 
industriale sunt Orhei, Rezina, Străşeni şi Ungheni. Harta amplasării sectoarelor economice este 
prezentată în Anexa I. Uzura fizică si morală depăşită, producţia în lohn a majorităţii 
întreprinderilor din industria uşoara, neutilizarea capacităţilor de producţie, productivitatea joasă 
sunt principalele probleme cu care se confrunta industria regională. 

81. Producţia agricolă  a regiunii este un sector important, contribuind cu circa. 30% la totalul acestei 
ramuri pe ţară. Din totalul terenurilor agricole 83% revin terenurilor arabile, 9% – livezilor, 7% – 
viilor şi doar 0,3% – păşunilor. Principalele produse agricole sunt legumele, cerealele, strugurii, 
culturile tehnice şi pomicole. Agricultura rămâne a fi principalul sector al ocupării forţei de munca 
– peste 40% din populaţia economic activă a regiunii.  

82. Potenţialul agroindustrial al regiunii se constituie din 42 de cooperative de producţie, 50 de 
societăţi pe acţiuni, circa 530 de societăţi cu răspundere limitată şi peste 230 mii de gospodarii 
ţărăneşti întreprinderi individuale. În regiune sunt amplasate majoritatea fabricilor avicole (14 din 
23), întreprinderilor de prelucrare a fructelor şi legumelor (8 din 10 fabrici cu capacitate mare), 
mai mult de jumătate din întreprinderile vinicole (86 din 157). Amplasarea capacitaţilor de 
producţie se prezintă în Anexa J. Totodată capacităţile de producţie ale acestora sunt utilizate 
insuficient 5-40%, iar peste 30% din firmele agricole au generat în 2007 pierderi. Principalele 
probleme ale sectorului sunt decapitalizarea agriculturii, grad înalt de parcelare a terenurilor, 
utilizarea tehnologiilor învechite, ceea ce cauzează o productivitate scăzută. Infrastructura 
existentă de colectare a produselor agricole nu este funcţională şi produsele agricole locale nu 
sunt competitive cu cele de import. 

83. În acest context autorităţile regionale au venit cu iniţiativa privind dezvoltarea unei zone 
transfrontaliere în regiunea punctului vamal Leuşeni. Scopul creării zonei constă în impulsionarea 
valorificării potenţialului economic şi turistic al zonei transfrontaliere Leuşeni prin crearea unor 
condiţii favorabile pentru amplasarea şi funcţionarea rentabilă a unui complex de întreprinderi de 
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producere, comerţ şi servicii (piaţă agricolă angro, depozite, frigidere, întreprinderi de prelucrare 
a producţiei agricole, parcări, oficii, hoteluri etc.) necesare agenţilor economici din regiune şi 
călătorilor ce intersectează frontiera ţării. Costul total al investiţiilor se estimează la 155 milioane 
lei. 

84. Sectorul serviciilor al regiunii este în continuă creştere atât în ce priveste valorile absolute cât şi  
cotele de nivel naţional. Contribuţia cea mai mare revine comerţului, transportului şi 
telecomunicaţiilor. RDC reprezintă un înalt potenţial turistic, care este asigurat de existenţa unor 
resurse naturale specifice reprezentate prin fondul forestier, resursele acvatice, rezervaţiile 
peisagistice şi numeroase monumente cu destinaţie turistică. Prin această zonă îşi are traseul 
principal „Drumul vinului” care include cele mai importante puncte de vinificaţie (Mileştii Mici, 
Ialoveni, Cojuşna, Brăneşti, Peresecina), vinotecile Ialoveni, Mileştii Mici, Peresecina, Hânceşti. 
De asemenea, pentru turişti prezintă interes Complexul muzeal „Orheiul Vechi”, Muzeul 
Meşteşugurilor Populare din s. Ivancea, precum şi aşezările pitoreşti din satele Saharna, Japca, 
Ţipova. Aceste locuri sunt foarte atractive pentru turiştii naţionali şi internaţionali. De asemenea, 
în regiune sunt amplasate cele mai mari mănăstiri ale Moldovei (Căpriana, Hâncu, Dobruşa, 
Hârjauca, Racovăţ, Curchi, etc). Punerea în valoare a acestor destinaţii turistice necesită atât 
dezvoltarea infrastructurii, cât şi promovarea lor pentru a deveni cunoscute pentru turiştii 
internaţionali.  

Antreprenoriatul 

85. Dezvoltarea activităţilor antreprenoriale este unul din obiectivele principale ale dezvoltării 
regionale. În perioada 2004-2008 numărul întreprinderilor s-a mărit cu 43%. S-a înregistrat o 
creştere a numărului tuturor tipurilor de întreprinderi cu excepţia celor mijlocii, numărul cărora s-a 
redus cu 19%. Acest fenomen se explică prin creşterea numărului de microîntreprinderi. 
Totodată, s-a redus cu 11% numărul locurilor de muncă, în special, din contul întreprinderilor 
mijlocii şi mari. 

 

Figura 21. Evoluţia întreprinderilor si angajaţilor, 
2004=100% 

Figura 22. Numărul întreprinderilor la 10 000 
locuitori  

  
Sursa: BNS, 2008 

86. Cu toate că numărul întreprinderilor este în creştere permanentă, gradul de localizare a lor este 
destul de redus şi în 2008 a constituit 54 de întreprinderi la 10 000 locuitori, ceea ce este de două 
ori mai puţin decât nivelul mediu naţional. De asemenea, distribuţia spaţială vânzărilor  
întreprinderilor este neuniformă, diferenţele între raioane fiind foarte mari. Zonele cele mai active 
din punct de vedere economic sunt Străşeni, Ialoveni şi Orhei unde activează peste 65 de IMM-
uri raportate la 10 000 de locuitori. Pe când în raioanele Teleneşti şi Nisporeni acest indicator 
este mai mic de 30. 

87. Sectorul IMM constituie 98%, din numărul total de întreprinderi şi angajează 62% din salariaţi. 
Peste 70% din acestea sunt microîntreprinderi. Ele angajează 14% din totalul salariaţilor şi 
realizează  7% din cifra totală de afaceri. 
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Tabelul 4. Sectorul de antreprenoriat regional 

Tip Întreprinderi Angajaţi Cifra de afaceri, mil. lei 

întreprindere 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

  nr. % nr. % nr. % nr. % mil.lei % mil.lei % 

Micro 2807 70 4182 73 7572 9 10701 14 487 7 994 7 

Mici 795 20 1185 21 15224 17 18893 24 1752 27 3863 28 

Mijlocii 323 8 262 5 31770 36 22005 28 1798 28 2902 21 

Total IMM 3925 98 5629 98 54566 62 51599 66 4037 62 7759 57 

Mari 85 2 113 2 32,826 38 26,613 34 2,469 38 5,935 43 

Total 4,010 100 5,742 100 87,392 100 78,212 100 6,506 100 13,694 100 

Sursa: BNS, 2009 

88. Lipsa informaţiilor, în special pentru producţia industrială, accesul limitat la finanţe, complexitatea 
procedurilor birocratice sunt considerate cele mai principale bariere în lansarea şi dezvoltarea 
afacerilor.   

Investiţii şi procesul investiţional 

89. Perioada 2004-2007 a fost benefică procesului investiţional. In RDC investiţiile în capital fix şi în 
lucrările de construcţie montaj s-au mărit în această perioadă cu peste 3 ori. Totodată ponderea 
regiunii în totalul investiţiilor a crescut până la 15-16%. 

90. Investiţiile se alocă preponderent din surse private, iar bugetelor administraţiei  publice centrale  
si locale le revine intre 12-30%. Totodată, distribuţia lucrărilor de construcţie montaj este 
disproporţionată in profil teritorial, diferenţele pe cap de locuitor fiind de până la 4 ori.  

91. Investiţiile străine au a pondere neînsemnată în regiune, iar cele cumulative, pe cap de locuitor al 
RDC, constituie doar 52 USD sau 21% din media pe ţară. In mare măsură aceasta se datorează 
faptului că firmele străine preferă să se înregistreze in capitală, chiar dacă o bună parte a 
activităţii lor se desfăşoară în teritoriul regiunii.  

 

 

 

 

Figura 23. Dinamica investiţiilor in capital fix si 
în lucrările de construcţie montaj în preturile 
2004 

Figura 24. Ponderea investiţiilor in capital fix 

 

 
Sursa: BNS, 2008 
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Figura 25. ISD pe cap de locuitor (% media pe ţară 2007) 

 

Sursa: BNS, 2008 

92. Crearea ZEL la Ungheni a  contribuit la inovarea procesului investiţional regional. Amplasarea 
geografică favorabilă, vecinătatea cu UE, conexiunea directă la ecartament european, 
capacităţile industriale disponibile şi neutilizate  sunt factorii principali benefici pentru atragerea 
investiţiilor străine. 

2.6 Situaţia socială 

93. Nivelul de trai este relativ scăzut în toate regiunile de dezvoltare în comparaţie cu cel al capitalei. 
Astfel în Republica Moldova circa 30% din populaţie trăieşte sub nivelul sărăciei absolute, 1/5 în 
condiţiile sărăciei relative, şi  3-6% sub nivelul sărăciei extreme10. 

Figura 26. Nivelul de sărăcie pe regiuni, 2006 

                                                
10

 Sărăcia absolută este inexistenţa unor condiţii minime de trai, de viaţă: mâncare, îmbrăcăminte, locuinţă, 
necesare unei simple supravieţuiri în condiţiile societăţii respective. Pe termen lung, sărăcia absolută 
produce degradări biologice ireversibile.  
Sărăcia relativă se defineşte ca inexistenţa nivelului minim de resurse care asigură o funcţionare normală a 
persoanei în contextul sociocultural dat. Sub pragul de sărăcie relativă se poate rezista fără o alterare de 
durată a capacităţilor de funcţionare socială normală, însă doar o perioadă limitată de timp.  
Lipsa veniturilor duce la extinderea sărăciei în toate sferele vieţii. Această stare finală a procesului de 
sărăcire este ceea ce numim sărăcie extremă. 
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Sursa: Raportul SADI, 2007 

94. Nivelul de deprivare11 pe domenii arată că bunăstarea medie economică şi accesul la educaţie în 
localităţile din RDC sunt la un nivel mai scăzut decât în RDN şi RDS. Cât priveşte  deprivarea 
educaţională şi cea de asistenţă medicală, regiunea se află pe poziţia de mijloc. În schimb 
accesul la servicii medicale este mai mare decât în RDN şi RDS. 

Figura 27. Nivelul de deprivare pe domenii 
 

 
Sursa: Raportul SADI, 2007 

95. Dacă analizăm situaţia din regiune, putem observa un acces mai bun la serviciile medicale în 
raioanele Dubăsari, Anenii Noi şi Criuleni, iar la educație în raioanele Şoldăneşti şi Teleneşti. În 
raioanele Rezina şi respectiv Anenii Noi accesul la serviciile medicale şi respectiv la educaţie 
este mult mai scăzut. 

                                                
11

 Definirea şi aprecierea nivelului de sărăcie se stabileşte prin intermediul indicilor de deprivare. 
Deprivarea simplă reprezintă deprivarea unui individ/gospodării/grup determinată de nesatisfacerea unei 
singure nevoi, calculându-se prin indici simpli de deprivare. Deprivarea multiplă presupune satisfacerea 
sau nesatisfacerea mai multor necesităţi, ea fiind în fapt rezultatul agregării mai multor indici de deprivare 
simplă. Astfel, indivizii sunt deprivaţi/săraci dacă ei nu îşi satisfac nu numai nevoi materiale, ci şi cele de 
integrare, comunicare, educaţie etc. 
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96. În RDC, cea mai mare parte a veniturilor o constituie veniturile provenite din angajare care se 
cifrează la 283 lei lunar, din angajare proprie în agricultură de 216 lei şi remitenţele de constituie 
182 lei. Totalul lunar de venituri în 2007 a constituit 897 lei. 

Figura 30. Surse de venituri  Figura 31. Cheltuielile pe categorii 

  

Sursa: Powell 2009, (Raportul statistic regional) 

97. În structura cheltuielilor de consum prevalează cheltuielile alimentare (48%) şi nealimentare 
(33%), serviciilor revenind 13%. Această proporţie se menţine pentru toate regiunile. Vom 
menţiona ponderea redusă a cheltuielilor pentru sănătate (4% din total) şi în special pentru 
educaţie – doar 1 leu pe lună, ceea ce este de 10 ori mai puţin ca în capitală.  

2.7 Capacităţi instituţionale regionale de dezvoltare  

98. RDC oferă un format de cooperare regională între autorităţile publice locale şi alţi factori regionali 
ai dezvoltării creat pentru: (i) obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe 
întreg teritoriul; (ii) reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică din 
interior; (iii) consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane întru dezvoltarea sa 
social-economică şi (iv) susţinerea activităţii APL şi a colectivităţilor locale orientate spre 
dezvoltarea social-economică. 

99. RDC cuprinde 13 raioane, unităţi administrativ-teritoriale de nivelul II şi 329 unităţi administrativ-
teritoriale de nivelul I. Din punctul de vedere al principiilor de determinare a unei regiuni de 
dezvoltare, RDC are premise optime de dezvoltare, date fiind potenţialul şi oportunităţile de 
dezvoltare. Fiecare dintre unităţile teritoriale de nivelul II ale RDC are o organizare administrativă 

 
Sursa: Raportul privind sărăcia şi impactul politicilor, 2007 
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proprie care coordonează administraţiile publice locale ale unităţilor teritoriale (localităţilor) 
componente. Raioanele sunt formate din localităţi urbane (oraşe) şi rurale (sate). 

100. Relaţia între consiliile raional şi cel local membre ale RDC este stabilită în baza Legii privind 
dezvoltarea regională în Republica Moldova, prin care s-a creat o structură de conducere, 
denumită Consiliul Regional pentru Dezvoltare. Consiliul nu are personalitate juridică şi este 
format din preşedinţii de raioane, primari, reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile. 
Consiliul regional funcţionează în baza unui regulament aprobat de el însăşi şi are următoarele 
atribuţii: a) aprobă strategia de dezvoltare regională şi planul operaţional, elaborat de agenţia de 
dezvoltare regională; b) aprobă şi promovează proiectele de dezvoltare regională; c) reprezintă 
regiunea şi interesele ei în Consiliul Naţional; d) identifică zonele defavorizate; e) monitorizează 
utilizarea mijloacelor financiare alocate din FNDR pentru regiune; f) evaluează eficacitatea 
implementării proiectelor şi programelor regionale şi a atingerii obiectivelor dezvoltării regionale; 
g) promovează cooperarea interregională şi intraregională cu instituţiile publice şi organizaţiile 
private. 

101. În activitatea sa CRD este asistat de Agenţia de Dezvoltare Regională, structură cu personalitate 
juridică care activează în conformitate cu regulamentul aprobat de ministerul vizat. ADR 
îndeplineşte următoarele atribuţii: a) efectuează analiza dezvoltării social-economice, elaborează 
strategii, planuri, programe şi proiecte de dezvoltare regională; b) coordonează procesul de 
implementare a strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională; c) 
monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de 
dezvoltare regională; d) prezintă rapoarte anuale despre implementarea strategiilor de dezvoltare 
regională CRD, MCDR şi Consiliului Naţional; e) atrage mijloace nebugetare pentru 
implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională; f) acordă suport 
informaţional, metodologic şi consultativ CRD şi APL în vederea dezvoltării echilibrate şi durabile 
a regiunii; g) asigură lucrările de secretariat ale CRD. 

102. Consiliile raionale sunt structuri ce cuprind consiliul raional, ca autoritate deliberativă, Aparatul 
Preşedintelui raionului şi serviciile funcţionale. Principalele atribuţii ale consiliilor raionale, ca 
foruri de administrare ale teritoriilor şi comunităţilor asociate, sunt: (i) administrarea bugetelor 
raionale; (ii) administrarea patrimoniului public şi privat raional; (iii) coordonarea consiliilor locale 
ale localităţilor componente; (iv) coordonarea serviciilor publice raionale; (v) stabilirea orientării 
generale privind organizarea şi dezvoltarea urbana din raion; (vi) instituirea şi stabilirea de taxe şi 
impozite la nivel de raion; (vii) asigurarea construcţiei, administrării şi modernizării infrastructurii 
fizice raionale. 

103. Consiliile locale şi primăriile sunt structurile administrative de bază care coordonează procesul de 
dezvoltare la nivel local. Principalele atribuţii ale consiliilor locale şi primăriilor în calitate de factori 
ai dezvoltării regionale sunt: (i) planificarea şi administrarea bugetelor locale; (ii) administrarea 
patrimoniului public şi privat local; (iii) planificarea dezvoltării şi amenajării teritoriului; (iv) 
coordonarea serviciilor publice locale; (v) instituirea şi stabilirea de taxe şi impozite la nivel local; 
(vi) asigurarea construcţiei, administrării şi modernizării infrastructurii fizice locale. 

104. În vederea realizării competenţelor şi atribuţiilor cu care sunt abilitate autorităţile publice locale de 
nivel I şi II pot dezvolta parteneriate cu alte instituţii publice şi/sau private autohtone şi/sau 
străine, în baza legislaţiei în vigoare, sau pot dezvolta asocieri în acelaşi sens. Una dintre cele 
mai importante probleme semnalate de APL în domeniul dezvoltării regionale este lipsa 
resurselor financiare necesare susţinerii activităţilor specifice şi a investiţiilor ce se impun a fi 
realizate. De asemenea, APL se confruntă cu insuficienţa personalului calificat din structurile sale 
fapt ce împiedică procesul firesc de impulsionare a dezvoltării regionale. 

105. Un rol catalizator în dezvoltarea regională îl reprezintă alocarea de către UE şi de către 
organismele financiare internaţionale a unor sume considerabile destinate încurajării investiţiilor 
şi programelor de dezvoltare regională. Având în vedere capacităţile slabe ale autorităţilor publice 
locale de gestionare corectă a finanţărilor marea lor majoritate se alocă prin intermediul 
organizaţiilor neguvernamentale. 

Figura 32. Numărul organizaţiilor, asociaţiilor 
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profesionale, economice şi de consultanţă, anul 2008 

 
Sursa: BNS 

106. La începutul anului 2008, în RDC activau 409 structuri şi organizaţii economice, patronale şi 
profesionale care au ca gen principal de activitate acordarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă în 
elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare, de cercetare şi dezvoltare (C-
D) şi alte activităţi conexe. În perioada 2006-2008, numărul acestor organizaţii a crescut de 1,2 ori. 
După acest indicator, RDC se plasează pe locul doi, după municipiul Chişinău, la o distanţă 
semnificativă faţă de celelalte regiuni de dezvoltare. 

107. În anul 2008, în cadrul acestor structuri şi organizaţii au activat peste 2450 persoane şi numărul lor a 
crescut proporţional creşterii numărului de organizaţii. Este de remarcat faptul că în domeniul 
cercetării şi dezvoltării activează fiecare al cincilea angajat.  

Tabelul 5. Caracteristici ale organizaţiilor neguvernamentale, anul 2009 

  Număr instituţii Angajaţi Cifra afaceri, mil. lei 

  Total Asociaţii C-D Total Asociaţii C-D Total Asociaţii C-D 

2006 335 202 6 2016 707 639 65,9 1.2 34,0 

2007 388 230 5 1942 801 538 116,2 3.0 50,4 

2008 409 223 4 2455 722 538 160,8 2.6 52,3 

Sursa: BNS 

108. Cifra de afaceri a organizaţiilor şi asociaţiilor neguvernamentale în anul 2008 a constituit peste                 
160 mil. lei sau echivalentul a 10 mil. Euro, inclusiv peste 52 mil. lei au fost utilizaţi în domeniul 
cercetării şi dezvoltării. Sumele menţionate sunt comparabile cu totalul fondurilor alocate conform 
Legii bugetului de stat pentru Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, circa 140 mil. lei. Acest fapt 
atestă ca la nivelul RDC există potenţial şi capacităţi instituţionale capabile să absoarbă resurse 
semnificative orientate spre implementarea unor proiecte de dezvoltare regională de anvergură.  

109. Analiza posibilităţilor autorităţilor publice locale în vederea dezvoltării demonstrează insuficienţa  de 
mijloace financiare necesare. În perioada 2004-2008, volumul mediu al cheltuielilor publice pe cap de 
locuitor în RDC a constituit doar circa 1160 lei sau puţin peste 100 USD/75 Euro

12
. La acest indicator 

RDC este înaintea RDN şi RDS dar se plasează după mun. Chişinău care are la acest indicator 
valoare aproape dublă şi după UTA Găgăuzia. În profil interregional valoarea acestui indicator este 
mai mare în raioanele Dubăsari (peste 100 Euro) şi Nisporeni (aproape 90 Euro). La polul opus se 
plasează raioanele Ialoveni şi Orhei cu valori de sub 70 Euro pe cap de locuitor. Spre comparaţie, în 
anul 2008 cheltuielile publice totale ale judeţului Iaşi au constituit 263 376,09 mii RON, ceea ce 
reprezintă peste 770 Euro pe cap de locuitor sau de peste 7 ori mai mult decât în RDC.  

Figura 33. Volumul mediu al cheltuielilor publice pe Figura 34. Volumul mediu al cheltuielilor publice 

                                                
12

 Aceste cheltuieli nu includ finanţările nerambursabile şi alte surse de finanţare parvenite prin intermediul 
proiectelor, granturilor acordate de organizaţiile finanţatoare internaţionale. 
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cap de locuitor pe raioane în 2004-2008, lei  pe cap de locuitor pe regiuni în 2004-2008, lei 

  
Sursa: MF, 2008 
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3 Analiza SWOT 

110. Analiza SWOT este o metodă de planificare strategică utilizată în SDR pentru a evalua punctele 
forte, punctele slabe, oportunităţile şi pericolele specifice RDC. Principalul scop al analizei SWOT 
este de a dezvolta o înţelegere structurată atotcuprinzătoare a factorilor pozitivi şi negativi ce 
determină dezvoltarea regiunii Centru. 

Tabelul 6. Analiza SWOT a RDC  

PUNCTE  FORTE PUNCTE SLABE 

Proximitatea de piaţa de desfacere a mun. Chişinău 
 
Existenţa a câtorva orăşele mici cu potenţial economic  
 
 
Reţea dezvoltată de căi ferate  
 
Resurse naturale pentru industria prelucrătoare 
 
Reţea de drumuri cu conexiuni strategice cu                          
mun. Chişinău şi  UE 
 
Infrastructură conexă relativ dezvoltată de-a lungul 
magistralelor naţionale şi internaţionale 
 
Forţă de muncă disponibilă şi ieftină 
 

Acces sporit la serviciile educaționale şi medicale mai 
calitative din mun. Chişinău 
 
Reţea dezvoltată de instituţii de consultanţă şi asistenţă 
pentru afaceri 
 
Arii extinse de păduri relicte şi  peisaje pitoreşti relativ 
bine păstrate 
 

Degradarea centrelor urbane şi infrastructură de utilităţi publice 
slab dezvoltată 
 

Productivitate joasă şi costuri înalte ale producţiei 
 
Număr mic de IMM 
 
Infrastructură nedezvoltată a centrelor de colectare, prelucrare, 
ambalare şi promovare a producţiei agricole 
 
Baza tehnico-materială învechită a instituţiilor sociale şi 
experienţă managerială limitată  
 
Număr mare de persoane ce necesită susţinere socială şi 
resurse financiare locale limitate pentru prestarea serviciilor 
sociale 
 
Lipsa resurselor financiare locale pentru întreţinerea şi 
dezvoltarea infrastructurii  
 
Dezvoltarea insuficientă a sistemului de educaţie vocaţională 
 
Calitatea joasă a reţelei de drumuri  
 
Calitatea scăzută a apei potabile şi subdezvoltarea reţelelor de 
aprovizionare cu apă şi de canalizare, epurare a apelor 
reziduale  
 
Nivelul înalt de poluare a componentelor mediului cauzat de 
gestionarea nesustenabilă a deşeurilor solide şi lichide 
 

OPORTUNITĂŢI PERICOLE 

Vecinătatea cu UE 
 
Eligibilitatea pentru programele UE de cooperare 
transfrontalieră (Moldova - Ucraina - România 2007-
2013; Bazinul Marii Negre, Parteneriat Estic) 
 
Gradul înalt de prioritate acordat de Guvern reformelor 
de dezvoltare regională şi descentralizare 
 
Crearea clusterelor, parcurilor industriale şi 
incubatoarelor tehnologice 
 
Acces sporit la instituţiile de învăţământ universitar din 
Chişinău, România, Ucraina 
 
Valorificarea potenţialului coridoarelor economice 
 
Valorificarea potenţialului rezervaţiilor naturale şi al 
ariilor protejate ca resursă turistică şi recreaţională 

Aprofundarea efectelor negative ale crizei financiare mondiale 
şi prelungirea recesiunii economice 
 
Instabilitatea politică la nivel naţional, exprimată prin incoerenţă 
politicilor în domeniul dezvoltării regionale şi/sau modificări 
frecvente ale cadrului normativ  
 
Corupţia 
 
Capacităţi reduse de efectuare a analizei impactului şi lipsa 
studiilor de fezabilitate 
 
Dependenţa de resursele energetice şi fluctuaţia preţurilor la 
energie 
 
Migraţia continuă a populaţiei economic active  
 
Creşterea frecvenţei calamitaţilor naturale şi stărilor de vreme 
extreme ca rezultat al proceselor de schimbare a climei 
 
Înstrăinarea de valorile şi identitatea naţională şi promovarea 
culturii de masă 
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3.1 Puncte forte 

111. Proximitatea de piaţa de desfacere a mun. Chişinău. Mun. Chişinău, unde este concentrat, 
practic, un sfert din populaţia Moldovei, reprezintă cea mai mare piaţă de desfacere internă. 
Proximitatea de Chişinău deschide oportunităţi de acces la această piaţă de desfacere cu 
cheltuieli minime pentru antreprenori.  

112. Existenţa a câtorva orăşele mici cu potenţial economic. Deşi în RDC nu există nici un municipiu, 
sunt câteva oraşele mici cu potenţial economic, care ar putea servi drept poli de creştere pentru 
regiune, cum ar fi or. Ungheni cu o populaţie de circa 32,7 mii locuitori, or. Orhei – 25,7 mii 
locuitori şi or. Străşeni – 18,3 mii locuitori. Mai mult ca atât, în oraşul Ungheni este amplasata o 
Zonă Economică Liberă relativ prosperă. În ZEL, sunt înregistrate 38 de întreprinderi în calitate 
de rezidenţi; au fost efectuate investiţii de peste  34 mil. USD şi create peste 1600 locuri noi de 
muncă.  

113. Reţea dezvoltată de căi ferate. Densitatea reţelelor de căi ferate în RDC constituie                                        
3,4 km /100 km2, ceea ce este mai mare decât în RDN şi decât media pe republică de                      
3,3 km/100 km2, dar este mai mică decât în RDS, unde sunt 4,7 km/100 km2. Pe teritoriul RDC 
trec traseele naţionale de cale ferată: Bender-Chişinău-Ungheni, Revaca-Căinari, Ungheni-Bălţi, 
şi un segment neînsemnat de cale ferată a sectorului Slobodca - Bălţi. Staţia de cale ferată 
Ungheni este punct de trecere internaţional care efectuează transport de mărfuri şi pasageri. Ea 
reprezintă cel mai mare nod de cale ferată a RDC. Staţia de cale ferată Şoldăneşti efectuează 
transport de mărfuri şi pasageri pentru deservirea îndeosebi a obiectelor economiei naţionale. 

114. Resurse naturale pentru industria prelucrătoare. RDC dispune de rezerve naturale pentru 
industria prelucrătoare, de diverse resurse minerale utile (calcar oolitic, calcar cochilifer, brecie, 
marnă, nisip cuarţifer, bentonite, argile loessoide, petriş, prundiş, etc.) Aceste resurse pot servi 
drept materiale de construcţie, materie primă agricolă s.a. şi pot fi valorificate în următorii ani. 

115. Reţea de drumuri cu conexiuni strategice cu mun. Chişinău şi UE. Ponderea drumurilor publice 
din RDC este de 35,6%.  Prin RDC trec magistrale internaţionale: Coridorul European IX; 
Coridorul de transport BOC Budapesta - Iaşi - Chişinău - Odesa; magistrale internaţionale şi 
naţionale M1, M2, M3, M21; М14. Ele asigură o accesibilitate şi conexiune suficientă RDC. În 
RDC funcţionează 3 cele mai mari puncte de trecere vamală (Sculeni, Ungheni – cale ferată şi 
Leuşeni) care asigură conexiunea regiunii şi republicii cu vestul şi estul Europei. 

116. Infrastructură conexă relativ dezvoltată de-a lungul magistralelor naţionale şi internaţionale. 
Reţea dezvoltată de staţii de alimentare PECO. Servicii  şi popasuri existente. 

117. Forţă de muncă disponibilă şi ieftină. Din acest considerent, zeci de firme din Italia, Germania, 
SUA, Belgia şi alte ţări plasează comenzi la companiile din industria uşoară din Republica 
Moldova, inclusiv şi la companiile din RDC. 

118. Acces sporit la serviciile educaţionale şi medicale mai calitative din mun. Chişinău. Distanţele 
mici dintre localităţile din RDC şi mun. Chişinău  favorizează accesul sporit al tinerilor absolvenţi 
din regiune la instituţiile de învăţământ profesional, mediu de specialitate şi superior. Totodată, 
populaţia din regiune  are un acces mai liber la serviciile medicale de diagnostic calitative din 
Chişinău. Aceasta contribuie la sporirea gradului de dezvoltare umană în RDC. 

119. Reţea dezvoltată de instituţii de consultanţă şi asistenţă pentru afaceri. În RDC există o Reţea de 
Centre de Consultanţă şi Informare în Agricultură (CNFM, ACSA, Agroinform, etc.) Prestatorii 
serviciilor de consultanţă în agricultură ACSA oferă instruire continuă şi consultanţă gratuită, 
astfel ridicând eficienţa utilizării pământului prin utilizarea tehnologiilor moderne. Acest suport 
prezintă un avantaj enorm persoanelor angajate în sectorul agricol. 

120. Arii extinse de păduri relicte şi peisaje pitoreşti relativ bine păstrate. Fiind o regiune de conexie a 
câtorva zone biogeografice cu diverse arii umede şi împădurite, numeroase monumente 
arheologice, istorice şi naturale, fapt ce oferă posibilităţi sporite pentru dezvoltarea proiectelor 
regionale de mediu, turistice, recreative şi balneologice, etc. 
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3.2 Puncte slabe 

121. Degradarea centrelor urbane şi infrastructură de utilităţi publice slab dezvoltată. Complexul 
comunal-locativ al localităţilor urbane se află într-o stare de degradare continuă din cauza lipsei 
resurselor pentru întreţinere şi dezvoltare. Reţelele de apeduct, canalizare, instalaţiile de epurare 
şi termice funcţionează satisfăcător doar în câteva localităţi urbane (Ungheni, Orhei). 

122. Productivitate joasă şi costuri înalte ale producţiei. În perioada 2005-2008 productivitatea muncii 
angajaţilor a scăzut esenţial la fel şi evoluţia salariului real. În  2007-2008 productivitatea a fost în 
descreştere, iar salariul a continuat să se majoreze. Aceasta s-a produs datorită faptului că 
companiile din regiune încearcă să menţină forţa de muncă existentă pentru a nu-i determina pe 
angajaţi să emigreze în căutarea unui alt loc de muncă. Ponderea forţei de muncă necalificată 
este de circa 40%. Factorul migraţional influenţează vârsta persoanelor economic active.  

123. Număr mic de IMM. În RDC este înregistrat cel mai mic număr de IMM la 1000 de locuitori (4), 
comparativ cu regiunea de Sud si Nord (13) şi Chişinău (31), acesta fiind influenţat în mare 
măsură de oportunităţile mai favorabile pentru dezvoltarea IMM şi piaţa de desfacere existente în 
Chişinău.  

124. Infrastructură nedezvoltată a centrelor de colectare, prelucrare, ambalare şi promovare a 
producţiei agricole. RDC este o zonă preponderent agrară, numărul populaţiei ocupate în 
agricultură fiind de circa 40%.  Însă tehnologiile utilizate în producerea şi realizarea producţiei 
agricole sunt depăşite şi nu mai sunt eficiente. Centrele de colectare a producţiei agricole şi a 
facilităţilor de prelucrare, ambalare, promovare sunt într-un număr mic şi capacităţile acestor 
centre sunt minime.  

125. Bază tehnico-materială învechită a instituţiilor sociale şi experienţă managerială limitată. În 
cabinetele de chimie, fizică, biologie lipsesc materialele didactice necesare pentru instruire. În 
cea mai mare parte a instituţiilor medicale din mediul rural şi oraşele mici aparatura şi utilajul 
medical sunt învechite. Deşi în mai bine de jumătate din localităţile rurale capacităţile 
infrastructurii sociale sunt mult mai mari decât serviciile prestate, majoritatea managerilor au 
cunoştinţe slabe în domeniul eficientizării şi utilizării spaţiilor existente, relaţiilor de piaţă, 
dezvoltării de noi servicii. 

126. Număr mare de persoane ce necesită susţinere socială şi resurse financiare locale limitate pentru 
prestarea serviciilor sociale. Bugetele APL pentru întreţinerea serviciilor sociale sunt foarte 
austere. Primăriile dispun de bani doar pentru plata salariilor şi a unei părţi din cheltuielile 
operaţionale. Aceasta duce la dezvoltarea umană deficientă şi contribuie la emigrarea forţei de 
muncă. 

127. Lipsa resurselor financiare locale pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii. Datorită 
activităţii economice în general nesatisfăcătoare în raioane, faptului că un număr mare de 
întreprinderi care activează în regiune sunt înregistrate şi plătesc impozite în Chişinau, precum şi 
sistemului ineficient de distribuire a venitului din impozite între Guvern şi regiuni. În anul 2008, 
partea proprie de venituri în bugetele tuturor raioanelor din regiune a constituit mai puţin de 50%. 
Restul cheltuielilor necesare ale autorităţilor publice din regiune sunt finanţate din transferuri de la 
bugetul de stat.  Cheltuielile bugetelor locale pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii sunt 
minime. De exemplu, raionul Ialoveni avea planificat pentru anul 2009 doar 700 mii lei, raionul 
Călăraşi doar 300 mii lei. 

128. Dezvoltarea insuficientă a sistemului de educaţie vocaţională. Sistemul vocaţional rămâne în 
urma cerinţelor de pe piaţa regională şi a sectorului privat prezent în regiune. Pentru următorii 
ani, Guvernul planifică restructurarea şi reformarea sistemului vocaţional care implică 
restructurarea numărului şcolilor profesionale. 

129. Calitatea proastăa reţelei de drumuri. Circa 80% din drumurile locale sunt în stare avansată de 
degradare. Pe majoritatea drumurilor regionale stratul de asfalt este degradat, predomină 
denivelările şi lipsa marcajelor. Standardele de construcţie şi exploatare sunt depăşite, drumurile 
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sunt înguste, capacitatea de greutate a drumurilor este joasă, securitatea circulaţiei este redusă 
datorită prezenţei copacilor de pe marginea drumurilor şi lipsei barelor de protecţie. 

130. Calitatea scăzută a apei potabile şi subdezvoltarea reţelelor de aprovizionare cu apă şi de 
canalizare, de epurare a apelor reziduale. Alimentarea cu apă este efectuată din captările de apă 
subterană din localităţile regiunii. Conform testelor din ultimii ani, în circa 65% din mostrele de 
apă colectate din fântânile şi izvoarele regiunii concentraţia nitraţilor depăşeşte norma admisibilă 
pentru apă potabilă. În acelaşi timp, ponderea fondului locativ dotat cu apeduct din RDC este de 
27,2% faţă de media naţională de 37,5%. Ponderea fondului locativ dotat cu canalizare este sub 
20%. Reţelele de aprovizionare cu apă potabilă, instalaţiile de tratare şi reţelele de canalizare 
pentru apa uzată sunt vechi, incomplete, bazate pe tehnologii depăşite, neprietenoase mediului. 
Multe sisteme rurale de apeduct sunt incomplete, nu dispun de sisteme de canalizare şi staţii de 
epurare.  

131. Nivelul înalt de poluare a componentelor mediului cauzat de gestionarea nesustenabilă a 
deşeurilor solide şi lichide. În RDC se atestă un nivel înalt de poluare a solurilor, apelor şi altor 
componente de mediu cauzat preponderent de infrastructura slab dezvoltată de colectare a 
deşeurilor solide şi lichide, inclusiv a celor toxice, cota foarte redusă a deşeurilor reciclate. 
Fiecare, din cei peste un milion de locuitori produce zilnic circa un kg de deşeuri, contribuind 
astfel la acumularea diurnă a circa 1000 tone de deşeuri menajere solide. Majoritatea acestor 
deşeuri sunt în prezent colectate fără separare şi stocate în cele circa 350 de deponii mici, 
amplasate la marginea localităţilor. Majoritatea acestor deponii ocupă suprafeţe mari, dar sunt 
inadecvat amenajate şi nu prevăd colectarea separată a deşeurilor şi nici reciclarea acestora. 

3.3 Oportunităţi 

132. Vecinătatea cu UE. Vecinătatea cu România, ţară membru a UE, poate aduce importante 
beneficii comerciale, economice şi sociale. Mai mult ca atât, în ultimii câţiva ani au fost 
identificate oportunităţi noi de cooperare transfrontalieră. În RDC exista 3 puncte de frontiera cu 
România. 

133. Eligibilitatea pentru programele UE de cooperare transfrontalieră (Moldova - Ucraina - România 
2007-2013; Bazinul Marii Negre, Parteneriat Estic). Oportunităţi de finanţare a unor proiecte, 
inclusiv de infrastructură, sunt oferite de două programe mari: Programul Operaţional Comun 
România-Ucraina-Moldova 2007-2013 (cu un buget de 126 mil. Euro – contribuţia UE) şi 
Programul Bazinului Mării Negre  (17 mil. Euro). 

134. Gradul înalt de prioritate acordat de Guvern reformelor de dezvoltare regională şi descentralizare. 
Guvernul nou, confirmat în septembrie 2009, acordă un grad înalt de prioritate reformelor de 
dezvoltare regională şi descentralizare; aceste teme sunt proeminente în programul de 
guvernare.  Mai mult ca atât, Guvernul reformează cadrul instituţional responsabil de 
descentralizare, transferând atribuţiile în domeniul descentralizării în cadrul Cancelariei de Stat.  
Corect implementată, descentralizarea, în special descentralizarea finanţelor publice, poate 
consolida în mod semnificativ capacitatea regiunilor de a aloca resurse pentru priorităţile locale 
de dezvoltare. 

135. Crearea clusterelor, parcurilor industriale şi incubatoarelor tehnologice. Capacitatea de inovare a 
IMM-urilor este una dintre caracteristicile principale ale acestui sector alături de flexibilitate şi 
orientarea către nevoile pieţei. Succesul activităţilor inovative derulate de către IMM se 
concretizează atât în dezvoltarea pieţelor prin introducere de produse noi sau îmbunătăţite, cât şi 
prin îmbunătăţirea şi inovarea în domeniul proceselor organizatorice şi tehnologice specifice 
fiecărei firme, inclusiv a proceselor de distribuţie. Din această perspectiva, crearea unor parcuri şi 
incubatoare tehnologice va contribui semnificativ la creşterea capacităţii IMM de a crea şi 
introduce produse şi tehnologii noi pe piaţă etc. 

136. Acces sporit la instituţiile de învăţământ universitar din Chişinău, România, Ucraina. Datorită 
aşezării favorabile, tinerii absolvenţi din regiunea Centru au acces mai mare la instituţiile de 
învăţământ din Chişinău, România, Ucraina. 
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137. Valorificarea potenţialului coridoarelor economice. În prezent, în proximitatea RDS se află la 
etapa de constituire câteva coridoare economice, cum ar fi Coridorul Economic European IX; 
BOC; GBC. La nivel regional şi central este necesar de a elabora şi aproba din timp programe de 
valorificare a oportunităţii proximităţii faţă de aceste coridoare economice. Lansarea unor rute de 
comunicaţie fluvială de mic tonaj pe r. Prut, cum ar fi ruta Ungheni - Giurgiuleşti care ar  
diversifica infrastructura de comunicaţii regională. 

138. Valorificarea potenţialului rezervaţiilor naturale şi al ariilor protejate ca resursă turistică şi 
recreaţională. Amplasarea în regiune a rezervaţiilor ştiinţifice Codrii şi Plaiul Fagului, rezervaţiilor 
naturale şi peisagistice Saharna, Sadova, Ţipova, precum şi a unui număr impunător de 
monumente naturale, arheologice şi istorice, inclusiv mănăstirile Căpriana, Curchi, Saharna, etc., 
oferă şansa de a dezvolta proiecte turistice şi recreative în regiune. Prezenţa pădurilor relicte, 
lacurilor pitoreşti şi a zonelor umede relativ bine păstrate oferă posibilităţi favorabile pentru 
dezvoltarea gospodăriilor piscicole, fermelor de vânătoare şi turismului rural. 

3.4 Pericole 

139. Aprofundarea efectelor negative ale crizei financiare mondiale şi prelungirea recesiunii 
economice. Reducerea lichidităţilor financiare poate afecta serios sectoarele  productive din 
economie (industrie, agricultură, construcţii),  generând un declin continuu şi implicit venituri mai 
mici pentru populaţie şi bugetele locale de stat. 

140. Instabilitatea politică din ţară, exprimată prin incoerenţa politicilor în domeniul dezvoltării 
regionale şi/sau modificări frecvente a cadrului normativ. Criza financiară şi economică poate 
agrava semnificativ şi situaţia social-economică din regiune cauzând reducerea investiţiilor,  
exporturilor, creşterea şomajului etc.Cele menţionate pot deveni un obstacol serios pentru 
atragerea investiţiilor şi competitivitatea regiunii. Tergiversarea implementării Legii privind 
dezvoltarea regională în Republica Moldova, a creării cadrului instituţional şi punerea în funcţiune 
a mecanismului de finanţare duc la neîncrederea actorilor regionali, donatorilor externi şi, ca 
urmare, la pierderea unor finanţări importante pentru dezvoltare. 

141. Corupţia. Corupţia şi procesul de dezvoltare sunt două fenomene incompatibile. Persistenţa unui 
nivel înalt de corupţie condiţionează în primul rând diminuarea volumului fondurilor de finanţare 
externe. 

142. Capacităţi reduse de efectuare a analizei impactului şi lipsa studiilor de fezabilitate. Capacităţile 
autorităţilor publice, dar şi a organizaţiilor regionale care oferă consultanţă, de a efectua analiza 
impactului şi a argumenta necesitatea implementării unor anumite proiecte sunt slabe. Pentru 
toate programele şi proiectele de dezvoltare a infrastructurii sunt necesare studii de fezabilitate 
care în prezent sunt lipsă, iar autorităţile locale nu dispun de resurse suficiente pentru elaborarea 
lor. 

143. Dependenta de resursele energetice şi fluctuaţia preţurilor la energie. Importul de resurse 
energetice în mărime de aproximativ 98% duce la dependenţa totală de sursele energetice 
externe. Variaţia acestora constituie o parte importantă a costurilor de producţie şi influenţează 
competitivitatea produselor autohtone. 

144. Migraţia continuă a populaţiei economic active. Migraţia rămâne încă o problema majora care 
afectează dezvoltarea regiunii. Conform datelor recensământului din 2004, circa 9% din populaţia 
regiunii erau „temporar absente”. Lipsa locurilor de munca şi reducerea celor existente din ultima 
perioadă diminuează considerabil posibilitatea de angajare a persoanelor apte de munca. Lipsa 
experienţei de muncă nu oferă tinerilor şanse de a fi angajaţi în câmpul muncii în regiune şi 
respectiv provoacă plecarea lor peste hotare în căutarea unui loc de munca mai bine plătit. 

145. Creşterea frecvenţei calamitaţilor naturale şi de stări de vreme extreme ca rezultat al proceselor 
de schimbare a climei. Condiţiile climatice sunt factorii ce pot periclita nivelul de trai a populaţiei, 
sectorul agricol şi parţial sectorul industrial al regiunii. 
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146. Înstrăinarea de valorile şi identitatea naţională şi promovarea valorilor culturale. Identitatea 
naţională şi valorile culturale ale fiecărui popor constituie unul din pilonii de bază a dezvoltării 
societăţii. În perioada globalizării se promovează valori culturale comune, care, în condiţii 
specifice, duc la dezvoltarea culturii consumiste. 

 

3.5 Concluzii 

147. Analiza socioeconomică şi analiza SWOT a RDC evidenţiază rolul mun. Chişinău în dezvoltarea 
regiunii. Proximitatea regiunii de mun. Chişinău oferă avantaje de acces la piaţa de desfacere a 
capitalei, generează locuri de muncă pentru populaţia regiunii, sporeşte accesul către instituţiile 
educaţionale şi de sănătate, dar în acelaşi timp creează dezavantaje în ceea ce priveşte 
dezvoltarea utilităţilor şi serviciilor în raioanele învecinate. De asemenea, această proximitate 
favorizează exodul resurselor umane calificate spre mun. Chişinău care oferă condiţii de muncă, 
de trai şi nivel de salarizare mai bune decât în alte localităţi. 

148. Mai mult ca atât, spre deosebire de RDS, în RDC sunt amplasate câteva orăşele mici, cum ar fi 
Ungheni, Orhei şi Străşeni care servesc drept poluri regionale de creştere şi care, judecând după 
dezvoltarea lor istorică, au potenţial economic ce ar putea fi valorificat într-o măsură mai mare 
decât până în prezent.  Prin aceste orăşele trec importante reţele de transport auto şi feroviar. 
Este în special notabil nodul feroviar din Ungheni, care serveşte drept principal punct de trecere 
feroviară a persoanelor şi mărfurilor din România. Acest fapt creează premise pentru 
impulsionarea cooperării comerciale internaţionale şi, implicit, dezvoltarea mai dinamică a 
regiunii. 

149. Regiunea dispune de un procent înalt al populaţiei apte de muncă, însă ponderea mare a 
angajaţilor în agricultură determină nivelul scăzut al calităţii vieţii şi remunerării muncii. În regiune 
există infrastructura necesară pregătirii profesionale care este utilizată ineficient.  

150. Resursele naturale de care dispune RDC (argila, nisipul, calcarul) pot servi drept materie primă 
pentru dezvoltarea industriei de producere a materialelor de construcţie. Această ramură a 
industriei este într-o oarecare măsură dezvoltată în regiune, însă capacităţile de producere nu 
satisfac necesităţile pieţei, de aceea extinderea serviciilor industriale de producere şi 
diversificarea lor ar putea deveni o orientare strategică a dezvoltării RDC.  

151. Performanţa economică a regiunii indică asupra faptului că avantajele descrise mai sus nu sunt 
pe deplin valorificate. În perioada 2006-2008 producerea în regiune a crescut foarte lent, iar VAB 
pe cap de locuitor a constituit doar 70% din nivelul mediu naţional. Doar RDS înregistrează o 
performanţă economică mai slabă. Uzura înaintată a fondurilor fixe, utilizarea tehnologiilor 
învechite nu poate asigura o dinamică pozitivă a economiei, productivitate înaltă şi o calitate 
competitivă a produselor.  În acelaşi timp, costul înalt al capitalului şi accesul limitat la finanţe, 
însoţit de constrângeri şi riscuri de ordin regulator, nu favorizează investirea în utilaje şi tehnologii 
moderne şi limitează expansiunea afacerii şi crearea locurilor noi de muncă. 

152. Domeniul agricultură, în care sunt angajate circa 40% din populaţia economic activă, se 
caracterizează printr-o capacitate redusă de cultivare şi prelucrare a produselor agricole, datorită 
tehnologiilor învechite şi insuficienţei serviciilor de informare şi consultanţă în domeniu. 
Potenţialul economic scăzut al întreprinderilor agricole şi gospodăriilor ţărăneşti, managementul 
ineficient al exploatării agricole au determinat subdezvoltarea sectorului agrar, predominant în 
localităţile rurale din regiune.  

153. RDC are un potenţial turistic unic comparativ cu celelalte regiuni. Însă unităţile turistice existente 
nu sunt aliniate la standardele moderne (din punct de vedere al calităţii serviciilor, capacităţii 
organizaţionale, dotării cu resurse, infrastructurii) fapt ce determină o stagnare a dezvoltării 
turismului. Fondul forestier, diversele arii protejate şi rezervaţiile ştiinţifice aflate pe teritoriul 
regiunii sunt puţin utilizate ca resurse în dezvoltarea turismului şi odihnei.  
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154. Mai mult ca atât, ca şi în alte regiuni, lipsa cronică a investiţiilor publice a dus la degradarea 
semnificativă a reţelei de drumuri, a căilor feroviare şi a infrastructurii utilităţilor publice. Ponderea 
infrastructurii utilităţilor publice în RDC este sub media pe ţară, iar nivelul de prestare a serviciilor 
necesită îmbunătăţire şi modernizare. Această situaţie determină creşterea costurilor de 
transport, restrânge mişcarea bunurilor, serviciilor şi resurselor umane şi nu doar reduce 
activitatea economică, dar şi limitează dezvoltarea umană. Starea precară a infrastructurii 
utilităţilor constituie un impediment în crearea condiţiilor de dezvoltare a industriei şi micului 
business şi asigurarea calităţii vieţii locuitorilor. 

155. Dezvoltarea RDC, ca şi a celorlalte regiuni de dezvoltare, este puternic influenţată de factori 
externi.  Politicile implementate la nivel naţional sunt deosebit de importante.  Ele influenţează 
atât performanţa economică, mulţi agenţi economici din regiune îşi înregistrează întreprinderile la 
Chişinău, cât şi calitatea serviciilor publice oferite la nivel local. Influenţa politicilor naţionale este 
în special importantă în condiţiile în care veniturile proprii ale autorităţilor locale din regiune nu 
sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor necesare, iar gestionarea eficientă a politicilor la 
nivel local depinde de transferurile din bugetul de stat.  Astfel, instabilitatea politică şi declinul 
economic la nivel naţional pun în pericol dezvoltarea RDC. 

156. În acelaşi timp, în ultimii ani s-au intensificat şi stările extreme de vreme, care dăunează activităţii 
economice, în special în sectorul agrar şi agroindustrial, iar uneori chiar paralizează activitatea 
unor localităţi pe o perioadă de timp.  În RDC, se observă un proces de deşertificare, care ar 
limita în mod serios avantajele competitive în dezvoltarea unor ramuri agricole specializate şi ar 
avea efecte grave asupra populaţiei regiunii. În lipsa unor mecanisme de adaptare, asemenea 
evenimente pot afecta grav dezvoltarea regiunii. 

157. Promovarea politicii de dezvoltare regională şi accentul reînnoit al Guvernului pe descentralizare 
pot crea condiţiile necesare pentru implementarea unor proiecte la nivel regional ce ar elimina 
punctele slabe ale RDC.  Mai mult ca atât, vecinătatea cu UE deschide noi oportunităţi, atât 
pentru agenţii economici din regiune, cât şi pentru autorităţile publice, care au căpătat acces 
direct la programe de cooperare transfrontalieră finanţate de UE.  Utilizarea fondurilor naţionale şi 
externe pentru reabilitarea infrastructurii regionale, implementarea unor programe de susţinere a 
afacerilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va elimina constrângerile de creştere economică şi 
va accelera dezvoltarea multilaterală a RDC. 

158. Există potenţial de valorificare a fondurilor externe, însă capacităţile reduse de accesare şi 
gestionare a acestor fonduri împiedică soluţionarea problemelor. Pentru evitarea acestui risc 
reprezentanţii regiunii urmează să consolideze relaţiile de colaborare cu diverse programe şi 
fonduri de susţinere şi să utilizeze eficient fondurile accesate.  

159. Avantajele comparative ale analizei punctelor forte şi a oportunităţilor determină o orientare 
strategică optimistă a RDC. Principalele direcţii de dezvoltare a regiunii se bazează pe resursele 
existente ce pot fi consolidate prin utilizarea oportunităţilor identificate şi sunt următoarele:                
(i) intermedierea fluxurilor economice de transport şi comerciale între regiunile Republicii 
Moldova şi cele internaţionale; (ii) dezvoltarea rurală care presupune modernizarea agriculturii, 
dezvoltarea businessului rural, diversificarea serviciilor în agricultură, etc.; (iii) dezvoltarea 
industriei şi IMM prin crearea condiţiilor pentru deschiderea lor, dezvoltarea industriei în baza 
materiei prime a RDC, modernizarea tehnologiilor industriale, utilizarea eficientă a infrastructurii 
existente; (iv) crearea şi diversificarea serviciilor pentru turism şi odihnă. Potenţialul turistic 
valoros al RDC poate fi valorificat ca sursă importantă pentru dezvoltarea turismului rural, 
cultural, piscicol şi de recreere; (v) valorificarea resurselor umane. 
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4 Viziune strategică 

4.1 Viziune 

160. Viziunea strategică a RDC este realistă, credibilă, atractivă şi de perspectivă. Ea descrie setul de 
idealuri, priorităţi, principii şi valori generale pe care se bazează politica de  dezvoltare a regiunii, 
precum şi elementele care diferenţiază regiunea ca entitate aparte.  

161. Viziunea strategică a RDC este congruentă cu viziunea strategică a întregii ţări, stabilită în 
Constituţie şi în Strategia Naţională de Dezvoltare 2008-2011, care constă în crearea condiţiilor 
pentru sporirea calităţii vieţii.  Sporirea calităţii vieţii este privită ca un factor polivalent, care 
include nu doar dimensiunea economică, ci şi libertatea individuală şi accesul la servicii 
educaţionale, de sănătate şi sociale. Strategia RDC derivă şi din scopurile Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională, care vine „să susţină scopurile Strategiei Naţionale de Dezvoltare prin 
elaborarea unui mecanism eficient de implementare pentru crearea unui mediu atractiv în 
vederea obţinerii unei creşteri durabile în regiunile de dezvoltare”. 

162. Viziunea strategică a RDC reflectă consensul şi aspiraţiile formulate de diferite părţi interesate în 
dezvoltarea regiunii – reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului privat şi ai societăţii civile.   

163. RDC va deveni o regiune prosperă cu o economie dezvoltată, dinamică şi diversificată, cu 
locuri de muncă bine remunerate şi o implicare activă a cetăţenilor în asigurarea 
bunăstării comunităţilor. Regiunea va valorifica beneficiile proximităţii de mun. Chişinău 
ca centru multifuncţional al ţării şi aşezarea geostrategică favorabilă, dezvoltându-şi o 
pronunţată funcţie “logistică” şi de facilitare a legăturilor interregionale şi internaţionale. 
Regiunea va oferi un mediu decent pentru viaţă şi activitate locuitorilor săi şi va deveni 
atractivă pentru vizitatori, iar valorile umane, culturale şi grija faţă de mediul înconjurător 
vor constitui fundamentul coeziunii sociale a comunităţii. 

164. În susţinerea realizării viziunii strategice au fost formulate următoarele obiective: 

a. Regiunea va fi una competitivă, cu o economie dinamică şi diversificată.  

b. Regiunea va dezvolta infrastructura căilor de acces şi va valorifica avantajele amplasării 
geografice. 

c. Regiunea va dezvolta cooperarea internaţională. 

d. Spiritul antreprenorial va fi încurajat şi susţinut.  

e. Participarea cetăţenilor în gestionarea treburilor comunităţii va fi susţinută şi promovată. 

f. Dezvoltarea economică nu va dăuna mediului înconjurător, regiunea rămânând un loc 
sănătos pentru trai şi recreaţie. 

g. Dezvoltarea economică va promova valorile umane şi culturale ale regiunii. 

4.2 Identificarea priorităţilor  

165. Analiza economică a regiunii, precum şi analiza SWOT relevă anumiţi factori care influenţează 
modul de dezvoltare a regiunii – fie că servesc drept constrângeri care încetinesc creşterea, fie 
că prezintă anumite avantaje pe care le are regiunea în comparaţie cu alte regiuni de dezvoltare, 
atât din interiorul ţării, cât şi din vecinătatea imediată. Viziunea strategică, pe de altă parte, oferă 
o perspectivă de termen lung cu privire la nivelul de dezvoltare pe care regiunea tinde să-l atingă. 
Combinând analiza situaţiei în prezent şi viziunea pe viitor, putem identifica anumite linii 
directoare pe care regiunea doreşte să le urmeze în dezvoltarea sa ulterioară. 

166. Însă identificarea priorităţilor trebuie nu doar să răspundă multitudinii necesităţilor regiunii. 
Trebuie de recunoscut faptul că resursele publice sunt limitate în comparaţie cu proiectele care ar 
putea fi implementate. De aceea, eforturile regionale trebuie să fie puternic concentrate asupra 
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acelor activităţi care vor elimina cele mai fundamentale constrângeri şi vor aduce cele mai mari 
beneficii cu efecte multiplicatoare pentru mai multe sectoare. 

167. Analiza relevă în mod clar că inegalitatea între Chişinău şi regiuni, dar şi între localităţile urbane 
şi rurale în interiorul regiunii, sunt considerabile. Un factor fundamental care cauzează şi 
agravează aceste inegalităţi este starea proastă a infrastructurii fizice, care majorează costurile 
de transport şi limitează mişcarea bunurilor şi persoanelor. În acelaşi timp, eficienţa economică a 
populaţiei din regiunile rurale este limitată nu doar de costurile înalte de transport, dar şi de 
oportunităţile limitate de angajare în activităţi economice, atât în regiunile rurale, cât şi în cele 
urbane. Astfel, este imperativă sporirea eficienţei în sectorul agrar şi agroindustrial, combinată cu 
încurajarea diversificării activităţilor ce ar aduce venituri alternative. 

168. Dezvoltarea economică, însă, nu trebuie să fie realizată în detrimentul calităţii mediului 
înconjurător. Condiţiile de mediu pot afecta în mod semnificativ nivelul calităţii vieţii şi 
atractivitatea regiunii atât pentru populaţia locală, cât şi pentru vizitatori. 

169. În consecinţă, au fost identificate 3 priorităţi de activitate pentru implementarea obiectivelor 
Strategiei: 

1. Reabilitarea infrastructurii fizice 
2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale 
3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice  

 

170. Aceste priorităţi sunt corelate între ele, iar implementarea lor consecventă este de natură să 
accelereze dezvoltarea regiunii.  

4.3 Parteneriate regionale  

171. Atingerea viziunii strategice a Regiunii de Dezvoltare Centru şi implementarea priorităţilor de 
acţiune nu pot fi realizate fără participarea activă a întregii societăţi în procesul de implementare 
a Strategiei de Dezvoltare Regională. Elaborarea Strategiei în mod participativ, cu contribuţia 
substanţială a persoanelor reprezentând întreprinderi private, organizaţii neguvernamentale, 
autorităţi publice de diverse nivele şi chiar persoane interesate cu spirit civil, trebuie să fie urmată 
de implementarea programelor şi proiectelor ce derivă din ele într-un mod transparent, echitabil şi 
eficace.  

172. Cultura de colaborare dintre diverşi actori regionali trebuie să fie promovată la toate nivelele. 
Consiliul regiunii de dezvoltare este compus din aleşi locali din diferite partide, funcţionari publici, 
oameni de afaceri, lucrători sociali şi experţi în diferite domenii. Asemenea parteneriate regionale 
urmează să fie create şi în cadrul implementării diverselor componente ale proiectelor de 
dezvoltare regională.  Doar combinând eforturile în cadrul parteneriatelor regionale, vor fi atinse 
obiectivele majore ale Strategiei. 
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5 Priorităţi 

173. Grupurile de lucru regionale au discutat diverse programe şi măsuri necesare pentru dezvoltarea 
dinamica a regiunii. Luând însă în consideraţie posibilităţile de finanţare şi termenul de 
implementare a strategiei, câteva domenii au fost determinate drept prioritare. Raţionamentul, 
măsurile şi rezultatele scontate pentru fiecare prioritate sunt descrise mai jos. 

5.1 Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 

174. Scop. Scopul priorităţii 1 este de a îmbunătăţi accesul la infrastructură de calitate atât pentru 
gospodăriile casnice, cât şi pentru agenţii economici. 

175. Raţionament. Deficienţele de investiţii în infrastructura publică în ultimele decenii au dus la 
deteriorarea semnificativă a drumurilor, sistemelor de apă şi canalizare, sistemelor de 
aprovizionare cu gaze, etc., fapt ce afectează în mod fundamental competitivitatea atât la nivel 
naţional, cât şi la cel regional. Dimpotrivă, reabilitarea infrastructurii va impulsiona şi atractivitatea 
regiunii pentru activitatea economică. 

176. Aprovizionarea cu apă de calitate este un imperativ în regiune, unde densitatea reţelelor de 
apeduct este practic de două ori mai mică decât media pe ţară, iar 80% din populaţie foloseşte 
apă din fântâni şi izvoare. Aceasta afectează sănătatea populaţiei, dar şi sectorul agroindustrial. 
Sistemele de apă şi canalizare urmează să fie construite în primul rând în raioanele cele mai 
subdezvoltate, cum ar fi Dubăsari, Şoldăneşti şi Rezina. Măsura urmează să includă proiecte de 
construcţie a sistemelor de apeduct şi canalizare în localităţile urbane şi rurale. De asemenea, 
vor fi elaborate studii de fezabilitate şi implementate proiecte pentru construcţia staţiilor de 
epurare în localităţile de pe r. Nistru. 

177. Modernizarea drumurilor va urma scopul de a spori accesul la arterele naţionale şi internaţionale 
şi, astfel, vor spori fluxurile comerciale. Programul de modernizare a drumurilor urmează să 
includă trei subprograme. Primul subprogram va include proiecte de reabilitare şi modernizare a 
drumurilor interregionale şi între polii de creştere. Al doilea subprogram va include proiecte 
orientate spre dezvoltarea infrastructurii adiacente drumurilor regionale (semne de circulaţie, 
sistem de avertizări, staţii PECO şi campinguri). Al treilea subprogram va include proiectul de 
construcţie a unui nou punct de trecere a frontierei Ungheni - Iaşi. 

178. Adiţional, investirea în tehnologii informaţionale moderne va contribui la sporirea competitivităţii 
regiunii, dar şi la dezvoltarea resurselor umane. Măsura urmează să includă proiecte de 
dezvoltare a reţelelor de comunicaţii pe baza utilizării tehnologiilor informaţionale moderne în 
domeniul comunicaţiilor şi poştei. De asemenea, ar putea fi implementate proiecte de deschidere 
a unor noi rute de transport între polii de creştere din regiune. 

179. Măsuri. Măsurile cu impact maxim pentru reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice sunt: 

o Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, canalizare şi a staţiilor de epurare. 

o Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor internaţionale. 

o Dezvoltarea şi diversificarea căilor de acces şi a reţelelor de comunicaţii. 

180. Indicatori de rezultat. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 1 va fi monitorizată 
în baza următorilor indicatori de rezultat: 

o Rata locuinţelor ce nu beneficiază de apeduct in numărul total de locuinţe. 

o Rata drumurilor reparate sau construite in numărul total de drumuri. 

o Numărul staţiilor de epurare reabilitate. 

o Deschiderea unui punct adiţional de trecere între Moldova şi România. 
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181. Indicatori de produs. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 1 va fi monitorizată 
în baza următorilor indicatori de produs: 

o Numărul de persoane cu acces la apă potabilă de calitate. 

o Valoarea investiţiilor străine directe. 

o Valoarea exporturilor. 

182. Indicatori de impact. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 1 va fi evaluată în 
baza următorilor indicatori de impact: 

o Volumul producerii (Valoarea Adăugată Brută la nivel regional). 

o Rata populaţiei ocupate. 

183. Cost: Procentul orientativ de resurse direcţionat pentru implementarea acestei priorităţi va fi de                        
[        %.] 

5.2 Prioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat,                                                          
                   în special în regiunile rurale 

184. Scop. Scopul priorităţii 2 este de a stimula şi spori activitatea economică productivă în mediul 
rural.  

185. Raţionament. Deşi RDC beneficiază de proximitatea de mun. Chişinău, care reprezintă cea mai 
mare piaţă de desfacere internă, performanţa economică şi dezvoltarea umană în regiune este 
sub nivelul potenţial sugerat de analiza punctelor forte. Principala provocare în acest sens este 
activitatea economică în mediul rural. Deşi reabilitarea infrastructurii va încuraja deplasarea spre 
regiuni urbane în căutarea locurilor de muncă, în termen scurt şi mediu aceasta nu va reprezenta 
un flux migrator semnificativ. În acest context, este necesară sporirea performanţei în agricultură 
şi diversificarea activităţii economice. Astfel, dezvoltarea sectorului privat este imperativă pentru 
creşterea dinamică a regiunii şi crearea locurilor de muncă.  

186. Pentru a dezvolta activităţile non-agricole în mediul rural, este necesară în primul rând instruirea 
populaţiei în vederea diversificării mijloacelor de trai, creşterii competenţelor antreprenoriale, 
mărirea accesului la informaţia despre dezvoltarea afacerilor şi la informaţia despre pieţele de 
desfacere, cât şi în susţinerea iniţială a unor afaceri mici. În consecinţă, urmează să fie susţinute 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii şi a serviciilor de informare, consultanţă şi suport prin 
crearea şi sprijinirea instituţională a unei reţele de centre de afaceri, inclusiv dezvoltarea 
serviciilor orientate spre pieţele de desfacere, cercetări de marketing, promovare de produse, 
elaborare de business planuri pentru iniţierea afacerilor, seminare, workshop-uri etc. 

187. În acelaşi timp, organizarea şi dezvoltarea asociaţiilor regionale a patronilor sau a business 
asociaţiilor regionale şi integrarea întreprinderilor producătoare cu cele de prelucrare, precum şi 
promovarea creării clusterelor, este de natură să elimine deficienţele informaţionale în sectorul 
agricol şi să impulsioneze sectorul agroindustrial. 

188. Măsuri. Măsurile cu impact maxim pentru dezvoltarea sectorului privat sunt: 

o Educaţia populaţiei din mediul rural întru diversificarea mijloacelor de trai  şi dezvoltarea 
afacerilor non-agricole în mediul rural. 

o Consolidarea capacităţilor instituţiilor de informare, consultanţă şi susţinere. 

o Dezvoltarea structurilor de cooperare în marketing pentru producţia agricolă şi integrarea 
lor în clustere. 

o Dezvoltarea programelor de implementare a standardelor internaţionale de calitate şi 
inofensivitatea alimentară. 

189. Indicatori de rezultat. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 2 va fi monitorizată 
în baza următorilor indicatori de rezultat: 
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o Numărul de programe de instruire implementate în domeniul afacerilor, în special a celor 
non-agricole . 

o Numărul de ÎMM-uri care au beneficiat de servicii de consultanţă. 

o Numărul de evenimente organizate cu producătorii agricoli. 

o Numărul de companii care au beneficiat de granturi acordate în cadrul unui proces de 
selectare transparent. 

190. Indicatori de produs. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 2 va fi monitorizată 
în baza următorilor indicatori de produs: 

o Numărul total de întreprinderi. 

o Ponderea întreprinderilor agricole în numărul total de întreprinderi. 

o Crearea de asociaţii regionale a producătorilor agricoli. 

o Numărul de locuri de muncă create. 

191. Indicatori de impact. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 2 va fi evaluată în 
baza următorilor indicatori de impact: 

o Volumul producerii (Valoarea Adăugată Brută la nivel regional). 

o Rata populaţiei ocupate. 

192. Cost: Procentul orientativ de resurse direcţionat pentru implementarea acestei priorităţi va fi de              
[   %.] 

5.3 Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi                                                          
                  a atractivităţii turistice 

193. Scop. Scopul priorităţii 3 este de a îmbunătăţi calitatea vieţii populaţiei regiunii  şi calitatea 
serviciilor prestate vizitatorilor regiunii. 

194. Raţionament. Starea de mediu afectează în mod direct confortul populaţiei şi atractivitatea 
regiunii. În prezent, deşeurile solide şi lichide sunt gestionate în mod nesustenabil, ducând la 
degradarea resurselor şi înrăutăţirea sănătăţii populaţiei. Astfel, este necesară organizarea 
colectării separate, reciclarea parţială şi crearea poligoanelor moderne  de stocare a deşeurilor 
nereciclabile. 

195. Sporirea frecvenţei stărilor extreme de vreme impune elaborarea unor programe ce ar permite 
adaptarea oamenilor şi organizaţiilor la schimbările de climă. În special, este importantă 
anticiparea şi reacţionarea promptă la asemenea evenimente. 

196. Măsuri. Măsurile cu impact maxim pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu sunt: 

o Promovarea practicilor prietenoase mediului, agriculturii ecologice şi a tehnologiilor non-
poluante. 

o Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea 
separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne  de stocare a deşeurilor nereciclabile.  

o Diminuarea impactului variabilităţii climei, sporirii frecvenţei hazardelor naturale şi efectului 
degradării solurilor. 

o Crearea oportunităţilor de investire în turism. 

197. Indicatori de rezultat. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 3 va fi monitorizată 
în baza următorilor indicatori de rezultat: 

o Numărul de poligoane noi de stocare a deşeurilor amenajate. 
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o Elaborarea şi implementarea unei campanii de promovare a practicilor prietenoase mediului în 
domeniul producerii agricole. 

o Elaborarea unui program de anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme. 

198. Indicatori de produs. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 3 va fi monitorizată 
în baza următorilor indicatori de produs: 

o Nota medie ponderată de bonitate a solului. 

o Reducerea frecvenţei eroziunilor şi îmbunătăţirea calităţii solului. 

199. Indicatori de impact. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 3 va fi evaluată în 
baza următorilor indicatori de impact: 

o Volumul producerii (Valoarea Adăugată Brută la nivel regional). 

o Rata populaţiei ocupate. 

200. Cost: Procentul orientativ de resurse direcţionat pentru implementarea acestei priorităţi va                      
fi de [    %]. 
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Tabelul 7. Sumarul priorităţilor de dezvoltare a RDC 

Prioritate Măsuri Indicatori de rezultat Indicatori de 
produs 

Indicatori 
de impact 

Cost 

1. Reabilitarea 
infrastructurii 
fizice 

Reabilitarea şi 
construcţia reţelelor 
de apă, canalizare şi 
a staţiilor de epurare. 

Rata locuinţelor ce nu 
beneficiază de 
apeduct în totalul 
numărului de locuinţe.  

Numărul staţiilor de 
epurare reabilitate. 

Numărul de 
persoane cu 
acces la apă 
potabilă de 
calitate. 

 

Volumul 
producerii 
(Valoarea 
Adăugată 
Brută la 
nivel 
regional). 

 

[ ]% din 
total 
resurse. 

 Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei 
de drumuri existente 
şi a conexiunilor 
internaţionale. 

Rata drumurilor 
reparate sau 
construite in total 
drumuri. 

Valoarea 
investiţiilor 
străine directe. 

 

Rata 
populaţiei 
ocupate. 

 

 

 Dezvoltarea şi 
diversificarea căilor 
de acces şi a reţelelor 
de comunicaţii. 

 

Deschiderea unui 
punct adiţional de 
trecere între Moldova 
şi România. 

Valoarea 
exporturilor. 

 

  

2. Susţinerea 
dezvoltării 
sectorului privat, 
în special în 
regiunile rurale 

 

Educaţia populaţiei 
din mediul rural întru 
diversificarea 
mijloacelor de trai  şi 
dezvoltarea afacerilor 
non-agricole în 
mediul rural. 

Numărul de programe 
de instruire 
implementate în 
domeniul afacerilor, în 
special a celor non-
agricole . 

Numărul total 
de întreprinderi. 

 

Volumul 
producerii 
(Valoarea 
Adăugată 
Brută la 
nivel 
regional). 

 

[ ]% din 
total 
resurse. 

 Consolidarea 
capacităţilor 
instituţiilor de 
informare consultanţă 
şi susţinere. 

Numărul de ÎMM care 
au beneficiat de 
servicii de consultanţă. 

Ponderea 
întreprinderilor 
agricole în 
numărul total de 
întreprinderi. 

 

Rata 
populaţiei 
ocupate. 

 

 

 Dezvoltarea 
structurilor de 
cooperare în 
marketing pentru 
producţia agricolă şi 
integrarea lor în 
clustere. 

Numărul de 
evenimente 
organizate cu 
producătorii agricoli. 

Crearea de 
asociaţii 
regionale a 
producătorilor 
agricoli. 

 

  

 Dezvoltarea 
programelor de 
implementare a 
standardelor 
internaţionale de 
calitate şi 
inofensivitatea 
alimentară. 

 

 

Numărul de companii 
care au beneficiat de 
granturi acordate în 
cadrul unui proces de 
selectare transparent. 
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Prioritate Măsuri Indicatori de rezultat Indicatori de 
produs 

Indicatori 
de impact 

Cost 

3.Îmbunătăţirea 
factorilor de 
mediu şi a 
atractivităţii 
turistice 

Promovarea 
practicilor 
prietenoase mediului. 

Numărul de poligoane 
noi de stocare a 
deşeurilor amenajate. 

Nota medie 
ponderată de 
bonitate a 
solului. 

Volumul 
producerii 
(Valoarea 
Adăugată 
Brută la 
nivel 
regional). 

 

[  %] din 
total 
resurse. 

 Dezvoltarea 
sistemelor de 
management integrat 
al deşeurilor solide. 

Elaborarea şi 
implementarea unei 
campanii de 
promovare a 
practicilor prietenoase 
mediului în domeniul 
producerii agricole. 

Reducerea 
frecvenţei 
eroziunilor şi 
îmbunătăţirea 
calităţii solului. 

Rata 
populaţiei 
ocupate. 

 

 

 
Diminuarea 
impactului variabilităţii 
climei. 

 

 

 

Crearea 
oportunităţilor de 
investire în turism 

Elaborarea unui 
program de anticipare 
şi răspuns la stările 
extreme de vreme. 

 

 

Numărul total de turişti 
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6 Monitorizare, raportare şi evaluare 

201. Monitorizarea şi evaluarea vor avea loc la nivelul acestei strategii şi la nivelul proiectelor 
individuale.  

202. ADR-urile vor raporta către Consiliile Regionale şi MCDR  despre proiectele finanţate din FNDR. 
Rapoartele trimestriale vor conţine informaţii despre implementarea proiectelor. Rapoartele 
bianuale prezentate Consiliilor Regionale vor indica progresul în vederea implementării strategiei 
regionale. Un raport anual cu privire la implementarea POR va fi întocmit de către ADR la 
sfârşitul fiecărui an fiscal.Pentru asigurarea participării publicului în procesul decizional şi pentru 
transparenţă ADR Centru va plasa pe pagina web programe,planuri şi rapoarte anuale de 
activitate.  

203. Fiecare proiect finanţat de către FNDR, şi inclus în DUP, va conţine în documentul de proiect:  

o Obiectivele generale ale proiectului, cu referire la obiectivele naţionale pentru dezvoltarea 
regională după cum sunt incluse în SND; 

o Contribuţia proiectului cu privire la obiectivele SNDR şi priorităţile SDR; 

o Rezultatele imediate ale proiectului; 

o Activităţile care trebuie întreprinse pentru a obţine acele rezultate imediate; şi  

o Contribuţiile necesare.  

204. Aceasta va forma baza pentru identificarea indicatorilor relevanţi pentru monitorizare şi evaluare.  

205. ADR va înregistra lunar progresul proiectelor. Ei i se vor expedia trimestrial rapoarte asupra 
fiecărui   proiect cu privire la implementarea generală şi ieşirile, rezultatele şi indicatorii de impact 
prestabiliţi. Colectarea acestor rapoarte va forma o bază pentru rapoartele bianuale şi anuale 
întocmite pentru Consiliile Regionale şi MCDR. 

206. ADR este responsabilă pentru prezentarea în POR a compartimentului privind prezenta 
Strategie. POR conţine indicatori calitativi şi cantitativi. Indicatorii calitativi, care în mare măsură 
sunt indicatori de proces (i.e. indică dacă o acţiune a fost sau nu realizată), vor fi monitorizaţi de 
către ADR. Indicatorii cantitativi care înregistrează progresul în implementarea POR vor fi 
elaboraţi pe baza informaţiei despre proiectele colectate de către ADR. Ministerul va raporta 
informaţia în ceea ce priveşte tendinţele în economie din regiune, în baza datelor furnizate de 
BNS. Această informaţie va fi transmisă ADR pentru a fi inclusă în rapoartele bianuale întocmite 
de către ADR.  

207. Adiţional la raportarea obişnuită referitor la progres, fiecare proiect va prezenta un raport detaliat 
cu privire la finalizarea proiectului, care va estima succesul general al proiectului, rapoartele 
referitor la rezultate specifice şi indicatorii de impact şi va identifica impactul proiectului pe termen 
lung odată cu finisarea implementării.  Studiile de evaluare se vor efectua pentru proiectele mai 
mari care pot include o serie de metodologii corespunzătoare, inclusiv sondaje participative ale 
beneficiarilor în baza valorii rezultatelor proiectului. Pentru un număr de proiecte mari, în special 
unde beneficiile sunt aşteptate să fie de lungă durată şi pe scară largă, ADR-urile vor trebui să 
organizeze evaluări la perioade necesare după completarea proiectului. Fonduri pentru 
efectuarea acestor evaluări trebuie să fie incluse în bugetul proiectului.   

208. ADR-urile, de asemenea, vor efectua sondaje de percepţie periodice pentru consiliile regionale, 
în scopul estimării eficienţei activităţii pe care ele le desfăşoară, a progresului obţinut în urma 
aplicării SDR şi pentru a afla opiniile populaţiei despre impactul acestor activităţi. Rezultatele vor 
deveni parte componentă a rapoartelor trimestriale, şi totodată, vor fi prezentate  separat în formă 
de rapoarte Consiliilor  Regionale. 

209. Prezentarea rapoartelor privind realizarea SDR este o parte a sistemului general de monitorizare 
şi de evaluare, care include SNDR şi SND. Sistemul de monitorizare şi de evaluare va fi elaborat 
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într-un mod care este consistent cu raportarea Guvernului către SDN. Odată cu perfecţionarea 
sistemului de monitorizare şi evaluare se vor modifica şi elementele acestuia.  

210. POR se întocmeşte pentru o perioadă de 3 ani. Odată cu modificarea POR, sistemul de 
monitorizare şi de evaluare se aduce în concordanţă cu aceste modificări. 
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7 Cadrul de resurse şi finanţare 

7.1 Angajamente de finanţare existente 

Necesităţile de finanţare 

211. Recunoscând faptul că necesităţile de finanţare a proiectelor de dezvoltare sunt enorme, iar 
resursele publice disponibile pentru implementarea unor astfel de proiecte sunt limitate, SDR 
prevede un număr restrâns de priorităţi cu impact maxim asupra dezvoltării social-economice a 
regiunii. Totuşi, măsurile incluse în Strategie pot fi implementate într-o măsură mai mică sau mai 
mare, în funcţie  de volumul de resurse şi de capacitatea de valorificare a fondurilor disponibile. 
În acest context, necesităţile de finanţare a priorităţilor şi sursele de finanţare preconizate pot fi 
calculate odată cu identificarea proiectelor specifice şi vor fi incluse în POR. Cererea anuală de 
finanţare şi restricţiile de finanţare sunt incluse în POR. 

Sursele de finanţare 

Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Regională (FNDR) 

212. Conform Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova principala sursă de finanţare a 
programelor şi proiectelor orientate spre atingerea obiectivelor de dezvoltare regională este 
FNDR. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru 
politica de dezvoltare regională, precum şi din alte surse, în special din surse oferite de partenerii 
externi. Cuantumul FNDR reprezintă 1% din veniturile bugetului de stat, aprobat prin legea 
bugetului de stat pentru anul respectiv. În Fond pot fi atrase şi alte mijloace financiare din 
sectorul public şi cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloacele 
oferite prin programele de asistenţă ale UE. 

213. FNDR prevede mijloace pentru toate regiunile de dezvoltare. Conform Legii, repartizarea 
mijloacelor fondurilor pe regiuni se va baza pe principiul alocării prioritare zonelor defavorizate 
din regiunile de dezvoltare. În acelaşi timp, alocarea resurselor va depinde de conformitatea şi 
calitatea proiectelor prezentate. 

214. Începând cu anul 2008, în bugetul de stat au fost prevăzute alocaţii anuale pentru dezvoltarea 
regională. Cuantumul FNDR planificat în bugetele anilor 2008-2010 este prezentat în Tabelul 8. 
Însă fondurile disponibile nu au putut fi deocamdată valorificate datorită tergiversărilor în crearea 
cadrului instituţional şi strategic de dezvoltare regională. Odată cu crearea Agenţiei de Dezvoltare 
Regională şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională a RDC, vor putea fi prezentate 
proiecte pentru finanţare, iar resursele vor putea fi valorificate. 

Tabelul 8. Cuantumul FNDR , 2008-2010 (mii lei) 

 2008 2009 2010  

Planificat 130,000.00 156,000.00 135,400.00 

Executat 0 0 0 

Sursa: MF 

Alte surse publice 

215. Pentru finanţarea priorităţilor prevăzute de SDR pot fi orientate şi alte surse publice disponibile. 
Veniturile şi cheltuielile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) din regiune sunt 
prezentate în Tabelul 9. Însă luând în consideraţie faptul că sursele propriii ale raioanelor 
acoperă doar până la 50% din necesităţile de bază, autorităţile locale depinzând de transferurile 
de la bugetul de stat, bugetele UAT nu pot servi drept o sursă semnificativă de finanţare a 
proiectelor de dezvoltare regională.  
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Tabelul 9. Veniturile şi cheltuielile bugetelor UAT din RDC, ( mii lei) 

UAT Capitol 2005 2006 2007 2008 2009 (plan) 

Anenii Noi Venituri 69,924.09 96,044.03 116,030.83 129,230.98 146,789.51 

 Cheltuieli 71,673.52 96,374.55 124,748.50 139,668.75 162,787.34 

Călăraşi Venituri 64,149.36 102,977.27 112,438.16 138,491.75 136,046.51 

 Cheltuieli 64,731.14 95,021.72 117,264.04 145,814.93 145,882.68 

Criuleni Venituri 73,046.19 94,311.94 101,291.26 112,344.14 135,671.18 

 Cheltuieli 75,635.06 94,295.82 102,999.34 122,738.77 142,135.14 

Dubăsari Venituri 40,275.93 54,772.67 69,137.55 89,397.11 93,277.30 

 Cheltuieli 40,389.61 52,222.03 68,585.43 98,677.36 99,916.48 

Hânceşti Venituri 90,949.38 119,075.46 157,077.73 199,559.02 231,826.99 

 Cheltuieli 98,145.20 133,088.37 149,937.61 194,990.10 263,688.08 

Ialoveni Venituri 63,921.50 102,612.82 125,534.41 149,945.13 175,504.04 

 Cheltuieli 69,057.63 104,314.27 129,365.86 156,034.62 196,552.31 

Nisporeni Venituri 82,022.17 74,971.06 105,775.55 126,861.64 125,179.21 

 Cheltuieli 67,306.93 79,722.66 101,019.42 133,445.30 135,216.36 

Orhei Venituri 93,775.45 129,013.12 158,315.50 176,092.51 196,701.42 

 Cheltuieli 105,595.60 139,752.05 161,775.39 188,901.94 213,610.28 

Rezina Venituri 45,962.91 68,341.98 87,132.56 86,241.00 111,526.58 

 Cheltuieli 44,906.64 65,232.28 89,233.75 95,480.63 116,958.10 

Străşeni Venituri 80,698.03 96,904.88 118,792.67 139,196.39 170,505.57 

 Cheltuieli 81,751.44 104,277.65 119,755.96 140,531.25 185,525.16 

Şoldăneşti Venituri 40,505.11 57,124.92 68,347.86 73,861.36 87,105.71 

 Cheltuieli 39,479.10 57,524.78 67,716.60 75,739.48 91,165.93 

Teleneşti Venituri 62,375.35 79,798.99 105,400.62 118,034.18 137,474.19 

 Cheltuieli 57,389.39 79,548.76 106,888.13 118,795.38 144,190.29 

Ungheni Venituri 125,671.12 123,454.80 158,930.93 189,444.67 208,646.97 

 Cheltuieli 130,732.50 140,661.83 169,186.27 192,199.01 214,107.81 

Total Venituri 933276.59 1103359.91 1368174.81 1599468.89 1809465.68 

 Cheltuieli 946793.76 1145662.22 1383727.79 1663348.77 1948948.61 

Sursa: MF, calculele experţilor 
 
 

216. Cu toate acestea, transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, care reprezintă 
aproximativ 15% din totalul transferurilor şi sunt de obicei orientate spre realizarea unor proiecte 
de construcţii/investiţii capitale, ar putea fi orientate spre complementarea finanţării pentru 
proiecte de dezvoltare regională. În condiţiile în care alocările acestor transferuri în anii 
precedenţi au fost mai puţin transparente, iar priorităţile locale au fost deseori precedate de 
proiecte identificate la nivel central, realizarea coordonării eficace şi orientarea resurselor spre 
proiectele de dezvoltare regională presupune acceptarea unui anumit grad de descentralizare de 
către autorităţile centrale.   

217. Adiţional, autorităţile locale ar putea orienta surse din bugetele UAT spre cofinanţarea unor 
proiecte, în special în cadrul programelor de asistenţă externă unde o asemenea cofinanţare este 
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obligatorie, sau spre susţinerea pregătirii unor proiecte prioritare (efectuarea studiilor iniţiale, 
angajarea unor consultanţi, etc.) 

Asistenţa externă 

218. O sursă importantă de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională poate fi asistenţa acordată 
de donatori externi, atât prin programele de cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, cât şi prin 
programe disponibile autorităţilor regionale şi locale. Odată cu crearea cadrului instituţional şi 
strategic de dezvoltare regională şi implementarea în practică a politicii de dezvoltare regională, 
donatorii externi ar putea contribui prin acordarea de alocări directe în bugetul FNDR. Mobilizarea 
resurselor adiţionale direct în FNDR va depinde de eficacitatea şi eficienţa implementării politicii 
de dezvoltare şi calitatea proiectelor de dezvoltare regională identificate. 

219. Adiţional, multe din programele şi proiectele de asistenţă externă implementate în colaborare cu 
Guvernul Republicii Moldova şi autorităţile centrale au o dimensiune spaţială regională sau 
locală. Proiecte în vederea reabilitării infrastructurii sociale, sistemelor de apă şi canalizare, 
drumurilor, etc. sunt implementate în multe localităţi şi raioane. Odată cu asigurarea 
funcţionalităţii ADR, acestea ar putea juca un rol important în efectuarea mapping-ului proiectelor 
de asistenţă externă şi identificarea sectoarelor şi localităţilor în care ar fi îndreptate fondurile 
externe pe viitor, conform priorităţilor prevăzute în SDR. 

220. Autorităţile regionale pot, de asemenea, accesa în mod direct fonduri din programele de 
cooperare transfrontalieră. Două programe majore pot fi accesate de autorităţile şi organizaţiile 
din Republica Moldova la moment: 

o Programul Operaţional Comun România – Ucraina - Moldova 2007-2013 (cu un buget de 127 
mil. Euro – contribuţia UE)13 

o Programul Bazinului Mării Negre (17 mil. Euro)14. 

221. Programele de cooperare transfrontalieră presupun stabilirea unui parteneriat cu actori din 
România, ţară membru al UE, precum şi cofinanţarea proiectelor selectate în volum de 10% din 
bugetul proiectelor. 

Alte surse 

222. Autorităţile regionale şi locale vor întreprinde eforturi pentru mobilizarea altor surse, inclusiv 
private, pentru finanţarea priorităţilor de dezvoltare regională. 

                                                
13

 Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, http://www.ro-ua-
md.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=57  

14
 Programul Bazinului Mării Negre, http://www.blacksea-

cbc.net/index.php?page=PROGRAMME_OVERVIEW  

http://www.ro-ua-md.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=57
http://www.ro-ua-md.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=57
http://www.blacksea-cbc.net/index.php?page=PROGRAMME_OVERVIEW
http://www.blacksea-cbc.net/index.php?page=PROGRAMME_OVERVIEW
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Anexa E  
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Anexa H  
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Anexa I  

 
 



Strategia de Dezvoltare Regională                              Regiunea de Dezvoltare CENTRU 

65 
 

Anexa J Principalii indicatori de dezvoltare economică şi socială a RDC 

INDICATORI RDC Raioane Moldova 

  AN CL CR DB HN IL NS OR RZ ST SD TL UN 

1. DATE DEMOGRAFICE GENERALE 

Numărul populaţiei stabile la                 
1 ianuarie 2009 

1065.2 83.1 79.3 72.8 35.2 123.2 98.3 67.2 125.9 53 91.5 43.8 74.7 117.2 3567.5 

Densitatea medie a populaţiei 
raioanelor la 1 ianuarie 2009 
(locuitori/km

2
) 

100.2 93.6 105.2 105.8 113.8 83.7 125.5 106.8 102.5 85.2 125.5 73.2 88 108.3 117.2 

Procentul populaţiei feminine               
(1 ianuarie 2008) (%) 

51.1 51.2 51 51.2 50.9 50.6 50.8 50.7 52 50.8 50.9 51.3 50.4 52.1 51.9 

Procentul de populaţie din 
mediul urban (1 ianuarie 2008) 
(%) 

20.1 14.1 20.3 13 - 13.6 15.5 21.9 26.4 30 24.9 17.4 13.1 35.1 41.4 

Mişcarea naturală a populaţiei 
din regiune la 1000 locuitori                  
(1 ianuarie 2008) 

-0.7 -0.2 -3.3 0.6 -0.4 -1.2 2.2 -0.1 -0.8 -2.4 0.1 -4.5 -0.1 0.5 -0.6 

II. FORŢA DE MUNCA 

Procentul de populaţie activă în 
total populaţie, la sfârşitul anului 
2007 (%) 

65.2 67.1 63.9 66.6 66.5 64.8 67.7 64.2 66.1 65.4 66.3 60.7 62.7 64.1 65.9 

Procentul de populaţie angajată 
în industrie în anul 2007 (%) 

11,5              12,9 

Procentul de populaţie angajată 
în agricultură în anul 2007 (%) 

41,7              32,2 

Procentul de populaţie angajată 
în servicii în anul 2007 (%) 

40,1              48,8 

III. INDICATORI SOCIALI           

Numărul păturilor în spitale, în 
2008 la 10 000 locuitori 

27.3 22.6 25.1 25.8  43.7 13.58 29.7 34.2 28.2 20.9 30.6 24 31.9 61.3 
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INDICATORI RDC Raioane Moldova 

  AN CL CR DB HN IL NS OR RZ ST SD TL UN 

Numărul medicilor, în 2008 la 
10 000 locuitori 

15.1 16 14.1 16.3 9.1 13.3 17.1 12.3 17.5 13 16.9 16.3 14.8 15.1 35.6 

Şcoli de zi, gimnazii şi licee, în 
2008  

537 36 42 34 13 54 38 37 65 40 40 31 43 64 1534 

Instituţii preşcolare, în 2008 431 36 30 29 11 53 29 24 55 29 32 29 34 40 1334 

Colegii, în 2008 7  1   1   2     3 49 

Numărul absolvenţilor din 
colegii, în 2008 

526  75   89   238     124 6433 

Instituţii superioare în 2008 0              31 

Numărul absolvenţilor din 
instituţii superioare în 2008 

0              19972 

Numărul păturilor în spitale, în 
2008 la 10000 locuitori 

27.3 22.6 25.1 25.8  43.7 13.58 29.7 34.2 28.2 20.9 30.6 24 31.9 61.3 

                                

IV. ŞOMAJUL 

Rata şomajului în anul 2007 (%) 0.95 0.59 0.73 0.74 4.30 1.12 0.69 0.69 0.38 0.87 0.58 1.48 1.21 1.30 0.80 

V. INFRASTRUCTURA 

Densitatea drumurilor publice 
km / 100 km

2
, 2009 

32.4 31.7 34.0 34.3 35.2 23.9 35.6 32.2 27.1 33.5 36.7 33.4 29.9 34.4 26.9 

Densitatea drumurilor publice 
acoperite cu îmbrăcăminte 
rigidă km / 100 km

2
, 2009 

30.9 30.1 34.0 32.2 35.2 23.5 33.8 29.9 26.5 30.6 36.4 31.1 26.6 31.9 25.3 

Procentul de drumuri cu 
îmbrăcăminte rigida în totalul 
drumurilor publice, 2009 (%) 

95.3 95.1 100.0 94.0 100.0 98.2 95.1 92.9 97.5 91.3 99.3 93.0 89.2 92.8 93.9 

Densitatea reţelelor de 
distribuţie a apei potabile,                  
km/ 100 km

2
, 2008 

13.2 25.6 10.5 15.4 2.4 6.1 24.4 16.8 26.7 4.3 14.1 3.0 11.6 10.9 23.3 

Densitatea reţelelor de 5.6 14.9 5.7 4.5 0.0 3.1 3.5 2.3 7.2 4.2 14.5 2.2 3.0 7.5 8.4 
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INDICATORI RDC Raioane Moldova 

  AN CL CR DB HN IL NS OR RZ ST SD TL UN 

canalizare, km/100 km
2
, 2008 

Procentul de localităţi gazificate, 
2008 (%) 

33.5% 82.2% 25.6% 67.4% 86.7% 3.2% 47.1% 2.6% 20.0% 17.1% 53.8% 27.3% 1.9% 1.4% 28.4% 

Numărul posturilor telefonice la 
100 locuitori, 2009 

23.6 23.8 24.2 25.2 20.6 23.7 26.7 23.8 24.4 25.7 24.1 19.6 22.1 22.4 28.7 

VI. RESTRUCTURARE SECTORIALĂ 

Dinamica numărului de angajaţi 
din industrie în 2007 
(2004=100) (%) 

96.6 85.7 87.5 112.5 100 73.9 90.3 114.3 102.9 125 94.1 100 63.6 133.3 95 

Dinamica numărului 
întreprinderilor industriale în 
2007 (2004=100) (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 100 

Dinamica numărului 
întreprinderilor în servicii în 
2007 (2004=100) (%) 

136.9 126 158.5 152.4 132.1 123.3 153.4 96.6 131.4 120.3 149.8 106.7 140.4 159.3 133.9 

Dinamica numărului 
întreprinderilor în agricultură în 
2007 (2004=100) (%) 

103.6 113.2 65.6 102.4 119.0 100 85.4 69.6 108.6 93.3 136.1 174.0 95.6 93.0 104.7 

Ponderea numărului 
întreprinderilor în agricultură 
care generează pierderi în 
2007, (%) 

45.57 40.0 42.9 66.7 36.0 39.0 45.7 62.5 52.6 28.6 36.7 36.2 48.8 62.5 41.5 

VII. SECTORUL IMM 

Numărul de IMM-uri la 10 000 
locuitori (2008) 52.84 65.46 40.10 47.80 49.15 38.72 73.35 32.89 70.93 51.89 65.46 33.56 23.03 63.23 115.23 

Microîntreprinderi (0-9 angajaţi) 
(%)  74.29 72.24 75.16 76.15 75.72 68.55 78.22 71.49 78.05 68.73 73.29 70.75 57.56 77.87 75.64 

Întreprinderi mici (10-49 
angajaţi) (%)  21.05 23.71 20.75 20.69 17.92 25.37 17.89 23.98 17.92 24.73 21.87 22.45 32.56 18.35 20.26 

Întreprinderi mijlocii (50-249 4.65 4.04 4.09 3.16 6.36 6.08 3.88 4.52 4.03 6.55 4.84 6.80 9.88 3.78 4.10 
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INDICATORI RDC Raioane Moldova 

  AN CL CR DB HN IL NS OR RZ ST SD TL UN 

angajaţi) (%)  

VIII. SECTORUL ASOCIATIV ŞI DE CERCETARE 

Numărul de organizaţii, asociaţii                               

Cheltuieli bugetare pe locuitor, 
lei 

1159.4 1163.4 1181.1 1208.0 1645.6 1058.0 1042.2 1345.1 1054.9 1243.2 1118.1 1204.1 1090.0 1197.6 1330.8 

Sursa: BNS, Powel 2009, Raportul SADI, 2007, 

 

 

 

 

 


