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Cadrul legislativ și instituțional



Cadrul legislativ,  normativ

- Legea privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova (№438 din 28.12.2006);

- HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a 
Legii:

 Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării 
Regionale;

 Regulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare;

 Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională;

 Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului 
naţional pentru dezvoltarea regională.

- HG  nr. 1305 din 21.11.2008 cu privire la componența CNCDR.



Regiunile de dezvoltare

1. RD Nord,

2. RD Centru,

3. RD Sud,

4. RD mun. Chișinău

5. RD. UTA Găgăuzia

6. RD Transnistria



Cadrul instituțional

Nivel național:

 Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

 Direcția Generală Dezvoltare Regională a MDRC

 Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională

Nivel regional:

 Consiliile Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru și 

Sud

 Agențiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud



Cadrul Strategic

- HG nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei

Naționale de Dezvoltare Regională;

- HG nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei

Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015;

- HG nr. 772 din 26.08.10 cu privire la aprobarea Documentului

Unic de Program;

- HG nr. 933 din 18.12.12 cu privire la aprobarea Documentului

Unic de Program;

- Strategiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud;

- Planurile Operaționale Regionale Nord Centru și Sud.



Implementarea SNDR 2010-2012

• Create cele 3 ADR (Nord, Centru și Sud);

• Inițiată activitatea CNCDR;

• Constituite cele 3 CRD (Nord, Centru și Sud);

• Dezvoltat cadrul de reglementare aferent:

- Manualul Operațional al ADR;

- Manualul operațional al FNDR;

- Instrucțiunea Utilizatorilor.

• Desfășurat primul apel de propuneri de proiecte;

• Dezvoltarea relațiilor cu importanți donatori externi.



Implementarea SNDR 2013-2015

• Apel de propuneri de proiecte desfășurat conform unor noi 

reglementări în vederea reducerii efortului financiar al 

beneficiarilor;

• Inițierea procesului de ajustare a cadrului de reglementare 

la prevederile acquis-ului comunitar (elaborarea Raport de 

fezabilitate vizând alinierea Republicii Moldova la 

clasificarea statistică teritorială la nivelul UE – NUTS);

• Inițiate activități de implementare în celelalte regiuni de 

dezvoltare;

• Elaborarea propunerii de politici publice privind orașele –

poli de creștere.



Dezvoltarea regională în cifre

• Regiunea de Dezvoltare Nord               27 proiecte 

311,4 mln. Lei;

• Regiunea de Dezvoltare Centru            31proiecte

369,3 mln. Lei; 

• Regiunea de Dezvoltare Sud                 21 proiecte               

316,4 mln. Lei.



Repartizarea sectorială a proiectelor de 

dezvoltare regională:

- Drumuri – 24 proiecte, alocate 378,4 mil.lei;

- Apă și canalizare – 23 proiecte, alocate 278,3 mil.lei;

- Îmbunătățirea factorilor – 12 proiecte, alocate 109,2 mil.lei;

de mediu

- Atractivitatea turistică – 10 proiecte, alocate 103,7 mil.lei.

- Susținerea dezv. – 7 proiecte, alocate 84,5 mil.lei;

sectorului privat

- Eficiență Energetică – 3 proiecte, alocate 43,0 mil.lei.



Indicatori sectoriali obținuți:

În domeniul aprovizionării cu apă potabilă și servicii de 

canalizare au fost:

- Construite 140 km rețele de apeduct și canalizare;

- Construite 2 stații de tratare;

- Construite 2 stații de epurare a apelor reziduale;

- Beneficiari circa 144 mii cetățeni din 44 localități.



Indicatori sectoriali obținuți:

În domeniul infrastructurii drumurilor au fost:

- Construite 23,48 km de drumuri;

- Renovate 56,62 km de drum;

- Beneficiari circa 430 mii locuitori din 79 localități.



Indicatori sectoriali obținuți:

În domeniul gestionării deșeurilor menajere solide au fost:

- Construite 4 poligoane în orașele Telenești, Hîncești, 

Nisporeni, Biruința (r. Sîngerei)

- Construite 1266 platforme pentru amplasarea 

containerelor de colectare a DMS;

- Procurate 15 478 containere de diferite dimensiuni;

- Procurate 41 unități de tehnică specializată procurate și 

prese de balotat plastic.



Indicatori sectoriali obținuți (I):

În domeniul susținerii sectorului privat a  (au) fost:

- Conectate la utilitățile publice subzonele nr. 1-3 a ZEL „Bălți (28 

companii beneficiare, 3251 de locuri de muncă noi create);

- Inaugurat Incubatorul de afaceri din com. Larga, Briceni; Sunt amenajate 

spații pentru 22 de antreprenori din 8 localități partenere în cadrul 

proiectului (suprafața reabilitată de circa 850 m2);

- Construit unui nou sistem de aprovizionare cu apă și canalizare intern și 

extern la Parcul industrial Răut din mun. Bălți (8 companii beneficiare, 

circa 360 locuri de muncă create);

- Construită Casa de ambalare pentru păstrare și procesare a fructelor și 

strugurilor în satul Costești, raionul Ialoveni (2880 m2 suprafața 

obiectului construit, 40 persoane angajate, 150 de fermieri beneficiari);

- Inițiate lucrările de construcție a infrastructurii edilitare pentru Parcul 

industrial din or. Edineț.



Indicatori sectoriali obținuți:

În domeniul turismului a fost:

• Lansată activitatea Centrului de tineret și sport din or. Căușeni 

cu o suprafață de 4636 m.p. și peste 400 de utilizatori 

săptamînali. 

• Construit drumul de acces către muzeul „Alexei Mateevici” din s. 

Zaim, r. Căușeni(circa 4000 vizitatori anuali, dintre care 1000 

străini).

• Reconstruit Palatul de cultură din or. Ungheni. (circa 33000 de 

vizitatori și beneficiari anuali ).

• Amenajat teritoriul Centrului Cultural Intercomunitar din s. 

Băhrinești, r-ul Florești și dotată Sala Multimedia din cadrul 

centrului, cu inventar și mobilă.



Indicatori sectoriali obținuți (II):

• Construit și amenajat un popas turistic în cadrul 

proiectului Amenajarea traseului Eco - turistic Pădurea 

Domnească, în componența căruia sunt 3 case de 

vacanță și 5 foișoare;

• Reconstruit muzeului și amenajat parcul din satul Țaul; 

• Sporită atractivitatea turistică a zonei centru prin 

consolidarea patrimoniului existent din raionul Orhei 

(44400 vizitatori anuali, 5 clădiri istorico-arhitecturale 

renovate și amenajate, 3 parcuri amenajate).



Indicatori sectoriali obținuți:

În domeniul eficienței energetice a fost:

- Instalat sistemul de iluminare stradală în 6 localități din 

com. Tătărăuca Veche, r. Soroca;

- Sporită eficiența energetică a unor blocuri din cadrul 

spitalului regional Orhei.



Au fost elaborate un șir de publicații importante:

• Manualul pentru elaborarea unei Strategii Naționale de Dezvoltare 

Regională;

• Broșura „Transferul experiențelor de succes ale statelor-membre 

ale UE  în domeniul dezvoltării regionale și planificării spațiale”;

• Ghid privind „Dezvoltarea regională în Republica Moldova”;

• Proiectele-pilot pentru dezvoltarea regională în Republica 

Moldova: „Metodologie de studiu de caz”;

• Dezvoltarea regională în Moldova: „7 sesiuni de instruire privind 

ceea ce trebuie să cunoașteți despre coeziunea economică, 

socială și teritorială”;

• Broșura: „Spre un sistem integrat al planificării spațiale și 

dezvoltării regionale”.



Au fost elaborate un șir de publicații importante:

• Broșura: „Un nou cadru legal pentru o nouă politică de 
dezvoltare regională în RM”;

• Broșura: „Dezvoltare Regională. Profilele investiționale 
pentru Sectorul Public al RM”;

• ”Transmiterea bunurilor mobile și imobile obținute în urma 
implementării proiectelor de dezvoltare regională și 
metodologia de întreținere a acestora”;

• ”Ghidul privind elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-
economică” la nivel de localitate, raion;

• Ghid metodologi: „Planificare strategică integrată la nivel 
regional și local”;

• Îndrumar metodologic: „Elaborarea Strategiilor de 
Dezvoltare Regională”.



Colaborarea cu partenerii de 

dezvoltare



Ministerul Federal German pentru Cooperare 

Economică și Dezvoltare

Proiectul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova

Scopul: Îmbunătățirea serviciilor publice locale în satele și orașele 

din RM

Componente:

1. Servicii publice locale;

2. Planificare și Programare Regională;

3. Suportul complementar German pentru sectorul privat.

Suma proiectului: 23,9 Mln. Euro

Co-finanțare din partea UE – 5,0 mln. Euro, România – 0,7 mln.

Euro; Guvernul Suediei – 5,5 mln. Euro ș.a.



Proiecte pilot implementate cu suport financiar 

german

1. Măsuri de îmbunătățire a managementului deșeurilor solide în 

raioanele Șoldănești, Florești și Rezina (36,1 mil.lei)

2. Măsuri de îmbunătățire a serviciilor de provizionare cu apă și 

canalizare în raioanele Cahul și Rîșcani   (33,4 mil.lei);

3. Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice în raioanele 

Orhei și Soroca (20,2 mil.lei)



Alte activități implementate cu suportul 

partenerilor de dezvoltare

• Elaborate 11 programe regionale sectoriale pentru domeniile: 

MDS, AAC, EE, DRL;

• Identificate 203 idei de proiect, dintre care selectate pentru 

examinare 120 idei de proiect;

• Aprobate de către pentru dezvoltare de către Comisia 

interministerială următoarele proiecte:

- EE - 13 proiecte, în sumă de 11,8 mln. Euro; 

- MDS - 3 proiecte, în sumă de 26,1 mln. Euro;

- DRL - 19 proiecte, în sumă de 29 mln. Euro;

- AAC - 12 proiecte, în sumă de 40 mln. Euro.



Cooperare financiară bilateral-germană prin 

intermediul băncii KfW

Proiectul: Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul

Scopul: Îmbunătățire în rețeaua de distribuție a apei și canalizare în

raionul Cahul și în alte conducte consolidate de aprovizionare;

Suma estimativă a proiectului: Circa 25 mil.euro

Activități realizate:

Inițiată procedura de achiziție internațională pentru contractarea

experților care vor elabora studiul de fezabilitate. Pînă la finele anului

curent se preconizează semnarea contractului.

Elaborarea Studiului de fezabilitate va dura 12 luni, după care vor fi

inițiate lucrările de construcție propriu-zise.



Agenția pentru Dezvoltare Internațională a 

Statelor Unite (USAID)

Proiectul: Susținere a autorităților publice locale 

Scopul: Co-finanțare a proiectelor specifice de dezvoltare a 

infrastructurii locale

Suma: 2.000.000 USD



Mulțumesc pentru atenție!

Valerian BÎNZARU

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Șef Direcția generală dezvoltare regională

tel.: (022)204-594

fax.: (022)204-43

e-mail: valerian.binzaru@mdrc.gov.md


