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Analiza reglementărilor naționale (și 

internaționale)  privitor la statisticile regionale

- HG nr. 808 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea 

Planului de Acțiuni privind implementarea AA (capitolele 6 

și 20);

- Legea nr. 412 din 09.12.2004 privind statistica oficială;

- Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova;

- Regulamentul CE nr. 1023-2003 privind Nomenclatorul 

Unităților teritoriale de Statistică



Au fost examinate multiplele aspecte al 

indicatorilor specifici politicii de dezvoltare 

regională

• Indicatori structurali – utilizați pentru a măsura progresul

de implementare al Agendei de la Lisabona (anul 2000);

• Utilizarea statisticilor regionale pentru politica de

coeziune – un portofoliu de indicatori grupați în funcție

de obiectivele Strategiei EUROPA 2020, care sunt

calculați și publicați de către EUROSTAT pentru

măsurare coeziunii la nivel sub-național.



Lista indicatorilor statistici regionali, utilizați pe 

scară largă în elaborarea și implementarea 

politicilor publice și propuși pentru colectare și 

examinare în RM

Lista indicatorilor prezentate conform următorilor grupe de 

indicatori:

- Localizarea, aria și urbanizarea;

- Economie;

- Social, Capital Uman;

- Infrastructura;

- Mediu;



Indicatori de monitorizare a obiectivelor specifice ale 

SNDR 2016-2020 ajustate la prevederile acquis-ului 

comunitar

Pentru obiectivul general:

- PIB-ul regional; 

- Nivelul de sărăcie în regiuni;

- Indicele de disparitate;

- Nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră.



Pentru Obiectivul specific 1 „Acces asigurat la 

servicii și utilități publice calitative”:

• Rata de conectare a servicii îmbunătățite de aprovizionare 

cu apă, % (urban/rural);

• Rata de conectare la servicii de canalizare, % (urban/rural);

• Rata de acoperire cu servicii de MDS, % (urban/rural);

• Numărul de spații neconforme de depozitare (nr.).



Pentru Obiectivul specific 1 „Acces asigurat la 
servicii și utilități publice calitative”:

• Consumul de energie a clădirilor publice prin eficiența 

energetică (kWh/mp);

• Suprafața renovată a clădirilor publice prin eficiența 

energetică (mp);

• Numărul de cooperări intercomunitare stabilite pentru 

gestionare serviciilor publice (nr.);

• Ponderea drumurilor locale și regionale calificate în stare 

bună.



Pentru Obiectivul specific 2 „Creștere economică 

sustenabilă asigurată în regiuni”:

• Valoarea adăugată brută regională;

• Investiții pe cap de locuitor la nivel regional (mil. lei);

• Productivitatea muncii în regiunile de dezvoltare (mii lei);

• Investiții capitale în parcurile industriale, ZEL;

• IMM/1000 locuitori (nr.); 

• Numărul obiectivelor turistice reabilitate / amenajate (nr.).



Pentru Obiectivul specific 3 „Guvernanță 

îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale”:

• Legi și acte normative aprobate și ajustate; 

• Nivelul de satisfacție a populației privind implementare 

politicii de dezvoltare regională;

• Numărul proiectelor de dezvoltare regională finanțate / 

cofinanțate din alte fonduri naționale;

• Nivelul de satisfacție a populației pentru serviciile dezvoltate 

în rezultatul proiectelor de dezvoltare regională;

• Nivelul de satisfacție a populației pentru activitatea 

instituțiilor de dezvoltare regională.



Planul de acțiuni al SNDR 2016-2020

Elaborat în conformitate cu:

- Prevederile HG  nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile 

de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de 

politici;

- Prevederile proiectului SNDR, compartimentul „cu privire la 

regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de 

documentele de politici”;

- Recomandările raportului de evaluare a SNDR 2010-2012 

și SNDR 2013-2015;

- Obiectivele specifice ale proiectului strategiei și a masurilor 

de implementare.



Măsurile de implementare ale Obiectivului specific 

1 „Acces asigurat la servicii și utilități publice 

calitative”

- Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și 

locală;

- Dezvoltarea principiilor de regionalizare a serviciilor 

publice în domeniul MDS și AAC;

- Dezvoltarea principiilor de prioritizare a intervențiilor în 

infrastructura rutieră regională și locală;

- Implementarea Programului naţional pentru eficienţă 

energetică 2011-2020 și a planurilor naţionale de acţiuni 

în domeniul eficienţei energetice.



Măsurile de implementare ale Obiectivului specific 

2: „Creștere economică sustenabilă asigurată în 

regiuni”

- Consolidarea rețelei de centre urbane;

- Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare

- Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și 

locale de afaceri;

- Dezvoltarea potențialului turistic al RD prin amenajarea 

destinațiilor turistice și sporirea vizibilității turistice.



Măsurile de implementare ale Obiectivul 3: 

Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării 

regionale

• Perfecționarea cadrului legal si normativ in domeniul 

dezvoltării regionale si aferent acestuia;

• Consolidarea cadrului instituțional si a potențialului 

administrativ;

• Eficientizarea sistemului de monitorizare și evaluare a 

implementării SNDR.



Mulțumesc pentru atenție!

Dorin ANDROS

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Șef Direcția politică și cooperare regională

tel.: (022)204-543

e-mail: dorin.andros@mdrc.gov.md


