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I. Cadrul general al dezvoltării regionale 

1.1. Cadrul legal și normativ al dezvoltării regionale 

Prevederile politicii de dezvoltare regională a țării cu realizate în strictă conformitate cu 

Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltare regională, astfel încît acesta este 

documentul suprem care stă la baza elaborării altor acte de reglementare în domeniu. 

Alte acte de reglemntare în domeniu sunt: 

1. HG nr. 127 din 08.02.2008 privind realizarea Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind 

dezvoltarea regională – reprezintă un act normativ, constituit pentru a reglementa 

activitatea unor instituții de cu un rol major în procesul de realizarea a obiectivelor 

politicii de dezvoltare regională, după cum urmează: 

- Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

- Consiliile Regionale pentru Dezvoltare 

- Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională 

- Agențiile de Dezvoltare Regională. 

2. HG nr. 1305 din 21.11.2008 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale – reprezintă un act normativ care prezintă componența 

nominală a CNCDR. 

3. HG  nr.   din      cu   privire   la   aprobarea   Strategiei   Naționale de 

Dezvoltare Regională – act normativ ce documentul intern principal de planificare 

strategică pe termen mediu, care determină obiectivele de dezvoltare a Republicii 

Moldova şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. 

Strategia serveşte drept instrument unic de integrare a cadrului strategic existent, de 

racordare cu procesul de planificare bugetară (CBTM) cu cadrul de politici şi de 

asimilare a asistenţei tehnice şi financiare externe.Obiectivele Strategii sunt în corelare 

cu Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare 

regională în perioada. 

4. HG nr. 933 din 18.12.12 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program –  act 

normativ consituit ce reprezintă un document de programare pe termen scurt al 

implementării politicii de dezvoltare regională, elaborat în baza strategiilor de 

dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, ce includ programele şi 

proiectele prioritare de dezvoltare regională care urmează a fi realizate. DUP este 

elaborat de către autoritatea națională de implementare a politicii de dezvoltare 

regională și aprobată de către Guvern, după avizare pozitivă a Consiliului Național  de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale. 

Totoadtă cadrul de reglementare al dezvoltării regionale mai conține și alte documente 

de politici importante, după cum urmează: 

1. Strategia Naţională de Dezvoltare (SND)reprezintă documentul de politici de cel mai 

înalt nivel, care identifică prioritățile de dezvoltare ale țării pe termen mediu și 

reprezintă o responsabilitatea asumată de Guvern la implementarea politicilor de stat 

în diferite aspecte prioritare pentru țară. Prezentul document este elaborat în cadrul 

Cancelarie de Stat și adoptat de către Parlament. 

2. Strategiile de dezvoltare regională (SDR) reprezintă documente de politici publice 

care au în vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu a regiunii. Strategia este coerentă 

cu cele mai importante documente de politici în domeniul dezvoltării regionale. 

Strategiile sunt elaborate de către agențiile de dezvoltare regională conform unei 

metodologii înaintate de către autoritatea națională de implementare a politicii în 

domeniu și sunt aprobate de către consiliile regionale pentru dezvoltare din regiunile 

respective.
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3. Planul Operaţional Regional (POR) al regiunii de dezvoltare reprezintă o parte 

componentă a Strategiei de dezvoltare a fiecărei regiuni, care formează cadrul de 

implementare a ei. Obiectivul general al POR este de a crea platforma de implementare 

a Strategiei prin ciclul de programe și activități prioritare pe termen mediu prin 

mobilizarea capacităţilor actorilor regionali şi ai grupurilor de interes, încurajînd 

angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea regională şi locală prin soluţionarea 

problemelor şi utilizarea durabilă a resurselor. Acest documentel de planificare de 

nivel regional de asemenea, sunt elaborate de către agențiile de dezvoltare regională și 

sunt aprobate prin decizia consiliilor regionale pentru dezvoltare din regiunile 

respective. 

1.2 Obiective și principii ale dezvoltării regionale 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, politica de dezvoltare regională în 

Republica Moldova se realizează conform următoarelor principii: 

Eficienţa  -          buna utilizare a resurselor naturale, umane, financiare şi    a celor 

de  producţie pe întreg teritoriul Republicii Moldova; 

Echitatea - drepturi egale de acces la valorile economice, sociale şi culturale 

pentru toţi  cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de locul lor de trai; 

Durabilitatea -  caracterul  viabil  din  punct  de  vedere  tehnic,  financiar  şi  instituţional

 al măsurilor, programelor şi proiectelor, finanţate, 

de dezvoltare  regională; 

Planificarea - elaborarea şi efectuarea, în concordanţă cu Strategia naţională de 

dezvoltare şi strategia de dezvoltare regională, a 

măsurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, 

care au obiective, priorităţi şi mecanisme clar definite; 

Coordonarea - concordarea, atît la nivel  naţional,  cît  şi  la  nivel  regional,  a  măsurilor

 şi obiectivelor pentru susţinerea dezvoltării regionale; 

Parteneriatul   -    cooperarea  autorităţilor   publice  centrale  şi   locale,  sectorului public 

şi privat,   societăţii   civile   în   activitatea  de  planificare, 

elaborare şi  implementare      a      măsurilor      privind 

susţinerea dezvoltării regionale; 

Transparenţa - claritatea în procesele alocării, distribuirii şi utilizării mijloacelor 

pentru  realizarea  strategiilor,  programelor  şi proiectelor 

de dezvoltare regională. 

Tot odată, obiectivele generale identificate întru realizarea politicii de dezvoltare 

regională a țării sunt: 

- obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova; 

- reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni şi 

din interiorul lor; 

- consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea 

social-economică a regiunilor; 

- susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale 

orientate spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii 

lor cu strategiile şi programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare. 
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Principiile și obiectivile identificate anterior sunt prevăzute în textul Legii nr. 438-XVI 

din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. În acest context este 

important să menționăm, că cu excepția prevederilor legale sunt elaborate și documentele de 

politici la nivel național (SNDR) și regional (SDR), astfel încît pentru fiecare din aceste 

documente sunt identificate pricinpii și priorități specifice nivelului de reglementare, dar care 

nu contravin prevederilor documentelor sus poziționate ale domeniului de aplicare și ale 

politicilor sectoriale implementate la nivel național. 

1.3 Cadrul instituţional al politicii de dezvoltare regională 

Politica de dezvoltare regională, prin amploarea dezvoltării ei, este o politică ce  corelează 

în sine mai multe domenii de activitate, ceea ce face ca un număr mare de actori instituţionali să 

fie implicaţi în elaborarea şi implementarea ei. 

Cadrul legal al dezvoltării regionale prevede instituționalizarea domeniului respectiv prin 

constituirea și activitatea următoarelor instituții: 

1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) - autoritate de 

implementare a politicii de dezvoltare regională. Structura internă a Ministerului 

responsabilă pentru organizarea și realizarea sarcinilor sectoriale de dezvoltare 

regională la nivel național. DGDR este constituită din 3 subdiviziuni (în conformitate 

cu Hotărîrii Guvernului nr. 662 din 10.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului, 

structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor): 

- Direcția politică și cooperare regională 

- Direcția relații cu instituțiile de dezvoltare regională 

- Secția statistică regională 

2. Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) - structură 

funcţională de competenţă generală, fără personalitate juridică, constituită în scopul 

aprobării, promovării şi coordonării la nivel naţional a obiectivelor politicii de 

dezvoltare regională 

3. Consiliile Regionale pentru Dezvoltare (CRD) - structuri funcţionale reprezentative 

fără personalitate juridică create în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare pentru 

elaborarea, promovarea şi coordonarea implementării programelor de dezvoltare la 

nivel regional 

4. Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională (FNDR) - sursa de finanţare a 

programelor şi proiectelor orientate spre atingerea obiectivelor de dezvoltare 

regională, acesta activează în baza Regulamentului de activitatea aprobat prin 

hotărîrea Guvernului nr. 127 din 08.02.2008. Alocaţiile anuale din bugetul de stat la 

Fond reprezintă 1% din veniturile aprobate pentru anul respectiv, cu excepţia 

veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie, precum și alte surse care nu 

contravin legislației; 

5. Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) - reprezintă instituţii publice  necomerciale, 

subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, create pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare regională şi a planului operaţional, executarea 

deciziilor consiliilor regionale de dezvoltarea şi atragerea de fonduri suplimentare. 

ADR - urile sunt constituite din următoarele subdiviziuni: 

- Secția probleme strategice și planificare 

- Secția managementul proiectelor 

- Secția achiziții publice 

- Secția finanțe și contabilitate 
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- 1 Jurist 

- 1 specialist în comunicare 

Astfel, cadrul instituțional al dezvoltării regionale este operațional și funcțional, fiind 

asigurată realizarea tuturor obiectivelor politicii de dezvoltare regională. Activitatea acestor 

instituții, cu excepția Ministerului, este desfășurată în conformitate cu Regulamentele de 

activitate ale acestora aprobate prin HG nr. 127 din 08.02.2008 privind realizarea Legii nr. 438 

din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională. 

1.4 Finanțarea dezvoltării regionale 

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, conform prevederilor Legii privind 

dezvoltarea regională, este sursa principală de finanțare a programelor și proiectelor orientate 

spre atingerea obiectivelor de dezvoltare regională. Acest fond se creează din alocațiile anuale 

din bugetul de stat, care reprezintă 1% din veniturile aprobate. 

Modul de finanțare și utilizare a mijloacelor Fondului este stabilit de către Guvern. În acest 

context, prin HG nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii  nr.438 

– XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova a fost 

aprobat regulamentul de formare și utilizare a mijloacelor FNDR. 

Sarcinile și responsabilitățile specifice privind gestionarea FNDR sînt stipulate în 

Manualul operațional al Fondului, care este aprobat de către Consiliul Național de Coordonare 

a Dezvoltării Regionale. 

Mijloacele Fondului sunt alocate doar pentru proiectele incluse în Documentul Unic de 

Program, aprobat prin Hotărîre de Guvern. 

Astfel, anual, la propunerea consiliilor regionale pentru dezvoltare, Consiliul Național 

stabilește volumul alocațiilor financiare pentru fiecare proiect de dezvoltare regională. La 

stabilirea nivelului de finanțare, membrii Consiliului Național se ghidează de conceptele 

proiectelor, de impactul regional în urma implementării lor, de existența dezechilibrelor în 

dezvoltarea regiunilor (localităților), existența zonelor defavorizate, precum și de principiul 

finanțării echivalente a fiecărei regiuni. 

Sursele financiare destinate implementării proiectelor se aprobă a fi realizate prin 

intermediul MDRC, ordonatorul principal de credite care ulterior le disburseză agențiilor de 

dezvoltare regională pentru desfășurarea licitațiilor de achiziție a bunurilor și serviciilor în 

cadrul fiecărui proiect. 

Finanțarea cheltuielilor pe proiectele din contul FNDR se efetuează în strictă conformitate 

cu metodologiile aprobate pentru finanțarea proiectelor investiționale. 

 

II. STATUTUL AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 
2.1. Dispoziții generale (Forma organizatorico-juridică, sediul, denumirea, obiectivele 

de activitate) 

Agenţie de dezvoltare regională - instituţie publică necomercială, de utilitate publică, 

executoare de buget, care este creată şi funcţionează în domeniul dezvoltării regionale pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare regională şi planului operaţional regional. 

Activitatea ADR este reglementată de Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind 

dezvoltarea regională în Republica Moldova. De asemenea, agențiile își desfășoară activitatea 

în conformitate un Regulament aprobat de către CNCDR și elaborat în conformitate cu 

regulamentul - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 127 din 08.02.2013 cu privire la 

măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională 

în Republica Moldova. Un alt document care ghidează activitatea agenției este prezentul Manual 

Operațional al ADR, aprobat prin decizia CNCDR și care constituie un ghid metodologic cu 

privire la activitățile realizate în cadrul agenției în conformitate cu regulamentul aprobat. 
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Totodată, Agenția este o instituție intermediară, care desfășorară activități cu privire la 

implementarea proiectelor de dezvoltare regională şi a formării activelor, care ulterior urmează 

a fi transmise în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare. Agenţia 

nu poate fi beneficiarul patrimoniului creat în urma implementării politicii de dezvoltare 

regională. Patrimoniul, care urmează a fi îmbunătăţit în urma implementării politicii de 

dezvoltare regională, este preluat de Agenţie în gestiune temporară, în scopul strict determinat 

în contractul respective. 

Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a agenţiei se efectuează conform 

devizelor aprobate de autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională. Evidența 

contabilă, raportarea financiară şi salarizarea angajaţilor agenției se efectuează în baza normelor 

stabilite pentru entităţile cu autonomie financiară. 

Orice venituri pe care agenţia le obţine din activitate economică se utilizează după 

coordonare cu consiliul regional şi aprobare de către autoritatea de implementare a 

politicii de dezvoltare regională. 

Agenția de Dezvoltare Regională asigură realizarea politicilor de dezvoltare regională în baza 

Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională, Strategiei de Dezvoltare Regională și a Planului 

Operațional Regional, și realizează secretariatul Consiliului Regional pentru Dezvoltare. 

Forma organizatorico-juridică: 

ADR este persoană juridică cu statut de instituție publică necomercială cu autonomie 

financiară subordonată MDRC. Agenția dispune de conturi bancare în băncile comerciale din 

Republica Moldova, ștampilă cu stema de stat, denumire în limba de stat și antet. 

Agenţia îşi desfăşoară activitatea în baza mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare 

Regională, donaţii şi granturi (din partea organizaţiilor donatoare internaţionale sau altor entităţi 

private şi publice) şi a altor surse ce nu contravin legislaţiei. 

Denumirea: 

Denumirea Agenției de Dezvoltare Regională va include abrevierea ADR și denumirea 

deplină a regiunii de dezvoltare corespunzătoare. 

Agenția poate deține propriul logo (simbol, deviză) care să exprime viziunea și misiunea 

acesteia și a regiunii. 

Amplasarea, sediul: 

Locația geografică a este centrul regional, care este stabilit conform alin. (2) art.3 al Legii 

privind dezvoltarea regională. 

Obiectivele de activitate: 

ADR își desfășoară activitatea pentru atingerea obiectivului fundamental al Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare Regională aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 04.09.2013 

(anexa 3) şi anume crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin 

consolidarea fundamentului pentru o creştere economică durabilă. Reieşind din priorităţile 

naţionale pe termen mediu, în general, ADR va implementa prevederile SDR. 

2.2. Misiunea agenției 

Misiunea ADR este de a mobiliza eforturile instituţionale spre asigurarea dezvoltării 

durabile şi echilibrate a Regiunii de Dezvoltare în baza normelor și standardelor europene pentru 

asigurarea unui trai decent al locuitorilor regiunii de dezvoltare. 

2.3. Funcțiile de bază și atribuțiile 

Agenţia își exercită atribuţii în conformitate cu Regulamentul de activitate al ADR 

elaborat în conformitate cu prevederile HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de 
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realizare a Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova (anexa 2): 

• Asigurarea realizării politicilor și programelor naționale de dezvoltare regională; 

• Dezvoltarea capacităților APL-lor din RD în vederea absorbției de fonduri pentru 

dezvoltare; 

• Diagnosticarea și analiza potențialului de dezvoltare a RD; 

• Identificarea și promovarea proiectelor de interes local, regional și interregional; 

• Integrarea resurselor locale, naționale și internaționale prin intermediul proiectelor cu 

scopul realizării programelor de dezvoltare a RD; 

• Regionalizarea serviciilor concentrate la nivel național; 

• Promovarea parteneriatului public privat în RD; 

• Promovarea RD și atragerea investițiilor străine; 

• Dezvoltarea colaborării cu instituții similare ADR–lui din Uniunea Europeană și 

participarea la implementarea proiectelor transfrontaliere. 

• Elaborează strategii, planuri, programe şi proiecte de dezvoltare regională; 

• Coordonează procesul de implementare a strategiilor, planurilor, programelor şi 

proiectelor de dezvoltare regională; 

• Monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi 

proiectelor de dezvoltare regională; 

• Prezintă rapoarte anuale despre implementarea strategiilor de dezvoltare regională 

consiliului regional, autorităţii de implementare a politicii de dezvoltare regională şi 

Consiliului Naţional; 

• Atrage surse externe pentru implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de 

ezvoltare regională; 

• Acordă suport informaţional, metodologic şi consultativ consiliului regional şi 

autorităţilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării echilibrate şi 

durabile a regiunii 

• Contribuie la fortificarea cooperării societății civile și sectorului privat în domeniul 

socio-economic al regiunii; 

• Asigură lucrările de secretariat ale consiliului regional. 

2.4. Managementul agenției (Organigrama, procesul de organizare a activității în 

agenție, resurse umane: angajare, instruire, evaluarea performanțelor) 

Structura de management și componenţa cadrelor este aprobată de către MDRC la început 

de an, odată cu aprobarea bugetului agenției. Personalul ADR este angajat conform 

organigramei de mai jos. 
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Ea poate fi modificată, completată, extinsă la demersul justificat al directorului ADR cu 

aprobarea de către MDRC și MF. Structura organizațională asigură realizarea deplină a 

funcțiilor, sarcinilor și proceselor ADR conform legislației. 

Angajații ADR nu au statut de funcționar public. Responsabilitățile lor sînt expuse în fișele 

post (anexa 4: model de fișă de post), care sînt aprobate de directorul ADR. Personalul agenţiei 

urmează să respecte regulile de evitare a conflictului de interese, prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

Procesul de organizare a activității în Agenție: 

O sarcină cheie a mangerilor ADR este de a organiza resursele în mod optimal, pentru a 

asigura realizarea eficace a funcțiilor principale. Numirea și promovarea în funcție se bazează 

pe merit și nu are loc discriminarea pe bază de gen, stare familială, orientare sexuală, rasă, 

culoare, apartenență etnică, sau națională, religie invaliditate, proveniență teritorială sau vîrstă. 

Personalul este încurajat să obțină expertiza adecvată profesională, de management și de alt  tip, 

necesară pentru atingerea obiectivelor Agenției 

Resurse umane: angajare, instruire, evaluarea performanțelor: 

Angajarea se efectuează în condițiile stabilite de prevederile Codului muncii pe criteriul 

aptitudinilor și competențelor profesionale. Directorul ADR este responsabil pentru recrutarea, 

menținerea și motivarea personalului. 

Angajarea cadrelor ADR va avea loc prin semnarea contractului de muncă cu fiecare 

angajat. La etapa încheierii contractului de muncă, persoana angajată trebuie să prezinte 

directorului ADR şi/sau persoanei desemnate de acesta următoarele documente: 

1. buletinul de identitate; 

2. cartea de muncă, cu excepţia cazului, în care persoana se angajează la primul său loc 

de muncă; 

3. copii ale diplomei de studii universitate, a certificatelor de calificare, care ar dovedi 

studiile specializate necesare; 

4. dovada îndeplinirii serviciului militar sau un document echivalent pentru recruţi sau 

persoanele trecute în rezervă; şi 

5. alte documente, în cazurile aplicabile, conform legislaţiei. 

DIRECTOR 
ADR 

- Jurist (0,5) 

- Specialist în 
comunicare (1) 

SECŢIA 

STRATEGICĂ 

SECŢIA 

L PROIECTELOR 

SECŢIA FINANŢE 

ŞI ACHIZIŢII 
SECŢIA 

 

 

- Şef secţie (1) 
- Specialist în 
planificare strategică 
şi programare (4) 

- Şef secţie (1) 
- Specialist în 

elaborarea, 
implementarea şi 
monitorizarea 

proiectelor (5) 

- Manager de oficiu (1) 
- Specialist cadre (0,5) 
- Personal tehnic: 

a) Şofer (1) 
b) Derdicătoare (1) 

- Şef secţie (1) 
- Specialist finanţe 
şi contabilitate (1) 
- Specialist în 
achiziţii publice (1) 
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Totodată, eliberarea din funcție a angajatului se realizează în conformitate cu prevederile 

articolului 86 al Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003 și sunt prevăzute 

în mod obligatoriu în contractile individuale de muncă. 

Contractul individual de muncă (anexa 5) se va pregăti în două exemplare, care vor fi 

semnate de către directorul ADR şi angajat şi care va fi înregistrat cu un anumit număr în 

registrul contractelor de muncă, pe el se va aplica ștampila ADR. Un exemplar al contractului 

individual de muncă împreună cu fișa de post se va înmîna angajatului. Celălalt exemplar va 

rămîne la ADR. Prevederile descrierilor funcţiunilor de personal trebuie incluse pe deplin şi să 

fie o parte componentă a contractului de muncă. 

Salariul tuturor angajaţilor ADR va fi aprobat de MDRC. Salariul se va stabili în 

conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003, Legea salarizării 

nr. 847 din 14.02.2002, HG nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din 

unitățile cu autonomie financiară, HG nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantulmul minim 

garantat al salariului în sectorul real și Regulamentul de organizare și funcționare a Agențiilor 

de Dezvoltare și Regională. Suplimentele, plăţile premiale şi indemnizaţiile se vor stabili în baza 

Regulamentului aprobat de MDRC, fiind luate în calcul următoarele aspecte (anexa 6): 

a. durata generală de muncă şi/sau munca în condiţii deosebite, care v-or fi stipultae în 

contractele individuale de muncă; 

b. performanţele individuale ale angajaţilor şi rezultatele muncii lor care vor fi evaluate 

de către directorul ADR; 

c. Altele, conform legislaţiei. 

Confidenţialitate. Toate contractele de angajare ale angajaţilor ADR trebuie să includă o 

clauză cu privire la confidenţialitate în raport cu natura activităţilor ADR, în mod special, în 

raport cu informaţie şi date specifice despre persoane, instituţii, proiecte sau alte activităţi, 

obţinute de angajatul ADR în virtutea realizării obligaţiunilor de serviciu. În cazul directorului 

ADR şi a altor persoane cu funcţii şi posturi explicite de management, clauza va fi obligatorie 

pe durata angajării plus un an întreg după concediere. Prevederile acestei clauze nu se referă la 

informaţia solicitată şi dezvăluită de Agenţie în baza Legii cu privire la accesul la informaţie și 

în scopul promovării agenției. La fel, în contracte se va include o clauză cu privire la conflictul 

de interese. În ea se va stipula explicit că implicarea personală şi/sau financiară a angajaţilor 

ADR în alte organizaţii eligibile pentru obţinerea finanţării pentru dezvoltarea regională va fi 

tratată ca conflict de interese conform legislaţiei (vezi, Articolele 190 şi 191 din Codul Civil şi 

Legea Nr. 16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese). Clauza trebuie să indice 

clar ce trebuie să facă angajatul dacă se află sau a nimerit într-o situaţie suspectată că ar putea fi 

conflict de interese şi sancţiunile prevăzute de lege în raport cu persoanele care cu bună ştiinţă 

se plasează în conflict de interese şi nu declară aceasta. 

Instruire. Agenția anual elaborează un plan de instruiri și formare profesională continuă 

necesar colaboratorilor, care este expediat MDRC pentru aprobare. În comun acord se  stabilesc 

tematicele și perioada realizării instruirilor. Directorul este obligat să creeze  condițiile necesare 

și să favorizeze formarea profesională continuă și tehnică a specialiștilor. Activitatea 

colaboratorilor, care îmbină munca cu studiile, se desfășoară conform legislației în vigoare. 

Specialiștii ADR au dreptul la formare profesională, inclusiv la obținerea unei  profesii sau 

specialități noi. În contractele individuale de muncă poate fi menționat faptul că salariații se 

obligă să lucreze în agenție o anumită perioadă de timp, după absolvirea cursurilor de instruire 

achitate din contul agenției, sau în cazul în care angajații agenției își realizează instruirile din 

contul bugetului de stat atunci aceaștia își desfășoară activitatea într-o altă instituția de stat, 

conform prevederilor legislației în vigoare. În cazurile de detașare a specialiștilor în vizite de 

studiu, agenția va asigura pregătirea pentru plecare prin: facilitarea obținerii vizei, asigurarea 

medicală, biletelor de transport tur-retur, cazarea și alte facilități 
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stipulate conform legislației în vigoare, dar și Regulamentului cu privire la detașarea 

angajaților ADR. (anexa 7) 

Evaluarea performanțelor. Colaboratorii ADR sînt evaluați anual de către comisia de 

evaluare, constituită pe principii paritare între reprezentanții ADR și MDRC. Evaluarea constă 

în stabilirea de către comisie a gradului de dezvoltare profesională a specialistului agenției pe 

parcursul unui an. Specialistul cadre, informează colaboratorii agenției, contra semnătură, 

despre recomandările comisiei de evaluare și termenii de înlăturare a lacunelor depistate în 

activitatea specialiștilor și secțiilor. Comisia de evaluare poate stabili termeni de evaluare 

repetată. În dependență de rezultatele procesului de evaluare, angajatul fie va fi promovat, fie 

își va desfășura în continuare activitatea profesională, fie va fi demis din funcție în conformitate 

cu prevederile legislației în vigoare. 

ADR poate elabora şi institui un sistem propriu de evaluare a personalului. Acesta va fi 

considerat ca o abordare structurată de autoperfecţionare şi va constitui un acord între angajatul 

şi directorul ADR. Acest sistem de evaluare nu va avea legătură cu sistemul de remunerare al 

angajaţilor. 

Utilizarea informației de către colaboratorii ADR. Dezvăluirea şi utilizarea informaţiei 

oficiale de către ADR şi angajaţii săi şi accesul populaţiei la aceasta trebuie să aibă loc conform 

cadrului legislativ şi regulator (Legea cu privire la accesul la informaţie Nr. 982 din 11 mai 

2000). Politica ADR este de a respecta acest cadru legislativ şi, în consecinţă, unele prevederi 

devin obligatorii pentru toţi membrii personalului său. 

Angajatul trebuie să respecte limitele cu privire la accesul la informaţie conform 

prevederilor legii cu scopul de a proteja informaţia confidenţială, viaţa personală şi securitatea 

națională, precum şi de a asigura securitatea informaţiei pentru care este responsabil şi a o 

proteja de acces neautorizat, modificare sau distrugere neautorizată. Doar angajaţii autorizaţi 

vor comunica cu mediile de informare în masă din numele ADR. Angajaţii ADR nu trebuie să 

utilizeze informaţia aflată de ei în virtutea activităţii profesionale în scopuri inadecvate, pentru 

a obţine sau a căuta să obţină beneficii sau avantaje pentru sine sau pentru alte persoane. 

Angajaţii nu trebuie să obţină acces neautorizat la informaţia despre alte persoane sau organizaţii 

şi nu trebuie să folosească în mod neautorizat asemenea informaţie pentru a obţine în mod 

necinstit careva beneficii pentru sine sau altă persoană sau organizaţie sau pentru a cauza în mod 

necinstit daune altei persoane sau organizaţii. 

Angajaţii trebuie să menţină înregistrările şi documentele în stare bună, acestea fiind 

cruciale pentru activitatea ADR. 

Profesionalism și comportament etic. Colaboratorii ADR trebuie să se ghideze de 

următoarele principii de etică profesională: legalitate, imparţialitate, independenţă, 

profesionalism, loialitate. 

Toţi angajaţii în timpului îndeplinirii obligațiunilor trebuie: 

• Să se poarte onest în timpul activităţii la ADR; 

• Acţioneze cu grijă şi abnigaţie; 

• Să-i trateze pe toţi cu respect şi politeţe şi fără hărţuire; 

• Să respecte legislația în vigoare a Republicii Moldova; 

• Respecte orice sfat, instrucţiune legală şi rezonabilă dată de cineva care are 

competenţa de a da asemenea instrucţiuni; 

• Menţină confidenţialitatea potrivită în timpul contactelor cu alte organizaţii, agenţii, 

autorităţi interesate, cu ministrul sau cu cadrele ministerului; 

• Întreprindă paşi rezonabili pentru a evita orice conflicte de interese (reale sau 

aparente) în legătură cu activitatea la ADR; 

• Folosească resursele publice disponibile în mod adecvat; 

• Să nu ofere informaţie falsă sau care duce în eroare ca răspuns la solicitarea 

deinformaţie cu scopuri oficiale în raport cu activitatea ADR; 
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• Să nu folosească în mod inadecvat: 

• informaţia internă, sau 

• îndatoririle, statutul, împuternicirile sau autoritatea de angajat pentru a obţine sau căuta 

să obţină beneficii sau avantaje pentru sine sau altă persoană; 

• Să demonstreze tot timpul un comportament, care ar scoate în evidență valorile, 

integritatea şi reputaţia înaltă a ADR; 

• Angajatul nu trebuie să ofere sau divulge, direct sau indirect careva informaţie cu 

privire la afaceri publice sau alte aspecte cunoscute de angajat, decît în cursul realizării 

îndatoririlor de angajat ADR sau cu consimţămîntul directorului ADR. 

Directorul şi angajaţii pe parcursul activităţii lor în cadrul ADR au onoarea şi datoria de a 

promova valorile agenției. Personalul ADR nu trebuie să solicite sau să accepte cadouri, 

beneficii din servicii, favoruri sau alte avantaje pentru sine, familia sa, rude, prieteni, persoane 

fizice sau juridice, cu care are relaţii de afaceri sau politice, ceea ce va afecta capacitatea sa de 

a îndeplini responsabilităţi publice şi care ar putea fi considerate ca recompensă pentru 

îndeplinirea îndatoririlor sale. Angajatul ADR ar putea accepta, conform regulilor general 

recunoscute de politeţe şi ospitalitate unele semne tradiţionale de ospitalitate, materiale 

promoționale sau cadouri minore, valoarea acceptabilă a cărora este stabilită prin decizia 

guvernului. 

2.5. Dezvoltare instituțională (strategie, plan de dezvoltare pe perioadă medie și lungă) 

Pentru o dezvoltare continuă şi durabilă orice organizaţie de orice natură are nevoie de un 

document de politici instituţionale. În cazul ADR, Strategia de Dezvoltare Instituţională (SDI) 

(anexa 8) poate deveni un instrument important pentru consolidarea activităţii Agenţiei şi 

optimizarea capitalului uman în vederea atingerii obiectivelor propuse. SDI are menirea de a 

descrie misiunea şi viziunea evoluţiei potenţiale a instituției, din punct de vedere a contribuţiei 

sale la procesul de dezvoltare regională în regiune, relevă sarcinile acesteia în implementarea 

SDR, bazate pe percepțiile și valorile principale ale Agenției ce fundamentează activităţile 

prezente şi cele din viitor, formulează obiectivele strategice și acţiuni de realizare a sarcinilor 

trasate pe perioade medii sau lungi, defineşte mediul în care ADR funcţionează reieşind din 

schimbările care se manifestă în mediul socio-economic al RM. Strategia urmează a fi elaborată 

în cadrul Agenției, examinată de către MDRC și înaintată spre aprobare CNCDR și MF. 
 

III. PLANIFICAREA ŞI PROGRAMAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE 

 

3.1. Elaborarea documentelor de planififcare și programare regională 

Succesul procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională a ţării depinde în 

mare măsură de calitatea documentelor de politici regionale, de identificarea corectă a 

problemelor regiunii şi de abordările propuse pentru  soluţionarea acestora în cadrul unor  studii 

şi analize specializate. Un alt factor de succes pentru gestionarea procesului de dezvoltare 

regională rezidă în aplicarea unui sistem eficace de monitorizare şi evaluare. În acest capitol, 

fiecare din aspectele menţionate, şi anume elaborarea documentelor de politici regionale, 

analiză, prognoză şi statistică, precum şi monitorizarea și evaluarea implementării politicilor de 

dezvoltare regională, urmează să fie prezentate detaliat. 

Documentele de politici regionale constituie instrumentele cheie în  dezvoltarea regională. 

Ele cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de 

elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici (anexa 9) şi a Legii nr. 438 din 

28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. La nivel regional pot fi distinse 

patru tipuri de documente de politici, prezentate în tabelul 1, fiecare din ele avînd un anumit 

orizont de planificare. 
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Documentul regional de politici Orizontul de planificare 

Strategia de dezvoltare regională 7 ani 

Planul operaţional regional 3 ani 

Planul anual de acţiuni 1 ani 

Strategii regionale sectoriale nu este prescris 

Tabel 1. Documente de politici regionale 

În elaborarea documentelor de politici regionale sunt implicate nemijlocit cele trei 

instituţii de dezvoltare regională: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), 

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) şi Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR). 

Sferele lor de responsabilitate sunt delimitate şi precizate în cadrul celor două acte normative: 

Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova şi Hotărîrea 

Guvernului nr. 127 din 08.02.2013 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 

28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. În esenţă, MDRC 

stabileşte metodologia şi verifică calitatea documentelor, CRD ia deciziile cu privire la 

conţinutul acestor documente, iar ADR este responsabilă pentru întocmirea acestora. Mai 

detaliat atribuţiile Agenţiilor sunt enumerate mai jos. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) 

• Coordonează şi monitorizează, împreună cu CRD, procesul de elaborare 

a documentelor de politici (Legea nr.438 din 28.12.2006, art. 4 (2)g ); 

• Stabileşte metodologia de elaborare a documentelor de politici şi structura 

acestora (Legea nr. 438 din 28.12.2006, art. 4(2)e şi art. 11(3)); 

• Verifică coerenţa documentelor de politici regionale cu cele naţionale (Legea nr. 

438 din 28.12.2006, art. 11(4)). 

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) 

• Coordonează şi monitorizează, împreună cu MDRC, procesul de elaborare 

a documentelor de politici(HG nr. 127 din 08.02.2008, art. 15a); 

• Identifică obiectivele şi priorităţile strategice (HG nr. 127 din 08.02.2008, art. 15(c)  

şi art. 16 (1)a); 

• Aprobă documentele de politici regionale (Legea nr. 438 din 28.12.2006, art. 7(2), 

art. 7(6)a, art. 11(3) şi  HG nr. 127 din 08.02.2008, art. 16(1)c); 

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) 

• Este responsabilă pentru elaborarea propriu-zisă a documentelor de politici de nivel 

regional și consultarea reprezentanților APL de nivel I și II (Legea nr. 438 din 

28.12.2006, art. 8(4)a şi art. 11(3)) 

3.1.1. Elaborarea și actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională 

Strategia de dezvoltare regională este definită ca un document al politicii de dezvoltare 

regională pe termen de 7 ani, care identifică priorităţi şi măsuri specifice pentru implementarea 

acestei politici în cadrul unei regiuni de dezvoltare. 

Strategia de dezvoltare regională trebuie să fie elaborată în conformitate cu prevederile 

documentelor de politici la nivel naţional, în acelaşi timp reflectînd necesităţile şi modalităţile 

de depăşire a problemelor inerente ale regiunii. Ea constituie un instrument pentru eficientizarea 

sistematică a utilizării potenţialului regional şi pentru înlăturarea obstacolelor majore în 

dezvoltarea socio-economică a regiunii. Procesul de elaborare și actualizare a SDR urmează a 

fi realizat 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.  Totodată, informație cu 



15 

 

privire la metodologia de elaborare și actualizare a SDR este prezentată în „În îndrumarul 

metodologic: Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Regională”. (anexa 11) 

 

 

 
3.1.2. Elaborarea  planului operaţional regional 

Planul operaţional regional reprezintă instrumentul de implementare a strategiei de 

dezvoltare regională pe o perioadă de 3 ani, care conţine programe, proiecte şi activităţi 

prioritare. 

Structura şi conţinut 

Drept model, planul operaţional regional poate avea următoarea structură: 

 Introducere 

 Nivelul strategic 

 Nivelul operaţional 

 Programul 1 (proiecte şi activităţi) 

 Programul 2 

 Programul X 

  .... 

 Anexa: portofoliul proiectelor din POR 

Etapele în elaborarea planului operaţional regional sunt realizate conform Instrucțiunii 

utilizatorilor privind înaintarea propunerilor de proiect cu finanțare din FNDR (anexa 10) 

1. Organizarea apelului de propuneri de proiecte 

Această etapă presupune informarea şi instruirea potenţialilor aplicanţi privind procesul şi 

metoda de elaborare a notelor conceptuale şi a propunerilor de proiecte, pe care apoi ADR le 

recepţionează şi evaluează (vezi detalii la compartimentul 4.1 „Pregătirea şi  desfăşurarea 

apelurilor de propuneri de proiecte”). 

2. Stabilirea structurii şi metodologiei de elaborare a documentului 

Este o etapă de pregătire a documentului care prevede elaborarea structurii şi metodologiei 

documentului propusă de către fiecare ADR în parte, iar MDRC propune pe baza lor o singură 

variantă comună. 

3. Selectarea proiectelor investiţionale pentru POR 

Proiectele sunt selectate după anumite criterii stabilite de către comisia de evaluare, iar lista 

proiectelor este aprobată de către CRD (vezi detalii la compartimentul 4.1 „Pregătirea şi 

desfăşurarea apelurilor de propuneri de proiecte”). 

4. Identificarea activităţilor prioritare 

Activităţile prioritare sunt intervenţiile iniţiate de ADR pentru a complini proiectele din 

cadrul programelor, a sinergiza efortul de implementare a acestora și a asigura durabilitatea 

rezultatelor. 

5. Stabilirea sistemului de monitorizare şi evaluare 

Pentru proiecte, sistemul de monitorizare şi evaluare este stabilit de către secţia proiecte din 

cadrul ADR, în strînsă coordonare cu MDRC şi anume secţia statistică regională (vezi detalii 

la compartimentul 4.3 „Monitorizarea, raportarea şi evaluarea proiectelor de dezvoltare 

regională”). Pentru activităţile prioritare, sistemul de monitorizare şi evaluare este stabilit de 

către secţia planificare strategică şi programare din cadrul ADR. Fiecare activitate este 

monitorizată şi evaluată după anumiţi indicatori de produs şi rezultat prestabiliţi. 
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6. Întocmirea textului POR 

Această etapă este elaborată de către secţia planificare strategică şi programare în colaborare 

cu secţia proiecte din cadrul ADR, care cuprinde redactarea propriu-zisă a textului 

documentului POR, respectînd structura şi metodologia stabilită anterior. 

7. Expertizarea de către MDRC 

Documentul POR este transmis către MDRC care verifică concordanţa lui cu documentele 

de politici naţionale. 

8. Aprobarea de către CRD 

După expertizarea de către MDRC, documentul POR este aprobat de către CRD. 

 

3.1.3. Elaborarea planului anual de activitate 

Planul anual de activitate al Agenţiei de Dezvoltare Regională este principalul document de 

programare, care reflectă obiectivele majore ale instituției pentru perioada următoare (anul 

calendaristic următor) și acțiunile necesare pentru realizarea acestora. El este elaborat de ADR 

în colaborare cu partenerii de dezvoltare, coordonat cu MDRC şi aprobat de cătreCRD. 

Structura şi conţinutul planului pot fi următoarele: 

1. Forma narativă, care conține informații cu privire la: 

- Introducere; 

- Principalele rezultate ale activităţii ADR în anul precedent; 

- Obiectivele propuse spre realizare de ADR în anul următor; 

- Anexe. 

2. Forma tabelară, care este elaborată 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, și conține următoarele elemente: 

- Obiectivele; 

- Acţiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite; 

- Termenele de realizare a acţiunilor; 

- Costurile aferente implementării; 

- Responsabilii pentru implementare; 

- Indicatorii de progres; 

- Procedurile de raportare şi evaluare. 

Etapele în elaborarea planului anual de activitate: 

1.Stabilirea structurii şi metodologiei de elaborare a documentului 

Structura planului anual de activitate al ADR este elaborată de agenţie în coordonare cu 

MDRC. 

2. Identificarea activităţilor 

Activităţile care urmează să fie incluse în planul anual al agenţiei reies din obiectivele  pe 

care şi le propune instituţia în realizarea principalelor documente de planificare strategică, 

SDR şi POR pentru anul X şi sursele financiare disponibile pentru această perioadă. 

3. Stabilirea sistemului de monitorizare şi evaluare. 

Pentru a asigura buna realizare a activităţilor propuse în planul anual de activitate este 

stabilit un sistem de monitorizare şi evaluare , care presupune:  vizite de monitorizare  în 
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cadrul proiectelor în implementare, şedinţe periodice de evaluare a progresului  înregistrat 

în implementarea proiectelor şi în implementarea planului de acţiuni propriu zis. Gradul 

de realizare a activităţilor propuse în planul anual este apreciat prin compararea 

indicatorilor de monitorizare stabiliţi în plan pentru fiecare activitate şi realizările efective. 

Realizările obţinute în implementarea planului anual de activitate sunt raportate periodic 

diferitor structuri abilitate cu drept monitorizare şi control. 

4. Întocmirea textului planului 

Responsabilitatea întocmirii textului planului anual de activitate ţine de secţia planificare 

strategică şi programare din cadrul ADR, care, în prealabil, elaborează planul de acţiuni 

(anexa la planul anual de activitate) în colaborare cu toate secţiile şi specialiştii agenţiei. 

5. Examinarea de către MDRC 

Pentru a asigura viabilitatea planului anual de activitate a agenţiei, MDRC coordonează 

varianta iniţială a documentului elaborat la corespunderea acestuia cu prevederile 

normelor legale ca formă şi conţinut şi la cheltuielile bugetare planificate pentru 

desfăşurarea activităţilor propuse. Varianta agreată de minister este propusă CRD pentru 

aprobare. 

6. Aprobarea de către CRD 

Aprobarea planului de activitate pe anul următor are loc la ultima şedinţă a CRD din 

anul respectiv. 

3.1.4. Elaborarea strategiilor sectoriale regionale 

Elaborarea strategiilor regionale sectoriale nu intră în obligaţiile, stabilite prin lege, ale 

ADR. Totuşi acest gen de documente strategice reprezintă un instrument deosebit de util  pentru 

implementarea politicii de dezvoltare regională într-un anumit sector. De aceea, în completarea 

documentelor de politici regionale existente, prevăzute în lege, pot fi elaborate strategii 

regionale sectoriale pe domeniile prioritare stipulate în strategia de dezvoltare regională. Ele 

oferă o platformă pentru generarea unor idei de proiecte şi măsuri de intervenţie mai eficiente şi 

durabile, bazate pe expertiza tehnică sectorială, care deseori nu se regăseşte în strategia de 

dezvoltare regională în virtutea caracterului său general. 

Procesul de elaborare a strategiilor regionale sectoriale decurge în mod analog cu 

elaborarea strategiilor de dezvoltare regională. Totuşi acesta denotă şi o serie de aspecte 

specifice, care se datorează în primul rînd faptului că, pe lîngă MDRC şi CRD, apare încă un 

factor de decizie, şi anume ministerul de resort, responsabil pentru dezvoltarea sectorului 

respectiv. Pentru a asigura succesul în procesul de elaborare a strategiilor sectoriale, ministerul 

de resort, avînd dreptul de veto, trebuie implicat activ şi consultat în toate etapele cheie de 

elaborare a strategiei. În această situaţie, MDRC şi CRD împart atribuţiile lor cu ministerul de 

resort. 

În timpul implementării documentelor de politici regionale, acestea la necesitate pot fi 

actualizate. Actualizarea se efectuează, urmînd, în general, aceleaşi etape ca şi în timpul 

elaborării documentelor de politici. Totuşi, în funcţie de amploarea schimbărilor intenţionate, 

procesul de actualizare poate fi simplificat şi unele etape omise. 
 

3.2. Cercetare, analiză și prognoze regionale. Statistică. 
 

3.2.1 Tipuri de cercetări 

Pentru elaborarea documentelor de politici regionale şi de identificare a necesităţilor şi 

oportunităţilor de dezvoltare a unei regiuni este necesar de a fectua analize, studii şi prognoze. 

În acest scop se utilizează o serie de metode şi instrumente de cercetare a situaţiei. 

Tipuri de cercetări 
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Cercetarea  trebuie  să  fie  proiectată  în  funcţie   de  scopurile  pe  care  le      urmărim. 

Obiectivele cercetării pot să fie extrem de variate, astfel sunt trei tipuri mari de cercetări: 

• Fundamentale - avînd ca obiective dobîndirea de cunoştinţe noi şi dezvoltarea teoriei. 

Alte denumiri ar fi cercetare academică sau teoretică; 

• Aplicate - orientate spre analiza problemelor sociale şi găsirea soluţiilor de rezolvare, 

contribuind la fundamentarea deciziei (exemple: analiza politicilor publice şi unele 

tipuri de evaluare a programelor); 

• Evaluative - orientată spre determinarea efectului diferitelor acţiuni (exemplu: 

evaluarea programelor). 

În procesul de planificare regională pot fi aplicate toate trei tipuri la difirite etape de 

cercetare pentru o analiză mai amplă a situaţiei generale sau specifice din regiune. 

3.2.2. Metodele, mecanisme de analiză și prognoză a situației în diverse domenii 

prioritare dezvoltării regionale 

Pentru culegerea şi interpretarea datelor colectate pe domenii specifice se aplică diverse 

metode, cele mai des utilizate sunt metodele  cantitative și calitative. 
 
 

Metoda cantitativă implică utilizarea numerelor, a statisticilor. In general, se bazează pe 

culegerea şi prelucrarea datelor. Rezultatul cercetării se exprimă în formă de indicatori (medii, 

procente, cifre, etc.), grafice și tabele. Se folosesc frecvent principii ale statisticii generale, 

deoarece se lucrează cu eșantione și se produc estimări. Întrebările la care se raspunde în mod 

tipic prin cercetări cantitative sunt: Ce? Cît? Care? Se estimează structuri de piață, indicatori de 

creștere, volume. Este fundamentală în luarea deciziilor. 

Metoda calitativă implică mai mult nuanțele, creează legături cu zone mai puțin tangibile. 

Se bazează cu precădere pe cunoștinte provenind din sociologie și psihologie. Metoda calitativă 

este utilizată pentru a obţine date mai ample în conţinut şi mai profunde, presupune lucru de 

investigaţie, cercetare a datelor, studiilor deja existente şi compararea lor. Rolul ei este puternic 

interpretativ, încercînd să ajute la întrebări precum: Cum? În ce fel? De ce? 

Rezultatele sunt rapoarte descriptive, deseori însoțite de citate, imagini, fotografii. Este 

mai puțin utilizată ca suport al unor decizii radicale dar ajuta foarte mult în înțelegerea  situaţiei 

generale. Cercetarea calitativă dispune de mecanisme, tehnici şi instrumente de  studiu, adaptate 

la specificul problemei studiate. Cele două abordări se completează reciproc. O cercetare care 

îmbină ambele perspective poate fi de mare ajutor în înțelegerea fenomenelor cercetate în 

ansamblu. 

3.2.3 Instrumente de cercetare şi colectare a datelor, analiză, prognoză 

La aplicarea metodelor de cercetare cantitative şi calitative se utilizează astfel de 

instrumente de cercetare, care oferă modul cel mai optim de obţinere a unor volume mari de 

date din mediul social, cu implicarea operatorilor: 

 Eşantionul o colectivitate statistică poartă numele de eşantion şi reprezintă un subset de 

elemente din populaţie, care însă păstrează caracteristicile populaţiei din care provine. O 

cercetare efectuată pe un eşantion, induce, o serie de erori care afectează rezultatele finale. 

Aceste erori apar ca urmare a faptului că noi nu culegem informaţii de la întreaga populaţie 

statistică, ci doar de la elementele cuprinse în eşantion. O cercetare efectuată pe un 

eşantion poartă numele de cercetare selectivă. 

 Chestionarul este un instrument de cercetare constînd dintr-o serie de întrebări și a altor 

solicitări în scopul de a aduna informații de la persoane. Deși ele sunt adesea concepute 

pentru a analiza statistică a răspunsurilor. O distincție poate fi făcută între chestionare cu 
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întrebări care variabilele măsură separate, și chestionare cu întrebări care sunt agregate 

intr-o scară de index. 

Chestionare cu întrebări care variabilele măsură separate, ar putea, de exemplu, include 

întrebări referitoare la: 

 preferințe (de exemplu, calitatea serviciilor); 

 comportamente (de exemplu, necesităţi prioritare (infrastructură, mediu, afaceri 

etc.)); 

 fapte (de exemplu, gen). 

 Ghidul de interviu, este îndrumătorul sau baza care a stat la elaborarea chestionarului. 

 Formularul reprezinta hîrtie cu textul unui document parțial tipărit urmînd ca spațiile 

libere   să   fie   completate   de   fiecare   respondent   cu   datele   sale   individuale.   Ele 

reprezintă interfaţa utilizatorului cu tabelele. Formularele oferă avantajul ca prezintă 

datele într-o maniera organizată şi atractivă. 

 Ancheta reprezintă o cercetare ordonată sau efectuată de o autoritate publică, pentru a 

clarifica împrejurările în care s-a produs un fapt și pentru a stabili răspunderile, o cercetare 

științifică făcută pe teren. 

 Analiza documentelor/studiu de caz– culegerea şi analiza informaţiei despre problema 

studiată. 

 Focus grup –susţinerea unor discuţii concentrate cu membrii grupului ţintă, care sunt 

familiarizaţi cu subiectul cercetat. Scopul este de a compara perspectivele beneficiarilor 

cu obiectivele evaluării concepute. 

După analiza problemelor şi identificarea posibililor soluţii de rezolvare a lor se vor 

elabora rapoarte ale studiilor care vor include informaţii despre: obiectul studiat, metodele şi 

instrumentele de cercetare, eşantionul (pentru a vedea care este zona de acoperire a studiului 

aria geografia, numărul de respondenţi, domeniile de cercetare etc.), analizele şi prognozele 

experţilor, concluziile şi recomandările, în anexă vor fi indicate subiectele chestionarelor, 

anchetelor etc, datele de contact a operatorilor şi cercetătorilor, fotografii, hărţi, tabele cu date 

speciale etc. 

În caz că va fi contractată o instituţie ce va efectua studii şi cercetări a situaţiei în  regiune 

se vor elabora termeni de referinţă (TR) care vor prevedea condiţiile de cercetare a unui subiect 

interesat. 

3.2.4 Procesul și etapele de elaborarea a cercetărilor şi studiilor specializate 

Procesul şi etapele de elaborare a cercetărilor şi studiilor specializate are o semnificaţie 

specială deoarece afectează procesul de dezvoltare regională prin simplificarea elaborării 

strategiei de dezvoltare regională. Bazele de date stochează centralizat toate informaţiile despre 

regiune şi potențialul ei. Crearea unei structuri optime a bazei de date are o importantă enormă, 

prin simplu fapt ca servește drept baza oricărei acțiuni de planificate, implementate, 

monitorizate şi evaluate. 

Cercetarea este un proces care are cîteva etape de elaborare a studiilor sectoriale regionale 

distincte: 

Etapele cercetării 

 Identificarea şi formularea temei de cercetare. 

 Determinarea scopului şi obiectivele cercetării 

 Stabilirea metodologiei 

 Stabilirea planului şi calendarului de cercetare 

 Evaluarea costurilor pentru fiecare activitate 

 Constituirea eşantionului 
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 Elaborarea instrumentelor de cercetare (chestionare, anchete, fişe de observaţiei  

etc.) 

 Colectarea datelor 

 Procesarea datelor 

 Analiza datelor 

 Deducerea ipotezelor/formularea recomandărilor/scenariilor 

 Elaborarea raportului cercetării 

Numărul de etape şi denumirea lor variază de la caz la caz. Principial este ca tot procesul 

să fie planificat corect cu implicarea serioasă atît a specialiştilor ADR cît şi a experţilor. 

3.2.5 Statistica. Indicatori statistici. Modul de colectare a datelor statistice și de colectare 

/ calculare a indicatorilor regionali / locali 

 Statistică este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și 

proceselor de tip colectiv (din societate, natură etc.) din punct de vedere cantitativ în 

scopul descrierii acestora și a descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. Se 

ocupă de obținerea de informații relevante din datele disponibile într-un volum suficient 

de mare. În procesul de dezvoltare regională datele statistice pot fi folosite pentru a 

înțelege procesele, fenomenele evenimentele sociale şi economice și relațiile dintre ele. 

Acestea se caracterizează prin variabilitatea formelor de manifestare în timp, în spaţiu şi 

sub raport organizatoric. 

Astfel pentru o analiză a situaţiei în regiuni şi ţară, a fenomenelor şi proceselor social- 

economice etc., se utilizează datele statistice de la Biroul Naţional de Statistăcă (BNS), 

organul oficial de colectare şi prezentare a datelor statistice pe ţară. Astfel,  datele oficiale 

se compară cu datele colectate pe regiune, pentru a putea efectua o analiză şi a deduce 

situaţia cît mai reală la un subiect oarecare studiat (ex.: migraţia forţei de muncă, accesul 

la servicii etc.). Datele statistice oficiale şi colectate în baza studiilor oferă bază pentru 

elaborarea politicilor regionale şi locale. Pentru caracterizarea unor domenii speciale 

(demografie, învăţămînt, sănătate, migraţiei, investiţii etc.),inclusiv şi pentru 

monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor naţionale / regionale / locale / 

sectoriale, statistica utilizează metodologii şi tehnici specifice de obţinere a unor 

determinări cantitativ-numerice, care se numesc indicatori statistici. 

 Indicatorii statistici - reprezintă expresia numerică a unor fenomene, procese,activităţi 

sau categorii economice, tehnice, sociale, definite în timp, spaţiu şi structură 

organizatorică, el este elaborat iniţial ca metodologie, ca şi conţinut şi cu legături 

stabilite cu alţi indicatori. 

• Indicatorul statistic este purtător de informaţii avînd conţinut real,  obiectiv 

determinat, are o formulă de calcul şi valori cognitive proprii. 

• Indicatorii statistici pot fi folosiţi atît unilateral cît şi în interdependenţă reciprocă. 

• În procesul de elaborare, de stabilire a conţinutului şi a metodologiei de calcul ale unui 

indicator, se porneşte de la natura fenomenului studiat, de la domeniul căruia cesta îi 

aparţine. 

• Un indicator statistic cuprinde două părţi: determinarea naţională şi expresia  

numerică asociată acestuia. 

• După funcţiile pe care le îndeplineşte un indicator, acesta poate fi: de măsurare, de 

comparare, de analiză sau sinteză, de estimare, de verificare a ipotezelor şi (sau) de 

testare a semnificaţiei parametrilor utilizaţi. 

• După etapa în care apar în procesul de cunoaştere statistică, indicatorii pot fi: primari 

şi derivaţi. 

- indicatori primari,obţinuţi direct din observare, înregistraţi direct la nivelul 

unităţii, sau obţinuţi în faza de prelucrare statistică a mărimilor absolute, prin 
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aplicarea diferitelor metode de calcul statistic: comparaţii, abstractizări, 

generalizări etc. 

- indicatorii derivaţi fac posibilă analiza aspectelor calitative ale fenomenelor şi 

procedeelor cercetate, ei pun în lumină legăturile de interdependenţă dintre 

fenomene, tendinţa obiectivă de manifestare a fenomenelor, rolul şi contribuţia 

diferiţilor factori la formarea şi modificarea unui fenomen complex. Indicatorii 

derivaţi se obţin, de obicei, prin aplicarea unui model de calcul statistic, de 

comparare sau de estimare. Indicatorii derivaţi, în general, au un caracter abstract, 

dar în acelaşi timp sunt utili în măsura în care au un conţinut real. Nu este suficient 

ca un indicator statistic derivat să fie corect calculat, el trebuie, în acelaşi timp, să 

corespundă naturii fenomenului sau procesului studiat. 

- indicatorii derivați relativi (mărimea relativă) este rezultatul comparării sub formă 

de raport a doi indicatori statistici şi exprimă printr-un singur număr proporţiile 

indicatorului raportat faţă de indicatorul bază de raportare, numită şi bază de 

comparaţie. Forma de exprimare a indicatorilor relativi se stabileşte în raport cu 

gradul de variaţie a fenomenelor, scopul urmărit şi particularităţile specifice ale 

fenomenelor cercetare. 

 Modul de colectare a datelor statistice și de colectare/calculare a indicatorilor 

regionali/locali 

În procesul implementării politicii de dezvoltare regională se colectează indicatori la nivel 

de ţară şi mai puţin pe regiuni / raioane. În urma activităţilor comune cu APC şi Biroul Naţional 

de Statistică, pentru o planificare şi monitorizare a situaţiei în teritoriu s-a decis dezagregarea 

datelor statistice regiune, raion/municipii. Procesul şi mecanismul de colecatare a datelor 

statistici este stabilit la nivel naţional cu delegarea responsabilităţilor de colectare şi procesare 

la nivel local, apoi regional. 

 
3.3 Monitorizarea, raportarea și evaluarea documentelor de planificare și programare 

regională 

Monitorizarea și evaluarea reprezintă activități care se desfășoară în timpul și după 

implementarea strategiei, programelor și proiectelor de dezvoltare regională, urmărindu-se 

gradul de realizare al obiectivelor propuse și impactul acestora asupra nivelului de dezvoltare 

socio-economică a regiunii, precum și asupra nivelului de trai al populației. 

Monitorizarea şi evaluarea se referă, atît la mijloacele folosite în procesul de implementare, cît 

şi larezultatele ca atare. În această etapă se măsoară atît eficienţa (maximizarea rezultatelor – 

outputs în raport cu resursele investite – inputs), cît şi eficacitatea programelor și proiectelor 

(raportul dintre rezultatele obţinute şi obiectivul ce trebuia atins). 

 

 

Monitorizarea și evaluarea sunt două procese, care sunt conexe, și evidențiază următoarele 

aspecte: 

Monitorizarea evidenţiază: 

 Modificări instituţionale survenite în urma implementării strategiei și programelor 

 Modificări ale situaţiei grupurilor ţintă vizate 

 Respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor prevăzute în planul de acţiune 

 Întîrzieri/dificultăţi în realizarea activităţilor şi motivaţia acestora. 

Evaluarea evidenţiază: 

 Măsura în care rezultatele implementării corespund cu cele stabilite iniţial 

 Raportul dintre costuri şi rezultate 
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 Respectarea termenelor şi conţinutului activităţilor 

 Impactul asupra grupurilor ţintă. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică a datelor aplicînd indicatori determinați de 

monitorizare şi analiză a informaţiei cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de 

către cei abilitaţi, asigurînd transparenţa în luarea deciziei şi furnizînd o bază pentru viitoarele 

acţiuni de evaluare. 

Primul pas în formarea sistemului de monitorizare este de a operaționaliza toate nivelurile 

strategice în indicatori de monitorizare: 
 

Nivel strategic Tipuri de indicatori de 

monitorizare Priorități Indicatori de impact 

Măsuri/programe Indicatori de rezultat 

Proiecte de dezvoltare regională Indicatori de produs 

Al doilea pas presupune atribuirea de calități indicatorilor de monitorizare: 

 Definirea exactă (ce se măsoară?); 

 Metodologia și sursa datelor (stabilirea modului de calcularea a indicatorilor și de 

colecare a datelor); 

 Valoarea inițială a indicatorului (conform realității social-economice curente); 

 Valorarea țintă (valoarea indicatorului la sfîrșitul ciclului de viață a strategiei și 

planului operațional). 

Al treilea pas în formarea sistemului de monitorizare este stabilirea modului de colectare a 

indicatorilor de monitorizare. În principiu, există două tipuri de colectare a datelor: 

1. Colectarea continuă a datelor, la momentul apariției lor 

2. Colecarea periodică (o dată  pe trimestru, semestrial, anual etc.) 

Un indicator bun al sistemului este o combinație a celor două tipuri – date despre proiecte 

(indicatori de rezultate imediate/produs) sau datele despre rezultate, care sunt colectate periodic. 

Evaluarea este un instrument de estimare a relevanței, eficienței, eficacității asistenței financiare 

desfășurate, a impactului și durabilității rezultatelor obținute în procesul de implementare a 

politicii de dezvoltare regională. Evaluarea utilizează informaţiile prezentate  în etapa de 

monitorizare şi are drept scop formularea unor concluzii finale cu privire la rezultatele obținute 

în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională. 

Există 3 tipuri de evaluări căror trebuie să fie supusă fiecare document de planficare strategică: 

 Evaluarea ex-ante 

 Evalurea pe termen mediu 

 Evaluarea ex-post (se realizează după perioada de implementare a documentelor de 

planificare strategică) (1) 

Pe lîngă evaluările menționate mai sus se pot realiza și evaluări tematice ad-hoc orientate spre 

probleme specifice de implementare a strategiei sau a componentelor acesteia. 

 

Structura unui raport de evaluare a documentelor de planificare strategică conţine următoarele 

aspecte: 

1. Precizarea scopului și a obiectivelor documentelor de planificare strategică – motivele 

care stau la baza evaluării respectivei politici publice. Descrierea documentelor de 

planificare strategică, precum şi a etapelor lor; 
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2. Precizarea instrumentelor cu ajutorul cărora au fost obţinute (pe parcursul activităţii de 

monitorizare) datele utilizate în procesul evaluării şi a motivelor pentru care s-a optat 

pentru ele; 

3. Prezentarea datelor acumulate, precum şi a surselor de unde provin acestea. 

4. Oferirea unor interpretări care să conţină o abordare comparativă a obiectivelor propuse 

în strategia cadru şi a rezultatelor concrete care au fost obţinute în urma implementării 

planului de acţiune; 

5. Formularea de recomandări. 

ADR, în conformitate cu legislația în vigoare, asigură monitorizarea și evaluarea implementării 

SDR şi a POR și prezintă CRD planurile și raportele de monitorizare și evaluare (2). 

Anual, se va elabora un plan de implementare al SDR (planul anul de activitate al ADR). Acesta 

va reflecta activitățile pentru atingerea obiectivelor și priorităților stabilite în cadrul regiunii de 

dezvoltare. Planul respectiv va fi elaborat, ținînd cont și de obiectivele și prioritățile de dezvoltare 

regională, precum și cele stabilite în strategiile naționale sectoriale. Scopul acestei activități este 

de a corela politica de dezvoltare regională la nivel de regiuni cu restul politicilor sectoriale 

naționale. 

Raportarea 

ADR elaborează rapoarte bianuale (semestrial și anual), care sunt prezentate și aprobate de CRD 

vor indica progresul în vederea implementării strategiei regionale. De asemenea, la sfîrșitul 

perioadei de implementare a POR-ului, agenția elaborează un raport de evaluare a acestui 

document. 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. Pentru asigurarea 

participării publicului în procesul decizional şi pentru transparenţă ADR UTA Găgăuzia va plasa 

pe pagina web programe, planuri şi rapoarte anuale de activitate. 

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. 

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 

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. 
 

Documente de planificare 

strategică 

Instrumente de 

programare 

Raportare 

Strategia de Dezvoltare 

Regională (7 ani) – pe termen 

lung 

Planul Operațional Regional 

(3 ani) – pe termen mediu 

Raport de evaluare finală 

Plan privind implementarea 

SDR (anual) -  pe termen 

scurt 

Raport de progres/intermediar 

(semestrial) 

Raport de evaluare/anual 

 

(1) Elaborarea strategiilor de dezvoltare regională. Îndrumar metodologic, Chișinău, 2012 

(2) Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova 
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IV. MANAGEMENTUL PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR 

DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

4.1. Pregătirea și desfășurarea apelurilor de propuneri de proiecte 

4.1.1. Cadrul general 

Realizarea politicilor de dezvoltare regională se efectuează prin intermediul implementării 

proiectelor cu impact regional, elaborate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, în parteneriat cu comunităţile locale şi organizaţiile neguvernamentale și selectate pentru 

finanțare din sursele Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR), dar și a altor surse 

externe disponibile. Accesarea fondurilor destinate pentru susținerea politicii de dezvoltare 

regională are loc în cadrul Apelurilor de Propuneri de Proiecte anunțate periodic de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. 

Scopurile Apelului de Propuneri de Proiecte sunt
1
: 

1. Selectarea proiectelor care urmează a fi finanţate din sursele FNDR; 

2. Elaborarea Planurilor Operaţionale Regionale care conţin programele, proiectele şi 

activităţile prioritare pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Regională. 

(Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova). 

În vederea clarificării procedurii de aplicare a proiectelor pentru finanțare din FNDR, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor elaborează Instrucțiunea pentru utilizatori privind 

înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare 

regională (anexa 10). Instrucțiunea dată reprezintă un document de informare tehnică a 

potenţialilor beneficiari ai Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională și un suport 

informativ complex pentru întocmirea Cererii de Finanţare conform cerinţelor specifice ale 

FNDR. Instrucțiunea include un set de reguli detaliate cu privire la modul de desfășurarea  a 

apelului, precum și etapele acestuia, dar și grilele de evaluare pentru fiecare din etapele 

identificate. 

Etapele desfășurării Apelului de  propuneri de proiecte. 
 

Lansarea Apelului de Proiecte 

 

Depunerea şi selectarea notelor conceptuale a proiectelor 

 

Depunerea cererilor complete de finanţare 

 

Evaluarea şi aprobarea cererilor complete de finanţare 
 

Aprobarea POR de CRD 

 

Evaluarea cererilor complete de finanţare de Comisia de 

evaluare de pe lîngă MDRC 
 

Aprobarea proiectului DUP de CNCDR şi aprobarea finală 

de către Guvern 

1 Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare 

Regională. Aprobată prin decizia Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4/12 din 23 februarie 2012 
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Apelul  de propuneri de proiecte parcurge cîteva faze distincte: 

Lansarea Apelului de propuneri de proiecte. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor lansează oficial Apelul de Propuneri de 

Proiecte prin comunicatul informativ, publicat în toate sursele mas-media disponibile. Întregul 

ciclu de solicitare a propunerilor de proiect se va desfăşura într-un cadru transparent, prezentînd 

public, prioritar pe pagina web a ADR, rezultatele fiecărei etape a ciclului şi informînd părţile 

interesate despre derularea procesului respectiv. Apelul propunerilor de proiect va demara cu o 

campanie de informare publică gestionată de ADR care are ca scop informarea largă şi 

exhaustivă a actorilor regionali despre procedurile de accesare a fondurilor din FNDR şi despre 

resursele disponibile pentru susţinerea dezvoltării regionale. Informaţiile prezentate în campania 

de informare vor expune posibilitatea de a elabora şi prezenta propuneri de proiect, descrierea 

succintă a unui proiect sau unui program potenţial, orientat spre susţinerea unei anumite 

priorităţi din SDR, şi vor fi adresate instituțiilor eligibile, partenerilor și asociațiilor lor cît și 

populației din regiune. 

În campanie vor fi întreprinse acţiuni de mediatizare prin intermediul mijloacelor de informare 

scrise şi audiovizuale locale, regionale şi naţionale, organizate întruniri informative şi 

explicative, elaborate şi distribuite materiale informative, precum şi alte combinaţii de 

instrumente de comunicare, care vor fi considerate adecvate. MDRC va elabora pachetul 

solicitantului, care va include ”Instrucţiuni ale Utilizatorului” cu descrierea modului de 

completare a cererii de finanțare cu documentele de suport, cînd şi unde trebuie prezentate, 

verificarea administrativă şi examinarea preliminară a propunerilor de proiecte cît şi selectarea 

lor. Un element important al solicitării propunerilor de proiect este descrierea clară de către ADR 

a scopurilor şi obiectivelor de susţinere a sectorului, tipul de activităţi posibile şi localizarea lor. 

Etapa 1: Depunerea şi selectarea notelor conceptuale de proiect 

Elaborarea, depunerea și primirea notelor conceptuale. Aplicanţii elaborează și depun în 

termenul stabilit, la agențiile de dezvoltare regională din cadrul regiunilor respective, note 

conceptuale (NC) de proiect conform formularului anexat la Instrucţiunea pentru utilizator, 

precum și declarațiile de parteneriat. La etapa dată rolul ADR constă în acordarea suportului 

consultativ și metodologic în elaborarea notelor conceptuale. Notele conceptuale sunt 

înregistrate în Registru de primire, unde se indică: data prezentării, denumirea aplicantului, 

prioritatea și măsura de aplicare, numele și datele de contact a persoanei de legătură al 

aplicantului, numele specialistului ADR care a recepţionat și înregistrat Nota Conceptuală. 

Concomitent aplicantului i se eliberează un certificat care confirmă primirea de către ADR a 

notei conceptuale. 

Verificarea administrativă și selectarea notelor conceptuale. În scopul verificării administrative 

a notelor conceptuale este creată comisia administrativă care este formată din 5 persoane: 2 

angajați ai ADR, 2 reprezentanți ai CRD și 1 reprezentant al MDRC. Verificarea administrativă 

a propunerilor de proiect de către comisia administrativă va fi prima oportunitate de a examina 

notele conceptuale. Comisia administrativă creată în cadrul ADR, verifică notele conceptuale 

de proiect în corespundere cu grila de evaluare, aprobată  de MRDC în conformitate cu cerințele 

din punct de vedere administrativ şi a respectării criteriilor de eligibilitate. În baza fișelor 

centralizatoare a punctajului acumulat în rezultatul evaluării Notelor  Conceptuale  se  

elaborează  lista  notelor  conceptuale  colectare  în  ADR  în  ordine 



26 

 

descrescătoare a punctajului acumulat cu argumentări pentru aprobarea sau eliminarea fiecărei 

note conceptuale. 

Procesul verbal al ședinței comisiei administrative împreuna cu lista notelor conceptuale se 

prezentă Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) pentru selectarea acestora pentru 

trecerea în etapa a doua a Apelului de propuneri de proiecte. Decizia CRD despre rezultatul 

selectării notelor conceptuale de proiect este publicată pe site-ul ADR, aplicanții sunt  informați  

prin scrisori poștale. 

Etapa 2: Depunerea cererilor complete de finanţare 

Aplicanţii selectați în urma evaluării notelor conceptuale sunt invitaţi de a depune cererea 

completă de finanţare împreună cu documentele aferente la data limită stabilită. În acest scop 

ADR organizează sesiuni de informare și consultare a aplicanților selectați, în cadrul căreia 

specialiştii ADR prezentă rezultatele primei etape, informează detaliat privind cerințele de 

completare a cererilor complete de finanțare și a anexelor, precum și etapele de evaluare tehnică 

și financiară a proiectelor. De asemenea la sesiune sunt invitați experţi tehnici în domeniile 

vizate de propunerile de proiecte pentru a acorda consultanță practică individuală. Pe tot 

parcursul perioadei de depunere a cererilor complete de finanţare, la cererea aplicanților, 

specialiștii ADR acordă consultanță individuală  privind elaborarea propunerilor de proiecte. 

La etapa a doua, aplicanții vor depune cererea completă de finanțare însoțită de documentația 

tehnică necesară precum și de studiul de fezabilitate (pentru proiecte în cadrul cărora valoarea 

lucrărilor depășește 5.000 mii lei). 

Cererile complete de finanțare împreună cu documentele tehnice anexate, plaste în coleturi 

sigilate, se depun în termenul stabilit la ADR, se înregistrează în Registru de primire la fel ca și 

în cazul depunerii notelor conceptuale. 

Etapa 3: Evaluarea cererilor complete de finanţare. 

În scopul evaluării proiectelor în ADR se constituie comisia de evaluare, formată din 

reprezentanți ai MDRC, ADR și CRD. În cadrul primei ședințe comisia efectuează  deschiderea 

pachetelor cu cererile complete de finanțare și documentele anexate recepționate de la aplicanți, 

și verifică administrativ întrunirea eligibilității și condițiilor apelului: existența studiilor de 

prefezabilitate sau fezabilitate, proiectului tehnic, raportul de verificare a proiectului tehnic, 

existența parteneriatelor ș.a. Se completează lista proiectelor cu constatarea conținutului 

dosarelor recepționate în cadrul apelului de propuneri de proiecte. Pentru verificarea tehnică a 

proiectelor, ADR are posibilitatea de a angaja experți tehnici în domeniile vizate, care vor 

elabora rapoarte cu privire la examinarea proiectelor conform referințelor stabilite în prealabil 

cu constatări, recomandări și concluzii pentru fiecare proiect în parte. 

Comisia de evaluare, avînd ca bază rezultatele verificării administrative și rapoartele  experților 

tehnici, efectuează evaluarea cererilor complete de finanţare din punct de vedere tehnic şi 

financiar în conformitate cu grila de evaluare aprobată de MDRC. 

Lista proiectelor examinate împreună cu recomandările şi concluziile comisiei de evaluare  sunt 

notate într-un proces verbal, care este adus la cunoștință publică și sunt prezentate Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare (CRD) în vederea selectării proiectelor pentru a fi incluse în Planul 

Operațional Regional (POR). 

Etapa 4: Aprobarea POR de către CRD. 

În vederea aprobării Planului Operațional Regional este întrunit Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare. CRD în baza priorităților de dezvoltare stabilite în SDR: 

 evaluează consecvenţa şi concordanţa proiectelor şi programelor regionale cu 
obiectivele strategice şi cu acţiunile stipulate în Strategia de Dezvoltare Regională a 

regiunii de dezvoltare respective; 

 aprobă lista propunerilor de proiecte incluse în POR; 
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 aprobă lista propunerilor de proiecte pentru a fi transmise Comisiei interministeriale 

de evaluare de pe lîngă MDRC. 

CRD poate decide aprobarea recomandărilor grupului de lucru ori schimbarea ordinii clasificării 

proiectelor pe priorităţi, dacă există argumente justificate (de ex. mai multe  proiecte care au 

obţinut un punctaj înalt sunt de același tip (au activităţi similare) sau sunt din același raion/arie 

geografică). În acest caz, va fi întocmită o notă explicativă care să justifice schimbarea ordinii 

proiectelor. În cazul cînd propunerea de proiect nu corespunde nici uneia dintre priorităţile 

strategiei de dezvoltare regională, este insuficient argumentată ori a acumulat un punctaj final 

prea mic, CRD poate lua decizia de a nu o include în POR. Aprobarea POR este confirmată 

printr-un proces verbal al ședinței CDR care este transmis ulterior Comisiei interministeriale de 

evaluare de pe lîngă MDRC. 

Etapa 5:  Evaluarea cererilor de finanţare de Comisia de evaluare de pe lîngă MDRC. 

Evaluarea şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate din contul mijloacelor FNDR se 

efectuează prin intermediul Comisiei interministeriale de evaluare de pe lîngă MDRC (în 

continuare Comisia), compusă din: 

a. un reprezentant al Consiliului Naţional, în calitate de preşedinte; 

b. un reprezentant al Cancelariei de Stat; 

c. un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; 

d. un reprezentant al Ministerului Economiei; 

e. un reprezentant al Ministerului Finanţelor; 

f. un reprezentant al Ministerului Mediului; 

g. experţi tehnici, specialişti în domeniile relevante pentru proiectele ce urmează a fi 

evaluate. 

Comisia îşi exercită împuternicirile în conformitate cu prevederile Manualului operaţional al 

Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, aprobat prin Decizia CNCDR 4/12 din 

23.02.2012. Evaluările individuale ale membrilor Comisiei se păstrează în arhiva MDRC. 

Activitatea Comisiei va avea două scopuri. Primul, se va evalua procesul de lucru cu 

propunerile de proiect realizat de ADR-uri pentru a se încredinţa că totul s-a efectuat conform 

procedurilor şi că propunerile de proiect înaintate sunt orientate spre priorităţile din strategiile 

regionale. Al doilea, Comisia va juca rolul de mentor, oferind sfaturi de îmbunătăţire a calităţii 

proiectelor propuse. 

La etapa examinării proiectelor propuse, membrii Comisiei vor completa fiecare separat cîte o 

grilă de evaluare pentru fiecare propunere de proiect, care este anexă la Regulamentul comisiei 

de evaluare a propunerilor de proiecte de dezvoltare regională, la rîndul său fiind anexă la 

Manualul Operaţional al Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, evidenţiind astfel 

părţile tari şi părţile slabe ale propunerilor de proiect. Scorul oferit de fiecare membru al 

Comisiei se acumulează într-o matrice generală, după care se efectuează aranjarea proiectelor 

după numărul de puncte acumulate. 

Criteriile, care se includ în grila de evaluare se referă la următoarele aspecte: 

 Asigurarea realizării obiectivelor, priorităţilor sau măsurilor SDR din regiunile de 

dezvoltare respective, 

 Metodologia implementării proiectului, 

 Durabilitatea proiectului după încetarea finanțării, 

 Cofinanțarea proiectului din alte surse, 

 Gradul de pregătire/maturitate a propunerii de proiect. 

Rezultatele evaluării vor fi consemnate de către Comisie într-un proces verbal care va  cuprinde 

matricea de evaluare a fiecărui membru şi un tabel complet cu lista proiectelor  clasate în ordinea 

descrescătoare a punctajului obţinut, partajînd proiectele în proiecte prioritare și proiecte incluse 

în lista de rezervă. Toată procedura de evaluare se va expune într-un raport, care va fi semnat 
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de toţi membrii comisiei şi va fi prezentat în cadrul ședinței CNCDR, o copie păstrîndu-se în 

cadrul MDRC. 

Etapa 6:  Aprobarea DUP de către CNCDR și aprobarea finală de către Guvern 

MDRC va prezenta proiectul DUP, Consiliului Naţional de Coordonatore a Dezvoltării 

Regionale (în continuare CNCDR) pentru aprobare. Dacă data aprobării DUP-ului de către 

CNCDR nu este sincronizată cu calendarul bugetar, atunci se va considera că CNCDR are 

împuterniciri suficiente pentru a dedica resursele FNDR pentru cheltuielile asociate cu 

proiectele respective. Însă, această permisiune de cheltuieli de proiect poate solicita de la guvern 

sume mai mari decît suma totală aprobată de buget pentru dezvoltarea regională (inclusă în linia 

de buget pentru FNDR) pentru anul respectiv, şi, în mod similar, mai mari decît fondurile 

prevăzute pentru dezvoltarea regională în CBTM pentru anii următori. 

Aprobarea DUP prin Hotărîre de Guvern 

După aprobarea proiectului DUP de către CNCDR el este transmis Guvernului pentru a fi 

aprobat. 

Aprobarea oficială pentru iniţierea achiziţiilor publice 

ADR va fi anunţată oficial cu privire la proiectele care au fost aprobate de CNCDR, aceasta 

servind ca bază juridică pentru iniţierea procesului de achiziţii. 

ADR va fi responsabilă pentru gestiunea proiectului. Aceasta înseamnă că ADR e responsabilă 

faţă de MDRC pentru buna utilizare a resurselor bugetului de stat în cadrul proiectelor şi 

investiţiilor concrete, care au fost acceptate în DUP. ADR va fi responsabilă pentru crearea unei 

echipe de gestionare a proiectului, inclusiv participarea activă şi reală a beneficiarului şi 

partenerilor proiectului. Pentru asigurarea bunei implementări a proiectului Beneficiarul va 

angaja în bază de contract un manager de proiect. 

ADR va asigura achiziţiile publice adecvate în modul cuvenit care va avea funcţia de 

supraveghere generală a lucrărilor, furnizărilor sau serviciilor. În continuare, ea va raporta în 

modul cuvenit despre realizările generale ale tuturor proiectelor, pentru realizarea cărora are 

funcţii de supraveghere şi monitorizare atît în termeni de produse, cît şi de rezultate finale. Ea 

va efectua gestiunea financiară în modul cuvenit şi va realiza controlul intern al proiectului, 

raportînd la MDRC în conformitate cu sistemul de monitorizare, raportare și evaluare aprobat. 

În final, ADR va pregăti închiderea proiectului, inclusiv toate aranjamentele pentru a asigura 

transferul adecvat al tuturor activelor tangibile către beneficiarul desemnat. 

4.2. Procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională 

1.1. Etapele implementării proiectelor de dezvoltare regională constau din următoarele 

grupuri de activități: 

a. Examinarea nivelului de pregătire a proiectelor pentru implementare. 

b. Elaborarea și prezentarea pentru aprobare MDRC a actelor necesare implementării 

proiectelor. 

c. Organizarea achizițiilor publice. 

d. Executarea lucrărilor de construcție. 

e. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale. 

f. Transmiterea către beneficiari a bunurilor create în rezultatul implementării 

proiectelor și asigurarea durabilității post implementare. 

1.2. În cadrul primei etape, de către ADR cu suportul MDRC este examinat nivelului de 

pregătire a proiectelor pentru implementare, depuse de Aplicanți. 

1.2.1. De regulă, examinarea nivelului de pregătire a proiectelor incluse în DUP este 

efectuată înainte de organizarea ședinței CNCDR în care va fi aprobată repartizarea 

mijloacelor FNDR. În baza examinării efectuate, de către ADR   sunt 
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înaintate propuneri privind repartizarea pe proiecte concrete a mijloacelor FNDR 

fiind anexată informația relevantă în acest scop. 

1.2.2. În cazul în care de către CNCDR sunt aprobate proiecte care nu au fost  examinate 

detaliat de ADR, acestea în termen de 30 de zile de la aprobare, urmează să 

examineze gradul de pregătire a proiectelor și să lanseze procedurile de achiziții 

publice sau să înainteze propuneri CNCDR pentru excluderea de la finanțare în 

cazul în care se constată, ca proiectul nu este bine pregătit. 

1.2.3. În procesul de examinare de către ADR sunt realizate următoarele activități 

majore: 

a. Solicită prezentarea de către aplicanți a tuturor actelor necesare implementării 

proiectelor (documentația tehnică și de deviz, avizele serviciilor desconcentrate 

în teritoriu, toate coordonările, avizul de verificare a SSVEPC, deciziile cu 

privire la alocarea terenurilor, alte acte relevante în acest scop); 

b. Organizează ședințe de lucru cu aplicanții și partenerii proiectelor. Toate 

ședințele se protocolează. Despre rezultatele ședinței este informat în mod 

obligatoriu MDRC; 

c. Efectuează vizite în teren pentru a se determina dacă situația descrisă în 

documentația tehnică și de deviz corespunde situației realiste; 

d. Acordă asistență beneficiarilor în scopul îmbunătățire a proiectelor, ș.a. 

1.2.4. Dacă în cadrul examinării se constată lipsa unor acte sau aplicantul și partenerii 

acestuia refuză prezentarea acestora, de către ADR este informat MDRC și 

CNCDR și înaintă propunerea de retragere a finanțării pentru proiectul respectiv. 

Aici trebuie adăugată procedura de coordonare a cererii de finanțare în cazul depistării 

neajunsurilor sau schimbărilor pentru îmbunatațirea ei (schimbări în text, deviz, prețuri). 

1.3. În cadrul etapei a doua de către Agențiile de dezvoltare regională sunt elaborate și 

prezentate, în termen de 30 zile de la aprobarea de către CNCDR a repartizării mijloacelor 

FNDR, către MDRC pentru coordonare și aprobare următoarele acte: 

1.3.1. Nota informativă asupra proiectului. În notă sunt incluse datele generale despre 

proiect (denumirea, aplicantul, obiectivul general, activitățile majore preconizate 

în cadrul proiectului, partenerii, localizarea, costul și perioada de implementare), 

nota conceptuală (se preia din cererea de finanțare), bugetul proiectului și nota 

explicativă la acesta. 

1.3.2. Devizul de cheltuieli. În acesta sunt incluse pozițiile ce țin de finanțarea  lucrărilor, 

serviciilor de supraveghere tehnică și bunurilor. NOTĂ: Cheltuielile ce țin de 

supravegherea de autor, salarizarea managerului de proiect și comisioanele 

bancare nu sunt incluse în devize. 

1.3.3. Planul de finanțare. Acesta prevede fluxul lunar al mijloacelor financiare și este 

elaborat ținîndu-se cont de necesitățile de finanțare pentru fiecare proiect în parte, 

etapele de implementare și alți factori. Planurile pot fi întocmite în comun cu 

operatorii economici, în cadrul în care aceștia sunt contractați. În procesul de 

elaborare se va ține cont și de condițiile meteorologice, nefiind planificate finanțe 

pentru lucrări de construcție pentru lunile reci ale anului (noiembrie – februarie). 

Planul de finanțare poate fi modificat odată în trimestru în baza unor propuneri 

bine argumentate. 

1.3.4. Acordul de parteneriat și Planul de implementare. Acestea sunt prezentate pentru 

coordonare. Acordul de parteneriat delimitează clar rolul și responsabilitățile 

fiecărui actor implicat în procesul de implementare. În acesta sunt incluse 

obligațiunile de cofinanțare și sancțiuni în cazurile cînd beneficiarii proiectului 
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nu-și realizează corespunzător obligațiunile. Acordul este semnat în cadrul 

evenimentului de lansare a proiectului, care de regulă are loc după selectarea 

operatorului economic care va executa lucrările. Planul de implementare conține 

toate activitățile care urmează a fi realizate în cadrul proiectului, delimitate în timp 

și responsabili. Planul este anexat la Acordul de parteneriat. 

1.3.5. Toate actele prezentate pentru coordonare și aprobare sunt elaborate în strictă 

conformitate cu prevederile Cererii complete de finanțare. Responsabil pentru 

asigurarea conformității actelor prezentate este Directorul ADR. 

1.3.6. Pentru necorelarea sau includerea unor poziții suplimentare pentru finanțare vor fi 

aplicate sancțiuni disciplinare și contravenționale conform prevederilor legale. 

 

1.4. Etapa trei. Organizarea achizițiilor publice în scopul implementării proiectelor de 

dezvoltare regională cu finanțare din FNDR și din contul partenerilor de dezvoltare este 

asigurată de către Agențiile de dezvoltare regională. 

1.4.1. Toate procurările în cadrul proiectelor de dezvoltare regională se efectuează în 

strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 96 - XVI din 13.04.2007 privind 

achizițiile publice și a actelor normative privind punerea în aplicare a Legii. 

1.4.2. În procesul de contractare a lucrărilor din cadrul proiectelor de dezvoltare 

regională se va ține cont de prevederile Regulamentului privind achizițiile 

publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13.09.2010. 

1.4.3. În scopul planificării achizițiilor publice, ADR va publica anunțul de intenție și 

planul anual privind achizițiile publice preconizate pentru anul de gestiune cu cel 

mult 30 zile calendaristice de la data aprobării bugetului propriu. Suplimentar, 

ADR va elabora planuri trimestriale de achiziții publice. 

1.4.4. În scopul organizării achizițiilor publice de lucrări de către ADR este instituit  un 

grup de lucru. În componența grupului de lucru de lucrări, de regulă, sunt incluși: 

4 reprezentanți ai ADR, 3 reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (2 cu drept de vot, 1 drept de vot consultativ) și un reprezentant al 

Ministerului Finanțelor. Modul de formare și funcționare a grupului de lucru 

pentru achizițiile publice este stipulat în Regulamentul cu privire la activitatea 

grupului de lucru pentru achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.1380 din 10.12.2007. 

1.4.5. În dependență de costul estimativ al lucrărilor, bunurilor, serviciilor de către 

grupul de lucru pentru achiziții publice va fi aprobată procedura de achiziție. 

Potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice, vor fi aplicate următoarele 

proceduri de achiziții: 

- CVM, în cazul în care suma nu depășește 40 000 lei pentru bunuri și servicii 

și  50 000 lei pentru lucrări; 

- COP, în cazul în care suma nu depășește 200 000 lei fără TVA pentru bunuri 

și servicii și 1 000 000 lei fără TVA pentru lucrări; 

- LP deschisă, în cazul în care suma este mai mare de 1 000 000 lei fără TVA. 

Potrivit Legii nr. 96-XVI din 13.04.2007 pot fi aplicate și ale proceduri de 

achiziții publice. 

1.4.6. În procesul de elaborare a documentelor de licitații se va ține cont de 

documentația standard aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1121 din 

10.12.2010 – pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări și prin Hotărîrea 

Guvernului nr.763 din 11.01.2012 – pentru realizarea achiziţiilor publice de 
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bunuri şi servicii și în baza documentației tehnice și de deviz coordonate și 

avizate în modul stabilit, prezentate de APL. 

1.4.7. Documentele de licitații vor fi coordonate obligatoriu cu DGDR din cadrul 

MDRC. În cazul necoordonării nu vor aprobate plățile pentru achitarea față de 

operatorii economici pentru lucrările executate. 

1.4.8. Depunerea ofertelor este efectuată la sediu ADR (autoritate contractantă) de către 

operatorul economic la termenul limită stabilit de AAP. Deschiderea ofertelor are 

loc la data stabilită de AAP în incinta ADR (sediul autorității contractante). 

1.4.9. Evaluarea ofertelor se efectuează de către grupul de lucru pentru achiziții în 

termeni rezonabili, dar care nu va depăși 30 zile pentru bunuri și servicii și 60 

zile pentru lucrări. De regulă ședințele grupului de lucru privind evaluarea 

ofertelor se desfășoară în incinta MDRC. 

1.4.10. În procesul de elaborare a contractelor se va ține cont de contractele tip din 

anexele la Hotărîrile Guvernului nr.1121 din 10.12.2010 și nr.763 din 11.01.2012 

nr.763 din 11 octombrie 2012. În contracte vor fi incluse expres condițiile 

prezentate în ofertă (suma, termenul de execuție și de garanție ș.a.). În contracte 

se vor regăsi în mod obligatoriu graficele de execuție a lucrărilor, sancțiuni pentru 

neexecutarea prevederilor contractuale ș.a. Un alt aspect care va fi menționat în 

contracte este ca operatorul economic va prezenta spre plată procesele-verbale de 

executare a lucrărilor pînă la data de 20 a lunii în curs pentru a asigura efectuarea 

transferului în luna respectivă. 

1.4.11. Contractele vor fi semnate de 3 părți: ADR – co-investitor, APL – Beneficiar, 

operatorul economic – antreprenor. Contractele semnate și Darea de seamă 

privind organizarea procedurii de achiziții publice se vor prezenta la  AAP pentru 

înregistrare. 

1.4.12. Odată cu inițierea procedurilor de achiziții a lucrărilor vor fi lansate procedurile 

de selectare a responsabililor tehnici (obligațiile cărora vor fi stipulate în 

contract). 

1.4.13. ADR va asigura monitorizarea strictă a prevederilor contractuale și vor aplica 

sancțiuni, în caz de nerespectare a acestora de către operatorul economic. Suma 

creată în rezultatul aplicării sancțiunilor este folosită de către ADR în scopul 

acoperirii cheltuielilor operaționale, cu coordonarea prealabila a MDRC. 

1.4.14. În cazul unor lucrări suplimentare ce nu depășesc 30% și în baza argumentărilor 

va fi încheiat și înregistrat AAP un acord adițional la contractul de bază. În  cazul 

în care suma va depăși 30% se va organiza o procedură de achiziție separată. 

Lucrările suplimentare vor fi achitate din contul aplicantului proiectului. 

1.4.15. Încălcarea legii privind achizițiile publice atrage după sine răspunderea 

disciplinară (inclusiv materială), civilă, contravențională și penală în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

1.5. Etapa patru. Executarea lucrărilor de construcție 

1.5.1. Executarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectelor de dezvoltare regională 

este efectuată de către operatorul economic, desemnat ca cîștigător în rezultatul 

organizării de către ADR a procedurilor de achiziții publice. Lucrările de 

construcții sunt realizate de către antreprenor în strictă conformitate cu prevederile 

Legii nr.721 din      02.02.1996 privind calitatea în construcţii și altor 
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acte normative în construcții, precum și conform contractelor încheiate și 

graficelor de executare a lucrărilor. 

1.5.2. Lucrările de construcţii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, 

consolidare şi de reparaţii se execută numai pe bază de proiect elaborat de către 

persoane fizice sau juridice licenţiate în acest domeniu şi verificat în modul stabilit 

de legislație. 

1.5.3. În scopul inițierii procesului de executare a lucrărilor este necesară obținerea 

autorizaţiei de construicție. Modul de obținere a certificatului de urbanism, 

autorizației de construcție și formatul acestora sunt stabilite prin Legea nr.163  din  

09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie. 

1.5.4. Pentru asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţie este obligatorie 

verificarea acesteia de către investitor – prin responsabilii tehnici atestaţi şi, de 

către antreprenor – prin diriginţii de şantier atestaţi. Verificarea execuţiei 

construcţiilor se efectuează pe tot parcursul realizării lucrărilor și are drept scop 

asigurarea nivelurilor minime de calitate. Organizarea şi modul de desfăşurare a 

activităţilor de verificare sunt stabilit în Regulamentul cu privire la verificarea 

proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi 

construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996. 

1.5.5. În scopul asigurării controlului asupra executării lucrărilor de construcții în  cadrul 

proiectelor de dezvoltare regională, de către ADR sunt efectuate vizite periodice 

la locul implementării proiectului, organizate ședințe de lucru cu participarea 

tuturor actorilor implicați și sunt prezentate rapoarte către MDRC despre gradul de 

implementare a proiectelor. 

1.5.6. Exercitarea controlului de stat asupra aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în 

domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului 

calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor şi de oprire a 

lucrărilor executate necorespunzător sunt asigurate de către Inspecţia de Stat în 

Construcţii. 

1.5.7. Obligațiile și răspunderile actorilor implicați în procesul de executare a lucrărilor 

sunt stabilite Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii și 

reflectate în contractele privind prestarea serviciilor și realizarea de lucrări. 

1.5.8. Ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, 

exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a construcţiei, cuprinzînd toate 

datele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a 

construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp sunt specificate în cartea 

tehnică a construcţiei. Modul de întocmire, completare şi păstrare a cărţii tehnice 

a construcţiei sunt stabilite în anexa nr. 6 la Regulamentul de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 

din 23.05.1996. 

 
1.6. Etapa cinci. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale. 

1.6.1. Recepţia construcţiilor este obligatorie şi constituie certificarea realizării acestora 

pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de proiect şi 

execuţie şi cu alte documente cuprinse în cartea tehnică a construcţiilor. Recepţia 

construcţiilor se face de către investitor și beneficiar în prezenţa proiectantului şi 

a executantului şi (sau) reprezentanţilor de specialitate desemnaţi de aceștia în 

conformitate cu legislaţia. 
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1.6.2. Recepția lucrărilor de construcției este efectuată conform Regulamentul de 

recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 285 din 23.05.1996. 

1.6.3. Recepția constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul 

prin care investitorul certifică realizarea lucrărilor de construcţie şi instalaţiilor 

aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii 

tehnice de execuţie, caiete de sarcini, etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale 

(autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice, 

Cartea tehnică a construcţiei, etc.) şi declară, că acceptă preluarea lucrărilor 

executate şi că acestea pot fi date în folosinţă. 

1.6.4. Conform pct.3 al Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente, recepția lucrărilor se realizează în 2 etape: 

1. Recepţia la terminarea lucrărilor - este recepţia, efectuată la terminarea 

completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, 

care poate fi utilizată separat. 

2. Recepţia finală – se efectuează la expirarea perioadei de garanţie stipulate în 

contractul de antrepriză. 

1.6.5. În scopul organizării recepției lucrărilor, de către investitor este creată o comisie, 

formată din cel puțin 5 membri. În componenţa comisiei vor fi incluşi 

reprezentantul investitorului, reprezentantul administraţiei publice și specialişti 

notorii din domeniul vizat. Preşedinte al comisiei de recepţie a lucrărilor de 

construcţie la obiectele social-culturale, finanţate din surse bugetare sau 

extrabugetare, va fi desemnat reprezentantul organelor administraţiei publice 

locale. La lucrările comisiei vor participa reprezentanţii executantului şi ai 

proiectantului, care nu fac parte din comisia de recepţie avînd calitatea de invitaţi. 

1.6.6. Comisia de recepţie verifică: 

1. respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi 

condiţiile de execuţie, impuse de autorităţile competente; 

2. executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză, 

ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea 

exigenţelor esenţiale în construcţii, conform legii; 

3. avizul, întocmit de proiectant, cu privire la modul în care a fost executată 

lucrarea (investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul 

de proiectare); 

4. termenele şi calitatea definitivării tuturor lucrărilor prevăzute în contractul 

încheiat între investitor şi executant, precum şi în documentaţia anexată la 

contract. 

1.6.7. La terminarea recepţiei, comisia îşi va consemna observaţiile şi concluziile în 

procesul-verbal de recepţie, şi-l va înainta investitorului în termen de 3 zile 

lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, de amînare sau respingere. 

1.7. Etapa șase. Transmiterea către beneficiari a bunurilor create în rezultatul 

implementării proiectelor și asigurarea durabilității post implementare 

1.7.1. Bunurile obţinute în urma implementării proiectelor cu finanţare din FNDR  sunt 

transmise beneficiarului, în corespundere cu proceduri stabilite de Regulamentul 

cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, 

instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor şi mijloacelor fixe şi 

altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09.10.1995. 
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1.7.2. Întru cît în Documentul unic de program sunt stabiliți beneficiarii proiectelor, 

transmiterea către aceștia a activelor formate în cadrul proiectelor de dezvoltare 

regională este efectuată fără a fi emisă o hotărîre de Guvern în acest scop. 

1.7.3. Repartizarea bunurilor între beneficiar şi partenerii proiectului se va efectua în 

conformitate cu prevederile contractului de societate civilă încheiat între  aceştia. 

1.7.4. Din momentul semnării actelor de transmitere Partea care a dobîndit dreptul de 

proprietate asupra bunurilor achiziţionate sau create din resursele proiectului este 

obligată să asigure evidenţa şi integritatea acestor bunuri, precum şi exploatarea 

lor eficientă, exclusiv conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute de Proiect. 

1.7.5. În scopul asigurării durabilității proiectului pentru perioada post-implementară, 

urmează elaborarea, de către beneficiar, a planului de durabilitate pentru o 

perioadă de cel puțin 1 an de la finisarea proiectului. Planul de durabilitate va 

include activități și termeni concreți. Planul de durabilitate trebuie să includă 

activitățile ce vor fi întreprinse atît din partea APL (Beneficiar și Partenerul), cît 

și a întreprinderii specializate, care va gestiona serviciul după finalizarea 

proiectului. Este necesar ca Planul de durabilitate să fie aprobat la ședința 

consiliului local a Beneficiarului și a Partenerilor. 

1.7.6. Beneficiarul și partenerii vor gestiona responsabil, eficient şi durabil produselor 

obţinute din implementarea Proiectului, în interesul consumatorilor şi a 

comunităţii pe care le reprezintă. 
 

V. MANAGEMENTUL FINANCIAR. 
 

În procesul atingerii scopurilor sale statutare, Agenţia antrenează în activităţile sale 

importante mijloace materiale şi băneşti. Reflectarea în contabilitate a acestor active cît și 

evidenţierea relaţiilor economice cu persoanele terțe impun organizarea unui sistem specific de 

contabilitate care să răspundă cerinţelor existente. Specificul evidenței contabilității  rezultă, în 

mare parte, şi din particularitățile generale și organizaționale ale ADR. 

Obligativitatea organizării și ținerii contabilității elementelor patrimoniale reiese din 

prevederile art.17 alin. (1) din Legea contabilității, potrivit căruia deținerea de către entitate a 

activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de proveniență a acestora și a faptelor economice 

fără documentarea și reflectarea acestora în contabilitate se interzic. Astfel, ADR este obligată: 

 să respecte principiile și regulile de ținere a contabilității și de raportare financiară 
stabilite în Legea contabilității, standardele de contabilitate, planul de conturi 

contabile și alte acte normative; 

 să elaboreze și să aplice politica de contabilitate proprie; 

 să utilizeze unul din sistemele contabile în conformitate cu criteriile stabilite în art. 15 

din Legea contabilității; 

 să efectueze toate etapele ciclului contabil care cuprind: 

 întocmirea documentelor primare și centralizatoare; 

 evaluarea și recunoașterea elementelor contabile; 

 reflectarea informațiilor în conturile contabile; 

 întocmirea registrelor contabile; 

 inventarierea elementelor contabile; 

 întocmirea balanței de verificare, a Cărții mari și a rapoartelor financiare (art. 18 

din Legea contabilității). 
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Aspectul contabil privind organizarea serviciului contabil al ADR este reglementat de 

următorul cadrul legislativ şi normativ: 

 Legea contabilităţii a Republicii Moldova nr. 113 - XVI din 27.04.2007 - stabileşte 

cadrul juridic, a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare 

în Republica Moldova, aplicîndu - se inclusiv asupra ADR. 

 SNC 1 „Politica de contabilitate” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor    nr. 

174 din 25.12.1997 - reflecta totalitatea conceptelor de bază, caracteristicilor 

calitative, regulilor, metodelor şi procedeelor de evidență contabilă. 

 SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” aprobat prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 2 din 10.01.2006 - stabileşte modul de întocmire şi prezentare a 
rapoartelor financiare. 

 Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile 
necomerciale aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 158 din 06.12.2010 - 

conțin un șir de prevederi noi privind reglementarea specificului contabilității în 
organizațiile necomerciale. 

 Planuri de conturi contabile ale activității economico - financiare a 
întreprinderilor aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174 din  25.12.1997 

- stabileşte nomenclatorul sistematizat al conturilor contabile şi normele metodologice 

de utilizare a acestora şi este utilizat inclusiv de ADR UTA Găgăuzia. 

 Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor  nr. 

174 din 25.12.1997 - stabiliște detaliat modul de efectuare a inventarierii patrimoniului, 

de determinare şi reflectare a rezultatelor inventarierii, precum şi formularele utilizate 

cu ocazia inventarierii. 

 Codul Fiscal şi legile de punere în aplicare a titlurilor acestuia - reglementează 

relaţiile ce ţin de executarea obligaţiilor fiscale în ce priveşte impozitele şi taxele 

generale de stat, stabilind, de asemenea, principiile generale de determinare şi 

percepere a impozitelor şi taxelor locale. 

 Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 - XV din 28.03.2003 - reglementează 

modalitatea de calcul a sumelor spre plată angajaţilor entităţilor, ce îşi desfăşoară 

activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, modul de acordare şi calculare a 

concediilor anuale, etc.. 

Atît prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate cît și Legea contabilității se 

referă, în mare parte, la specificul activităţii întreprinderilor comerciale, ceea ce nu reflectă 

particularitățile specifice de evidenţă contabilă din cadrul organizaţiilor necomerciale. Astfel, 

intrarea în vigoarea la data de 01 ianuarie 2011 a „Indicațiilor metodice privind particularitățile 

contabilității în organizațiile necomerciale” a impus întreprinderea unor noi măsuri de ținere a 

contabilității al ADR şi anume: 

 formarea unei politici de contabilitate în redacție nouă; 

 revizuirea formularelor documentelor primare și registrelor contabile pentru evidența 

elementelor contabile; 

 elaborarea unui nou plan de conturi de lucru; 

 determinarea corespondenței conturilor contabile pentru înregistrarea faptelor 

economice; 

 operarea unor modificări în programul de contabilitate. 

  Sursele principale de finanțare ale activității Agenţiei de Dezvoltare Regională sunt:  
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5.1. Planificarea financiară 
 

5.1.1. Structurarea necesităților de finanțare pe articole de cheltuieli și pe surse de 

finanțare 

ADR își desfășoară activitatea în conformitate cu planul bugetar care reprezintă un 

document de planificare a evenimentelor și activităților statutare prognozate pentru o perioadă 

de un an calendaristic. Planul bugetar al Agenției conține date previzionate despre sursele de 

finanțare a mijloacelor cu destinație specială, direcțiile de utilizare a acestora și nivelul limită al 

cheltuielilor corespunzătoare. Acest plan constituie un element important al contabilității de 

gestiune și al sistemului de control intern. 

Informații de fond pentru elaborarea planului bugetar servesc planurile bugetare ale 

perioadelor precedente, activitățile planificate în perioada respectivă, precum și sursele de 

finanțare a acestora. Obligativitatea elaborării planului bugetar este prevăzută și de Indicațiile 

metodice. 

Procesul de elaborare a planului bugetar al Agenției începe cu cel puțin cu patru luni 

înainte de sfîrșitul anului de gestiune pentru a avea certitudinea că bugetul său va fi aprobat 

înaite de începutul noului an. 

Etapele de elaborare a planului bugetar, numit Devizul cheltuielilor de organizare şi 

funcţionare al Agenției de Dezvoltare Regională sunt: 

Pasul 1. Iulie/August: Directorul ADR unește într-o şedinţă personalul Secției financiare 

şi achiziții pentru a planifica procesul bugetar şi a stabili date limite. Se actualizează foaia 

de lucru cu bugetul şi formularul model. 

Pasul 2. Septembrie: Se informează personalul ADR cu privire la proces, responsabilităţi 

şi date limită în pregătirea bugetului. 

Pasul 3. Septembrie: Personalul ADR reexaminează scopurile strategice şi identifică 

priorităţile, efectuînd discuții în grup pentru planificarea scopurilor de program pentru 

anul următor. 

Pasul 4. Septembrie/Octombrie: Șef secție financiară și achiziții pregătește proiectul 

bugetului ADR pe următorul an. 

Pasul 5. Noiembrie: Personalul ADR examinează şi revede proiectul iniţial al  bugetului. 

Directorul ADR revede proiectul de buget şi face recomandările finale. 

Pasul 6. Noiembrie/Decembrie: Aprobarea bugetului de către CRD. 

Pasul 7. Decembrie: Revederea proiectului de buget de către Director DGDR şi aprobarea 

finală de către ministrul MDRC. 

Pasul 8. Decembrie/Ianuarie: Directorul ADR unește într-o şedinţă personalul pentru a 

discuta noul buget, scopurile de program şi orarul activităților pentru noul an. 

 mijloacele Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională; 

 donaţii şi granturi pentru costuri operaţionale; 

 plăţi pentru implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională; 

 mijloace provenite din prestarea serviciilor conform legislaţiei; 

 cît și alte surse ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova. 

În cazul în care ADR generează venituri în anul financiar, acestea sunt utilizate, conform 

devizelor aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, pentru consolidarea 

capacităţilor funcţionale, implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională, a programelor şi a 

proiectelor de dezvoltare regională. 
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Formatul, structura și gradul de detaliere a informațiilor din Devizul cheltuielilor de 

organizare şi funcţionare al Agenției de Dezvoltare Regională    este stabilit conform (anexei 

12) și cuprine următoarele linii de buget: 

1. Fondul de salarizare - include calculele salariului angajaților ADR, inclusiv 

contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorii 

de asistență medicală virate de angajator. Salariul angajaților se calculează în baza HG 

nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie 

financiară, HG nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al 

salariului în sectorul real, Regulamentului intern privind stabilirea și acordarea 

sporurilor, suplimentelor, premiilor și ajutorului material angajaților Agenției și 

Schemei de încadrare, aprobată de către MDRC. 

2. Deplasări în interes de serviciu - includ cheltuielile pentru deplasări de serviciu în 

interiorul și peste hotarele țării a angajaților ADR. Calculele sunt efectuate în baza HG 

nr. 10 din 05.01.2012 cu privire la delegarea angajaților întreprinderilor, instituțiilor și 

organizațiilor din Republica Moldova. 

3. Cheltuieli administrative - includ cheltuieli de arendă și întreținere a sediului, 

consumabile de birou, servicii de comunicare, întreținerea mijloacelor de transport, 

deservirea și întreținerea tehnicii de calcul ș.a. cheltuieli de ordin administrativ. 

4. Dezvoltare instituțională, activități și promovare – include materialele promoționale 

și publicații, traduceri de documente, cheltuieli de organizarea a 

conferințelor/seminarelor, ședințelor Consiliului Regional pentru Dezvoltare, 

evenimentelor de promovare a potențialului investițional al Regiunii de Dezvoltare, 

ateliere de lucru ș.a activități de promovare. 

5. Mobilier și echipament - include cheltuielile de procurare a echipamentului tehnic și 

mobilier pentru activitatea eficientă a personalului Agenției. 

Devizul este argumentat detaliat prin Nota explicativă al Devizului cheltuielilor de 

organizare şi funcţionare al Agenției de Dezvoltare Regională, cu trimitere la acte 

normative, contracte și calcule. 

 

5.1.2. Elaborarea planului general consolidat de finanțare pentru ADR 

Planul general consolidat al Agenției este întocmit în baza planurilor bugetare secundare, 

numite devize de cheltuieli, din care: 

 un plan bugetar secundar destinat cheltuielilor operaționale ale ADR - Devizul 

cheltuielilor de organizare şi funcţionare al Agenției de Dezvoltare Regională, şi 

 planuri bugetare secundare destinate implementării proiectelor regionale – Devizul de 
cheltuieli a proiectelor, a căror număr variază de la an la an, în dependență de  numărul 

de proiecte aflate în proces de implementare și finanțare. 

Planul general consolidat de finanţare reflectă departajarea lunară a mijloacelor financiare 

alocate din FNDR pentru anul de gestiune conform Deciziei CNCDR, constituind  un element 

important al contabilității de gestiune și al sistemului de control intern al mijloacelor planificate 

şi valorificate din FNDR. 

Formatul, structura și gradul de detaliere a informațiilor din Devizul de cheltuieli a 

proiectului, pentru proiectele cu finanţare din FNDR, este stabilit conform (anexa 13). Acesta, 

se aprobă anual de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și reflectă mijloacele 

financiare alocate pe articole de cheltuieli conform deciziei CNCDR pentru anul de gestiune, cu 

o descriere detaliată în Notă informativă a proiectului elaborată de către Secţia management 

proiecte. 

La etapa iniţială de implementare a proiectului la articolele de cheltuieli se reflectă 

valoarea estimativă a lucrărilor/serviciilor/bunurilor care se ajustează odată cu  achiziţionarea 
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şi contractarea acestora. Pentru proiectele cu o durată de implementare mai mare de un an 

calendaristic, departajarea mijloacelor financiare se face în limitele alocărilor anuale aprobate 

de către CNCDR. 

La implementarea proiectelor cu finanţare din alte surse de cît cele din FNDR, formatul, 

structura și gradul de detaliere a Devizului de cheltuieli a proiectului, se consemnează în acordul 

de finanţare, scrisori sau alte acte oficiale stabilite de ambele părţi. 

5.1.3. Aprobarea bugetului de către CRD și MDRC 

La finele anului de gestiune proiectul planului bugetar se prezintă spre aprobare 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare. Proiectul planului bugetar aprobat de către CRD este 

prezentat spre revizuire DGDR și aprobare Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

reflectînd sursele de finanţare și articolele de cheltuieli planificate. 

Conform activității statutare și specificului sursei financiare bugetare, ADR, în procesul 

de implimentare a proiectelor cu impact regional organizează licitații publice în vederea 

achiziționării bunurilor și serviciilor necesare. Costul unui set de documente de licitație conform 

Regulamentului privind formarea și utilizarea mijloacelor speciale ale institutiilor publice de 

la oferirea documentelor de licitație, aprobat prin Hotarîrea de Guvern nr. 98 din 31.05.2005, 

este stabilit în sumă de 200 lei. În baza Regulamentului specificat și anexei la acesta la, ADR 

înaitează spre aprobare anual Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Devizul de 

cheltueli a veniturilor obținute la comercializarea documentelor de licitație în cadrul ADR. 

La finele perioadei pentru care s-a elaborat planul bugetar organul de conducere al organizației 

necomerciale trebuie să aprobe și raportul privind executarea acestui plan structura căruia este 

determinată individual de fiecare organizație. 

5.2 Recepționarea, verificarea și prelucrarea documentelor primare 

 Procesarea  documentelor primare 

1. Faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. 

2. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este 

imposibil - nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului. 

3. Agenția utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul 

Finanţelor. 

Documentele contabile primare trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii: 

 denumirea şi numărul documentului, 

 data întocmirii documentului, 

 denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al întreprinderii în numele căruia este 

întocmit, 

 documentul, denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, 

 conţinutul faptelor economice, etaloanele cantitative şi valorice în care sunt exprimate 

faptele economice, 

 funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile 

de efectuarea şi înregistrarea faptelor economice 

În baza contractelor de achiziții publice încheiate de ADR , sunt îndeplinite lucrări și/sau 

servicii, care – conform ordinii stabilite de către MDRC,- operatorii economici, cîștigători ai 

procedurii de achiziție publică , trebuie să prezinte pînă la data de 25 a lunii, documente care 

confirmă îndeplinirea condițiilor contractuale și anume: 

 Factură fiscală 
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 Act de îndeplinire a lucrărilor / serviciilor. 

Factura fiscală este prezentată in contabilitatea ADR pentru verificarea corectitudinii 

completării acesteia conform contractului .Factura fiscală este însoțită de procese verbale de 

îndeplinire a lucrărilor și/sau serviciilor. În cazul cînd factura este întocmită corect și conform 

ordinii stabilite, factura este semnată de către: 

 Șeful SFA 

 Șeful SMP . 

Actul  de  îndeplinire  a  lucrărilor și/sau serviciilor în mod obligatoriu este necesar de     a fi 

semnat de către: 

 Conducătorul  organizației care a efectuat lucrările/serviciile 

 Diriginte de șantier 

 Responsabilul tehnic al obiectului 

 Directorul ADR 

 Șeful SMP 

 Primarul localității unde se efectuează lucrările sau serviciile 

 Managerul de proiect 

4. Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare răspund în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

5. Documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi 

calculate pot fi semnate unipersonal de conducătorul entităţii ori de două persoane cu 

drept de semnătură: prima semnătură aparţine conducătorului sau altei persoane 

împuternicite, a doua - contabilului-şef (șef secție financiară și achiziții) sau altei 

persoane împuternicite. Semnăturile pe documentele menţionate, după caz, se  confirmă 

prin aplicarea ştampilei entităţii respective. 

6. Corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare 

şi  achiziţie  a  bunurilor  economice  şi   a   serviciilor   nu   se   admit.  Contabilului-şef 

(șef secție financiară și achiziții) i se interzice să primească spre executare documente 

privind faptele economice ce contravin actelor legislative şi altor acte normative, 

informînd despre aceasta în scris conducătorul entităţii. Astfel de documente se primesc 

spre executare numai cu indicaţiile suplimentare în scris ale conducătorului entităţii 

căruia, ulterior, îi revine  răspunderea  pentru aceasta. 

Contabilitatea şi evaluarea activelor materiale pe termen lung se realizează în conformitate 

cu SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” şi Hotărîrea Guvernului nr. 338 

din 21.03.2003. 

Mijloacele fixe sunt activele, preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie 

(6000 lei pentru o unitate ) şi care sunt utilizate mai mult de un an. 

Obiectele se consideră incluse în componenţa mijloacelor fixe din momentul punerii în 

funcţiune (operare) a acestora în baza documentelor perfectate în modul cuvenit. 

La intrarea activelor materiale pe termen lung valoarea lor va mări capitalul secundar al 

ADR și se va reflecta în contabilitate prin următoarele înregistrări: 

a. Reflectarea finanțărilor și încasărilor cu destinație specială în contul bancar: 

Dt. 242 ”Cont de decontare” 

Ct. 423 ”Finanțări și încasări cu destinație specială” 

b. Procurarea imobilizărilor corporale pe termen lung 

Dt. 121 ”Active în curs de execuție” 

Ct. 521 ”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 
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c. Punerea în funcțiune a mijlocului fix: 

Dt. 123 ”Mijloace fixe” 

Ct. 121 ” Active în curs de execuție” 

d. Trecerea la majorări a fondului de imobilizări: 

Dt. 423 ”Finanțări și încasări cu destinație specială” 

Ct. 342 ”Subvenții” 

7. Registrele contabile se întocmesc pe suport de hîrtie sau în formă electronică. Dacă 

registrul contabil este întocmit în formă electronică, entitatea, la solicitarea organelor 

autorizate, este obligată să imprime copia acestuia pe suport de hîrtie. 

8. Registrele contabile obligatorii sunt Cartea mare, bilanțul contabil sau alte registre 

centralizatoare, care servesc drept bază pentru întocmirea rapoartelor financiare. 

 Debursarea mijloacelor financiare pe proiecte în derulare  și înaintarea 

MDRC pentru finanțare 

În scopul obținerii finanțării, contabilitatea ADR întocmește Cerere de finanțare cu 

indicare următoarelor rechizite obligatorii: 

 Denumire proiect 

 Cod proiect 

 Numărul și data  contractului de AP ori COP 

 Denumirea antreprenorului 

 Lotul – specificul lucrărilor  sau serviciilor 

 Suma facturată 

 Suma solicitată 

 Numărul și data facturii 

 Procesul verbal,act de predare-primire 

La cererea de finanțare se anexează copia facturii,actul de predare-primire în 

original,procese verbale de îndeplinire a lucrărilor,serviciilor – în original. Aceste documente 

sunt depuse la cancelaria MDRC. 

 

5.3. Evidența contabilă și valorificarea mijloacelor financiare 

 

5.3.1. Contabilitatea operațiunilor de primire și utilizare a finanțărilor din diferite surse 

În conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 113 din 27.04.2007 și a Standardelor 

Naționale de Contabilitate, secția Finanțe și Contabilitate a ADR este obligată să organizeze şi 

să asigure ţinerea evidenței contabile în mod continuu, din momentul  înregistrării și pînă la 

lichidarea entităţii: 

a. Să elaboreze și să respecte politicile de contabilitate, în conformitate cu cerinţele 

prezentei legi şi ale S.N.C.; 

b. să elaboreze şi aprobe: 

- planul de conturi contabile de lucru; 

- procedeele interne privind contabilitatea de gestiune; 

- formularele documentelor primare şi registrele contabile (în cazul lipsei 

formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile ADR); 

- regulile circulaţiei documentelor şi tehnologiei de prelucrare a informaţiei 

contabile. 

c. să întocmească şi să prezente oportun, complet şi corect documentele primare sau 

informații din registrele contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanţelor, 

precum şi să respecte integritatea acestora, păstrîndu-le conform cerinţelor  Organului 
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de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii 

Moldova; 

d. să organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii. 

ADR înregistrează elementele contabile în baza contabilităţii de casă şi/sau contabilităţii 

de angajamente. 

Contabilitatea activelor pe termen lung și a activelor curente a ADR - urilor se ţine pe 

fiecare obiect de evidenţă, în expresie cantitativă şi valorică, în conformitate cu prevederile 

S.N.C. 

Înregistrarea iniţială în contabilitate a elementelor de activ se face la valoarea de intrare. 

Creanţele şi datoriile pe termen scurt se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală, iar 

creanţele şi datoriile pe termen lung – la valoarea scontată, în conformitate cu cerinţele 

standardelor de contabilitate. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor se ţine pe categorii, clienţi, 

furnizori, alţi debitori şi creditori. 

Pentru efectuarea transferului mijloacelor financiare în corespundere cu volumul de 

lucrări, servicii, bunuri achiziționate este necesar de elaborat planul de conturi contabile pentru 

fiecare tip de operațiune. 

Contabilitatea proiectelor finanțate 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională presupune atît construcția obiectelor 

noi, cît și reparația acestora, care presupune achiziții de bunuri, lucrări, servicii. 

Procedurile de achiziții publice pentru proiectele finanțate din FNDR vor fi organizate în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova. Pentru proiectele 

finanțate din surse externe procedurile de achiziții se vor organiza în conformitate cu cerințele 

expuse în acordurile de finanțare. 

Cheltuielile privind construcția obiectelor noi în cadrul proiectelor implementate de ADR 

sînt contabilizate pe fiecare obiect și articole de cheltuieli respective cu total cumulativ de la 

începutul construcției pînă la punerea în folosință a obiectului. Luînd în considerație faptul că 

construcția și/sau montarea unor obiecte nu reprezintă o componentă a activității de bază a ADR 

- urilor, acestea vor ține evidența cheltuielilor aferente construcțiilor în contul 121 ”Active 

materiale în curs de execuție”. 

Decontările dintre părțile contractante pentru lucrările de construcții se vor efectua în baza 

planului de finanțare a proiectului și a graficului de executare a lucrărilor și/sau livrare a 

bunurilor anexat la contractul de achiziții publice și semnat de ambele părți. Evidența 

mijloacelor bănești se va duce după surse de finanțare și tranșe pentru fiecare proiect în parte. 

Virarea mijloacelor bănești pentru achitarea datoriei față de antreprenor  (drept  document 

justificativ va servi actul de îndeplinire a volumului de lucrări pentru etapa concretă de lucrări, 

preconizată în planul de finanțare, contrasemnat de persoanele responsabile și facturile fiscale) 

se va efectua de pe contul special deschis pentru finanțarea proiectelor în lei sau valută străină 

(în cazul încheierii contractelor în valută străină la proiectele finanțate de GIZ sau alți parteneri 

internaționali), după prezentarea documentelor confirmative, acceptarea, verificarea acestora și 

semnarea de persoanele responsabile. 

Pe măsura acceptării actelor de îndeplinire a volumelor de lucrări la fiecare etapă de 

executare, toate costurile legate de construcție se vor capitaliza în valoarea activului în curs de 

execuție, astfel majorîndu-se valoarea de bilanț a acestuia. 

Costurile adiționale ce țin direct de implementarea proiectelor cum ar fi supravegherea  tehnică, 

proiectarea, controlul de autor etc. se vor contabiliza fiecare separat la contul activului în curs 

de execuție, iar la finisarea obiectului de construcție vor fi incluse în valoarea acestuia printr-un 

act de formare a costului obiectului. 
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La finalizarea proiectului se întocmește Actul de recepție finală și Actul de predare- 

primire. Toate cheltuielile aferente lucrărilor de construcții vor fi capitalizate la contul 121 

”Active materiale în curs de execuție”, ceea ce va constitui valoarea de bilanț a obiectului dat. 

În perioada de implementare a proiectelor bunurile, lucrările pot fi transmise beneficiarilor 

pe etape. 

După parcurgerea etapelor descrise mai sus, obiectul finalizat urmează să fie transmis în 

gestiunea Administrației Publice Locale și altor autorități abilitate să gestioneze bunurile 

transmise, în baza Legii nr. 523 din 16.07.1999 ”Cu privire la proprietatea publică a unităților 

administrativ-teritoriale”, art. 2, al. 2 și a Hotarîrii de Guvern care va prevedea alocarea 

mijloacelor financiare pentru proiectele aprobate de CNCDR. 

În urma acestei tranzacții se va întocmi procesul-verbal de predare-primire a bunurilor 

proiectului realizat în gestiunea APL-urilor și organelor abilitate pentru gestiunea obiectelor 

finanțate, la valoarea lui de bilanț. Factura va confirma transmiterea propriu-zisă a bunurilor, 

lucrărilor etc. cu supravegherea ulterioară de către ADR. 

La transmiterea activelor către beneficiar, acestea se vor scoate din gestiunea ADR, prin 

casarea costului activelor la contul 721 ”Cheltuieli ale activității de investiții” și se  va constata 

simultan veniturile la contul 621 “Venituri din ieșirea activelor materiale pe termen lung” 

(Dt721 Ct 121 și Dt 229 Ct 621). 

Finanțarea implementării proiectelor se efectuează din FNDR și este realizată prin 

intermediul MDRC. Toate finanțările, atît din FNDR, cît și din alte surse, se vor reflecta la contul 

423 ”Finanțări și încasări cu destinație specială”, care ulterior vor fi trecute la majorarea 

fondului de imobilizări. La rîndul său, finanțările privind lucrările executate, bunurile 

achiziționate pentru proiectele finanțate fin FNDR vor fi aprobate de către MDRC, în baza 

scrisorilor de finanțare întocmite cu indicarea denumirii proiectului, codului acestuia, valorii 

contractului, precum și a sumei solicitate. La scrisoarea dată urmează a fi anexate copiile 

contractului, facturilor primite și proceselor-verbale de executare a lucrărilor. 

Cheltuielile ce nu se atribuie construcțiilor, bunurilor etc. nu vor fi capitalizate la costul 

activelor în curs de execuție, ci trecute la cheltuielile perioadei de gestiune. 

Plata avansurilor pentru lucrări la proiectele finanțate din FNDR se efectuează în 

conformitate  cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova și prevederile contractuale. 

Achitările date se vor face din contul finanțărilor primite din FNDR, în baza scrisorilor de 

finanțare întocmite de ADR, la contul deschis pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare 

regională. 

Pe măsura acceptării volumelor de lucrări, prin facturi și procese-verbale, costurile 

acestora vor fi achitate de ADR cu reținerea succesivă a avansului acordat și reflectat la contul 

224 “Avansuri pe termen scurt acordate”, procentual din fiecare volum de lucrări îndeplinit, 

pînă la consumarea definitivă a acestuia. 

Conform contabilităţii de angajamente, mijloacele cu destinaţie specială primite sub formă 

de imobilizări necorporale şi corporale sau utilizate pentru procurarea/crearea a astfel de 

imobilizări, se înregistrează ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială şi 

majorare a fondului de imobilizări. 

În cazul încălcării clauzelor contractuale, operatorului economic i se vor calcula penalități 

(punct obligatoriu prevăzut în contract) în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a 

Republicii Moldova. Penalitatea se va calcula în baza facturii eliberate de ADR și se va constata 

ca alte venituri operaționale la contul 612, iar ulterior se va trece la contul 423. 

5.3.2. Inventarierea creanțelor, activelor și datoriilor 
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ADR au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv, cel 

puţin o dată pe an pe parcursul desfăşurării activităţii sale, în cazul reorganizării sau încetării 

activităţii, precum şi în cazurile prevăzute de Regulamentul privind inventarierea, aprobat de 

Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei. 

Inventarierea se efectuează conform dispoziţiei directorului ADR, de către membrii 

comisiei de inventariere sau a unei comisii speciale, în componenţa cărora se includ persoane 

competente. Sarcina de bază a inventarierilor constituie efectuarea controlului asupra integrităţii 

bunurilor, respectarea de către gestionari a modului stabilit de ţinere a evidenţei primare şi a 

regulilor de păstrare. Se interzice categoric de a introduce date în listele de inventariere din 

spusele gestionarilor sau conform datelor evidenţei, fără verificarea existenţei efective a 

elementelor patrimoniale. 

Paralel cu inventarierea bunurilor, contabilitatea ADR urmează să verifice înregistrările în 

toate conturile respective în comparaţie cu conturile corespondente. De exemplu, la mijloacele 

fixe (în conformitate cu conturile respective ale investiţiilor capitale) este necesar de stabilit 

dacă toate obiectele sînt puse în exploatare şi înregistrate în evidenţă; la stocurile de mărfuri şi 

materiale – dacă acestea sînt primite şi trecute în evidenţă. Datele controlului de verificare se 

înregistrează în Procesul-verbal de verificare a inventarierii bunurilor. 

La inventarierea mijloacelor fixe, comisia de inventariere efectuează în mod obligatoriu 

controlul efectiv al mijloacelor şi înscrie în listele de inventariere denumirea completă, 

destinaţia, numărul de inventar, numărul de fabricare (numărul indicat în paşaportul tehnic) şi 

unele caracteristici tehnice sau de exploatare. 

Inventarierea decontărilor cu fondatorii, instituţiile financiare, bugetul, cumpărătorii, 

furnizorii, salariaţii proprii şi alţi debitori şi creditori constă în depistarea, conform documentelor 

respective, a soldurilor şi controlului riguros al justificării sumelor existente în aceste conturi. 

Comisia stabileşte termenul înregistrării creanţelor şi datoriilor, realitatea existenţei acestora şi 

persoanele vinovate de trecerea termenului de prescripţie în cazul existenţei ei. Tuturor 

debitorilor, cu care decontările nu se efectuează prin sistemul Incaso, întreprinderile creditoare 

le expediază extrase din conturile analitice privind datoriile acestora. 

Extrasele de cont confirmate se prezintă comisiei de inventariere pentru confirmarea 

existenţei datoriilor. Instituțiile debitoare sînt obligate să confirme în decurs de 5 zile din ziua 

primirii extraselor soldul creanţelor şi/sau să comunice obiecţiile lor. Sumele reflectate în 

conturile de datorii şi creanţe cu cumpărătorii, părţile legate şi furnizorii, cu alţi debitori şi 

creditori trebuie să fie confirmate. 

La inventarierea avansurilor se verifică rapoartele titularilor privind eliberarea 

avansurilor, ţinînd cont de utilizarea lor cu destinaţie specială, precum şi sumele avansurilor 

eliberate  fiecărui  titular, data eliberării şi destinaţia utilizării. 

Comisia de inventariere stabileşte prin metoda verificării documentare: 

a) veridicitatea decontărilor cu instituţiile financiare, părțile legate care întocmesc de 

sine stătător  bilanţul contabil şi cu organele ierarhic superioare; 

b) corectitudinea şi justeţea sumei datoriilor privind  lipsurile şi delapidările existente  în 

bilanţ, măsurile întreprinse pentru reducerea acestor datorii; 

c) corectitudinea  şi  justeţea  sumelor  datoriilor   şi   creanţelor,   precum   şi   măsurile 

luate pentru perceperea forţată a creanţelor, neîncasate prin intermediul instituţiei 

financiare. 

Rezultatele inventarierii creanţelor şi datoriilor se înscriu în Lista de inventariere a 

creanţelor şi datoriilor în baza datelor din extrasul de cont confirmate de debitori sau creditori, 

iar în caz de neconfirmare – în baza documentelor justificative. 
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5.4. Raportarea şi analiza financiară a activităţii ADR 
 

5.4.1. Elaborarea rapoartelor interne și externe și prezentarea lor organelor de resort 

Scopul întocmirii rapoartelor financiare în cadrul Agenţiei, constituie prezentarea unei 

informaţii accesibile utilizatorilor privind situaţia financiară a entităţii, indicatorii activităţii 

acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti, privind resursele economice şi datoriile entităţii, 

componenţa activelor şi a surselor de provenienţă a acestora, precum şi modificările acestora, 

fiind necesare în luarea deciziilor interne. 

Rapoartele prezentate de către serviciul contabil al Agenției pot fi divizate în: 

1. Rapoarte interne ce au un caracter benevol și o structură flexibilă întocmite și 

prezentate personalului Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare, finanțatorilor, partenerilor locali  și 

internaționali. Perioada de prezentare este flexibilă: după necesităţi sau conform 

prevederilor actelor normative interne (statut, regulament). 

2. Rapoarte externe cu caracter obligatoriu prezentate organelor de stat şi includ: rapoarte 

financiare şi statistice prezentate la organele de statistică, dări de seamă fiscale 

prezentate la Inspectoratul Fiscal de Stat și dări de seamă prezentate la Casa Naţională 

de Asigurări Sociale. 

Rapoartele se întocmesc prin calcularea, gruparea şi prelucrarea specială datelor 

contabilităţii curente, ţinînd cont de convenţiile şi principiile fundamentale ale contabilităţii 

stabilite în Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare şi SNC 5 

„Prezentarea rapoartelor financiare” : continuitatea activităţii, imaginea fidelă, inteligibilitatea, 

necompensarea, permanenţa metodelor, comparabilitatea. 

În afară de informaţiile prevăzute în actele normative, rapoartele financiare ale ADR  

UTA Găgăuzia, trebuie să cuprindă suplimentar date privind: 

 imobilizările şi activele curente intrate din contul mijloacelor cu destinaţie specială; 

 creanţele beneficiarilor mijloacelor cu destinaţie specială; 

 fondurile organizaţiei necomerciale; 

 fluxul finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung şi scurt; 

 datoriile faţă de beneficiarii mijloacelor cu destinaţie specială; 

 soldul şi cauza neutilizării finanțărilor şi încasărilor cu destinaţie specială; 

 veniturile şi cheltuielile curente aferente mijloacelor cu destinaţie specială utilizate; 

 veniturile şi cheltuielile activităţilor economice statutare; 

 alte venituri şi cheltuieli; 

 rezultatul (excedentul sau deficitul) activităţilor statutare, inclusiv celor economice; 

 altă informaţie necesară utilizatorilor rapoartelor financiare. 

5.4.2. Analiza îndeplinirii volumului de lucrări pe proiecte și activități operaționale și 

verificarea corespunderii cheltuielilor efective cu planul de finanțare 

Serviciul contabil pe parcursul anului de gestiune asigură: 

 contabilizarea tuturor elementelor contabile care cuprind mijloacele cu destinație 

specială încasate conform planului general consolidat; 

 evidența separată a surselor de finanțare și a cheltuielilor efectuate din contul acestora 

pe articole/subarticole de cheltuieli; 

 controlul utilizării mijloacelor financiare finanțate conform destinației mijloacelor 

primite; 

 obținerea informațiilor necesare pentru verificarea executării planului bugetar al 

Agenției; 
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5.4.3. Analiza utilizării mijloacelor financiare pe articole de cheltuieli și înaintarea 

demersurilor pentru modificarea Planului anual de finanțare 

Pe parcursul activității curente planul bugetar poate fi modificat și completat, după caz, 

ținînd cont de: economiile, supracheltuielile, necesităților neprevăzute, cerințele finanțatorilor 

și deciziile CRD, MDRC și CNCDR. 

5.4.4. Actualizarea politicii de contabilitate 

Pentru ținerea contabilității Agenţia este obligată să elaboreze și să aplice politica de 

contabilitate proprie. Modul de elaborare a şi de dezvăluire a politicii de contabilitate este 

reglementat sub aspect general de Legea contabilității, SNC 1 “Politica de contabilitate”, 

Comentarii cu privire la aplicarea SNC 1 și Indicațiile metodice pentru ținerea contabilității în 

organizații necomerciale. 

Conform art. 11 al Indicațiilor metodice, politica de contabilitate a ADR UTA Găgăuzia 

conține următoarele elemente principale: 

1. genurile de activităţii statutare; 

2. structura surselor de finanţare; 

3. modul de organizare a contabilităţii; 

4. sistemul contabil utilizat; 

5. modul de întocmire şi utilizare a documentelor primare şi registrelor contabile; 

6. metodele de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a elementelor contabile, inclusiv, 

a celor specifice organizaţiei: 

 mijloacelor cu destinaţie specială şi a celor nepredestinate; 

 imobilizărilor necorporale şi corporale, altor active pe termen lung, activelor 
curente, procurate (create) din contul surselor obţinute din activităţi economice 

statutare; 

 imobilizărilor necorporale şi corporale, stocurilor şi a altor active curente primite 

cu titlu gratuit de la terţi; 

 activelor primite în gestiune temporară; 

 diferenţelor de curs valutar şi de sumă aferente tranzacţiilor efectuate din contul 

mijloacelor cu destinaţie specială; 

 mijloacelor nepredestinate; 

 veniturilor şi cheltuielilor; 

 fondurilor organizaţiei etc. 

7. procedeele elaborate de sine stătător. 

La elaborarea politicii de contabilitate trebuie să se acorde atenție următoarelor aspecte 

de bază: 

1. Politica de contabilitate se elaborează de sine stătător (art. 16 alin. (1) din Legea 

contabilității). Proiectul politicii de contabilitate este elaborat de serviciul contabil. 

2. Politica de contabilitate trebuie aprobată pentru fiecare an de gestiune prin ordinul 

(dispoziția) directorului. 

3. Politica de contabilitate trebuie să cuprinde trei compartimente principale: 

I. Dispoziții generale. 

II. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante. 

III. Procedee contabile elaborate de organizație de sine stătător. 

În compartimentul 1 urmează să fie indicate aspectele organizaționale și metodice ale 

contabilității, principalele din care se referă la modul de ținere a contabilității, organul 

(persoana) responsabil(ă) de ținerea contabilității și raportarea financiară, sistemul 
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contabil aplicat, modul de întocmire a documentelor primare și registrelor contabile, 

planul de conturi de lucru, modul de semnare a rapoartelor financiare, modalitatea de 

păstrare a documentelor contabile; perioada de inventariere. 

Procedura de elaborare compartimentului 2 constă în alegerea unui procedeu din cele 

propuse în fiecare standard de contabilitate, în fundamentarea procedeului ales, ținîndu-

se cont de particularitățile activității organizației, și în acceptarea acestuia în calitate de 

bază pentru ținerea contabilității și întocmirea rapoartelor financiare (art. 16 alin. (3) 

din Legea contabilității). 

Compartimentul 3 al politicii de contabilitate se elaborează în cazul în care S.N.C. și 

alte acte normative nu stabilesc modul de contabilizare a unor fapte economice. 

Posibilitatea elaborării de către orice entitate, inclusiv organizația necomercială, a 

procedeelor contabile este prevăzută în art. 16 alin. (4) din Legea contabilității, 

conform căruia, dacă sistemul de reglementare normativă a contabilității nu stabilește 

metodele de ținere a contabilității referitor la o problemă concretă, entitatea este în drept 

să elaboreze metoda respectivă de sine stătător sau cu atragerea firmei de consultanță. 

4. În politica de contabilitate se recomandă să fie reflectate doar procedeele (elementele) 

pentru care actele normative (Legea contabilității, S.N.C., regulamentele, indicațiile 

metodice, instrucțiunile etc.) prevăd diferite variante și procedee elaborate de către 

organizație de sine stătător. Procedeele contabile cu o singură variantă de realizare nu 

se includ în politica de contabilitate, întrucît acestea sunt unice și obligatorii pentru 

utilizare. 

5. Pentru fiecare procedeu (metodă) de evidență este rezonabil să fie indicat actul 

normativ care a servit drept bază de selectare (elaborare) a elementului respectiv din 

politica de contabilitate. 

6. Modificările politicii de contabilitate sunt posibile în cazurile reorganizării 

organizației, modificărilor legislației în vigoare și sistemului de reglementare 

normativă  a  contabilității,  elaborării  noilor  procedee  contabile  (paragraful  12 din 

S.N.C. 1). 

7. La politica de contabilitate pot fi anexate: 

- formularele documentelor primare și registrelor contabile elaborate de sine  

stătător; 

- lista persoanelor responsabile de întocmirea și semnarea documentelor primare și 

contabile; 

- planul de conturi contabile de lucru; 

- obiectele și termenele de efectuare a inventarierii; 

- alte documente necesare pentru ținerea contabilității. 

Politica de contabilitate constituie o parte integrantă a rapoartelor financiare şi trebuie să 

fie adusă la cunoştinţa tuturor categoriilor de utilizatori de informaţii contabile: membrii și 

personalul Agenţiei, investitori, creditori, organele financiare etc. Utilizatorilor de informaţii  le 

poate fi prezentat fie ordinul privind politica de contabilitate, fie extrasele din acesta care reflectă 

procedeele şi metodele principale utilizate la ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor 

financiare. 

La elaborarea politicii de contabilitate a ADR (anexa 13) se ține cont de bugetul și 

activitățile preconizate în anul de gestiune. Cele trei compartimente principale indică aspectele 

organizaționale și metodice ale contabilității Agenției de Dezvoltare Regională, persoana 

responsabilă de ținerea contabilității și raportarea financiară, sistemul contabil aplicat, modul de 

întocmire a documentelor primare și registrelor contabile, procedeele alese ale elementelor 

contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante, particularitățile contabilizării 
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mijloacelor cu destinaţie specială şi a celor nepredestinate, imobilizărilor necorporale şi 

corporale, diferenţelor de curs valutar şi de sumă aferente tranzacţiilor valutare etc. La  alegerea 

procedeelor de evidență contabilă s-a ținut cont de particularitățile activității organizației 

indicîndu-se actul normativ care a servit drept bază de selectare. 
 

VI. COMUNICARE ŞI IDENTITATE VIZUALĂ 
 

6.1. Organizarea comunicării interne. 

Comunicarea este un transfer de informații, idei și obiective pentru crearea înțelegerii, 

acceptării și acțiunii adecvate. Într-o organizație, buna comunicare dintre manageri și 

subordonați este esențială. Comunicarea internă este un instrument-cheie în asigurarea eficienței 

activității ADR. 

Avantajele comunicării interne sunt: 

 Gestionarea eficientă a informației şi a schimbărilor la nivel de organizaţie; 

 Dezvoltarea spiritului de echipă și crearea legăturilor interne; 

 Transparența şi posibilitatea participării în luarea deciziilor; 

 Transmiterea valorilor organizaționale către angajați. 

Directorul ADR organizează în așa mod activitățile, încît membrii echipei să fie  implicați 

pe deplin în activitatea agenţiei. 

La discreția directorului, Agenția asigură comunicarea internă prin diverse forme de 

comunicare, care ar fi considerate ca fiind potrivite, eficace și acceptabile ( după caz ) – e- mail, 

fax, poștă, internet, întruniri, ședințe de lucru, etc. 

Drept modalitate eficientă de comunicare internă în agenţie , se practică şedinţele de 

planificare şi analiză, care se organizează periodic şi sunt convocate de directorul agenţiei. 

 Ședințe săptămînale, desfăşurate de regulă în prima zi a săptămînii. Scopul acestor 

întruniri este de a examina activitățile din săptămîna precedentă și de a planifica 

activitățile pentru săptămîna în curs. 

 Ședințe trimestriale, se convoacă trimestrial sau la fiecare două luni, și în cadrul 

acestor şedinţe este revizuit progresul general al implementării planului anual de  lucru, 

în raport cu obiectivele. În timpul acestor ședințe, echipa trebuie să abordeze în 

întregime, toate abaterile de la  planurile de activitate. 

 Ședințe de echipă: Aceste reuniuni, vor fi convocate la necesitate între echipele 

implicate în diferite procese principale și sarcini majore. Aceste ședințe nu trebuie să 

dureze mai mult de 2 ore și trebuie să fie luate notițe cu privire la acțiunile principale 

și planul inițial de lucru sau programul de lucru. În timpul acestor ședințe, echipa 

trebuie să abordeze în întregime, toate abaterile în ceea ce privește programul. 

În cadrul tuturor ședințelor din ADR, personalul va avea  oportunitatea  de  a  face schimb 

de informație,de a discuta și examina realizările, de a analiza problemele întîmpinate şi de a 

participa în procesul de luare a deciziilor. 

6.2  Managementul comunicării externe și asigurarea transparenței 

ADR, ca organizație publică, are obligația să asigure transparența în activitățile pe care  le 

desfășoară. Procedura și mecanismele aplicate pentru a asigura acest proces sunt stabilite în 

funcție de mesajul expus și în funcție de publicul țintă. În momentul în care se stabilește 

caracterul mesajului și specificul grupurilor țintă începe procesul de comunicare propriu-zis.   În 

acest sens, ADR ține cont de îndatoririle sale statutare în fața CRD și, în plan mai general,  în 

fața partenerilor regionali și a cetățenilor regiunii. Pentru a dobîndi un punct de vedere obiectiv 

asupra capitolului sunt necesare cercetari de teren – de multe ori sunt suficiente 
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chestionare rapide sau telefoane aplicate unui eșantion reprezentativ de subiecți. Astfel, poți 

afla cum este cotată instituția în mintea oamenilor. 

Cu cît publicul țintă va fi mai specific, mai precis, cu atît se poate de obținut mai mult 

succes. A-ți alege publicul nu înseamnă să excluzi pe toată lumea, ci doar să cunoști mai bine 

un grup restrîns de persoane. ADR comunică, actualmente, cu două tipuri de factori interesați 

de procesul de dezvoltare regională: 

1. Factori interesați primari: 

a. Membrii Consiliului de Dezvoltare Regională; 
b. Membrii Consiliului Național pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale; 

c. Autoritățile Publice Locale; 

d. Potențiali investitori / vizitatori; 

e. Mass-media. 

2. Factori interesați secundari: 

a. Societatea civilă; 
b. Mediul de afaceri; 

c. Autoritățile Publice Centrale; 

d. Parteneri de dezvoltare; 

e. Publicul larg. 

Pentru ca mesajul ADR să ajungă la publicul țintă, putem afla din ce surse se informează 

acesta și sub ce formă ar dori ei să recepționeze mesajul. Toate acestea ajută la aplicarea 

strategiei de comunicare. 

Odată ce s-a cercetat terenul, se pot stabili obiective concrete care să creioneze direcția 

procesului de comunicare. În prezent, ADR urmărește să atingă următoarele obiective: 

 Asigurarea transparenței procesului de dezvoltare regională, inclusiv de valorificare a 

surselor FNDR; 

 Creșterea numărului de cetățeni / locuitori informați despre regiune și obiectivele de 

dezvoltare regională; 

 Informarea constantă și exhaustivă a factorilor interesați despre realizarea 

obiectivelor de dezvoltare regională; 

 Sporirea gradului de mediatizare a activităților de dezvoltare regională; 

 Consolidarea imaginii ADR de coordonator a proceselor de dezvoltare a regiunii; 

 Promovarea mesajelor sociale lansate de ADR. 

Mesajul care se dorește a fi transmis, în funcție de grupul țintă, trebuie să fie clar și ușor 

de înțeles. Mesajele-cheie sunt, de obicei, simple și rareori implică declarații cu privire la 

politicile companiei. Nu există mereu necesitatea să se comunice mesajele-cheie, acestea pot fi 

încorporate în designul materialelor promoționale. 

După stabilirea grupurilor-țintă și a obiectivelor în procesul de comunicare, se stabilesc 

tehnicile și metodele care vor fi aplicate. Cum îți poți impresiona cel mai bine publicul-țintă cu 

mesajul tău? Acest lucru depinde de informațiile pe care le ai despre respectivul public. Gîndește 

dincolo de relația cu mass-media. Dacă discursul este cel mai potrivit, atunci se va folori prin: 

conferințe, întîlniri, vizite. Toate acestea pot face parte dintr-un plan de PR. Poate  fi folosită și 

poșta directă sau expoziții, concursuri. Metodele trebuie să se bazeze, pe cît posibil, pe 

informațiile despre publicul-țintă. Este inutil să faci o mulțime de eforturi pentru a apărea într-o 

revistă de business excepțională, de exemplu, dacă foarte puține persoane dintre cei care 

alcătuiesc publicul-țintă citesc acea revistă. Săptămînalul local s-ar putea să  fie de  mai mare 

folos. 

Printre tehnicile de comunicare folosite cel mai frecvent, putem enumera: 

 Ședințe; 

 Ateliere de lucru; 
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 Instruiri; 

 Prezentări, Conferințe, seminare; 

 Publicații și anunțuri în presă; 

 Comunicate de Presă; 

 Invitații; 

 Prospecte și broșuri; 

 Afișul; 

 Pagina web; 

 Fișe de informații; 

 Setul de instrumente de branding; 

 Buletinul Informativ; 

 Campanii de conștientizare; 

 Portofolii și ghiduri. 

Toate elementele enumerate, combinate și așezate pe axa timpului pot duce la elaborarea 

unei strategii de comunicare. În funcție de eveniment, de participanți și de perioada desfășurării 

acestuia, se pot stabili instrumentele necesare pentru informare. 

Un comunicat de presă, care descrie echidistant și obiectiv un eveniment găzduit de ADR, 

pornește de la publicarea acestuia pe pagina web oficială a instituției, diseminarea comunicatului 

de presă către publicul-țintă, partajarea acestuia prin intermediul platformelor media, a rețelelor 

de socializare, a panourilor informative și a buletinului informativ elaborat  la sfîrșitul fiecărei 

luni. Comunicatul, în funcție de  importanța  informației  pe  care  o  conține, este preluat de 

instituțiile media locale, regionale sau naționale interesate de subiect. 

Pagina web a instituției www.adrxxx.md reprezintă platforma unde se regăsesc toate 

datele legate de activitatea ADR și de activitatea partenerilor de dezvoltare regională. Pagina 

web constituie instrumentul cel mai practic și cel mai des utilizat de ADR. Se încearcă  tendința 

de a face o selecție a informației ce ajunge pe pagina web pentru a nu plictisi și a nu spori riscul 

ca cei ce accesează pagina să fie „bombardați” cu știri mai puțin relevante. În mod ideal, pagina 

oficială a ADR ar trebui să afișeze politicile după care se ghidează instituția, realizările acesteia, 

evoluția pas cu pas a proiectelor, colaborări în domeniu, date generale despre regiune și galerii 

multimedia. Există însă tentația de a transforma pagina instituției într- o platformă a regiunii, 

fără a ține cont de avalanșa de informații și spectrul larg de domenii. Prea mult nu înseamnă și 

ceva bun. În toate aceste știri, care deseori acoperă și alte domenii de activitate decît cele 

promovate de ADR, receptorul se poate pierde și ajunge foarte greu la informația care îl 

interesează. Moderația și simplitatea mesajului care se transmite reprezintă echivalentul unei 

pagini web bine structurată, care afișează mesaje valoroase și accesibile oricărei categorii de 

public. 

O altă parctică de comunicare aplicată de instituție se regăsește în buletinele informative 

sau buletine tematice elaborate la sfîrșitul fiecărei luni sau cu ocazia unor evenimente speciale. 

Este o formă de a selecta cele mai importante activități realizate pe parcursul unei luni și de a le 

combina cu imagini, citate, declarații. Îi ajută pe cei interesați de domeniul dezvoltării regionale 

să fie la curent cu toate realizările instituției și să își creioneze o imagine a ceea ce reprezintă 

procesul de dezvoltare regională. 

Efectul comunicării și utilizării mecanismelor inovative este greu de izolat și de evaluat. 

Comunicarea are un caracter general și este dificil de monitorizat impactul acesteia asupra 

publicului. Există însă cîteva tipuri de practici pentru a monitoriza și evalua impactul 

activităților de comunicare: 

 Chestionarele online pe paginile web; 

 Chestonarele tipărite oferite vizitatorilor ADR sau participanților la evenimente; 

 Sondaje de opinii; 

 Discuții individuale. 

http://www.adrxxx.md/
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Este mereu nevoie de timp pentru această operațiune – monitorizare și evaluare, chiar dacă 

asta presupune doar păstrarea unor articole decupate din ziare și a unei evidențe cu numărul de 

interviuri acordate. Făcînd acest lucru cu regularitate, poți realiza cînd lucrurile nu merg așa cum 

ai planificat. Este un sistem de prevenire foarte bun, care dă posibilitatea să-ți schimbi strategia. 

Este important de reținut - cea mai bună strategie este una flexibilă, care se modifică în timp. 

După stabilirea unei strategii de comunicare, se elaborează un plan de acțiuni care să ducă, pas 

cu pas, la realizarea obiectivelor strategice. Tot odată, pentru a asigura o mai bună calitate a 

documentelor expuse, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a fost 

elaborat „Manualul de Identitate Vizuală” (anexa 16), care stabilește formele, culorile și stilul 

de prezentare a diferitor tipuri de documente. 

 
7. RELAȚII DE COOPERARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR 

7.1. Cooprerarea cu instituțiile naționale și regonale. 

Agențiile menţin relaţii de colaborare cu subdiviziunile autorităţilor publice centrale, 

autorităţile locale, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile monitorizate de MDRC, precum şi 

cu alte organizaţii neguvernamentale, naţionale şi internaţionale cu atribuţii de profil. 

Reprezentanții acestor instituții pot fi implicați în proiecte comune, comisii, diverse evenimente. 

De asemenea, în limita competenţelor sale şi în scopul realizării atribuţiilor, realizează 

corespondenţa cu diverse autorităţi publice centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii şi 

organizaţii naţionale şi internaţionale. 

Excepția o constituie corespondența cu miniștrii sau demnitarii publici de nivel înalt. În 

acest context, MDRC prin intermediul direcții competente vor facilita această comunicare 

(Toate activitățile realizate în acest sens, vor fi coordonate cu Direcția relații internaționale și 

atragerea investițiilor – DRIAI, ca urmare a informării preventive Direcției relații cu  instituțiile 

de dezvoltare regională (DRIDR) din cadrul Ministerului și obținerea unui răspuns afirmativ). 

7.2. Relații de cooperare cu instituțiile internaționale. 

Agențiile în activitatea sa stabilesc, menţin şi consolidează relaţii internaţionale cu diverse 

instituții din alte țări, în domeniile de competenţă ale acestora: 

- cooperează cu organizaţii internaţionale, cu autorităţi şi instituţii similare ale altor ţări 

în domeniul său de activitate, inclusiv încadrarea în organismele instituţionalizate ale 

acestora, în limitele competenţelor sale, cu coordonarea preliminară cu DRIAI din 

cadrul MDRC, însă nu mai devreme de obținerea unui răspuns afirmativ din partea 

DRIDR.. 

- inițiază şi coordonează cu DRIAI proiectele acordurilor şi altor documente 

internaţionale, poartă negocieri asupra memorandumurilor, acordurilor internaţionale 

în domeniul său de activitate. 

- Participă, în limitele competenţelor funcţionale la realizarea activităţilor de cooperare 

transfrontalieră în cadrul proiectelor investiţionale, precum şi de cooperare 

interregională în cadrul programelor internaţionale, promovînd prioritățile dezvoltării 

regionale. 

- Participă la evenimente naționale și internaționale, contribuind astfel la promovarea 

politicii de dezvoltare regională din Republica Moldova, preluarea bunelor practici 

internaționale și inițierea unor parteneriate funcționale și durabile. 

Ordinele de detaşare în deplasare în străinătate a specialiştilor Agențiilor vor fi avizate la 

DGDR cu informarea DRIAI. La întoarcerea din deplasare în termen de 3 zile se va prezenta 
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în DGDR și DRIAI un raport de misiune (notă cu referire la cele discutate, prezentate la 

eveniment și eventualele parteneriate stabilite). 

În procesul stabilirii relațiilor de colaborare cu instituții naționale, internaționale, este 

necesară respectarea regulilor de protocol și legislației țării, fără exprimarea opiniilor  personale 

cu privire la disputele internaționale sau aspectele naționale. 

7.3  Atragerea investițiilor. 

ADR asigură susţinerea metodologică a procesului investiţional, reglementează relaţiile 

între participanţii la procesul investiţional, la toate etapele de implementare a proiectelor. 

Agențiile stabilesc direcțiile investiţionale şi iniţiază acţiuni de atragere a investiţiilor 

pentru realizarea planurilor de acţiuni: 

- promovează prioritar lista proiectelor incluse în DUP în dialogul cu potențialii 

investitori, parteneri; 

- efectuează controlul privind valorificarea investiţiilor alocate, în special din bugetul 

de stat; 

- coordonează solicitările de asistenţa tehnică în domeniile sale de activitate cu DRIAI 

după obținerea unui răspuns afirmativ din partea DRIDR. 

 
 

Lista anexelor: 

 

1. Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională; 

2. HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legea nr. 438-XVI din 

28.12.2006 privind dezvoltarea regională; 

3. HG 685 din 04.09.2013 privind aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 

4. Modele fișe de post 

5. Model de contract individual 

6. Regulamentul cu privire la acordarea suplimentelor 

7. Regulemantul cu privire la detașarea angajaților ADR 

8. Principiile dezvolt[rii instituíonale 

9. HG nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de 

documentele de politici 

10. Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte   pentru 

finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regional. 

11. Îndrumar metodologic „Elaborarea strategiilor de dezvoltare regională” 

12. Manualul Operațional al FNDR 

13. Devizul cheltuielilor de organizare și funcționare al ADR 

14. Devizul de cheltuieli al proiectului 

15. Politica de contabilitate a ADR 

16. Manualul de Identate Vizuală 
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Anexă Regiunile de dezvoltare  

  

  

  

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

   

Prezenta lege defineşte regiunile de dezvoltare funcţionale pe teritoriul Republicii Moldova, 

modul de cooperare interregională, cadrul instituţional, instrumentele specifice politicii pentru 

dezvoltare regională, mijloacele necesare creării şi funcţionării regiunilor de dezvoltare.  

   

 

 

Capitolul I  

DISPOZIŢII GENERALE  
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Articolul 1. Noţiuni principale  

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:  

politică de dezvoltare regională – activitate coordonată a autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, a colectivităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale, orientată spre 

planificarea şi realizarea unei dezvoltări social-economice teritoriale echilibrate, spre sprijinirea 

nemijlocită a dezvoltării social-economice a zonelor defavorizate;  

regiune de dezvoltare – unitate teritorială funcţională ce reprezintă cadrul de planificare, evaluare 

şi implementare a politicii de dezvoltare regională;  

Consiliu Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale – structură funcţională de competenţă 

generală fără personalitate juridică, constituită pentru aprobarea, promovarea şi coordonarea 

obiectivelor de dezvoltare regională la nivel naţional;  

Fond naţional pentru dezvoltare regională – sursă de finanţare a programelor şi proiectelor 

orientate spre atingerea obiectivelor de dezvoltare regională;  

consiliu regional pentru dezvoltare – structură funcţională reprezentativă fără personalitate 

juridică creată în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare pentru elaborarea, promovarea şi 

coordonarea implementării programelor de dezvoltare la nivel regional;  

agenţie de dezvoltare regională – instituţie publică necomercială, subordonată autoritatea de 

implementare a politicii de dezvoltare regională, creată pentru implementarea strategiei de 

dezvoltare regională şi planului operaţional;  

Strategie naţională de dezvoltare regională – principal document de planificare a dezvoltării 

regionale care reflectă politica naţională în domeniu şi introduce mecanismele naţionale ale 

acestei dezvoltări;  

Document unic de program – document guvernamental, elaborat în baza strategiilor de 

dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, de programare pe termen scurt (3 ani) 

a implementării politicii de dezvoltare regională;  

plan anual de implementare – document de planificare anuală a procesului de implementare a 

Strategiei naţionale de dezvoltare regională;  

strategie de dezvoltare regională – document al politicii de dezvoltare regională pe termen mediu 

(7 ani) care identifică priorităţi, include proiecte şi măsuri specifice pentru implementarea acestei 

politici în cadrul regiunii de dezvoltare;  

plan operaţional – plan de implementare a strategiei de dezvoltare regională, prevăzut pentru 3 

ani, care conţine programele, proiectele şi activităţile prioritare.  
[Art.1 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]  

   

Articolul 2. Obiective şi principii  

(1) Obiectivele principale ale susţinerii dezvoltării regionale sînt:  

a) obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova;  

b) reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni şi din 

interiorul lor;  

c) consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-

economică a regiunilor;  

d) susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale 

orientate spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu 

strategiile şi programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare.  

(2) Principiile de bază ale susţinerii dezvoltării regionale sînt:  

eficienţa – buna utilizare a resurselor naturale, umane, financiare şi a celor de producţie pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova;  

echitatea – drepturi egale de acces la valorile economice, sociale şi culturale pentru toţi cetăţenii 

Republicii Moldova, indiferent de locul lor de trai;  

durabilitatea – caracterul viabil din punct de vedere tehnic, financiar şi instituţional al măsurilor, 

programelor şi proiectelor, finanţate, de dezvoltare regională;  
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planificarea – elaborarea şi efectuarea, în concordanţă cu Strategia naţională de dezvoltare şi 

strategia de dezvoltare regională, a măsurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, 

care au obiective, priorităţi şi mecanisme clar definite;  

coordonarea – concordarea, atît la nivel naţional, cît şi la nivel regional, a măsurilor şi 

obiectivelor pentru susţinerea dezvoltării regionale;  

parteneriatul – cooperarea autorităţilor publice centrale şi locale, sectorului public şi privat, 

societăţii civile în activitatea de planificare, elaborare şi implementare a măsurilor privind 

susţinerea dezvoltării regionale;  

transparenţa – claritatea în procesele alocării, distribuirii şi utilizării mijloacelor pentru 

realizarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.  

   

Articolul 3. Regiunile de dezvoltare  

(1) Regiunile de dezvoltare nu sînt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică. 

Componenţa regiunilor de dezvoltare este specificată în anexă, parte integrantă a prezentei legi.  

(2) Centrele regiunilor de dezvoltare se stabilesc de către Consiliul Naţional de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale, la propunerea consiliilor regionale pentru dezvoltare, pe criteriul 

capacităţii de dezvoltare, tradiţiilor de cooperare interregională, aglomerării şi policentrismului.  

(3) Regiunile de dezvoltare determină cadrul de planificare, evaluare şi implementare a 

dezvoltării regionale şi sînt subiecte ale acestor procese.  

(4) Regiunile de dezvoltare pot înainta propuneri de scheme/structuri intraregionale spre aprobare 

Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, pornind de la interese speciale sau 

de la scopuri comune.  

   

Articolul 4. Responsabilitatea şi atribuţiile autorităţilor publice în dezvoltarea regională  

(1) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei 

publice locale sînt responsabile de promovarea politicii de dezvoltare regională în Republica 

Moldova.  

(2) Autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională are următoarele atribuţii:  

a) elaborează, monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare 

regională;  

b) gestionează Fondul naţional pentru dezvoltare regională;  

c) determină, în colaborare cu alte ministere, cu Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale şi cu consiliile regionale pentru dezvoltare, priorităţile naţionale de dezvoltare 

regională;  

d) propune Documentul unic de program, bazat pe planurile operaţionale, şi îl prezintă 

Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale pentru a se lua decizie asupra 

planului anual de implementare;  

e) reglementează metodologic procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare regională şi a 

planurilor operaţionale;  

f) defineşte criteriile de determinare a disparităţilor din dezvoltarea regională, monitorizează 

indicatorii acestei dezvoltări şi înaintează Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale propuneri de intervenţie;  

g) coordonează şi monitorizează, în cooperare cu consiliile regionale pentru dezvoltare, procesul 

de elaborare a strategiilor şi programelor regionale de dezvoltare;  

h) evaluează procesul de implementare a strategiilor de dezvoltare regională;  

i) propune mecanismul de finanţare a dezvoltării regionale;  

j) atrage mijloace financiare suplimentare pentru implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare regională.  
[Art.4 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]  

   

Capitolul II  

CADRUL INSTITUŢIONAL  

Articolul 5. Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale  
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(1) Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, denumit în continuare Consiliu 

Naţional, este creat în scopul aprobării, promovării şi coordonării la nivel naţional a obiectivelor 

politicii de dezvoltare regională.  

(2) Consiliul Naţional nu are personalitate juridică, funcţionează în conformitate cu regulamentul 

său.  

(3) Structura Consiliului Naţional şi regulamentul său sînt aprobate de Guvern.  

(4) Consiliul Naţional se instituie pe principiul parităţii, prin hotărîre de Guvern. În componenţa 

Consiliului Naţional intră: ministrul economiei, ministrul finanţelor, alţi miniştri, preşedinţii 

consiliilor regionale pentru dezvoltare şi cîte un reprezentant al sectorului privat, delegat din 

partea fiecărui consiliu regional pentru dezvoltare, precum şi un reprezentant al societăţii civile 

selectat, în baza unui concurs, prin procedura stabilită de Guvern. În funcţie de tematica 

proiectelor dezbătute, vor fi invitaţi şi alţi miniştri care vor activa din oficiu.  

(5) Unul dintre viceprim-miniştri este şi preşedinte al Consiliului Naţional.  

(6) Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:  

a) avizează Strategia naţională de dezvoltare regională;  

b) aprobă Documentul unic de program;  

c) aprobă criteriile de evaluare a discrepanţelor din dezvoltarea regională şi priorităţile naţionale 

ale dezvoltării regionale;  

d) aprobă finanţarea din Fondul naţional pentru dezvoltare regională;  

e) aprobă planul anual de implementare, corespunzător mijloacelor financiare disponibile în 

Fondul naţional pentru dezvoltare regională;  

f) contribuie la atragerea de mijloace financiare suplimentare pentru implementarea Strategiei 

naţionale de dezvoltare regională, a Documentului unic de program şi a strategiilor de dezvoltare 

regională;  

g) acordă asistenţă în activitatea de cooperare interregională, transfrontalieră şi de altă natură 

pentru dezvoltarea regională din Republica Moldova;  

h) exercită alte atribuţii care au ca obiectiv susţinerea politicii de dezvoltare regională.  

(7) Autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională asigură lucrările de secretariat 

ale Consiliului Naţional.  
[Art.5 completat prin Legea nr.307 din 22.12.2016, în vigoare 13.01.2017]  

[Art.5 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]  

   

Articolul 6. Fondul naţional pentru dezvoltare regională  

(1) Pentru finanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională incluse în Documentul 

unic de program se constituie Fondul naţional pentru dezvoltare regională, denumit în continuare 

Fond. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru 

politica de dezvoltare regională, precum şi din alte surse.  

(2) Alocaţiile anuale din bugetul de stat la Fond reprezintă 1% din veniturile aprobate ale 

bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de 

legislaţie. Fondul se află în gestiunea autorităţii de implementare a politicii de dezvoltare 

regională, care efectuează alocarea mijloacelor lui, cu aprobarea prealabilă a Consiliului 

Naţional.  

(3) 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 

Uniunii Europene.  

(4) Modul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului este conform unui regulament aprobat 

de Guvern.  

(5) Mijloacele Fondului se alocă în mod prioritar zonelor defavorizate din regiunile de dezvoltare.  

(6) Operaţiunile financiare de executare a proiectelor de investiţii sînt derulate de agenţiile de 

dezvoltare regională prin bănci comerciale.  

(7) Instrumentele de alocare a mijloacelor Fondului sînt schemele de granturi, serviciile, asistenţa 

tehnică şi lucrările. Mecanismul de alocare financiară este stabilit de Guvern, în baza unui 

regulament. 
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[Art.6 completat prin Legea nr.307 din 22.12.2016, în vigoare 13.01.2017]  

[Art.6 modificat prin Legea nr.267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012]  

[Art.6 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]  

   

Articolul 7. Consiliul regional pentru dezvoltare  

(1) Consiliul regional pentru dezvoltare, denumit în continuare consiliu regional, este o structură 

funcţională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, constituită pentru coordonarea 

şi promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.  

(2) Consiliul regional este responsabil de dezvoltarea generală din regiune şi de aprobarea 

strategiei de dezvoltare regională şi a planului de acţiuni.  

(3) Consiliul regional este alcătuit din preşedinţii de raioane, primarii, reprezentanţii sectorului 

privat şi ai societăţii civile. Preşedintele şi vicepreşedintele consiliului regional sînt aleşi dintre 

membrii consiliului reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale.  

(4) Autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională organizează selectarea 

reprezentanţilor sectorului privat şi ai societăţii civile care vor intra în componenţa consiliilor 

regionale. Această componenţă se bazează pe principiul parităţii dintre structurile de stat, pe de 

o parte, şi sectorul privat, societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale, pe de alta.  

(5) Consiliul regional funcţionează potrivit unui regulament aprobat de Consiliul regional, 

elaborat în baza unui regulament-cadru aprobat de Guvern.  

(6) Consiliul regional 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 de dezvoltare şi interesele ei în Consiliul Naţional;  

d) identifică pe criteriile definite la nivel naţional zonele defavorizate din regiunea de dezvoltare;  

e) monitorizează utilizarea mijloacelor financiare alocate din Fond pentru regiunea de dezvoltare;  

f) evaluează impactul implementării proiectelor şi programelor regionale şi al atingerii 

obiectivelor dezvoltării regionale;  

g) promovează cooperarea interregională şi intraregională cu instituţiile publice şi organizaţiile 

private;  

h) exercită alte atribuţii, în conformitate cu prezenta lege.  
[Art.7 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]  

   

Articolul 8. Agenţia de dezvoltare regională  

(1) Agenţia de dezvoltare regională, denumită în continuare agenţie, se constituie în fiecare 

regiune de dezvoltare, are personalitate juridică şi activează în conformitate cu un regulament, 

aprobat de agenţie în baza unui regulament-cadru, elaborat şi aprobat de Guvern.  

(2) Finanţarea proiectelor şi programelor, precum şi a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a 

agenţiei, se efectuează din contul Fondului conform devizelor coordonate cu consiliul regional 

şi aprobate de autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională.  

(3) Orice venituri pe care agenţia le obţine din activitate economică se utilizează după coordonare 

cu consiliul regional şi aprobare de către autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare 

regională.  

(4) Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:  

a) efectuează analiza dezvoltării social-economice din regiunea de dezvoltare, 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 consiliului 

regional, autorităţii de implementare a politicii de dezvoltare regională şi Consiliului Naţional;  
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e) atrage mijloace nebugetare pentru implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de 

dezvoltare regională;  

f) acordă suport informaţional, metodologic şi consultativ consiliului regional şi autorităţilor 

administraţiei publice locale în vederea dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunii;  

g) stimulează cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării social-economice a regiunii;  

h) asigură lucrările de secretariat ale consiliului regional.  
[Art.8 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]  

   

Capitolul III  

PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE  

Articolul 9. Strategia naţională de dezvoltare regională  

(1) Strategia naţională de dezvoltare regională, denumită în continuare Strategie naţională, este 

elaborată de autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională, avizată de Consiliul 

Naţional şi aprobată de Guvern.  

(2) Strategia naţională este conformă Planului naţional de dezvoltare şi/sau altor strategii 

/programe naţionale de sector care au drept scop dezvoltarea social-economică a ţării.  

(3) Raportul anual de implementare a Strategiei naţionale este prezentat Guvernului şi Consiliului 

Naţional de către autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională.  
[Art.9 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]  

   

Articolul 10. Documentul unic de program  

(1) Documentul unic de program este elaborat de autoritatea de implementare a politicii de 

dezvoltare regională pentru o perioadă de 3 ani. Documentul unic de program reprezintă sinteza 

planurilor operaţionale regionale şi prevede programele/proiectele prioritare de dezvoltare 

regională care urmează a fi implementate în următorii 3 ani.  

(2) Documentul unic de program este aprobat de Guvern.  
[Art.10 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]  

   

Articolul 11. Strategiile de dezvoltare regională  

(1) Strategiile de dezvoltare regională sînt documentele principale de planificare a dezvoltării 

echilibrate şi durabile a regiunilor şi sînt elaborate în conformitate cu priorităţile Strategiei 

naţionale.  

(2) Strategiile de dezvoltare regională încorporează planurile operaţionale. Planul operaţional 

prevăzut pe 3 ani este unul de implementare a strategiei de dezvoltare regională şi include 

programele, proiectele şi activităţile prioritare.  

(3) Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale sînt elaborate de agenţii potrivit 

unei metodologii şi structuri tipice elaborate de autoritatea de implementare a politicii de 

dezvoltare regională.  

(4) Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale sînt expertizate de autoritatea de 

implementare a politicii de dezvoltare regională sub aspectul corespunderii şi compatibilităţii lor 

cu documentele naţionale de planificare.  

(5) Agenţiile monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor de dezvoltare regională, 

propun modificări relevante. În baza rezultatelor şi impactului implementării, agenţiile 

elaborează cîte un plan operaţional la fiecare 3 ani.  
[Art.11 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]  

   

Articolul 12. Programele şi proiectele de dezvoltare regională  

(1) Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale se implementează prin programe 

şi proiecte.  

(2) Programele şi proiectele sînt identificate de agenţii, de autorităţile administraţiei publice 

locale, de organizaţiile neguvernamentale, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice.  

(3) Programele şi proiectele definite ca prioritare în Documentul unic de program şi aprobate de 

Consiliul Naţional se finanţează din mijloacele Fondului. Resursele financiare disponibile, altele 
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decît Fondul, pot contribui la implementarea proiectelor şi programelor prevăzute în planurile 

operaţionale.  

   

Capitolul IV  

DISPOZIŢII FINALE  

Articolul 13.  
Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:  

a) va aproba structura, componenţa nominală şi Regulamentul Consiliului Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale;  

b) va aproba Regulamentul-cadru al consiliilor regionale de dezvoltare;  

c) va aproba Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului Naţional pentru 

Dezvoltare Regională;  

d) va aproba structura Agenţiei de dezvoltare regională şi regulamentul ei cadru.  

   

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU 

 

Chişinău, 28 decembrie 2006. 
 

Nr.438-XVI.  

  

Anexă  

  

Regiunile de dezvoltare 

  

Regiunile de 

dezvoltare 

Unităţile administrativ-teritoriale Locuitorii din regiune  

(potrivit 

recensămîntului din 

2004) 

Nord Municipiul Bălţi, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, 

Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca 

969299 

Centru Raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, 

Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, 

Teleneşti, Ungheni 

987603 

Sud Raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, 

Leova, Ştefan Vodă, Taraclia 

524497 

Unitatea teritorială 

autonomă Găgăuzia 

 155700 

Municipiul Chişinău  712218 

Transnistria Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, inclusiv 

municipiile Tiraspol şi Bender 

580000 
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ANEXA 2 
 

 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006  

privind dezvoltarea regională în Republica Moldova  

  

nr. 127  din  08.02.2008 
  

Monitorul Oficial nr.34-36/200 din 19.02.2008 

  

* * * 
Notă: În tot textul hotărîrii, cuvintele “Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor” la formele 

gramaticale corespunzătoare, conform Hot.Guv. nr.933 din 18.12.2012, în vigoare 25.12.2012  

   
Notă: În tot textul hotărîrii, sintagma “Ministerul Administraţiei Publice Locale” se substituie cu sintagma 

“Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale”conform  Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în 

vigoare 11.05.2010  

  

În vederea executării Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională 

în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.68), precum 

şi în scopul dezvoltării stabile, durabile şi uniforme a tuturor regiunilor de dezvoltare şi a 

localităţilor Republicii Moldova, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se creează:  

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în calitate de structură 

funcţională de competenţă generală, fără personalitate juridică;  

Fondul naţional pentru dezvoltarea regională, în gestiunea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, pentru finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;  

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, în calitate de instituţie publică cu personalitate 

juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;  

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de instituţie publică cu personalitate 

juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;  

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de instituţie publică cu personalitate 

juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.  

2. Se aprobă:  

Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, conform anexei 

nr.1;  

Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, conform anexei nr.2;  

Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională, conform anexei nr.3;  

Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea 

regională, conform anexei nr.4.  

3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va asigura deschiderea, în termen de 

două luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, a contului trezorerial al Fondului 

naţional pentru dezvoltarea regională.  

4. Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în termen de o lună, la 

propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, va stabili centrele regiunilor de 

dezvoltare.  
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5. Consiliile regionale pentru dezvoltare şi agenţiile de dezvoltare regională, în termen de o 

lună de la data constituirii, vor asigura elaborarea şi aprobarea regulamentelor lor de funcţionare, 

în baza prevederilor regulamentului-cadru.  

6. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în comun cu Cancelaria de Stat şi 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, va asigura instituţiile nou-create cu încăperi 

de serviciu adecvate şi cu mijloace de comunicaţii.  
[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]  

  

61. Activitatea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale este monitorizată 

de către Comitetul interministerial pentru planificarea strategică. 
[Pct.61 introdus prin Hot.Guv. nr.838 din 09.07.2008, în vigoare 18.07.2008] 

  

7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina ministrul dezvoltării 

regionale şi construcţiilor.  
[Pct.7 modificat prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]  

  

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV  

 

Contrasemnează:  
 

Ministrul administraţiei publice locale Valentin Guznac  

Ministrul finanţelor Mihail Pop  

Ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon  

 

Chişinău, 8 februarie 2008. 
 

Nr.127.   

  

Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.127 din 8 februarie 2008  

  

REGULAMENTUL 

Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale  

  

I. DISPOZIŢII GENERALE  

1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, componenţa, atribuţiile şi modul de 

funcţionare a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (în continuare - 

Consiliul Naţional).  

2. Consiliul Naţional este o structură funcţională de competenţă generală, fără personalitate 

juridică, constituită în scopul aprobării, promovării şi coordonării la nivel naţional a obiectivelor 

politicii de dezvoltare regională.  

3. În activitatea sa Consiliul Naţional se conduce de Constituţia şi legile Republicii Moldova, 

hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, actele normative ale 

Guvernului şi ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, de prezentul Regulament şi 

de alte acte normative. 

  

II. COMPONENŢA CONSILIULUI NAŢIONAL  

4. În calitate de membri permanenţi, în componenţa Consiliului Naţional intră:  

a) unul dintre viceprim-miniştri, preşedinte al Consiliului Naţional;  

b) ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, vicepreşedinte al Consiliului naţional;  

c) ministrul economiei;  

d) ministrul finanţelor;  

e) ministrul mediului;  

f) ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor;  
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g) ministrul agriculturii şi industriei alimentare;  

h) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord;  

i) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru;  

j) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud;  

k) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Unitatea teritorială autonomă 

Găgăuzia;  

l) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Municipiul Chişinău;  

m) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Transnistria;  

n) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Nord;  

o) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Centru;  

p) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Sud;  

q) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;  

r) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Municipiul Chişinău;  

s) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Transnistria;  

t) reprezentantul societăţii civile, selectat prin concurs, conform procedurii stabilite de 

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale.  
[Pct.4 completat prin Hot.Guv. nr.708 din 03.06.2016, în vigoare 07.06.2016]  

[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]  

[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.1241 din 07.11.2008, în vigoare 14.11.2008] 

   

5. Componenţa nominală a Consiliului Naţional se aprobă prin hotărîre de Guvern.  

6. În funcţie de tematica proiectelor supuse discuţiilor, la şedinţa Consiliului Naţional pot fi 

invitaţi în calitate de membri provizorii, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Naţional, şi alţi 

miniştri, care vor activa din oficiu, precum şi reprezentanţi ai ţărilor donatoare şi/sau din cadrul 

instituţiilor specializate ale Uniunii Europene.  

7. Membrii Consiliului Naţional îşi exercită funcţiile fără a fi remuneraţi.  

8. Preşedintele Consiliului Naţional are următoarele atribuţii:  

a) reprezintă Consiliul Naţional în relaţiile cu instituţiile naţionale şi internaţionale în 

domeniul dezvoltării regionale;  

b) contribuie la atragerea de mijloace financiare suplimentare pentru implementarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare regională;  

c) convoacă şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Naţional;  

d) conduce şedinţele Consiliului Naţional;  

e) semnează deciziile şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Naţional. 

  

III. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI NAŢIONAL  

9. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii de bază:  

a) aprobă, promovează şi coordonează la nivel naţional obiectivele politicii de dezvoltare 

regională;  

b) aprobă, promovează şi coordonează instrumentele de implementare a politicii de 

dezvoltare regională în Republica Moldova;  

c) coordonează mecanismele financiare de dezvoltare regională;  

d) supraveghează şi controlează modul de utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru 

dezvoltarea regională;  

e) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Naţional.  

10. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii speciale:  

1) în domeniul avizării şi realizării Strategiei naţionale de dezvoltare regională:  
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a) avizează Strategia naţională de dezvoltare regională;  

b) revizuieşte şi evaluează conformitatea prevederilor Strategiei naţionale de dezvoltare 

regională cu cele ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare sau ale documentelor similare de 

planificare strategică naţională;  

c) monitorizează procesul de implementare a Strategiei naţionale de dezvoltare regională;  

2) în domeniul aprobări Documentului unic de program:  

a) revizuieşte şi actualizează strategiile de dezvoltare regională, planurile anuale de 

implementare şi planurile operaţionale;  

b) evaluează structura şi conţinutul Documentului unic de program;  

c) aprobă Documentul unic de program;  

3) în domeniul aprobării criteriilor de evaluare a discrepanţelor în dezvoltarea regională şi a 

priorităţilor naţionale ale dezvoltării regionale:  

a) revizuieşte indicatorii de evaluare a nivelului de dezvoltare a raioanelor, municipiilor, 

oraşelor, comunelor şi satelor;  

b) aprobă criteriile de evaluare a discrepanţelor în dezvoltarea regională propuse de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;  

c) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri privind stabilirea hotarelor şi declararea 

zonelor defavorizate;  

d) identifică şi aprobă priorităţile naţionale ale dezvoltării regionale;  

4) în domeniul aprobării propunerilor de finanţare din Fondul naţional pentru dezvoltarea 

regională:  

a) aprobă Manualul operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului naţional 

pentru dezvoltare regională;  

b) determină criteriile, priorităţile şi modalităţile de alocare a resurselor financiare din 

Fondul naţional pentru dezvoltarea regională şi aprobă planul de disbursare;  

c) supraveghează modul de aplicare a criteriilor, priorităţilor şi modalităţilor de alocare a 

resurselor financiare din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională;  

d) revizuieşte şi coordonează elaborarea memorandumului de buget pentru implementarea 

Documentului unic de program;  

e) verifică destinaţia utilizării mijloacelor financiare alocate din Fondul naţional pentru 

dezvoltarea regională;  

f) monitorizează şi aprobă declaraţiile privind starea conturilor Fondului naţional pentru 

dezvoltarea regională;  

g) aprobă deciziile de achiziţionare din resursele Fondului naţional pentru dezvoltarea 

regională;  

5) în domeniul aprobării planului anual de implementare, conform mijloacelor financiare 

disponibile în Fondul naţional pentru dezvoltarea regională:  

a) revizuieşte şi actualizează Documentul unic de program în raport cu planul anual de 

implementare;  

b) aprobă criteriile privind stabilirea priorităţii programelor şi proiectelor în domeniul 

dezvoltării regionale;  

c) aprobă priorităţile pentru schema de implementare, conform mijloacelor financiare 

disponibile şi/sau planificate în Fondul naţional pentru dezvoltarea regională pentru anul respectiv;  

d) aprobă planul anual de implementare elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor;  

6) în domeniul atragerii mijloacelor financiare suplimentare pentru implementarea Strategiei 

naţionale de dezvoltare regională, a Documentului unic de program şi a strategiilor de dezvoltare 

regională:  

a) promovează şi sprijină eforturile de atragere a fondurilor, coordonează activitatea 

donatorilor şi atrage mijloacele financiare disponibile pentru implementarea proiectelor şi 

programelor ce au drept scop dezvoltarea regională;  

b) susţine cooperarea interregională, transfrontalieră şi de alt gen, avînd drept scop 

dezvoltarea regională în Republica Moldova;  
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c) promovează, sprijină şi monitorizează implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare 

regională în cadrul fondurilor care susţin cooperarea transfrontalieră, interregională şi în cadrul 

euroregiunilor;  

7) în domeniul investiţiilor, impozitării şi politicilor de creditare, prin intermediul cărora este 

sprijinită dezvoltarea regională:  

a) revizuieşte, actualizează şi/sau coordonează documentele de planificare a dezvoltării 

intersectoriale pe termen lung din perspectiva unei dezvoltări regionale echilibrate şi a includerii 

Republicii Moldova în schemele de ajutor internaţional structural, inclusiv:  

Strategia Naţională de Dezvoltare;  

alte strategii de dezvoltare şi programe naţionale;  

strategii de dezvoltare regionale şi planuri operaţionale;  

b) coordonează programele de dezvoltare regională, planurile şi programele sectoriale;  

c) coordonează măsurile de stimulare şi alte forme de sprijinire a activităţilor ce asigură o 

dezvoltare regională intersectorială echilibrată;  

8) în domenii conexe de activitate:  

a) stabileşte oraşele - centre regionale, pe baza propunerilor Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor;  

b) exercită atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, conform documentelor de drept 

internaţional la care Republica Moldova este parte;  

c) elaborează şi înaintează Guvernului propuneri privind modificarea componenţei 

regiunilor de dezvoltare;  

d) aprobă şi prezintă propuneri privind transferul unor atribuţii ce îi revin conform legislaţiei 

către consiliile regionale de dezvoltare;  

e) exercită alte atribuţii ce au drept obiectiv implementarea politicilor de dezvoltare regională 

în Republica Moldova. 

  

IV. MODUL DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI NAŢIONAL  

11. Consiliul Naţional este o structură colegială, care se întruneşte în şedinţe. În scopul 

exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Naţional adoptă decizii.  

12. Consiliul Naţional se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare. Ori de cîte ori este 

necesar, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Naţional sau la solicitarea a cel puţin o treime din 

numărul total de membri permanenţi ai Consiliului, se convoacă şedinţe extraordinare.  

13. Lucrările de secretariat ale Consiliului Naţional sînt asigurate de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor prin intermediul Direcţiei generale dezvoltare regională, din cadrul 

căreia se va desemna şi secretarul Consiliului Naţional.  
[Pct.13 modificat prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]  

  

14. Invitaţia de participare la şedinţă şi documentele relevante vor fi transmise membrilor 

Consiliului Naţional cu cel puţin 15 zile înainte - în cazul şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile 

înainte - în cazul şedinţelor extraordinare.  

15. În invitaţia de participare la şedinţa Consiliului Naţional se va indica data, ora, locul 

desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia, cu anexarea materialelor propuse pentru examinare.  

16. Preşedintele Consiliului Naţional poate invita la şedinţă şi alţi reprezentanţi ai 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, ai organizaţiilor donatoare internaţionale 

sau naţionale, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai societăţii civile, experţi şi alte persoane 

interesate, care pot contribui la calitatea dezbaterilor pe marginea chestiunilor înscrise pe ordinea 

de zi a şedinţei respective.  

17. Invitaţia de participare la şedinţa Consiliului Naţional şi documentele relevante vor fi 

transmise persoanelor invitate în modul stabilit pentru membrii permanenţi ai Consiliului.  

18. Persoana invitată participă la şedinţa Consiliului Naţional şi la dezbaterea chestiunilor 

fără a avea drept de vot.  

19. Şedinţa Consiliului Naţional este deliberativă dacă este prezentă majoritatea membrilor 

permanenţi ai Consiliului Naţional (cel puţin 50 la sută plus unul).  

lex:HGHG20100503341
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20. În caz de indisponibilitate, membrul permanent al Consiliului Naţional poate desemna o 

altă persoană din instituţia sau organizaţia respectivă pentru a-l reprezenta la şedinţa Consiliului 

Naţional, inclusiv cu drept de vot. Desemnarea are loc pe bază de procură sau alt document oficial, 

care se prezintă preşedintelui Consiliului Naţional înainte de începerea şedinţei. Documentul ce 

confirmă împuternicirile persoanei respective se anexează la procesul-verbal al şedinţei.  

21. Deciziile Consiliului Naţional se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului 

Naţional prezenţi la şedinţă. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.  

22. Deciziile Consiliului Naţional vor fi semnate de preşedintele acestuia în termen de cel 

mult 3 zile din data şedinţei.  

23. Ordinea de zi şi deciziile adoptate de Consiliul Naţional vor fi aduse la cunoştinţa 

publicului prin plasarea pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.  

24. Şedinţele Consiliului Naţional se consemnează în procese-verbale, care vor fi semnate 

de preşedinte şi secretar.  

25. Păstrarea şi arhivarea deciziilor Consiliului Naţional, a proceselor-verbale, precum şi a 

materialelor relevante vor fi asigurate de secretarul Consiliului Naţional, în modul stabilit de 

legislaţie pentru documentele oficiale.  

26. Membrul Consiliului Naţional nu poate participa la dezbaterea, votarea şi adoptarea 

deciziei în cazul în care se află în situaţia unui conflict de interese.  

27. Deciziile Consiliului Naţional adoptate cu încălcarea prevederilor prezentului 

Regulament pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.127 din 8 februarie 2008  

  

REGULAMENTUL-CADRU 

al Consiliului Regional pentru Dezvoltare  

  

I. DISPOZIŢII GENERALE  

1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, componenţa, atribuţiile şi modul de 

funcţionare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (în continuare - Consiliul Regional).  

2. Consiliul Regional este o structură funcţională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de 

dezvoltare, fără personalitate juridică, avînd drept scop coordonarea şi promovarea obiectivelor 

politicii de dezvoltare regională la nivel local.  

3. În activitatea sa Consiliul Regional se conduce de Constituţia şi legile Republicii 

Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, actele normative 

ale Guvernului şi ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, de prezentul 

Regulament şi de alte acte normative.  

4. Consiliul Regional este responsabil de dezvoltarea generală în regiune şi de aprobarea 

Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului de acţiuni.  

5. Consiliul Regional va prelua denumirea corespunzătoare a regiunii de dezvoltare, după 

cum urmează:  

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord;  

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru;  

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud;  

lex:LPLP19940729CONST
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Consiliul Regional pentru Dezvoltare Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;  

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Municipiul Chişinău;  

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Transnistria. 

  

II. COMPONENŢA CONSILIULUI REGIONAL  

6. Consiliul Regional este format în baza principiului parităţii între reprezentanţii 

autorităţilor administraţiei publice, pe de o parte, şi reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii 

civile, pe de altă parte.  

7. În componenţa Consiliului Regional intră:  

a) reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, desemnaţi din oficiu:  

preşedinţii de raioane;  

primari din cadrul regiunilor respective de dezvoltare, delegaţi de către asociaţia primarilor;  

b) reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile, selectaţi conform procedurii stabilite 

de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.  

8. Numărul membrilor Consiliului Regional specificaţi la litera b) a punctului 7 va fi egal cu 

numărul celor indicaţi la litera a) a aceluiaşi punct.  

9. Structura şi componenţa nominală a Consiliului Regional va asigura reprezentarea 

sectorului privat şi a societăţii civile din fiecare raion al regiunii respective de dezvoltare.  

10. Membrii Consiliului Regional îşi exercită funcţiile fără a fi remuneraţi.  

11. Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Regional sînt desemnaţi din rîndul membrilor 

- reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, după o consultare prealabilă cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, pentru o perioadă de un an, dar pot fi aleşi pentru mai multe perioade.  

12. Lucrările de secretariat ale Consiliului Regional vor fi asigurate de către Agenţia 

respectivă de Dezvoltare Regională (în continuare - Agenţia). În calitate de secretar al Consiliului 

Regional va fi numit unul dintre angajaţii Agenţiei.  

13. După încheierea procedurii de selectare a membrilor Consiliului Regional, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor emite lista cu componenţa nominală a acestuia şi stabileşte 

data, ora şi locul desfăşurării primei şedinţe, care se consideră şedinţă constitutivă a Consiliului 

Regional.  

14. La şedinţa constitutivă, membrii Consiliului Regional aleg preşedintele şi 

vicepreşedintele cu majoritatea de voturi ale membrilor Consiliului, la propunerea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. 

  

III. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI REGIONAL  

15. Consiliul Regional are următoarele atribuţii de bază:  

a) coordonează şi monitorizează procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare regională 

şi a planului operaţional;  

b) mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării stabile şi durabile a localităţilor din 

regiune, avînd drept obiectiv îmbunătăţirea maximă a condiţiilor de trai pe întreg teritoriul regiunii 

de dezvoltare;  

c) defineşte scopurile şi priorităţile în domeniul dezvoltării social-economice a regiunii 

respective de dezvoltare;  

d) coordonează planificarea şi implementarea obiectivelor de dezvoltare regională din cadrul 

regiunii de dezvoltare.  

16. Consiliul Regional are următoarele atribuţii speciale:  

1) în domeniul aprobării Strategiei de dezvoltare regională şi a planului operaţional, elaborat 

de Agenţie:  

a) identifică (determină) şi propune Agenţiei direcţiile prioritare pentru Strategia de 

dezvoltare regională şi programele de dezvoltare regională;  

b) evaluează consecvenţa şi concordanţa Strategiei Naţionale de Dezvoltare, Strategiei 

naţionale de dezvoltare regională, strategiilor şi programelor naţionale sectoriale, precum şi ale 

deciziilor politice naţionale şi locale în domeniul dezvoltării regionale;  
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c) examinează şi aprobă proiectele finale ale Strategiei de dezvoltare regională şi planului 

operaţional;  

d) prezintă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor Strategia de dezvoltare 

regională şi planul operaţional aprobate;  

2) în domeniul aprobării şi promovării proiectelor de dezvoltare regională, propuse pentru a 

fi incluse în planurile operaţionale regionale:  

a) examinează şi aprobă criteriile de selectare şi priorităţile pentru dezvoltarea regională, 

elaborate de Agenţie;  

b) examinează portofoliul de proiecte regionale înaintate Agenţiei;  

c) evaluează consecvenţa şi concordanţa proiectelor şi programelor regionale cu obiectivele 

strategice şi cu acţiunile stipulate în Strategia de dezvoltare regională;  

d) aprobă proiectele regionale;  

e) promovează proiectele regionale în mediul potenţialilor donatori şi investitori;  

3) în domeniul reprezentării regiunii de dezvoltare şi a intereselor acesteia în cadrul 

Consiliului Naţional:  

a) examinează ordinea de zi şi documentele pregătite pentru şedinţa Consiliului Naţional;  

b) aprobă propuneri care urmează să fie discutate şi/sau decizii care urmează să fie aprobate 

de Consiliul Naţional;  

4) în domeniul identificării zonelor defavorizate din interiorul regiunii de dezvoltare:  

a) precizează, în baza hărţii zonelor defavorizate şi a criteriilor definite la nivel naţional, lista 

finală a zonelor defavorizate, prezentată de Agenţie, în coordonare cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor;  

b) solicită de la Agenţie prezentarea informaţiilor suplimentare şi a listei indicatorilor de 

stabilire a zonelor defavorizate;  

5) în domeniul monitorizării modului de utilizare a mijloacelor financiare alocate regiunii de 

dezvoltare respective din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională:  

a) monitorizează rezultatele implementării proiectelor regionale, în baza rapoartelor 

Agenţiei;  

b) intervine şi solicită explicaţii în cazul în care descoperă discrepanţe în procesul de 

implementare a proiectelor regionale;  

c) expediază Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor raportul anual de 

monitorizare aprobat;  

6) în domeniul evaluării impactului implementării proiectelor şi programelor regionale şi al 

realizării obiectivelor de dezvoltare regională:  

a) aprobă rapoartele anuale ex-post, pe termen mediu, precum şi rapoartele privind 

încheierea implementării Strategiei şi le prezintă Consiliului Naţional;  

b) examinează şi aprobă raportul final de evaluare (după implementarea planului operaţional 

pentru trei ani), elaborat de către Agenţie;  

c) oferă comentarii şi recomandări cu privire la raportul final de evaluare;  

d) expediază Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor raportul final de evaluare 

aprobat, cu comentarii şi recomandări, după caz;  

7) în domeniul promovării cooperării interregionale şi intraregionale cu instituţiile publice 

şi organizaţiile private:  

a) sprijină eforturile instituţiilor publice şi organizaţiilor private în atingerea unui nivel înalt 

de dezvoltare locală;  

b) cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentanţii societăţii civile, 

precum şi cu comunitatea oamenilor de afaceri din regiune pentru identificarea zonelor 

defavorizate;  

c) colaborează cu instituţiile publice şi agenţiile specializate în scopul promovării şi/sau 

implementării proiectelor regionale sau sectoriale;  

d) cooperează cu alte consilii regionale în chestiuni de interes comun;  

e) colaborează cu organizaţiile regionale din alte state, precum şi cu organizaţiile 

internaţionale în problemele ce ţin de dezvoltarea regională;  
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8) în domenii conexe de activitate:  

a) examinează studiile, analizele şi recomandările privind implementarea Strategiei de 

dezvoltare regională, problemele de dezvoltare ale regiunii, intervenţiile necesare şi alte 

documente elaborate de Agenţie;  

b) elaborează şi prezintă Consiliului Naţional propuneri cu privire la îmbunătăţirea politicii, 

legislaţiei şi altor instrumente în vederea sprijinirii dezvoltării regionale;  

c) sprijină formarea şi implementarea schemelor de parteneriat public-privat în scopul 

implementării programelor şi proiectelor regionale;  

d) exercită atribuţiile delegate de către Consiliul Naţional. 

  

IV. MODUL DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI REGIONAL  

17. Consiliul Regional este o structură reprezentativă funcţională, care se întruneşte în 

şedinţe. În vederea realizării atribuţiilor sale, Consiliul Regional adoptă decizii.  

18. Consiliul Regional se întruneşte în şedinţe ordinare trimestrial.  

19. Consiliul Regional se întruneşte în şedinţe extraordinare:  

a) la solicitarea preşedintelui Consiliului Regional;  

b) la iniţiativa Consiliului Naţional;  

c) la iniţiativa Agenţiei;  

d) la solicitarea unei treimi din numărul total de membri ai Consiliului Regional.  

20. Prima şedinţă a Consiliului Regional este prezidată de reprezentantul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor pînă în momentul numirii în funcţie a preşedintelui 

Consiliului.  

21. Preşedintele Consiliului Regional are următoarele responsabilităţi şi sarcini:  

a) reprezintă Consiliul Regional în Consiliul Naţional;  

b) stabileşte data şedinţelor Consiliului Regional;  

c) propune ordinea de zi a Consiliului Regional;  

d) prezidează şedinţele Consiliului Regional;  

e) semnează deciziile adoptate de Consiliul Regional;  

f) în caz de absenţă, deleagă sarcinile sale vicepreşedintelui sau altui membru al Consiliului 

Regional.  

22. Secretarul Consiliului Regional are următoarele atribuţii:  

a) organizează şi asigură convocarea şedinţelor Consiliului Regional;  

b) pregăteşte şi prezintă materialele în cadrul şedinţelor Consiliului Regional;  

c) întocmeşte şi semnează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Regional;  

d) asistă preşedintele şi membrii Consiliului Regional în perioada dintre şedinţe;  

e) asigură evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor şi altor materiale ale Consiliului 

Regional;  

f) realizează şi alte activităţi menite să asigure funcţionarea eficientă a Consiliului Regional.  

23. Invitaţia de participare la şedinţă şi documentele relevante se transmit membrilor 

Consiliului Regional cu cel puţin 15 zile înainte - în cazul şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile 

înainte - în cazul şedinţelor extraordinare.  

24. În invitaţia de participare la şedinţa Consiliului Regional se va indica data, ora, locul 

desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei, la care vor fi anexate materialele propuse spre examinare.  

25. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Regional va fi plasată pe pagina web a Agenţiei cu 

cel puţin o zi înainte de şedinţă.  

26. Preşedintele Consiliului Regional poate invita la şedinţă şi alţi reprezentanţi ai 

autorităţilor administraţiei publice, ai organizaţiilor donatoare, ai asociaţiilor obşteşti, experţi şi 

alte persoane interesate, care pot participa la dezbateri pe marginea chestiunilor înscrise pe ordinea 

de zi a şedinţei respective.  

27. Persoanele invitate participă la şedinţa Consiliului Regional şi la dezbaterea chestiunilor 

fără a avea drept de vot.  

28. Directorul Agenţiei participă la şedinţele Consiliului Regional fără drept de vot.  
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29. La şedinţele Consiliului Regional pot participa reprezentanţii autorităţilor, instituţiilor şi 

organizaţiilor locale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, cu acordul prealabil al 

preşedintelui Consiliului Regional, cu condiţia că problemele specifice domeniului lor de activitate 

sînt puse în discuţie la şedinţa respectivă.  

30. Persoana invitată primeşte invitaţia, ordinea de zi a şedinţei Consiliului Regional şi 

documentele referitoare la chestiunea la a cărei dezbatere a fost invitată să participe.  

31. Secretarul Consiliului Regional, cu asistenţa Agenţiei, va informa publicul în mod 

transparent şi operativ despre cele mai importante decizii ale Consiliului Regional.  

32. Şedinţa este deliberativă dacă este prezentă majoritatea membrilor permanenţi ai 

Consiliului Regional (cel puţin 50 la sută plus unul).  

33. În cazul în care la şedinţa Consiliului Regional nu este prezentă majoritatea membrilor 

Consiliului, şedinţa este amînată şi, în timp rezonabil, se convoacă o nouă şedinţă.  

34. În caz de indisponibilitate, membrul Consiliului Regional poate desemna o altă persoană 

din instituţia sau organizaţia respectivă pentru a-l reprezenta la şedinţa Consiliului Regional, 

inclusiv cu drept de vot. Desemnarea are loc pe bază de procură sau alt document oficial, care se 

prezintă Preşedintelui Consiliului Regional înainte de începerea şedinţei. Documentul ce confirmă 

împuternicirile persoanei respective se anexează la procesul-verbal al şedinţei.  

35. În cazul în care obţinerea consensului devine imposibilă, deciziile Consiliului Regional 

se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă (50 la sută plus unul). În caz de paritate 

de voturi, votul preşedintelui este decisiv.  

36. Deciziile Consiliului Regional se semnează de preşedintele acestuia în termen de cel 

mult 3 zile din data şedinţei.  

37. Deciziile Consiliului Regional vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor interesate de către 

secretarul Consiliului Regional în termen de cel mult 7 zile din data semnării acestora de către 

preşedinte.  

38. Şedinţele Consiliului Regional se consemnează în procese-verbale, semnate de 

preşedinte şi secretar.  

39. Păstrarea şi arhivarea deciziilor Consiliului Regional, a proceselor-verbale, precum şi a 

materialelor relevante vor fi asigurate de secretarul Consiliului Regional, în modul stabilit de 

legislaţie pentru documentele oficiale.  

40. Deciziile Consiliului Regional adoptate cu încălcarea prevederilor prezentului 

Regulament pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de instanţa de judecată. 

  

Anexa nr.3  

la Hotărîrea Guvernului 

nr.127 din 8 februarie 2008  

  

REGULAMENTUL-CADRU 

al Agenţiei de Dezvoltare Regională 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE  

1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, atribuţiile, drepturile, structura 

organizatorică şi modul de activitate a Agenţiei de Dezvoltare Regională (în continuare - Agenţia).  

2. Agenţia se constituie şi activează conform Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind 

dezvoltarea regională în Republica Moldova şi altor legi, decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, actelor normative ale Guvernului, prezentului Regulament, regulamentului propriu de 

activitate şi altor acte normative.  

3. Agenţia se constituie în fiecare regiune de dezvoltare în termenele şi conform Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională.  

4. Agenţia dispune de conturi bancare, deschise în bănci comerciale.  
[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.933 din 18.12.2012, în vigoare 25.12.2012]  

[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]  
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5. Denumirea Agenţiei va include abrevierea "A.D.R." şi denumirea deplină a regiunii de 

dezvoltare corespunzătoare.  

6. Agenţia poate deţine propriul însemn şi deviză, care să exprime viziunea şi misiunea 

acesteia.  

7. Agenţia se constituie în fiecare regiune de dezvoltare pentru a promova dezvoltarea social-

economică a regiunii, în baza Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare regională.  

8. Autorităţile administraţiei publice locale din oraşul - centru regional vor asigura Agenţia 

cu sediu adecvat. 

  

II. ATRIBUŢIILE AGENŢIEI  

9. Agenţia exercită următoarele atribuţii:  

1) în domeniul elaborării şi implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională, 

planului operaţional şi a planului anual de implementare:  

a) analizează situaţia social-economică şi problemele din regiunea de dezvoltare respectivă;  

b) formează parteneriate public-privat şi scheme participative ale grupurilor regionale pentru 

planificarea strategică din cadrul procesului de formare a strategiei regionale;  

c) contribuie la consolidarea capacităţilor grupurilor regionale pentru planificarea şi luarea 

deciziilor strategice;  

d) elaborează strategii de dezvoltare regională şi planuri operaţionale;  

e) coordonează procesul de ajustare a Strategiei de dezvoltare regională, a planului 

operaţional cu Strategia Naţională de Dezvoltare, cu planurile sectoriale ce ţin de regiunea de 

dezvoltare respectivă;  

f) monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei de dezvoltare regională şi a planului 

operaţional;  

g) prezintă Consiliului Regional rapoarte anuale privind implementarea Strategiei de 

dezvoltare regională şi a planului operaţional;  

h) organizează implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului operaţional şi 

alocarea în acest scop a mijloacelor financiare din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională;  

2) în domeniul programelor şi proiectelor regionale:  

a) consolidează şi mobilizează ideile de proiecte regionale;  

b) elaborează fişele de proiect şi proiectele;  

c) elaborează programe regionale;  

d) contribuie la consolidarea capacităţilor autorităţilor şi organizaţiilor implicate în 

dezvoltarea regională privind identificarea, efectuarea studiului de fezabilitate şi a designului 

proiectelor;  

3) în domeniul finanţelor şi finanţării:  

a) coordonează planul operaţional cu mijloacele financiare naţionale, internaţionale şi locale;  

b) asigură implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională 

aprobate de Consiliul Regional;  

c) contribuie la alocarea fondurilor conform schemelor de granturi destinate sectorului 

privat;  

d) atrage mijloace nebugetare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a 

programelor şi a proiectelor conexe;  

e) cooperează cu comunitatea donatorilor activi în regiunea de dezvoltare respectivă;  

f) atrage investitori locali şi străini;  

g) promovează investiţiile remitenţilor în sectorul real;  

h) consolidează capacităţile actorilor dezvoltării regionale în domeniul colectării de fonduri;  

4) în domeniul organizării şi desfăşurării licitaţiilor şi/sau concursurilor investiţionale, 

reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice, conform procedurilor prevăzute în 

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

Manualul operaţional al Fondului naţional pentru dezvoltarea regională:  
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a) elaborează comunicatul informativ sau alt document cu privire la licitaţia anunţată 

(concursul) şi efectuează măsurile ce ţin de achiziţia publică respectivă;  

b) publică fişele de proiect în baza planului operaţional şi în corespundere cu măsurile 

aplicate;  

c) publică comunicatul informativ, invitaţia de participare sau alt document cu privire la 

licitaţia anunţată (concursul) şi informaţia despre documentele de licitaţie (concurs);  

d) organizează seminare privind condiţiile de participare la licitaţie (concurs);  

e) consolidează capacităţile în domeniul pregătirii aplicaţiilor de proiect pentru instituţiile şi 

organizaţiile eligibile;  

f) exercită alte activităţi stabilite de legislaţia privind achiziţiile publice, conform 

procedurilor prevăzute în Regulamentul Fondului naţional pentru dezvoltarea regională şi 

Manualul operaţional al Fondului naţional pentru dezvoltarea regională;  

5) în domeniul organizaţional:  

a) asigură lucrările de secretariat ale Consiliului Regional;  

b) elaborează documentele ce urmează a fi discutate, avizate şi/sau aprobate de Consiliul 

Regional;  

c) acordă suport informaţional, metodologic şi consultativ Consiliului Regional, precum şi 

autorităţilor administraţiei publice locale în chestiuni privind dezvoltarea echilibrată şi durabilă a 

regiunii de dezvoltare;  

d) consolidează numele de marcă al regiunii de dezvoltare;  

e) creează şi actualizează baza de date statistice din regiune;  

f) asigură monitorizarea indicatorilor;  

g) creează biblioteci şi fişiere de publicaţii privind dezvoltarea regională;  

h) creează, perfecţionează şi menţine pagina web a regiunii respective de dezvoltare;  

6) în domeniul cooperării intraregionale şi interregionale, precum şi internaţionale:  

a) coordonează activităţile ce ţin de dezvoltarea regională cu autorităţile publice centrale şi 

locale, asociaţiile obşteşti, alte instituţii şi organizaţii din cadrul societăţii civile şi sectorului privat;  

b) susţine iniţiativele transregionale şi transfrontaliere;  

c) promovează regiunea de dezvoltare în ţară şi peste hotarele ei;  

d) sprijină iniţiativele ce ţin de euroregiuni şi stimulează formarea unor reţele similare de 

dezvoltare;  

e) consolidează capacităţile instituţionale şi promovează includerea Agenţiei în schema 

centrelor din cadrul Reţelei de Centre EuroInfo;  

f) exercită funcţiile şi sarcinile atribuite de Consiliul Naţional şi/sau de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în cazul alocării de către acestea a resurselor financiare 

necesare.  

10. Agenţia îşi realizează activitatea în colaborare cu ministerele de ramură, alte autorităţi 

administrative centrale şi/sau desconcentrate în teritoriu, cu autorităţile administraţiei publice 

locale, cu asociaţiile obşteşti, organizaţiile sectorului privat şi cu alte persoane juridice şi fizice.  

11. Agenţia are obligaţia de a mobiliza instituţiile şi organizaţiile competente din regiune în 

scopul constituirii, menţinerii şi consolidării reţelei regionale de implementare a Strategiei de 

dezvoltare regională, prin semnarea unui memorandum de înţelegere.  

12. Agenţia va forma un grup extins de experţi şi specialişti pentru executarea sarcinilor ce 

depăşesc capacităţile sale. 

  

III. DREPTURILE AGENŢIEI  

13. În realizarea sarcinilor şi funcţiilor sale, Agenţia dispune de următoarele drepturi:  

a) să deţină proprietăţi şi să gestioneze bunurile transmise Agenţiei, precum şi bunurile 

obţinute în cadrul activităţilor derulate conform atribuţiilor sale;  

b) să fie membru şi să participe în calitate de membru la activităţile asociaţiilor, uniunilor 

regionale şi internaţionale specializate în domeniul dezvoltării regionale;  

c) să obţină asistenţă tehnică din partea donatorilor sau din contul altor măsuri de susţinere, 

pentru executarea funcţiilor şi sarcinilor care îi revin conform legislaţiei;  
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d) să înfiinţeze birouri reprezentative pe teritoriul regiunii de dezvoltare;  

e) să solicite şi să obţină de la autorităţi, instituţii şi organizaţii publice documente şi 

informaţii de interes public necesare realizării atribuţiilor sale. 

  

IV. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A AGENŢIEI  

14. Structura şi personalul scriptic ale Agenţiei se aprobă de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor şi va include cel puţin cinci angajaţi, inclusiv:  

a) directorul Agenţiei;  

b) secretarul;  

c) un specialist în finanţe şi contabilitate;  

d) un specialist în probleme de strategie şi planificare;  

e) un specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor.  

15. În funcţie de evoluţia dezvoltării regionale şi extinderea rolului şi atribuţiilor Agenţiei, 

aceasta poate înainta propuneri de creare a subdiviziunilor organizatorice. Modificarea structurii 

şi a statelor de personal ale Agenţiei se aprobă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor şi Ministerul Finanţelor.  

16. Finanţarea sarcinilor suplimentare ale Agenţiei se va efectua la decizia Consiliului 

Naţional, în baza propunerii Consiliului Regional şi/sau a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor.  

17. Agenţia va elabora şi va aproba la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

propriul manual operaţional, în calitate de document principal cu privire la organizarea, funcţiile 

şi obligaţiile de serviciu, gestionarea, administrarea şi procedurile relevante.  

18. Manualul operaţional al Agenţiei va cuprinde cel puţin următoarele compartimente:  

a) proceduri de administrare;  

b) atribuţii, drepturi şi responsabilităţi ale angajaţilor;  

c) proceduri de încadrare în cîmpul muncii;  

d) proceduri de lucru şi de executare a sarcinilor;  

e) proceduri de prezentare a rapoartelor şi de comunicări interne;  

f) reglementări şi documente privind cheltuielile (călătoriile, diurnele etc.);  

g) reguli, operaţiuni şi proceduri financiare şi contabile;  

h) reguli privind bugetul Agenţiei, formarea şi valorificarea acestuia;  

i) reglementări privind publicitatea şi transparenţa în activitatea Agenţiei;  

j) reglementări privind confidenţialitatea şi conflictul de interese;  

k) reglementări privind documentaţia şi arhiva Agenţiei.  

19. Angajaţii Agenţiei nu au statut de funcţionar public.  

20. Directorul Agenţiei este cetăţean al Republicii Moldova, cu studii şi abilităţi adecvate în 

domeniu, conform exigenţelor stabilite în manualul operaţional al Agenţiei.  

21. Directorul Agenţiei este selectat pe bază de concurs de către o comisie desemnată prin 

ordinul ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor. În comisia de concurs va fi inclus 

obligatoriu un reprezentant al Consiliului Regional respectiv.  
[Pct.21 modificat prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]  

  

22. Persoana selectată pentru postul de director al Agenţiei se numeşte în funcţie prin ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor.  
[Pct.22 modificat prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]  

  

23. Directorul Agenţiei organizează activitatea Agenţiei şi gestionează patrimoniul acesteia.  

24. Directorul Agenţiei:  

a) asigură colaborarea Agenţiei cu Consiliul Regional şi prezintă acestuia rapoartele 

necesare;  

b) asigură executarea deciziilor Consiliului Regional;  

c) consolidează capacităţile funcţionale ale Agenţiei, ale partenerilor şi ale altor agenţi 

economici din regiune;  
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d) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, organizaţiile 

sectorului privat, cu alte terţe persoane fizice sau juridice;  

e) încheie contracte, acorduri, eliberează procuri şi/sau mandate de reprezentare a Agenţiei;  

f) numeşte în funcţie, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei;  

g) asigură respectarea legii şi ordinii de drept în activitatea Agenţiei;  

h) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.  

25. În absenţa directorului Agenţiei, atribuţiile acestuia sînt exercitate de persoana 

desemnată prin ordin. 

  

V. FINANŢAREA AGENŢIEI  

26. Agenţia se finanţează din:  

a) alocaţii de la Fondul Naţional de Dezvoltare Regională;  

b) donaţii şi granturi pentru costuri operaţionale;  

c) plăţi pentru implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;  

d) mijloace provenite din prestarea serviciilor conform legislaţiei;  

e) alte surse ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.  
[Pct.26 modificat prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]  

  

27. În cazul în care Agenţia va genera venituri în anul financiar, acestea vor fi utilizate, 

conform devizelor aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru 

consolidarea capacităţilor funcţionale ale Agenţiei şi/sau pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare regională, a programelor şi a proiectelor de dezvoltare regională. 

  

VI. CONTABILITATE, AUDIT ŞI PREZENTAREA RAPOARTELOR  

28. Agenţia este supusă auditului financiar, conform legislaţiei în vigoare.  

29. Auditul presupune evaluarea activităţii financiare a Agenţiei, precum şi a activităţilor 

realizate de către beneficiarii proiectelor.  

30. Rezultatele auditului sînt prezentate Consiliului Regional, Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor şi Consiliului Naţional. 

  

VII. CONFIDENŢIALITATE ŞI CONFLICT DE INTERESE  

31. Angajaţii Agenţiei sînt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror date şi informaţii 

de serviciu, care, în conformitate cu legislaţia şi manualul operaţional al Agenţiei, sînt declarate 

confidenţiale.  

32. Clauza de confidenţialitate va fi inclusă în contractul de muncă încheiat cu angajatul 

Agenţiei în condiţiile Codului muncii.  

33. Implicarea personală şi/sau financiară a colaboratorilor Agenţiei şi/sau a partenerilor 

Agenţiei, a altor organizaţii eligibile pentru implementarea proiectelor regionale în orice alte 

afaceri ce ţin de dezvoltarea regională se va trata drept conflict de interese.  

34. Situaţia conflictului de interese se soluţionează conform prevederilor art.190 şi 191 din 

Codul civil.  

35. Dizolvarea, reorganizarea şi transformarea Agenţiei se realizează în modul stabilit de 

legislaţie. 
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la Hotărîrea Guvernului 

nr.127 din 8 februarie 2008  

  

REGULAMENTUL 

de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional 

pentru dezvoltarea regională  

  

I. DISPOZIŢII GENERALE  

1. Fondul naţional pentru dezvoltarea regională (în continuare - Fond) este creat pentru 

finanţarea şi implementarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională incluse în 

Documentul unic de program.  

2. Fondul se află în gestiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, care 

efectuează alocarea mijloacelor acestuia, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Naţional, în modul 

stabilit de prezentul Regulament şi de alte acte normative.  

3. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru 

politica de dezvoltare regională, precum şi din alte resurse ce nu contravin legislaţiei.  

4. Mijloacele Fondului sînt gestionate prin cont trezorerial deschis în modul stabilit de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor la Trezoreria de Stat.  

5. Obiectivele principale ale Fondului sînt următoarele:  

a) alocarea de mijloace în mod prioritar pentru dezvoltarea zonelor defavorizate din cadrul 

regiunilor de dezvoltare, precum şi pentru proiectele de creare a infrastructurii tehnice şi de 

producţie a parcurilor industriale şi/sau conectarea acestora la utilităţile publice;  

b) acordarea susţinerii financiare pentru reabilitarea şi relansarea economică a regiunilor de 

dezvoltare;  

c) consolidarea capacităţilor funcţionale ale instituţiilor care asigură implementarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare regională, strategiilor de dezvoltare regională.  
[Pct.5 completat prin Hot.Guv. nr.209 din 24.03.2014, în vigoare 28.03.2014]  

  

6. Formarea şi utilizarea mijloacelor Fondului se efectuează cu respectarea procedurilor 

bugetare stabilite de legislaţie. 

  

II. FORMAREA MIJLOACELOR FONDULUI  

7. Mijloacele Fondului sînt formate din următoarele surse:  

a) 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor 

cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie;  

b) mijloace financiare atrase din sectorul public şi privat la nivel local, regional, naţional şi 

internaţional, inclusiv prin programele de asistenţă ale donatorilor;  

c) dobînda la sumele plasate în conturi bancare;  

d) contribuţii benevole ale organizaţiilor private, persoanelor fizice şi juridice care locuiesc 

sau îşi au sediul pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau peste hotarele ei;  

e) contribuţii financiare alocate prin intermediul programelor internaţionale multilaterale şi 

bilaterale;  

f) contribuţii benevole din partea organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi de peste 

hotarele ei;  

g) sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei.  
[Pct.7 modificat prin Hot.Guv. nr.341 din 03.05.2010, în vigoare 11.05.2010]  

  

8. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor propune anual alocarea de resurse ale 

statului către Fond, înaintîndu-le Consiliului Naţional spre aprobare. Ministerul Finanţelor este 

informat despre sumele alocaţiilor aprobate de către Consiliul Naţional pentru a le include în 

proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv.  
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9. Alocaţiile din bugetul de stat în Fond pentru anul bugetar/financiar respectiv sînt propuse 

de Guvern şi se aprobă de Parlament concomitent cu adoptarea legii bugetului de stat pentru anul 

corespunzător. 

  

III. GESTIONAREA FONDULUI  

10. Procedurile de gestionare, manualul operaţional şi/sau instrucţiunile utilizatorului 

privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului sînt aprobate de Consiliul Naţional.  

11. Gestionarea Fondului se efectuează de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, în conformitate cu legislaţia şi manualul operaţional al Fondului.  

12. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor înaintează propuneri privind 

priorităţile investiţionale pentru dezvoltarea regională, cu includerea acestora în planurile 

naţionale de dezvoltare şi prognozele multianuale.  

13. Ministerul Finanţelor administrează şi procesează contribuţiile financiare ale donatorilor 

şi investitorilor conform procedurilor contabile în vigoare.  

14. Sarcinile şi responsabilităţile specifice privind gestionarea Fondului cad sub incidenţa 

Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, regulamentelor instituţiilor implicate 

în procesul de dezvoltare regională, altor acte normative şi manualului operaţional al Fondului.  

15. Cheltuielile ce ţin de finanţarea investiţiilor capitale din contul Fondului se efectuează 

conform procedurii stabilite la finanţarea investiţiilor. 

  

IV. UTILIZAREA MIJLOACELOR FONDULUI  

16. Mijloacele Fondului sînt utilizate pentru finanţarea şi cofinanţarea programelor şi 

proiectelor care au drept scop implementarea Documentului unic de program şi a planului anual 

de implementare, aprobat în modul stabilit de legislaţie.  

17. Instrumente de alocare a mijloacelor Fondului sînt schemele de granturi, serviciile, 

asistenţa tehnică şi lucrările.  

18. Pentru fiecare instrument de alocare a mijloacelor Fondului, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor elaborează separat instrucţiuni ale utilizatorului, care se aprobă de 

Consiliul Naţional.  

19. Evaluarea şi selectarea programelor şi proiectelor care vor fi finanţate din contul 

mijloacelor Fondului se efectuează prin intermediul Comisei de evaluare, compusă din:  

a) un reprezentant al Consiliului Naţional, în calitate de preşedinte;  

b) un reprezentant al Cancelariei de Stat;  

c) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;  

d) un reprezentant al Ministerului Economiei;  

e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;  

f) un reprezentant al Ministerului Mediului;  

g) doi experţi tehnici, specialişti în domeniile relevante pentru proiectele ce urmează a fi 

evaluate.  
[Pct.19 în redacţia Hot.Guv. nr.158 din 04.03.2010, în vigoare 09.03.2010]  

  

20. Comisia de evaluare îşi exercită împuternicirile în conformitate cu prevederile 

Manualului operaţional al Fondului.  

21. Evaluările individuale ale membrilor Comisiei de evaluare se păstrează în arhiva 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.  

22. Mijloacele Fondului sînt destinate pentru:  

a) consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane la nivel regional pentru elaborarea şi 

implementarea măsurilor şi politicilor dezvoltării regionale;  

b) dezvoltarea economică a regiunilor de dezvoltare (sprijinirea întreprinderilor mici şi 

mijlocii, atragerea investiţiilor, promovarea exportului);  

c) dezvoltarea, inclusiv prin crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcurilor 

industriale şi/sau prin conectarea acestora la utilităţile publice, a infrastructurii regionale (drumuri, 

aprovizionare cu apă şi canalizare, asigurarea cu gaze naturale, servicii publice, comunicaţii etc.);  
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d) asigurarea securităţii ecologice (protecţia şi conservarea resurselor naturale, prevenirea 

poluării mediului, utilizarea tehnologiilor relevante nonpoluante etc.);  

e) dezvoltarea pieţei locale a muncii;  

f) extinderea serviciilor sociale în regiuni (ocrotirea sănătăţii, învăţămînt, asistenţă socială, 

servicii sociale pentru persoanele cu handicap şi disabilităţi, consultaţii juridice gratuite etc.);  

g) dezvoltarea societăţii civile în regiuni;  

h) acordarea de asistenţă în dezvoltarea cooperării transfrontaliere;  

i) alte domenii conexe realizării scopurilor politicii de dezvoltare regională.  
[Pct.22 completat prin Hot.Guv. nr.209 din 24.03.2014, în vigoare 28.03.2014]  

  

23. Procedurile detaliate şi restrictive privind licitaţiile sau concursurile, evaluarea, semnarea 

contractelor şi alocarea mijloacelor financiare sînt reglementate în manualul operaţional al 

Fondului, aprobat de Consiliul Naţional.  

24. Licitaţia sau concursul, evaluarea, semnarea contractelor şi alocarea mijloacelor 

financiare, precum şi alte proceduri ce au tangenţă cu Fondul sînt publice, se organizează şi se 

desfăşoară conform Legii privind achiziţiile publice şi alte acte normative.  

25. Mijloacele Fondului neutilizate în anul bugetar curent, cu excepţia celor formate conform 

punctului 7 litera a), rămîn disponibile pentru utilizare în anul următor.  
[Pct.25 în redacţia Hot.Guv. nr.941 din 12.12.2011, în vigoare 16.12.2011]  

   

26. Disbursările din Fond efectuate pe parcursul anului financiar, care nu au fost incluse în 

planul financiar curent, sînt propuse de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi 

aprobate conform legislaţiei. Aprobarea se poate efectua pentru una sau mai multe licitaţii şi/sau 

concursuri. 

  

V. EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI CONTROLUL ASUPRA 

UTILIZĂRII MIJLOACELOR FONDULUI  

27. Auditul şi controlul financiar asupra utilizării mijloacelor Fondului se efectuează de către 

instituţiile autorizate în modul stabilit de legislaţie.  

28. Evidenţa contabilă asupra utilizării mijloacelor Fondului este asigurată de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.  

29. Monitorizarea şi controlul utilizării mijloacelor Fondului sînt efectuate de către Consiliul 

Naţional.  

30. Alte modalităţi de evidenţă, control şi responsabilităţi referitor la utilizarea mijloacelor 

Fondului:  

a) Consiliul Naţional şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor sînt responsabili 

de utilizarea eficientă a mijloacelor Fondului;  

b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va informa semestrial Consiliul 

Naţional despre mijloacele financiare acumulate în Fond şi despre alocările efectuate;  

c) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va înainta Guvernului un raport anual 

cu privire la gestionarea mijloacelor Fondului. Raportul se prezintă la sfîrşitul primului trimestru 

al anului următor de raportare;  

d) evidenţa contabilă şi evidenţa statistică a mijloacelor Fondului se efectuează conform 

legislaţiei, luînd în considerare solicitările donatorilor internaţionali, după caz.  

31. Controlul legalităţii operaţiunilor, procedurilor şi modului de utilizare a mijloacelor 

Fondului este efectuat de autorităţile competente, în modul stabilit de legislaţie.  

32. Fondul este supus auditului financiar anual. Rapoartele de audit sînt prezentate 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Consiliului Naţional şi Ministerului 

Finanţelor. Fondul va fi supus şi auditului de către Curtea de Conturi, auditului din partea 

donatorilor internaţionali, inclusiv din partea instituţiilor specializate ale Uniunii Europene şi a 

altor organizaţii care contribuie la formarea mijloacelor Fondului.  

33. Toate mijloacele financiare rămase în Fond la momentul dizolvării acestuia sînt 

transferate, în cursul anului în care au fost efectuate disbursările, către sursele de formare a 
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Fondului, în aceleaşi proporţii în care aceste mijloace au fost capitalizate în anul în care Fondul 

este dizolvat. 

 

ANEXA 3 

 

 
L E G E 

pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională 

pentru anii 2016–2020 

  

nr. 239  din  13.10.2016 

  
Monitorul Oficial nr.30-39/65 din 03.02.2017 

  

* * * 

În vederea asigurării procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională în 

Republica Moldova şi a dezvoltării echilibrate a regiunilor de dezvoltare,  

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară. 

  

Art.1. – Se aprobă Strategia naţională de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, 

prezentată în anexa care este parte integrantă a prezentei legi. 

  

Art.2. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora şi va 

aproba Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru 

anii 2016–2020. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU 

  

Nr.239. Chişinău, 13 octombrie 2016. 

  

  

Anexă 

  

STRATEGIA NAŢIONALĂ 

de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020 

  

GLOSAR DE TERMENI 

Politică de dezvoltare regională – activitate coordonată a autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, a colectivităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale, orientată spre 

planificarea şi realizarea unei dezvoltări social-economice teritoriale echilibrate; 

Strategie naţională de dezvoltare regională – document principal de planificare a dezvoltării 

regionale, care reflectă politica naţională în domeniu şi introduce mecanismele naţionale ale 

acestei dezvoltări; 

strategie de dezvoltare regională – document al politicii de dezvoltare regională pe termen 

mediu care identifică priorităţi şi măsuri specifice pentru implementarea acestei politici în cadrul 

regiunii de dezvoltare; 

program regional sectorial – document de planificare a investiţiilor pentru dezvoltarea pe 

termen lung a infrastructurii unui anumit sector; 
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coeziune teritorială – dezvoltare echilibrată, coerentă şi armonioasă a teritoriului sub 

aspectul activităţilor economice, sociale, al dotărilor, al accesibilităţii, al calităţii mediului, al 

condiţiilor de viaţă şi de muncă echitabile pentru toţi cetăţenii, indiferent de locul în care se află; 

indice de deprivare a ariilor mici – indicator complex care reflectă plasamentul/locul ocupat 

de fiecare localitate, raion, regiune din Republica Moldova, în funcţie de nivelul de dezvoltare pe 

următoarele domenii: activitate economică, educaţie, sănătate, demografie, protecţie socială, 

condiţii de mediu, finanţe publice locale, infrastructură de drumuri, apă şi canalizare, energetică şi 

comunicaţii; 

cooperare intercomunală – asociere a două şi mai multe localităţi învecinate pentru prestarea 

serviciilor publice în comun; 

pol de creştere – localitate urbană care se remarcă prin concentrarea populaţiei, a activităţilor 

economice, sociale şi culturale, cu caracter polarizator din punct de vedere socioeconomic regional 

şi care stimulează dezvoltarea localităţilor învecinate; 

nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică – nomenclator utilizat pentru a 

facilita colectarea, dezvoltarea şi publicarea unor statistici regionale armonizate în Uniunea 

Europeană; 

indicator de produs – element ce caracterizează aspectul produsului şi evaluează cantitatea 

produselor sau serviciilor aferente atingerii obiectivelor ce se realizează în procesul derulării 

programului/subprogramului; 

indicator de rezultat – element care măsoară rezultatele şi efectele sau calitatea programului. 

Indicatorul de rezultat descrie în ce măsură s-au îndeplinit scopurile şi obiectivele programului; 

competitivitate regională – capacitatea unităţii administrativ-teritoriale de a genera, într-o 

manieră durabilă şi în condiţii de concurenţă, un nivel relativ ridicat al veniturilor şi ocupării 

factorilor. 

  

INTRODUCERE 

Conform prevederilor legale, Strategia naţională de dezvoltare regională (în continuare – 

Strategie) este principalul document de planificare a dezvoltării regionale în Republica Moldova, 

care reflectă cadrul strategic naţional în domeniu şi introduce mecanismele naţionale ale acestei 

dezvoltări.  

Prezenta Strategie, fiind un document de politici publice, descrie şi analizează situaţia 

existentă în domeniu, identifică viziunea şi obiectivele strategice de dezvoltare regională în 

perspectiva anului 2020. De asemenea, Strategia defineşte instrumentele şi mecanismele de 

realizare a obiectivelor, formulează riscurile posibile şi previzionează impactul aşteptat în urma 

desfăşurării activităţilor ei.  

Prezenta Strategie a fost elaborată ţinînd cont de prevederile legislaţiei naţionale în vigoare 

din domeniul specific, dar şi din domenii interconectate cu procesul de dezvoltare regională: Legea 

nr.166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, 

Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, 

Legea nr.68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului 

de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2018, 

strategiile naţionale sectoriale şi alte acte normative. De asemenea, în elaborarea prezentei 

Strategii s-a ţinut cont de prevederile titlului IV capitolul 20 „Dezvoltarea regională, cooperarea 

la nivel transfrontalier şi regional” al Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea 

Europeană, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014, şi de 

prevederile Planului de acţiuni al Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.890 din 20 

iulie 2016, care oferă cadrul de politici de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada 2016–

2018. 

Prezenta Strategie se bazează pe rezultatele analizei situaţiei social-economice a regiunilor 

de dezvoltare, pe contextul regional internaţional existent şi pe previziunile de dezvoltare. Un alt 

aspect care a fost luat în considerare la elaborarea prezentei Strategii sînt rezultatele evaluării 

impactului implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2013–2015. 

lex:LPLP20120711166
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Prin conţinutul său, prezentul document reprezintă o continuare logică a Strategiei naţionale 

de dezvoltare regională pentru anii 2013–2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.685 din 4 

septembrie 2013, dar şi a Strategiei naţionale de dezvoltare regională, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr.158 din 4 martie 2010. 

Cadrul legislativ şi normativ existent, experienţa acumulată de structurile instituţionale 

implicate în proces, oportunităţile deschise de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, 

percepţia publică faţă de procesul de dezvoltare regională, precum şi alţi factori reflectă existenţa 

premiselor necesare pentru promovarea mecanismelor de implementare a politicii de dezvoltare 

regională în Republica Moldova la un nivel calitativ nou. Abordarea sectorială îngustă aplicată în 

perioadele precedente va fi modificată prin implicarea ministerelor de resort şi asigurarea unei 

planificări sinergizate şi ajustate atît la prevederile politicilor sectoriale naţionale, cît şi la 

prevederile acquis-lui comunitar. Procesul de dezvoltare regională urmează să treacă la un nou 

nivel conceptual, unde prezenta Strategie devine un document de politici integrat intersectorial, 

astfel încît procesul de dezvoltare regională să devină mai eficient şi mai rezultativ. 

Prezenta Strategie ia în considerare trei elemente principale ale dezvoltării regiunilor: 

competitivitatea, coeziunea şi buna guvernare. 

Pentru a asigura o dezvoltare socioeconomică echilibrată şi durabilă a regiunilor de 

dezvoltare, prezenta Strategie urmăreşte îmbinarea eforturilor structurilor/instituţiilor de diferit 

nivel la implementarea unor proiecte complexe de dezvoltare intersectorială, cu utilizarea 

elementelor de inovaţie şi eficienţă. Pentru realizarea acestui deziderat, în prezenta Strategie au 

fost stabilite obiective specifice şi activităţi cu mecanisme şi instrumente de implementare, de 

asemenea a fost stabilit sistemul de monitorizare şi evaluare a implementării acţiunilor planificate 

pentru perioada 2016–2020. 

Pornind de la specificul noii abordări, implementarea prezentei Strategii se preconizează a 

fi realizată în două etape. Prima etapă (pînă în 2018) va fi una de tranziţie, în care se va păstra 

abordarea actuală a politicii de dezvoltare regională şi se vor întreprinde măsurile necesare de 

pregătire pentru trecerea la noua formulă. În etapa a doua (anii 2018–2020), politica de dezvoltare 

regională se va realiza conform noii abordări.  

Prezenta Strategie urmează să constituie un punct de referinţă pentru elaborarea strategiilor 

de dezvoltare regională a regiunilor de dezvoltare prevăzute în cadrul legislativ existent al 

Republicii Moldova şi pentru toate proiectele de dezvoltare regională care vor tinde să realizeze 

priorităţile stabilite.  

Prezenta Strategie a fost elaborată de un grup mixt de specialişti din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în comun cu membrii consiliilor regionale pentru 

dezvoltare şi ai agenţiilor de dezvoltare regională, a fost consultată cu experţi naţionali şi 

internaţionali din Polonia, Germania şi Marea Britanie. Un merit deosebit la elaborarea prezentei 

Strategii l-au avut membrii grupului de lucru interministerial. De asemenea, în conformitate cu 

prevederile cadrului legislativ, prezenta Strategie a fost analizată de toţi factorii interesaţi. 

  

1. Analiza situaţiei 

1.1. Contextul politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova 
În abordarea clasică, prin „politică de dezvoltare regională” se înţelege activitatea 

concentrată a diferitor autorităţi, structuri şi instituţii de stat, regionale sau locale, publice şi 

private, realizată în scopul sprijinirii proceselor de dezvoltare în regiuni şi echilibrării nivelului de 

dezvoltare al acestora atît în interiorul regiunilor (intraregional), cît şi între regiuni (interregional).  

Din această activitate coordonată rezultă scopul general urmărit de politicile de dezvoltare 

regională – asigurarea dezvoltării echilibrate a teritoriului naţional din punct de vedere economic, 

social, cultural, de mediu şi evitarea manifestării disparităţilor şi dezechilibrelor de dezvoltare.  

Astfel, politicile de dezvoltare regională constituie ansamblul de măsuri planificate şi 

promovate de autorităţile administraţiei publice centrale, regionale şi locale în parteneriat cu 

diverşi actori publici sau privaţi pentru a asigura o creştere economică şi socială dinamică şi 

durabilă prin valorificarea eficientă a potenţialului local şi regional, dar şi a resurselor atrase în 

acest sens. 
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Unul dintre obiectivele primordiale ale politicilor de dezvoltare regională este de a spori 

competitivitatea economică a regiunilor şi, prin urmare, de a stimula dezvoltarea economică şi 

socială în regiuni. Legat de aspectele economice este şi un alt obiectiv principial – asigurarea 

coeziunii sociale a populaţiei şi instituţiilor. Al treilea obiectiv indispensabil este asigurarea 

coeziunii teritoriale. Toate aceste trei elemente primordiale contribuie la reducerea diferenţelor de 

dezvoltare în cadrul regiunilor şi între regiuni.  

Ţinînd cont de aceste elemente constituente, politica de dezvoltare regională este un subiect 

important al politicii structurale a Uniunii Europene. În prezent, aceasta reprezintă principala 

politică de investiţii a Uniunii Europene, fiind orientată spre restabilirea creşterii economice şi a 

competitivităţii în statele membre, consolidarea coeziunii sociale şi teritoriale, dezvoltarea 

durabilă. Politica de dezvoltare regională stimulează regiunile să îşi valorifice atuurile lor şi, 

beneficiind de sprijin din partea Uniunii Europene prin programele structurale, să demareze 

strategii regionale inteligente, destinate creşterii socioeconomice şi realizării potenţialului lor 

competitiv. 

În Republica Moldova, implementarea politicilor în domeniul dezvoltării regionale este un 

domeniu relativ nou. Deşi încă de la începutul anilor 2000 au fost lansate mai multe iniţiative de 

dezvoltare regională, abia odată cu asumarea vectorului european al politicii externe (anul 2009) 

autorităţile centrale au întreprins paşi concreţi în vederea iniţierii, promovării şi implementării unui 

nou concept de politici orientate spre dezvoltarea regiunilor. Prin realizarea prevederilor Legii 

nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Guvernul 

a început implementarea politicii de dezvoltare regională orientate spre: 

– obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul ţării;  

– reducerea dezechilibrelor de dezvoltare social-economică între regiuni şi în interiorul lor;  

– consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-

economică echilibrată a regiunilor. 

Suportul legislativ al acestor acţiuni a fost asigurat de cadrul legislativ şi normativ aprobat, 

inclusiv de: 

– Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova; 

– Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii 

nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, prin care 

s-a aprobat 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 Dezvoltare Regională; 

– Hotărîrea Guvernului nr.1305 din 21 noiembrie 2008 cu privire la Consiliul Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale.  

În baza prevederilor legale au fost elaborate un şir de documente strategice şi de programare 

care asigură suportul conceptual, direcţia de implementare, responsabilităţile instituţionale, 

mecanismele şi instrumentele de implementare a politicii de dezvoltare regională. Cele mai 

importante dintre acestea sînt: 

– Hotărîrea Guvernului nr.158 din 4 martie 2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare regională; 

– Hotărîrea Guvernului nr.685 din 4 septembrie 2013 cu privire la aprobarea Strategiei 

naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2013–2015; 

– Hotărîrea Guvernului nr.772 din 26 august 2010 cu privire la aprobarea Documentului unic 

de program pentru anii 2010–2012; 

– Hotărîrea Guvernului nr.933 din 18 decembrie 2012 cu privire la aprobarea Documentului 

unic de program pentru anii 2013–2015; 

– strategiile de dezvoltare regională pentru regiunile Nord, Centru şi Sud; 

– planurile operaţionale regionale pentru regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud.  

Prezenta Strategie şi Documentul unic de program reprezintă cadrul de politici ale dezvoltării 

regionale la nivel naţional. La nivel regional acţiunile sînt ghidate de strategia de dezvoltare 
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regională şi planul operaţional regional. Aceste documente principale definesc priorităţile şi 

instrumentele de punere în aplicare a politicii de dezvoltare regională în regiuni, iar fiecare regiune 

îşi poate elabora propriile viziuni de dezvoltare corespunzătoare nevoilor specifice.  

Realizarea efectivă a obiectivelor politicilor de dezvoltare regională şi gestionarea eficientă 

a proceselor de dezvoltare sînt asigurate de un cadru instituţional bine definit, constituit din 

autorităţi, structuri şi instituţii atît naţionale, cît şi regionale. 

În acest sens, la nivel naţional, instituţiile responsabile de coordonarea politicii de dezvoltare 

regională sînt Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor şi structurile subordonate, în speţă Direcţia generală dezvoltare 

regională a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.  

La nivel regional, cadrul instituţional pentru implementarea politicii de dezvoltare regională 

este constituit din consiliile regionale pentru dezvoltare Nord, Centru, Sud şi UTA Găgăuzia şi 

agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru, Sud şi UTA Găgăuzia.  

Specificul cadrului instituţional regional este că consiliile regionale pentru dezvoltare sînt 

constituite din reprezentanţi ai sectorului public şi privat, a căror activitate operaţională este 

desfăşurată cu suportul agenţiilor de dezvoltare regională, acestea fiind şi instituţiile care asigură 

secretariatul. Parte integrantă a cadrului instituţional al dezvoltării regionale sînt şi administraţiile 

publice locale de ambele niveluri, care coordonează procesul de dezvoltare la nivel local. În ultima 

perioadă acestea sînt tot mai mult implicate în elaborarea, promovarea, crearea de parteneriate cu 

instituţii publice şi private, precum şi în implementarea proiectelor de dezvoltare regională. 

Conform prevederilor legale, întreg spectrul de programe, proiecte şi acţiuni ale politicii de 

dezvoltare regională trebuie să se realizeze în cele şase regiuni de dezvoltare: Nord, Centru, Sud, 

municipiul Chişinău, UTA Găgăuzia, Transnistria. Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului 

nr.158 din 4 martie 2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională, în 

perioada anilor 2010–2012 politica de dezvoltare regională urma a fi fortificată în trei regiuni de 

dezvoltare: Nord, Centru şi Sud, iar în perioada 2012–2019 – în celelalte trei regiuni: municipiul 

Chişinău, UTA Găgăuzia şi Transnistria.  

Un aspect al politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova este legat de susţinerea 

financiară a acestui proces. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, anual, programele şi 

proiectele definite ca prioritare, incluse în Documentul unic de program şi aprobate de Consiliul 

Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, se finanţează din mijloacele Fondului Naţional 

pentru Dezvoltare Regională, care constituie 1% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv, 

cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială.  

Totodată, implementarea politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova se bucură 

şi de sprijinul partenerilor externi de dezvoltare.  

Începînd cu anul 2010, Uniunea Europeană, guvernele Marii Britanii, Germaniei, României 

şi Suediei, prin agenţiile lor de cooperare, dar şi alţi parteneri externi, oferă suport financiar, 

logistic şi asistenţă pe mai multe dimensiuni ale politicii de dezvoltare regională. În acest sens, se 

acordă asistenţă pentru implementarea diferitor proiecte de investiţii orientate spre dezvoltarea 

infrastructurii, creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor publice, consolidarea capacităţii 

instituţionale a beneficiarilor. Suportul partenerilor de dezvoltare se referă şi la cadrul de politici.  

Astfel, cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect de twinning, au fost consolidate 

capacităţile de dezvoltare regională. Cu participarea partenerilor externi au fost elaborate Strategia 

naţională de dezvoltare regională pentru anii 2013–2015, strategiile de dezvoltare regională pentru 

regiunile Nord, Centru şi Sud, planurile operaţionale regionale pentru regiunile vizate. De 

asemenea s-a acordat suport pentru elaborarea Programului regional sectorial pentru domeniile: 

alimentarea cu apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor solide, eficienţa energetică în clădirile 

publice, drumurile regionale şi locale. Implementarea Programului regional sectorial va fi 

asigurată prin identificarea unui flux de proiecte „gata de finanţare”, inclusiv studii de fezabilitate, 

evaluări ale impactului asupra mediului etc., pentru investiţiile din sectoarele identificate. 

În baza celor menţionate constatăm că, în prezent, în Republica Moldova există toate 

premisele necesare – legale, instituţionale şi de suport – pentru a asigura un proces durabil şi 

eficace de dezvoltare regională conform cerinţelor şi abordărilor europene în domeniu, şi anume:  

lex:HGHG20100304158
lex:HGHG20100304158
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– este aprobat cadrul legislativ şi normativ necesar;  

– este constituit cadrul instituţional la diferite niveluri de administrare; 

– este aprobat şi pus în aplicare cadrul conceptual strategic şi de programare;  

– există un mecanism stabilit de finanţare, dar şi un cadru de cooperare pentru sprijinirea 

financiară externă a proiectelor şi programelor de dezvoltare regională.  

Cu toate acestea, aşa cum atestă capitolele ce urmează, în domeniul dezvoltare regională 

persistă încă un şir de probleme şi necesităţi care urmează a fi soluţionate inclusiv prin punerea în 

aplicare a prezentei Strategii.  

Acţiunile de dezvoltare regională ce urmează a fi realizate în perioada următoare sînt 

determinate de contextul actual existent şi de faptul că mecanismul de implementare a politicii de 

dezvoltare regională în Republica Moldova contribuie puţin la asigurarea coeziunii sociale şi 

teritoriale, la creşterea bunăstării populaţiei şi necesită astfel să fie modificat.  

Factorul principal care determină situaţia descrisă este lipsa unui mecanism integrat şi unitar 

de planificare, gestionare şi coordonare, precum şi nevalorificarea adecvată a potenţialului regional 

pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunilor. 

Din aceste considerente, prezenta Strategie stabileşte că dezvoltarea regională trebuie să fie 

un domeniu de concentrare a eforturilor mai multor actori, instituţii amplasate la diferite niveluri 

de administrare. 

În acest sens, se va asigura fortificarea coeziunii economice, teritoriale şi sociale, dar şi 

îmbunătăţirea competitivităţii regionale şi a calităţii vieţii cetăţenilor, răspunzînd imperativelor 

politicilor trasate în cel de-al Şaselea Raport al Coeziunii Economice, Sociale şi Teritoriale al 

Uniunii Europene1, aprobat de Comisia Europeană la 23 iulie 2014, şi prevederilor Acordului de 

Asociere semnat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 

  

  

1.2. Progresul realizat în urma implementării strategiilor naţionale de dezvoltare 

regională pentru anii 2010–2012 şi 2013–2015  
Eforturile de realizare în practică a politicii de dezvoltare regională au fost direcţionate spre 

identificarea necesităţilor de dezvoltare a regiunilor. Activităţile desfăşurate în care au fost 

implicaţi mai mulţi actori regionali şi locali, într-un mod participativ şi transparent, au permis 

selectarea şi finanţarea mai multor proiecte investiţionale în următoarele domenii: alimentare cu 

apă şi canalizare, infrastructura drumurilor, gestionarea deşeurilor solide, sporirea atractivităţii 

turistice, eficienţa energetică a clădirilor publice şi suport în dezvoltarea sectorului privat. 

Astfel, ca urmare a implementării proiectelor de dezvoltare regională, în perioada 2010–

2015:  

în domeniul alimentării cu apă potabilă şi serviciilor de canalizare s-au construit:  

– 3 staţii de epurare a apelor reziduale; 

– 2 staţii de tratare a apei potabile: 

– 164,1 km reţele de apeduct; 

– 55,0 km reţele de canalizare. 

Beneficiari ai serviciilor respective au fost locuitorii a 53 de localităţi. Populaţia cu acces 

îmbunătăţit la serviciile respective constituie: 

– la servicii de alimentare cu apă potabilă – 151 mii de persoane;  

– la servicii de canalizare – 28,2 mii de persoane. 

Pentru implementarea proiectelor de apă şi canalizare au fost alocate 188,08 milioane de lei; 

în domeniul infrastructurii drumurilor: 

– s-au construit– 31,2 km de drum; 

– s-au renovat – 65,3 km.  

De drumurile respective vor beneficia 83 de localităţi.  

Populaţia cu acces îmbunătăţit la drumuri constituie circa 430 mii de persoane.  

Pentru implementarea proiectelor de infrastructură au fost alocate 370,02 milioane de lei;  

în domeniul gestionării deşeurilor menajere solide: 
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– s-au construit 4 poligoane şi 1266 de platforme pentru amplasarea containerelor de 

colectare a deşeurilor menajere solide; 

– s-au procurat 15574 de containere de diferite dimensiuni, 41 de unităţi de tehnică 

specializată şi prese de balotat plastic. 

De serviciile respective beneficiază 97 de localităţi. Populaţia cu acces îmbunătăţit la 

serviciile respective constituie circa 301,6 mii de persoane.  

Pentru implementarea proiectelor în domeniul gestionării deşeurilor solide au fost alocate 

72,35 milioane de lei; 

pentru sporirea atractivităţii turistice au fost întreprinse următoarele: 

– lansarea activităţii Centrului de Tineret şi Sport din oraşul Căuşeni, cu o suprafaţă de 4636 

m2;  

– construirea drumului de acces spre muzeul „Alexei Mateevici” din satul Zaim, raionul 

Căuşeni; 

– reconstruirea Palatului de cultură din oraşul Ungheni;  

______________________ 
1 Comisia Europeană. Politica regională. Al Şaselea Raport al Coeziunii Economice, Sociale şi Teritoriale al UE, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-

territorial-cohesion. 

– amenajarea teritoriului Centrului Cultural Intercomunal din satul Băhrineşti, raionul 

Floreşti, dotarea sălii multimedia din cadrul centrului cu inventar şi mobilă; 

– construirea şi amenajarea, în cadrul proiectului „Amenajarea traseului ecoturistic „Pădurea 

Domnească””, a unui popas turistic constituit din 3 case de vacanţă şi 5 foişoare; 

– reconstruirea muzeului şi amenajarea parcului din satul Ţaul;  

– sporirea atractivităţii turistice a zonei Centru prin consolidarea patrimoniului existent în 

raionul Orhei; 

– deschiderea traseului turistic Vama Veche – Lăpuşna prin restaurarea obiectelor de 

patrimoniu istoric Conacul „Manuc-Bey” din oraşul Hînceşti şi locaţia geto-dacă din satul 

Stolniceni. 

Resursele financiare alocate pentru implementarea proiectelor în domeniul turismului au 

constituit 115,51 milioane de lei; 

pentru susţinerea businessului a fost asigurată: 

– conectarea la utilităţile publice a subzonelor nr.1–3 din Zona Economică Liberă „Bălţi” 

(drum de acces, alimentarea cu apă şi canalizare, reţele electrice);  

– inaugurarea Incubatorului de afaceri din comuna Larga, raionul Briceni;  

– amenajarea spaţiilor pentru 22 de antreprenori din 8 localităţi partenere în cadrul 

proiectului;  

– construirea unui nou sistem de alimentare cu apă şi de canalizare, intern şi extern, pentru 

Parcul Industrial „Răut” din municipiul Bălţi;  

– construirea infrastructurii edilitare pentru Parcul industrial din oraşul Edineţ; 

– construirea unei case de ambalare pentru păstrarea şi procesarea fructelor şi strugurilor în 

satul Costeşti, raionul Ialoveni. 

Pentru implementarea acestor proiecte au fost alocate 85,21 milioane de lei; 

în domeniul eficienţei energetice s-au realizat: 

– iluminarea a 4,7 km de drumuri;  

– montarea a 113 instalaţii de iluminare stradală;  

– sporirea eficienţei energetice a spitalului din oraşul Orhei. 

Beneficiari ai realizărilor respective sînt circa 2000 de persoane din 6 localităţi.  

Pentru implementarea proiectelor de eficienţă energetică au fost alocate 20,2 milioane de lei. 

În perioada de referinţă au fost depuse eforturi considerabile pentru crearea bazei 

metodologice şi de instruire pentru actorii implicaţi în procesul de implementare a politicii de 

dezvoltare regională. 

Astfel, în cadrul proiectului de twinning al Uniunii Europene „Consolidarea capacităţilor de 

dezvoltare regională în Republica Moldova”, în colaborare cu Academia de Administrare Publică 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
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de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova şi cu participarea mai multor experţi naţionali şi 

internaţionali, au fost elaborate şi publicate: 

– „Manualul pentru elaborarea unei Strategii naţionale de dezvoltare regională”; 

– broşura „Transferul experienţelor de succes ale statelor membre ale UE în domeniul 

dezvoltării regionale şi planificării spaţiale”; 

– broşura „Ghidul privind dezvoltarea regională în Republica Moldova”; 

– broşura „Proiectele-pilot pentru dezvoltarea regională în Republica Moldova. Metodologie 

de studiu de caz”; 

– broşura „Dezvoltarea regională în Moldova: 7 sesiuni de instruire privind ceea ce trebuie 

să cunoaşteţi despre coeziunea economică, socială şi teritorială”; 

– broşura „Spre un sistem integrat al planificării spaţiale şi dezvoltării regionale”; 

– broşura „Un nou cadru legal pentru o nouă politică de dezvoltare regională în Republica 

Moldova”; 

– broşura „Dezvoltare regională. Profilele investiţionale pentru sectorul public al Republicii 

Moldova”; 

– studiul „Proceduri de transmitere a bunurilor mobile şi imobile obţinute în urma 

implementării proiectelor de dezvoltare regională şi metodologia de întreţinere a acestora”; 

– „Ghidul privind elaborarea strategiilor de dezvoltare socioeconomică la nivel de localitate, 

raion”; 

– ghidul metodologic „Planificare strategică integrată la nivel regional şi local”; 

– îndrumarul metodologic „Elaborarea strategiilor de dezvoltare regională”. 

  

1.3. Cadrul legislativ şi instituţional 
Implementarea politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova are la bază un cadru 

legislativ complex constituit din: 

1) prevederi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte 

La 27 iunie 2014, la Bruxelles a fost semnat Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană 

şi Republica Moldova. În cadrul negocierilor oficiale privind semnarea acestuia s-a propus să fie 

inclus domeniul dezvoltării regionale la compartimentul „Cooperare sectorială”. Părţile au 

convenit asupra cooperării în domeniul dezvoltării regionale, care are drept scop dezvoltarea 

economică durabilă a întregului teritoriu al Republicii Moldova prin diminuarea diferenţelor de 

dezvoltare economică dintre localităţi; 

2) legea specială în domeniu 

Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova, cu modificările ulterioare, defineşte regiunile de dezvoltare funcţionale pe teritoriul 

Republicii Moldova, cadrul instituţional, instrumentele specifice politicii pentru dezvoltare 

regională, mijloacele necesare creării şi funcţionării regiunilor de dezvoltare, modul de cooperare 

interregională, modul de implementare şi monitorizare a implementării programelor şi proiectelor 

de dezvoltare regională; 

3) legislaţia secundară  

Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii 

nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova include 

Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Regulamentul-cadru 

al Agenţiei de Dezvoltare Regională, Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare, Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului Naţional pentru 

Dezvoltare Regională, prin care se definesc toate aspectele instituţionale şi de procedură de natură 

legal-administrativă pe domeniu. La acest nivel se includ şi actele normative prin care sînt aprobate 

strategiile naţionale de dezvoltare regională (pentru anii 2010–2012 şi 2013–2015), şi Documentul 

unic de program; 

4) prevederi normative terţiare  

Printre documentele normative terţiare se includ: Manualul operaţional al Fondului Naţional 

pentru Dezvoltare Regională, care prevede mecanismele de accesare a resurselor din acest fond; 

manualele operaţionale ale agenţiei de dezvoltare regională, instrucţiunile utilizatorilor pentru 

lex:LPLP20061228438
lex:HGHG20080208127
lex:LPLP20061228438
lex:LPLP20061228438


84  

participare în apelurile pentru propuneri de proiect; strategia de dezvoltare regională; planul 

operaţional regional. De asemenea, pentru descrierea procedurilor de implementare a proiectelor 

de dezvoltare regională au fost aprobate Regulamentul Comisiei de evaluare a propunerilor de 

proiect, Ghidul aplicantului, Ghidul de comunicare şi alte documente regulatorii.  

Conform opiniei expuse în studiile de expertiză juridică realizate, inclusiv de către experţii 

internaţionali, cadrul legislativ şi normativ în vigoare este suficient de bogat, reglementează practic 

toate aspectele normative şi procedurale şi, în mare parte, corespunde normelor europene şi 

permite realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională. 

Totodată, la acest capitol există mai multe lacune care au fost de multiple ori abordate pe 

parcursul anilor, dar care încă nu au fost înlăturate. Astfel, conform aceloraşi studii de expertiză 

juridică, la nivelul cadrului legislativ şi normativ persistă următoarele carenţe:  

a) lipsesc prevederile care ar reglementa modalitatea de gestiune interministerială a 

procesului; 

b) nu sînt reglementate responsabilităţile şi atribuţiile administraţiei publice locale privind 

implicarea în procesul de dezvoltare regională;  

c) persistă inadvertenţe legale privind perioadele de elaborare şi implementare a prezentei 

Strategii (3 ani), a strategiei de dezvoltare regională (7 ani), a planului operaţional regional (3 ani), 

a Documentului unic de program (3 ani);  

d) lipsesc normele privind dreptul de proprietate asupra patrimoniului creat în urma 

implementării politicii de dezvoltare regională şi administrarea acestui patrimoniu;  

e) lipsesc prevederile legale care ar reglementa modalitatea de cofinanţare a programelor şi 

proiectelor de dezvoltare regională incluse în Documentul unic de program (din sursele financiare 

ale Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională şi alte surse naţionale şi externe);  

f) lipsesc prevederile legale care ar reglementa aplicarea unui sistem informaţional integrat 

de control şi evaluare pentru realizarea unui management interministerial eficient al politicii 

dezvoltării regionale; 

g) sînt lacunare prevederile de integrare a planificării teritoriale în politica de dezvoltare 

regională, nu sînt clar definite criteriile de constituire a regiunilor şi nu sînt respectate cerinţele 

nomenclatorului comun al unităţilor teritoriale de statistică faţă de constituirea regiunilor de 

dezvoltare. 

Din aceste considerente, perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul 

dezvoltării regionale rămîne a fi unul dintre obiectivele importante ale documentelor de planificare 

strategică.  

În ceea ce priveşte asigurarea coordonării şi sinergiei politicii de dezvoltare regională cu 

intervenţiile similare, propuse de alte strategii naţionale şi documente de politici, situaţia existentă 

este nesatisfăcătoare. Astfel, deşi politica de dezvoltare regională nu se regăseşte ca prioritate în 

cadrul Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor desfăşoară multiple activităţi în vederea realizării documentului vizat, precum şi în 

vederea realizării cu succes a activităţilor planificate la nivel naţional privind politicile sectoriale, 

prin elaborarea instrumentelor de planificare şi programare strategică la nivel regional. Cu referinţă 

la alte documente strategice naţionale, rezultatele studiilor de evaluare atestă că, deşi obiectivul 

general şi cele specifice, precum şi majoritatea priorităţilor politicii de dezvoltare regională au 

tangenţe cu prevederile mai multor documente strategice naţionale, coordonarea şi sinergia cu 

aceste politici în mare măsură nu sînt asigurate.  

Politica de dezvoltare regională este pusă în aplicare de un spectru larg de instituţii şi 

structuri, amplasate la diferite niveluri de administrare, care formează cadrul instituţional al 

procesului de dezvoltare regională. Astfel, la nivel central, sînt constituite Consiliul Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, iar la 

nivel regional, în patru din cele şase regiuni stabilite de legislaţie, sînt create şi funcţionează 

consilii regionale pentru dezvoltare şi agenţii de dezvoltare regională.  

Conform rezultatelor studiilor de evaluare2, inclusiv de evaluare externă, cadrul instituţional 

actual al dezvoltării regionale în Republica Moldova a fost stabilit în conformitate cu practicile 
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existente în ţările europene, este conform cu aceste standarde şi asigură un înalt nivel de 

coordonare şi implementare a politicii de dezvoltare regională. 

______________________ 
2 Evaluarea intermediară a implementării strategiilor naţionale de dezvoltare regională 2010–2012, 2013–2015, 

Proiectul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei „Modernizarea serviciilor publice locale”, 2015. 

Ion Osoian, Evaluarea conformităţii cadrului instituţional şi procedural al dezvoltării regionale din Republica 

Moldova cu cerinţele UE din perspectiva negocierii Acordului de Asociere, http://conventia.md/data/files/45_rd_paper.pdf 

  

 

 

Totodată, aceleaşi studii atestă existenţa anumitor carenţe ale sistemului instituţional. 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008, prin care s-a aprobat 

Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, această structură a fost 

concepută ca o instituţie al cărei obiectiv este consolidarea procesului de coordonare 

interministerială pentru identificarea strategică a priorităţilor sectoriale în contextul dezvoltării 

regionale. Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale se întruneşte în şedinţe de 

lucru trimestriale, aprobă documentele de programare a dezvoltării regionale (Strategia naţională 

de dezvoltare regională, Documentul unic de program) şi ia decizii privind alocarea resurselor 

financiare ale Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională în baza documentelor elaborate şi 

prezentate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, instituţia care asigură 

secretariatul. Practica de activitate a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

a scos în evidenţă mai multe carenţe în modul de organizare şi funcţionare. Astfel, conform 

prevederilor legale, Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale este organizat în 

baza principiului parităţii între nivelurile de guvernare regional şi local, concept care nu este 

clarificat în întregime şi rămîne ambiguu; intervalul dintre şedinţele Consiliului Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale este mare, de 3–6 luni, ceea ce nu permite Consiliului să se 

implice activ şi strategic în coordonarea politicii de dezvoltare regională; lipsa reglementărilor 

privind asigurarea gestiunii interministeriale conferă activităţii Consiliului un rol mai mult formal 

în procesul de coordonare a politicilor, strategiilor, programelor şi proiectelor care se realizează 

pe diverse sectoare în regiuni. Aceste sarcini au fost lăsate pe seama Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, care însă nu are nivelul de autoritate şi de competenţă necesar.  

În acest sens, este necesar ca Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale să 

devină o instituţie strategică în procesul de formulare, management, implementare, evaluare şi 

monitorizare a politicii de dezvoltare regională, inclusiv în discuţiile de armonizare a planurilor 

ministeriale care să ţină cont de cadrul Strategiei naţionale de dezvoltare regională. De asemenea, 

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale trebuie să se implice activ şi în 

procesele de gestionare a resurselor financiare şi de atragere a finanţării suplimentare pentru 

implementarea politicii de dezvoltare regională, care sînt printre competenţele de bază ale acestei 

instituţii, prin coordonarea asistenţei financiare direcţionate de către donatori pe acest segment.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor este autoritatea de management şi 

implementare a politicii regionale, statutul acestei instituţii fiind recunoscut şi consolidat prin 

creşterea capacităţii instituţionale şi creşterea capacităţii de finanţare a proiectelor cu impact 

regional. În prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a devenit o instituţie 

importantă în procesul de implementare a politicii regionale şi responsabilă pentru coordonarea 

investiţiilor în infrastructură. Însă acest fapt i-a conferit statut de minister sectorial preocupat de 

proiecte de infrastructură şi anumite servicii publice (apă, canalizare, salubrizare). Pînă în prezent, 

la nivel politic nu se conştientizează că dezvoltarea regională este un domeniu intersectorial şi 

necesită sinergia mai multor sectoare.  

Pentru a deveni o instituţie eficientă în acest proces este necesar ca Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor să-şi concentreze eforturile pe dimensiunea dezvoltării de politici şi 

coordonării acestora cu alte ministere şi agenţii guvernamentale, precum şi să le prezinte pentru 

aprobare Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale. La momentul actual, mai 

multe ministere şi agenţii (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul 

Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Turismului, Agenţia Apele 

http://conventia.md/data/files/45_rd_paper.pdf
lex:HGHG20080208127
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Moldovei etc.) se implică în procesul de reabilitare a infrastructurii, însă acţiunile acestora nu sînt 

coordonate şi nu contribuie la atingerea obiectivului major de creştere economică durabilă a 

regiunilor prin atragerea investiţiilor.  

La nivelul regiunilor de dezvoltare se constituie şi funcţionează consiliile regionale pentru 

dezvoltare. Aceste structuri sînt instituite pe principii de paritate între reprezentanţii autorităţilor 

publice locale de ambele niveluri, pe de o parte, şi reprezentanţii sectorului privat şi ai celui 

asociativ, pe de altă parte. Consiliile regionale pentru dezvoltare au statut de organe decizionale şi 

de asigurare a legăturii dintre autorităţile administraţiei publice locale şi autoritatea centrală pentru 

a avea o bună reprezentare a priorităţilor regionale în cadrul naţional de planificare a dezvoltării 

regionale. Conform regulamentelor de funcţionare, consiliile regionale pentru dezvoltare sînt 

principalele structuri responsabile de coordonarea procesului de elaborare, promovare, 

implementare şi coordonare a programelor de dezvoltare la nivel regional. Analiza rapoartelor de 

evaluare3 a activităţii consiliilor regionale pentru dezvoltare atestă că, pînă în prezent, aceste 

structuri nu s-au dovedit a fi nişte structuri eficiente, nu sînt activ implicate în procesul de 

promovare şi coordonare a politicilor la nivel regional şi nu constituie o voce sonoră în raport cu 

autorităţile publice centrale. Consiliile regionale pentru dezvoltare au fost concepute ca nişte 

structuri participative şi abilitate cu drept decizional pentru regiunea respectivă, însă există mai 

mulţi factori obiectivi şi subiectivi care blochează activitatea acestora: numărul mare de membri, 

coloratura politică foarte diferită, capacităţi limitate de înţelegere a politicii de dezvoltare 

regională, manifestate de către unii membri, participarea pasivă a membrilor la şedinţe, 

promovarea propriilor interese în detrimentul celor de dezvoltare regională, lipsa unei viziuni 

strategice, lipsa unei poziţii certe şi definitivate etc. În acest context, se impune revederea rolului 

şi atribuţiilor acestor instituţii, precum şi a modului de implicare a lor în procesul de dezvoltare în 

regiuni.  

  

La nivel regional sînt constituite agenţiile de dezvoltare regională, structuri executive care, 

din punct de vedere decizional, sînt total subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, cu un grad limitat de independenţă, rolul acestora fiind de a implementa strategiile 

de dezvoltare regională. În perioada 2010–2015 au fost realizate mai multe acţiuni privind 

consolidarea capacităţilor instituţionale ale agenţiei de dezvoltare regională. Partenerii externi de 

dezvoltare au susţinut financiar crearea şi consolidarea agenţiilor de dezvoltare regională prin 

dotarea acestora cu toate cele necesare pentru buna desfăşurare a activităţii. În baza prevederilor 

Regulamentului-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională, pentru fiecare agenţie de dezvoltare 

regională au fost elaborate şi aprobate regulamente interne şi manuale operaţionale care ghidează 

personalul agenţiei de dezvoltare regională cu privire la procedurile pentru realizarea funcţiilor, 

sarcinilor şi împuternicirilor, stabilesc regulile pentru personal şi modul în care acesta ar trebui să-

şi realizeze obligaţiile; stabilesc documentele de planificare şi programare a dezvoltării regionale, 

modul de finanţare şi managementul programelor şi proiectelor de dezvoltare regională. 

Mediul general şi condiţiile de activitate ale agenţiilor de dezvoltare regională sînt, per 

ansamblu, suficiente. Totodată, există anumite carenţe, înlăturarea cărora ar putea da un nou 

impuls procesului de dezvoltare regională. Aceste carenţe se referă la statutul nedefinit al agenţiilor 

de dezvoltare regională: structuri subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

sau instituţii cu autonomie funcţională şi financiară. Totodată trebuie examinat şi rolul agenţiei de 

dezvoltare regională în procesul de atragere a resurselor financiare externe pentru proiectele de 

dezvoltare regională.  

În condiţiile cadrului instituţional şi ale mecanismului de finanţare existente, agenţiile de 

dezvoltare regională se plasează în rol de instituţii principale la nivel regional, care se ocupă atît 

de elaborarea strategiilor, programelor şi, uneori, a proiectelor, cît şi de implementarea şi 

monitorizarea lor în conformitate cu deciziile şi directivele aprobate în cadrul consiliilor regionale 

pentru dezvoltare. De asemenea, relaţia de subordonare a agenţiilor de dezvoltare regională faţă 

de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor limitează atît motivaţia, cît şi capacitatea 

acestor agenţii de a se implica în atragerea resurselor donatorilor externi, rolul lor în acest sens 

devenind practic neglijabil.  
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______________________ 
3 Evaluarea intermediară a implementării strategiilor naţionale de dezvoltare regională 2010–2012, 2013–2015, 

Proiectul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei „Modernizarea serviciilor publice locale”, 2015. 

Din aceste considerente, statutul, responsabilităţile, atribuţiile şi sarcinile agenţiilor de 

dezvoltare regională ar trebui să fie revăzute pentru a le acorda o mai mare flexibilitate şi capacitate 

de a se implica în procesul de dezvoltare regională şi de accesare a diferitor resurse pentru 

cofinanţarea programelor şi proiectelor implementate în regiuni.  

În concluzie, cadrul instituţional existent în domeniul dezvoltării regionale este suficient şi 

operaţional, capacitatea administrativă se dezvoltă continuu. Totodată, anumite sarcini şi 

responsabilităţi ale instituţiilor participante la formularea şi implementarea politicii de dezvoltare 

regională necesită a fi ajustate şi consolidate în continuare, luînd în considerare prevederile 

acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

  

1.4. Dezvoltarea socială 
Informaţiile Biroului Naţional de Statistică privind fenomenele şi procesele sociale şi 

economice, în profil teritorial (după regiunile de dezvoltare), diferă de la un domeniu la altul. În 

scopul realizării unei comparaţii în timp, sintezele analizelor prezentate în continuare se vor referi 

preponderent la perioada 2009–2014 în cazul domeniilor sociale şi la 2009–2013 în cazul 

domeniilor economice. 

1.4.1. Situaţia demografică 

Efectivul populaţiei. La începutul anului 2015, populaţia stabilă din Republica Moldova a 

înregistrat un efectiv de circa 3555,2 mii de locuitori (în scădere cu 0,07% faţă de 2014, cu 2,44% 

faţă de 2000 şi cu 18,5% faţă de 1991). Astfel, începînd cu anul 1992 şi pînă în prezent, efectivul 

populaţiei republicii s-a aflat într-o recesiune continuă, determinată preponderent de sporul natural 

negativ (circa 51,5% din reducere), dar şi de soldul migrator negativ (48,5% din reducere). 

În structura populaţiei, după regiunea de dezvoltare, se detaşează regiunile Centru şi Nord, 

cu circa 30% şi, respectiv, 28% din populaţia republicii, urmate de municipiul Chişinău, căruia îi 

revine o cotă de circa 23%. Sudul republicii însumează aproape 1/5 din populaţie, regiunii de 

dezvoltare Sud revenindu-i o pondere de circa 15%, iar UTA Găgăuzia – 4,6% din populaţia 

republicii. Dinamica structurii populaţiei după regiunile de dezvoltare se manifestă destul de stabil 

în timp, cu avantaje nesemnificative pentru municipiul Chişinău şi UTA Găgăuzia, în creştere cu 

0,6 p.p. şi, respectiv, 0,1 p.p., în timp ce ponderile populaţiei din regiunile de dezvoltare Nord, Sud 

şi Centru s-au redus cu cîte 0,5 p.p., 0,2 p.p. şi, respectiv, 0,1 p.p. 

În perioada de referinţă (2009–2014), populaţia stabilă a republicii s-a redus cu 9,9 mii de 

locuitori (0,28%), înregistrînd astfel o reducere medie anuală cu circa 0,06%, în condiţiile unei 

creşteri semnificative a populaţiei municipiului Chişinău – cu circa 18,9 mii de locuitori (2,4%), 

cu perioada de dublare a populaţiei de circa 145 de ani, şi ale unei reduceri similare a efectivului 

populaţiei din regiunea de dezvoltare Nord – cu 18,9 mii de locuitori (1,9%), cu o perioadă de 

înjumătăţire de 184 de ani. Dinamica recesivă a populaţiei în perioada consemnată este valabilă şi 

pentru celelalte regiuni de dezvoltare (cu 2,1% în regiunea de dezvoltare Sud şi cu 0,9% în regiunea 

de dezvoltare Centru), cu excepţia UTA Găgăuzia, în care populaţia stabilă s-a majorat cu circa 2 

mii de persoane (1,25%). 

Reducerea efectivului populaţiei republicii a determinat o reducere continuă a densităţii 

populaţiei, astfel încît în anul 2014 densitatea populaţiei a fost de 117,2 loc./km2 (faţă de 128,3 

loc./km2 la recensămîntul din 1989). Cele mai dense din punctul de vedere al populaţiei sînt 

regiunile de dezvoltare Centru şi Nord, acestea fiind caracterizate de densităţi apropiate de 

valoarea de 100 (99,7 şi, respectiv, 99,3 loc./km2), mai depopulată fiind zona de Sud – cu 72,6 

loc./km2 în regiunea de dezvoltare Sud şi 87,6 loc./km2 în UTA Găgăuzia. 

Structura populaţiei după medii de reşedinţă. În anul 2014, în Republica Moldova 

predomina populaţia rurală, cu o pondere de circa 57,8% din populaţia republicii, în condiţiile unor 

disparităţi profunde în profil teritorial, cu precădere în regiunea de dezvoltare Centru, unde 

populaţia rurală este cu circa 61 p.p. mai mare decît cea urbană, urmată de o diferenţă de 47 p.p. 

în regiunea de dezvoltare Sud, 28 p.p. în regiunea de dezvoltare Nord şi 19 p.p. în UTA Găgăuzia. 
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Cu toate acestea, în republică se face observat un modest proces de urbanizare. Conform 

indicatorului de urbanizare, Republica Moldova se regăseşte în grupul ţărilor în curs de dezvoltare, 

indicatorul urbanizării fiind, pe parcursul ultimilor 5 ani, sub nivelul mondial – 51%, dar peste 

nivelul de 34% caracteristic ţărilor slab dezvoltate. Cea mai urbanizată regiune de dezvoltare dintre 

cele 3 instituţionalizate este regiunea Nord, cu o pondere a populaţiei urbane de circa 35,9%. 

Structura populaţiei republicii după sexe este favorabilă sexului feminin (51,9% femei şi 

48,9% bărbaţi)4, iar pentru a pune în evidenţă amploarea procesului de echilibrare se va menţiona 

că diferenţa dintre cele două sexe s-a redus semnificativ – de la 6,5% în 1970 pînă la 3,8% în 

prezent.  

  

În perioada de referinţă (2009–2014), cele mai mari dezechilibre dintre sexe pot fi observate 

în municipiul Chişinău (diferenţa medie pentru perioada de referinţă a fost de 6,1% în favoarea 

femeilor), în regiunea de dezvoltare Nord (4,6%) şi în UTA Găgăuzia (3,8%), în timp ce regiunea 

de dezvoltare Sud şi regiunea de dezvoltare Centru sînt caracterizate de situaţii mai echilibrate 

decît media pe ţară (1,7% şi, respectiv, 2,1%). 

Structura populaţiei după vîrste. În prezent, în Republica Moldova se constată o situaţie 

relativ favorabilă la capitolul structura populaţiei după principalele grupe de vîrstă. Populaţiei cu 

vîrsta aptă de muncă îi revin circa 2/3 din populaţia totală (66%), în timp ce populaţia sub vîrsta 

aptă de muncă este reprezentată de o cotă moderat deficitară de circa 17,1%, cea care a depăşit 

vîrsta aptă de muncă fiind puţin excedentară, cu o pondere de circa 16,8%. Printre cele mai 

defavorabile structuri pe vîrste ale populaţiei, în profil teritorial, este cea caracteristică regiunii de 

dezvoltare Nord, în care, pe lîngă deficitul populaţiei tinere, cu cota de 16,7% (faţă de cota normală 

de 20,8%), se constată şi un exces al populaţiei vîrstnice (20,2% faţă de cota normală de 16,7%).  

În profil teritorial, perioada 2009–2014 a fost caracterizată de creşteri continue ale 

efectivelor populaţiei vîrstnice, care s-au manifestat foarte intens în municipiul Chişinău (circa 

10%), în UTA Găgăuzia (7,7%), în regiunea de dezvoltare Centru (6,4%) şi în regiunea de 

dezvoltare Sud (6%), în timp ce în regiunea de dezvoltare Nord creşterea populaţiei vîrstnice a 

înregistrat 2,6%. În acelaşi timp pot fi surprinse reduceri mai consistente ale populaţiei tinere, cu 

precădere în regiunile de dezvoltare Sud şi Nord (3,7% şi, respectiv, 3,1%), însoţite de reduceri 

mai puţin importante ale populaţiei adulte – între 1,2% (în regiunea de dezvoltare Nord) şi 0,2% 

(în municipiul Chişinău). 

Îmbătrînirea demografică. Creşterea ponderii populaţiei vîrstnice în populaţia totală 

determină fenomenul de îmbătrînire demografică a populaţiei, care, la începutul anului 2015, a 

înregistrat un nivel de circa 16,2%, în condiţiile în care nivelul de 12% se consideră deja prag-

limită de îmbătrînire demografică. Prin urmare, toate regiunile de dezvoltare dispun de populaţii 

îmbătrînite din punct de vedere demografic, cu precădere regiunea de dezvoltare Nord, în care 

coeficientul îmbătrînirii a fost unul excesiv, care tinde lent spre nivelul critic de 20%. Perioada 

2009–2014 este caracterizată de o aprofundare continuă a îmbătrînirii demografice a populaţiei 

republicii, care a crescut de la 13,7% în 2009 la 15,7% în 2014 (cu 2 p.p.), cu diferenţe moderate 

în profil teritorial. Astfel, cea mai defavorabilă dinamică se observă în municipiul Chişinău (2,8 

p.p.), în timp ce regiunii de dezvoltare Nord îi corespunde cea mai mică creştere – de numai 1,3 

p.p. 

Sporul natural. În anul 2014, rata de natalitate de circa 10,9‰, cu valori cuprinse între 

minima de 8,9‰, în municipiul Chişinău, şi maxima de 12,1‰, în regiunea de dezvoltare Centru, 

este depăşită de rata de mortalitate de 11,1‰, cu valoarea maximă specifică în regiunea de 

dezvoltare Nord (13‰) şi minimă în municipiul Chişinău (7,8‰), ceea ce determină un 

______________________ 
4 Ponderi medii pentru perioada 2009–2014. 

spor natural negativ, cu valori mai accentuate în regiunea de dezvoltare Nord (cu 2,3‰). 

Perioada analizată (2009–2014) este caracterizată de o reducere mai consistentă a ratei brute 

de mortalitate (cu 0,14‰ anual) comparativ cu scăderea ratei brute de natalitate (cu 0,1‰ anual), 

fapt care poate conduce în următoarea perioadă la un spor natural pozitiv.  
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Mobilitatea spaţială internă a populaţiei din republică a fost caracterizată în 2013 de un 

pol receptor, localizat în municipiul Chişinău, cu o rată în creştere a migraţiei interne de 6,2‰, în 

timp ce în regiunile de dezvoltare plecările populaţiei depăşesc sosirile, acestea servind drept 

emiţători ai fluxului de emigranţi spre municipiul Chişinău. Printre cele mai afectate regiuni de 

dezvoltare din punct de vedere al ratei sporului migrator sînt cele de Sud (populaţia fiind în scădere 

cu 2,5%) şi Centru (populaţia fiind în scădere cu 2,2%). Este important de menţionat creşterea 

intensităţii proceselor migratorii interne, constatată în ultimii 4 ani. 

Participarea populaţiei Republicii Moldova la activitatea economică5 este caracterizată 

de o intensitate destul de mică, redată prin rata activităţii economice de circa 41,2%, aceasta 

înregistrînd în ultimii 10 ani o descreştere, dar cu tendinţă de stabilizare. Cea mai favorabilă 

situaţie este atestată în municipiul Chişinău (51,4%), pe cînd în regiunea de dezvoltare Sud se 

observă cea mai mică rată a activităţii (34,3%). O situaţie similară poate fi observată şi în cazul 

ratei de ocupare, care a înregistrat în anul 2014 39,6%, cu o intensitate mai mare în municipiul 

Chişinău (48,5%) şi una mai mică în regiunea de dezvoltare Sud (33,1%). O comparaţie dintre rata 

activităţii economice şi rata de ocupare indică o situaţie mai defavorabilă a ocupării faţă de 

activitatea economică în municipiul Chişinău, în timp ce cea mai favorabilă situaţie este valabilă 

pentru regiunea de dezvoltare Nord. În 2014 şomajul în Republica Moldova a atins cota de 3,9% 

şi s-a manifestat mai intens în municipiul Chişinău, unde rata medie a şomajului pentru perioada 

2007–2014 a fost de circa 7,7%, aceasta fiind mai mică în regiunea de dezvoltare Nord (4,3%). 

Dinamica şomajului, după perioada de criză economică şi financiară, este în descreştere în toate 

regiunile de dezvoltare din republică. 

______________________ 
5 Indicatorii privind relaţia populaţiei cu piaţa muncii provin din Ancheta forţei de muncă, care se obţin în baza 

cercetării statistice selective asupra gospodăriilor populaţiei, după zone statistice (diferite nesemnificativ de regiunile de 

dezvoltare). 

  

1.4.2. Serviciile publice pe regiune 

Învăţămîntul preşcolar. Creşterea natalităţii în ultimii 12 ani a condus la majorarea 

numărului copiilor care frecventează instituţiile preşcolare. În anul 2014 în aceste instituţii au fost 

înscrişi 147,7 mii de copii, ceea ce depăşeşte cu circa 57,7% numărul copiilor din grădiniţe în anul 

2000 şi cu circa 14% pe cel al copiilor din grădiniţe în anul 2005. Tendinţa pozitivă a fost mai 

evidentă în mediul urban comparativ cu cel rural, în special în municipiul Chişinău şi în regiunea 

de dezvoltare Centru. Majorarea numărului de copii de vîrstă preşcolară a determinat şi creşterea 

numărului de grădiniţe, cu 28% în 2014 faţă de 2000 şi cu 12% faţă de 2005, fenomen care s-a 

observat mai bine în regiunea de dezvoltare Centru.  

În învăţămîntul primar şi secundar general din ultimii 5 ani s-a redus atît numărul de 

elevi, cît şi numărul instituţiilor de învăţămînt. În anul 2014, comparativ cu anul 2009, efectivele 

de elevi s-au micşorat în medie cu 15%. În mediul rural, diminuarea numărului de elevi(cu 20%) 

este mai semnificativă faţă de mediul urban (8%). Cea mai mare scădere la acest capitol s-a 

înregistrat în UTA Găgăuzia şi în regiunea de Sud (cu 23% şi, respectiv, cu 19%), iar în regiunile 

Nord şi Centru – cu 16%. Procesul de optimizare a reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar 

general a avut drept rezultat o reducere a numărului instituţiilor şcolare în ultimii 5 ani cu circa 

9%. 

În perioada analizată a suportat o recesiune şi învăţămîntul profesional tehnic. Astfel, 

numărul elevilor din şcolile profesionale s-a redus în ultimii 10 ani cu circa 30%, în timp ce 

numărul instituţiilor corespunzătoare a scăzut cu mai mult de 1/5 (22%). Învăţămîntul profesional 

tehnic în colegii a fost afectat mai puţin, numărul elevilor reducîndu-se doar cu 10%, iar numărul 

de instituţii – cu circa 12%. 

Reduceri semnificative în ultimii 10 ani s-au produs şi în învăţămîntul superior, care a 

pierdut circa 11% din numărul de instituţii şi circa 29% din numărul total de studenţi. 

În anul 2013, reţeaua instituţiilor medico-sanitare includea 945 de instituţii de asistenţă 

medicală primară şi specializată, 42 de instituţii sanitar-epidemiologice, 96 de policlinici sau 

puncte medicale independente şi 138 de staţii, substaţii şi puncte de asistenţă medicală urgentă. În 
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perioada de referinţă au fost atestate 85 de spitale, dintre care 72 sau 85% reprezintă instituţii de 

stat. Sectorul spitalicesc este format din 40% de spitale de tip raional, 12% de tip municipal şi circa 

36% de tip republican. Pe regiuni de dezvoltare, constatăm o evoluţie constantă a numărului de 

spitale, excepţie făcînd regiunea Centru şi municipiul Chişinău – cu o creştere de 11% şi, respectiv, 

de 8%. Există disparităţi semnificative între regiunile de dezvoltare în asigurarea cu medici. 

Instituţiile medico-sanitare care înregistrează cel mai mare deficit de cadre medicale superioare 

sînt amplasate în regiunea Sud (doar 78% dintre acestea sînt asigurate) şi Centru (81,2%), în timp 

ce municipiul Chişinău atrage cel mai mare număr de profesionişti (92,2%). 

Protecţie socială. Procesul de îmbătrînire a populaţiei şi scăderea ratei de natalitate, 

incapacitatea financiară a persoanelor social vulnerabile de a face faţă condiţiilor din societate 

ridică probleme pentru societate în ansamblu şi impun schimbarea radicală a viziunilor de 

perspectivă ale cetăţenilor şi statului. În anul 2013 pensionarii reprezentau 659,6 mii de persoane 

sau 53,3% din populaţia activă, numărul lor fiind în creştere cu 6% faţă de 2009. În perioada de 

referinţă, pentru deservirea vîrstnicilor şi persoanelor inapte de muncă activează secţii de asistenţă 

socială la domiciliu (110) şi lucrători sociali de deservire (2442), numărul lor fiind în descreştere 

cu 25% şi, respectiv, cu 5%.  

Pentru persoanele cu dizabilităţi, în republică îşi desfăşoară activitatea 6 case-internat în care 

se află 1999 de persoane (bătrîni şi persoane mature cu dizabilităţi) şi 2 case-internat în care sînt 

internaţi 551 de copii cu dizabilităţi. La 100000 de locuitori revin 419,3 persoane (≥18 ani) cu 

dizabilitate primară sau cu 17% mai puţin decît în 2009, cele mai multe fiind înregistrate în 

regiunile Centru (354,6 persoane) şi Nord (348,9 persoane).  

Pentru alimentarea persoanelor din categoriile social vulnerabile activează 99 de cantine de 

ajutor social, cu 31% mai puţin decît în anul 2009. Numărul persoanelor care beneficiază lunar de 

serviciile cantinelor de asemenea este în descreştere – cu 15% faţă de 2009, constituind 4996 de 

persoane în 2013.  

Cuantumul mediu al pensiei pentru limita de vîrstă în anul 2013 este în creştere, constituind 

1049,2 lei sau cu 31% mai mult decît în 2009, dar se situează sub nivelul mărimii minimumului 

de existenţă pentru pensionari (79,1%) şi sub nivelul cheltuielilor medii lunare de consum ale 

populaţiei (59%). 

1.4.3. Disparităţi în venitul şi consumul populaţiei, indicatorii de sărăcie 

În perioada 2009–2013, venitul mediu lunar disponibil per locuitor a înregistrat o creştere 

în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova. Cele mai mari valori ale acestui indicator 

se înregistrează în municipiul Chişinău, fiind, în medie, de 1,6 ori mai mari decît în celelalte regiuni 

de dezvoltare. După municipiul Chişinău, cele mai mari venituri sînt înregistrate în regiunea de 

dezvoltare Nord, care sînt mai mari cu 5–10% comparativ cu regiunile de dezvoltare Centru şi 

Sud. 

Odată cu creşterea veniturilor disponibile medii lunare ale populaţiei, în perioada 2009–2013 

au crescut şi cheltuielile medii lunare de consum în toate regiunile de dezvoltare. Cele mai mari 

cheltuieli medii lunare de consum se înregistrează în municipiul Chişinău, iar cele mai mici 

cheltuieli sînt înregistrate în regiunea de dezvoltare Sud. Regiunile de dezvoltare Centru şi Nord 

înregistrează practic aceleaşi valori în fiecare an (cu variaţii de 10–20 de lei). 

În perioada 2009–2014, evoluţia nivelului sărăciei înregistrează o tendinţă descrescătoare în 

toate regiunile de dezvoltare, iar ponderea populaţiei aflate sub pragul naţional absolut al sărăciei 

(rata sărăciei absolute) s-a redus de la 26,3% în 2009 la 11,4% în 2014. Regiunile de dezvoltare 

Sud şi Centru reprezintă cele mai sărace regiuni din republică, iar municipiul Chişinău este cel mai 

puţin afectat de sărăcie. În anul 2014, în regiunea de dezvoltare Sud rata sărăciei a înregistrat 

valoarea de 17,6%, în regiunea de dezvoltare Centru – 14%, în regiunea de dezvoltare Nord – 

12,5%, în municipiul Chişinău – 2,1%. 

1.4.4 Fondul de locuinţe şi construcţiile 

Fondul locativ al Republicii Moldova la sfîrşitul anului 2013 a constituit 80614,6 mii m2, 

dintre care 31719,4 mii m2 sau 39,3% reprezintă localităţile urbane şi 48895,2 mii m2 sau 60,7% 

– localităţile rurale. Fondul locativ a avut 1318,4 mii apartamente, dintre care 57,8% în localităţi 

rurale. Din numărul total al apartamentelor existente, 10,5% revin apartamentelor cu o cameră, 
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32,2% – celor cu două camere, 36,3% – celor cu trei camere, 21,0% – celor cu patru şi mai multe 

camere. Cele mai multe locuinţe se află în proprietatea privată a cetăţenilor şi persoanelor juridice, 

constituind 97,6% din totalul fondului locativ al Republicii Moldova. 

Fondul locativ al Republicii Moldova este construit preponderent pînă în anii 1990 şi lipseşte 

performanţa energetică a clădirilor, în special a blocurilor cu mai multe etaje. Cheltuielile de 

consum medii lunare per persoană pentru întreţinerea locuinţei în 2013 au constituit 341 lei sau 

19% din cheltuielile de consum, în creştere cu 73% faţă de 2009. Cele mai mari cheltuieli de 

întreţinere a locuinţelor sînt înregistrate în Chişinău (452,3 lei) şi regiunea de dezvoltare Nord 

(321,3 lei), iar cele mai mici în regiunea de dezvoltare Sud (282,2 lei). Îmbunătăţirea eficienţei 

energetice a proprietăţilor locative va contribui semnificativ la reducerea costurilor şi a consumului 

de energie pentru termoficare şi prepararea apei calde. 

Suprafaţa locuibilă per persoană pe republică este în creştere, atingînd în anul 2013 o cifră 

medie de 15,59 m2 (faţă de 15,28 m2 în 2009). Cea mai ridicată valoare a suprafeţei locuibile per 

persoană se înregistrează în regiunea Nord, unde unui locuitor îi revin 16,86 m2 de suprafaţă 

locuibilă sau cu 1,07 m2 mai mult decît în regiunea Centru. În regiunea Sud se înregistrează cea 

mai mică suprafaţă şi constituie 15,6 m2. Analizată în profil teritorial şi pe medii de rezidenţă, 

suprafaţa medie de locuit ce revine unei persoane în localităţile rurale are valori cuprinse între 16,8 

şi 33,7 m2 şi mai mari decît în mediul urban, excepţie făcînd Chişinău, Bălţi, Taraclia. 

1.4.5. Acces la servicii şi utilităţi 

În prezent, Republica Moldova este asigurată cu infrastructură suficientă în raport cu 

suprafaţa şi numărul populaţiei. Cu toate că există suficientă capacitate pentru transport şi logistică, 

starea infrastructurii existente reprezintă problema-cheie.  

Actualmente, reţeaua infrastructurii de transport:  

a) este dezvoltată suficient şi acoperă întreg teritoriul ţării, dar necesită investiţii majore 

pentru reabilitare şi modernizare;  

b) în unele zone în care se preconizează creştere economică, poate fi extinsă conform 

cerinţelor traficului6. 

______________________ 
6 Strategia de transport şi logistică pe anii 2013–2022, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 28 octombrie 

2013. 

  

Reţeaua de drumuri publice a ţării constituie 10544 km. Dintre aceştia, la momentul actual, 

9344 km (3336 km de drumuri naţionale şi 6008 km de drumuri locale) sînt gestionaţi de 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, iar 1200 km sînt provizoriu gestionaţi de 

administraţia publică din partea stîngă a rîului Nistru. Adiţional, aproximativ 32000 km de străzi, 

căi de acces şi drumuri comunale sînt gestionaţi de administraţia publică locală. 

Conform ultimelor date, din cei 9344 km de drumuri, 94,5% din drumurile naţionale şi 

46,1% din cele locale au îmbrăcăminte rutieră permanentă şi semipermanentă (beton asfaltic, beton 

de ciment, mixturi bituminoase executate in situ), ponderea acestora constituind 62,7% din 

întreaga reţea. Densitatea reţelei rutiere – de 314 km la 1000 km2 şi 2,6 km la 1000 de persoane 

este considerată suficientă pentru o ţară cu un nivel de dezvoltare ca al Republicii Moldova. În 

prezent, circa 53% din drumurile naţionale sînt în stare foarte bună, bună sau mediocră, în timp ce 

47% din drumuri sînt în stare rea şi foarte rea. 

Infrastructura de drumuri disponibile raportate la suprafaţa raioanelor indică 

disparităţi resimţite în plan regional. Evident, centrele urbane mari dispun de cea mai densă reţea 

de drumuri, oraşul Chişinău avînd la acest capitol mai mult de două ori decît restul regiunilor, 

urmat de municipiul Bălţi, cu o densitate de 51 km drumuri la 100 km2. În afară de municipii, în 

plan regional, densitatea reţelei de drumuri publice variază între 22 şi 40 km per 100 km2, regiunea 

de dezvoltare Nord dispunînd de o densitate de 34 km per 100 km2, comparativ cu 31 km în 

regiunea de dezvoltare Centru şi 28 km per 100 km2 în regiunea de dezvoltare Sud. UTA Găgăuzia 

este unitatea administrativ-teritorială cu cea mai puţin densă reţea de drumuri publice – 22 km de 

drum per 100 km2. 
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Urbanizarea republicii determină discrepanţe mari între marile urbe şi restul ţării, fiind la fel 

de mari între regiuni şi între raioane în ceea ce priveşte numărul de drumuri disponibile. Nivelul 

de exploatare a drumurilor în municipiile Chişinău şi Bălţi este unul extrem de înalt, comparativ 

cu restul regiunilor de dezvoltare. Raportat la lungimea drumurilor disponibile, municipiul 

Chişinău înregistrează peste 700 mii de pasageri per km de drum, transportaţi pe parcursul anului 

2013, ceea ce este de 3,5 ori mai mult faţă de municipiul Bălţi şi de sute de ori mai mult faţă de 

celelalte regiuni de dezvoltare. În ceea ce priveşte transportarea mărfurilor, discrepanţele sînt la 

fel de mari. 

Disponibilitatea resurselor de apă în Republica Moldova7 este la un nivel critic, aspect 

care afectează capacitatea de dezvoltare economică a ţării. Volumul apei de suprafaţă din 

Republica Moldova este estimat la aproximativ 1,32 miliarde m3. Rezervele regenerabile de apă 

subterană sînt estimate la 3,478 milioane m3, dintre care 2,138 milioane m3 sînt aprobate de 

Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile. Dintre acestea circa 2,121 milioane 

m3 sînt utilizate de populaţie ca apă potabilă.  

______________________ 
7 Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014–2028), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.199 din 20 martie 

2014. 

  

Conform Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie, populaţia deservită de sistemul public 

de alimentare cu apă în anul de referinţă 2012 a fost de circa 1,5 milioane de persoane, ceea ce 

reprezintă 42,1% din populaţia ţării (68,9% din populaţia urbană şi 22,7% din populaţia rurală). 

Cea mai mare pondere a populaţiei deservite de sistemul public de alimentare cu apă se 

înregistrează în UTA Găgăuzia – 66,6% şi municipiul Chişinău – 66,4%, urmate de regiunile Sud 

– 48,8%, Nord – 30,5% şi Centru – 27,4%. Numărul populaţiei cu acces la servicii de canalizare a 

constituit 761 mii de persoane, ceea ce reprezintă 21,4% din totalul populaţiei, inclusiv 50,1% în 

localităţile urbane şi numai 1,0% în localităţile rurale. Cea mai mare pondere a populaţiei cu acces 

îmbunătăţit la servicii de canalizare este înregistrată în regiunea Nord – 23,4%, urmată de regiunile 

Centru – 10,2% , Sud – 6,7% şi UTA Găgăuzia – 2,2%. 

Diferenţele înregistrate între regiuni privind infrastructura serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare8 implică abordări specifice în dezvoltarea regională. Regiunea de dezvoltare 

Sud dispune, aparent, de cea mai densă infrastructură de apeducte, cu cea mai înaltă pondere a 

gospodăriilor casnice conectate. În acelaşi timp, înregistrăm situaţii inverse în ceea ce ţine de 

densitatea reţelelor de canalizare. Cea mai densă reţea există în regiunile de dezvoltare Nord şi 

Centru (cîte 10,6 localităţi per sistem), însă semnificativ mai scăzut faţă de regiunea de dezvoltare 

Sud (11,8 localităţi per reţea).  

______________________ 
8 Notă analitică „Sistemele de aprovizionare cu apă şi canalizare în profil teritorial”, material elaborat în baza datelor 

statistice ale Biroului Naţional de Statistică, cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi al Guvernului 

României, şi diseminat în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”. 

  

În ceea ce priveşte funcţionalitatea apeductelor, regiunile de dezvoltare Sud şi Centru 

înregistrează niveluri mai înalte – 94,5% şi, respectiv, 92,9% din sistemele disponibile sînt 

funcţionale – comparativ cu regiunea de dezvoltare Nord, cu doar 86,8% din sistemele disponibile 

funcţionale. În schimb, în această regiune nivelul de funcţionalitate a sistemelor de canalizare 

este cel mai înalt – 70,3%, pe cînd în regiunea de dezvoltare Sud doar unul din două sisteme este 

funcţional (52,2%). UTA Găgăuzia înregistrează la acest capitol rata maximă de funcţionare a 

sistemelor de apeduct (100%) şi o rată de funcţionare a sistemelor de canalizare comparabilă cu 

regiunea de dezvoltare Sud (55,6%). 

Accesul populaţiei la servicii de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi analizat nu doar 

pornind de la disponibilitatea sistemelor respective în localitate, dar şi avînd în vedere posibilitatea 

populaţiei de a beneficia de aceste servicii. Dotarea fondului locativ cu servicii centralizate de 

alimentare cu apă şi de canalizare variază între 7% (fond locativ dotat) în raionul Teleneşti şi 69% 

în UTA Găgăuzia, 83% în municipiul Bălţi şi 97% în municipiul Chişinău. 
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În cadrul regiunilor de dezvoltare, regiunea Nord se remarcă printr-o evoluţie scăzută în ceea 

ce priveşte serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare (între 16% şi 28%), avînd şi un nivel 

scăzut de dotare. 

O schimbare semnificativă se constată în regiunea de dezvoltare Sud, unde se face remarcat 

raionul Cantemir, cu un nivel de peste două ori mai mic decît liderul din regiune şi cu 11% mai 

mic decît următorul raion din regiune. Cel mai mare nivel de dotare este înregistrat în raionul 

Căuşeni, unde 69% din fondul locativ este dotat cu apeduct şi 60% – cu canalizare. 

Cea mai înaltă rată de dezvoltare a serviciilor este înregistrată în regiunea de dezvoltare 

Centru – de la 7% în raionul Teleneşti la 54% în raionul Anenii Noi. 

În special este limitat accesul la apeduct şi canalizare pentru populaţia din mediul rural (de 

circa 2,5 ori mai mic faţă de mediul urban). Lipsa accesului la apeducte este compensată aproape 

în întregime de fîntîni. 

Gestionarea deşeurilor9 rămîne a fi o altă problemă dificilă şi nerezolvată pentru Republica 

Moldova. Agravarea problemei deşeurilor, în special a deşeurilor menajere solide, este generată 

de modul defectuos în care se acţionează la diferite etape de procesare a deşeurilor. 

______________________ 
9 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013–2027, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr.248 din 10 aprilie 2013. 

  

Deşi în prezent există servicii specializate de salubritate în municipii, în toate centrele 

raionale, inclusiv în orăşelele mici, gestionarea deşeurilor municipale fiind realizată în mod 

organizat, prin intermediul acestor servicii (care lucrează pe bază de contract cu generatorii 

individuali), acest sistem acoperă numai 60–90% din totalul generatorilor de deşeuri municipale 

din mediul urban.  

În mediul rural, de cele mai multe ori, nu există servicii organizate pentru gestionarea 

deşeurilor, transportul la locurile de depozitare fiind realizat în mare parte individual de către 

generatori. Actualmente se atestă o tendinţă pozitivă de a crea servicii de colectare a deşeurilor şi 

în mai multe localităţi rurale. 

Cea mai frecventă metodă de tratare a deşeurilor menajere este depozitarea pe sol, ceea ce 

reprezintă o sursă importantă de poluare a solului şi a apelor subterane. În acest context, 

salubritatea localităţilor, managementul deşeurilor menajere sînt obiective importante ale 

structurilor guvernamentale şi locale. Anual, prin intermediul serviciilor de salubrizare din 

localităţile urbane, se transportă la depozitele de deşeuri menajere solide circa 1860–2512 mii m3 

de deşeuri (anii 2010–2013). 

Depozitele actuale de deşeuri nu sînt utilizate corespunzător: nu se compactează şi nu se 

acoperă periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a răspîndirii mirosurilor 

neplăcute; nu există un control strict al calităţii şi cantităţii deşeurilor care sînt evacuate per 

depozit; nu există facilităţi pentru recuperarea biogazului produs sau pentru recuperarea/tratarea 

filtratului; drumurile de acces spre depozite şi în interiorul acestora nu sînt întreţinute, mijloacele 

de transport nu sînt spălate la ieşirea de pe depozite; depozitele nu dispun de împrejmuire, cu 

intrare corespunzătoare şi panouri de avertizare. Circa 865 de depozite existente pentru eliminarea 

deşeurilor nu corespund standardelor internaţionale de mediu, ceea ce reprezintă o ameninţare 

pentru sănătatea publică şi resursele de mediu, cu excepţia a 5–7 depozite, care corespund 

cerinţelor de protecţie a mediului10. 

______________________ 
10 „Programul regional sectorial de management al deşeurilor solide”, document elaborat în cadrul proiectului 

„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. 

  

Alt aspect negativ al gestionării neadecvate a deşeurilor este acela că multe materiale 

reciclabile şi utile sînt depozitate împreună cu cele nereciclabile, astfel pierzîndu-se o mare parte 

a potenţialului lor util (hîrtie, sticlă, metale, materiale plastice). Fiind amestecate şi contaminate 

din punct de vedere chimic şi biologic, recuperarea acestora este dificilă. 

Deşeurile rămîn a fi o sursă importantă de poluare a mediului în Republica Moldova atît timp 

cît nu se întreprind măsuri concrete pentru stabilirea unui management adecvat al deşeurilor, în 
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baza unui cadru legislativ, normativ şi tehnic, în conformitate cu principiile directivelor Uniunii 

Europene. 

Sectorul de comunicaţii electronice a înregistrat o creştere moderată pe parcursul ultimilor 

ani. Această evoluţie a fost determinată, în principal, de dezvoltarea ascendentă a pieţei serviciilor 

de acces la internet, la puncte fixe şi mobile, care a devenit principalul motor al sectorului. În 

schimb, piaţa de telefonie mobilă şi-a încetinit evoluţia, iar piaţa de telefonie fixă continuă să se 

afle în recesiune. 

1.5. Dezvoltarea economică 
De regulă, dezvoltarea regională este determinată de dinamica economică favorabilă, menită 

să asigure o diversificare optimă a activităţilor economice, stimularea procesului investiţional, 

reducerea şomajului şi îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor regiunii. 

Activitatea agenţilor economici. În anul 2013, în Republica Moldova erau înregistrate circa 

52,2 mii de întreprinderi, dintre care au raportat activităţi economice şi financiare (întreprinderi 

active) circa 90%, cu un efectiv mediu de circa 525,2 mii de angajaţi şi cu o valoare a vînzărilor 

de circa 232,9 miliarde de lei. Mai mult de jumătate (56%) dintre întreprinderile active au raportat 

în 2013 pierderi, iar cel mai des au înregistrat un rezultat financiar negativ microîntreprinderile şi 

întreprinderile mici (circa 96% din numărul întreprinderilor cu pierderi). 

În 2014 numărul întreprinderilor înregistrate a atins cota de 53,7 mii (cu 3% mai mult faţă 

de 2013), creşterea cea mai mare fiind specifică regiunii de dezvoltare Sud (cu 4,1% mai mult), în 

timp ce UTA Găgăuzia a pierdut circa 3,6% din efectivul întreprinderilor înregistrate. În structura 

întreprinderilor pe regiuni s-au produs modificări nesemnificative, municipiului Chişinău 

revenindu-i, ca şi mai înainte, circa 66% din numărul total de întreprinderi, regiunii de dezvoltare 

Centru – 15%, regiunii de dezvoltare Nord – 12%, regiunii de dezvoltare Sud şi UTA Găgăuzia – 

cîte 5,1% şi, respectiv, 2,5%. Ca şi în anul anterior au declarat activităţi circa 90% dintre 

întreprinderi, iar gradul maxim de activitate l-au înregistrat întreprinderile din regiunea de 

dezvoltare Nord (96,4% dintre întreprinderile localizate aici), din UTA Găgăuzia (94,6%) şi din 

regiunea de dezvoltare Sud (92,8%), în timp ce în municipiul Chişinău au fost active numai 89% 

dintre întreprinderile înregistrate. 

Numărul mediu de salariaţi s-a redus cu circa 1%, iar cele mai afectate de reducere au fost 

UTA Găgăuzia (cu 7% mai puţin) şi regiunea de dezvoltare Sud (cu 5% mai puţin). Veniturile din 

vînzări în 2014 au crescut cu 13%, situaţie atenuată de reducerea valorii profiturilor cu circa 11%. 

În cea mai favorabilă situaţie s-au situat întreprinderile din regiunea de dezvoltare Sud, al căror 

profit s-a majorat cu circa 90% în condiţiile unei creşteri a veniturilor din vînzări cu circa 9%, iar 

în cea mai defavorabilă situaţie s-au aflat întreprinderile din municipiul Chişinău, al căror profit 

însumat s-a redus cu circa 30%, în timp ce veniturile din vînzări au sporit cu circa 14%. Cu toate 

acestea, ponderea mai mare a profiturilor în veniturile din vînzări, asociată numărului mai mic de 

salariaţi, pune în evidenţă situaţia mai favorabilă a întreprinderilor din UTA Găgăuzia, în care, în 

anul 2014, s-a înregistrat un profit de circa 14,5 mii de lei per salariat, urmată de regiunea de 

dezvoltare Centru – cu circa 13,1 mii de lei per salariat, în capătul listei plasîndu-se municipiul 

Chişinău şi regiunea de dezvoltare Nord – cu profituri de circa 5,8 şi, respectiv, 5,0 mii de lei per 

salariat. 

Agregate macroeconomice. Conform datelor statistice, PIB-ul Republicii Moldova, în anul 

2014, a înregistrat o valoare de 105,1 miliarde de lei (preţuri comparabile), în condiţiile unei 

creşteri a volumului fizic al PIB-ului cu circa 4,4% şi a preţurilor cu 4,6%. Valoarea adăugată brută 

a reprezentat în structura PIB-ului circa 84%, iar impozitele nete pe produse au atins o cotă de 

16%. Circa 1/3 din valoarea adăugată brută a fost reprezentată de producţia de bunuri, în timp ce 

serviciile au reprezentat circa 2/3 din valoarea adăugată brută. În structura valorii adăugate brute 

se detaşează (G) Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor, 

a bunurilor casnice şi personale, cu ponderea de circa 16,5% (cu 2,86 p.p. mai mult comparativ cu 

2013), (A) Agricultura, economia vînatului şi silvicultura, (B) Pescuitul, piscicultura, cu o pondere 

însumată de circa 15% (cu 2,93 p.p. mai mult) şi (D) Industria prelucrătoare, cu ponderea de 14,4% 

(cu 2,67 p.p. mai mult). 
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În structura PIB-ului, după elementele de consum, consumul final a depăşit valoarea PIB-

ului cu 10% (110% faţă de PIB), formarea brută de capital a reprezentat circa 26% (construcţiile 

16%), în timp ce exportul net de bunuri şi servicii a contribuit la diminuarea PIB-ului cu circa 

36%. În aceste condiţii, Republica Moldova reprezintă un stat în care se pune accentul pe consum, 

iar mai mult de 1/3 din consum şi investiţii provine din import. 

Cu regret, statisticile oficiale ale Biroului Naţional de Statistică nu oferă informaţii privind 

aspectele regionale ale agregatelor macroeconomice, astfel încît abordările ulterioare vor fi 

fundamentate pe indicatori disponibili sub aspect teritorial. Abordarea diferenţiată a indicatorilor 

privind activitatea întreprinderilor în profil teritorial indică disparităţi majore după regiunile de 

dezvoltare. Astfel, mai mult de 2/3 dintre întreprinderi îşi au sediul în municipiul Chişinău, 

realizînd mai puţin de 3/4 din veniturile din vînzări (circa 73,3%), la celălalt pol plasîndu-se 

regiunea de dezvoltare Sud, cu o cotă de numai 5,1% din numărul total de întreprinderi şi o pondere 

a veniturilor din vînzări de numai 3,1%. Şi distribuţia pe sectoare de activitate este relativ diferită 

de structura sectorială la nivel de ţară, fapt datorat specificului activităţii agenţilor economici din 

Chişinău. Conform numărului întreprinderilor care activează în cele 4 regiuni de dezvoltare, se 

menţine orientarea spre activitatea comercială, urmată fiind de sectorul agricol (în regiunile de 

dezvoltare Nord şi Sud) şi industria prelucrătoare (regiunea de dezvoltare Centru). 

Venitul din vînzări. Dinamica diferită a indicatorilor absoluţi, cu o capacitate redusă de 

comparaţie, implică în caracterizarea gradului de dezvoltare economică a regiunilor de dezvoltare 

utilizarea unor indicatori de intensitate, precum productivitatea (veniturile din vînzări per angajat, 

venituri din vînzări sau profitul realizat per lucrător), în timp ce efectul creşterii preţurilor poate fi 

eliminat prin exprimarea indicatorilor de rezultate în preţurile anului de bază (2005). Astfel, cele 

mai mari performanţe în activitatea economică, în anul 2014, pot fi sesizate în municipiul Chişinău 

(circa 289,5 mii de lei venituri din vînzări per angajat la preţurile din 2005), pe cînd cele mai 

modeste rezultate pot fi surprinse în regiunea de dezvoltare Sud (circa 114,7 mii de lei venituri din 

vînzări per angajat). Cu toate acestea, municipiul Chişinău este caracterizat de cea mai lentă 

dinamică a productivităţii (2005–2014), iar cele mai mari şi stabile performanţe se fac observate 

în regiunea de dezvoltare Centru.  

Profilul regiunilor după activitatea economică. Diferenţierea regiunilor de dezvoltare 

după indicatorii de rezultate, combinată cu activitatea economică, permite evidenţierea profilului 

regiunilor de dezvoltare după activitatea economică. Astfel, dacă se face abstracţie de activităţile 

financiare în care se înregistrează un profit excesiv per angajat (în special în UTA Găgăuzia – cu 

3,9 mii de lei per angajat şi în municipiul Chişinău – cu 118,5 mii de lei per angajat), pot fi 

surprinse următoarele specializări ale regiunilor de dezvoltare: 

1) municipiul Chişinău – (E) Energie electrică şi termică, gaze şi apă, (O) Alte activităţi de 

servicii colective, sociale, şi personale;  

2) regiunea de dezvoltare Nord – (C) Industria extractivă şi (A) Agricultura, economia 

vînatului şi silvicultura, (F) Construcţii;  

3) regiunea de dezvoltare Centru – (G) Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale; (M) Învăţămînt; 

4) regiunea de dezvoltare Sud – (D) Industria prelucrătoare, (B) Pescuitul, piscicultura.  

Investiţiile reprezintă unul dintre cele mai importante elemente de cheltuieli reproductive, 

menit să asigure o dezvoltare regională durabilă. În anul 2013, investiţiile totale în active materiale 

pe termen lung au însumat circa 20,8 miliarde de lei (circa 18,6% din PIB), ceea ce a reprezentat 

o valoare medie pe republică de circa 5,9 milioane de lei per locuitor, cu diferenţe semnificative 

în profilul teritorial. 

Astfel, în seria datelor privind investiţiile se detaşează puternic municipiul Chişinău, cu o 

valoare de circa 16,1 milioane de lei per locuitor, în timp ce în regiunea de dezvoltare Sud 

investiţiile per locuitor au fost de numai circa 2,76 milioane de lei. Municipiul Chişinău şi regiunea 

de dezvoltare Centru sînt caracterizate de dinamici pozitive, accentuate şi stabile ale investiţiilor 

în active materiale pe termen lung (ritmul mediu anual fiind în creştere cu 15,8% şi, respectiv, cu 

13,9%), în celelalte regiuni dinamica fiind mai lentă. În UTA Găgăuzia investiţiile sînt în 

descreştere (cu 8,8% în medie pe an). 
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Analiza indicatorilor cu privire la activitatea economică evidenţiază în acelaşi timp 

necesitatea intervenţiei orientate spre sporirea performanţelor şi a competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii, în special în regiunile în care sînt înregistrate valori scăzute, în condiţiile în care 

cota-parte a acestor întreprinderi din Republica Moldova în PIB este de circa 28,3%. 

Activitatea agenţilor economici în profil teritorial rămîne a fi o sursă semnificativă de venit 

pentru administraţiile locale, în contextul în care în regiunea de dezvoltare Nord 31,8% din 

defalcările de la impozitele şi taxele de stat provin din impozitul pe venit al persoanelor juridice. 

În regiunile de dezvoltare Centru şi Sud acest indicator atinge cote mai mari – de 45,1% şi, 

respectiv, 33,7%. 

1.5.1. Producţia industrială 

Datele pe regiuni de dezvoltare atestă faptul concentrării activităţilor industriale în proporţie 

de 63,0% în municipiul Chişinău, 16,9% – în regiunea de dezvoltare Nord şi 14,7% – în regiunea 

de dezvoltare Centru. Regiunile de dezvoltare Sud şi UTA Găgăuzia deţin cele mai mici ponderi 

în totalul producţiei pe ţară – 3,1% şi, respectiv, 2,3%. În cadrul regiunilor de dezvoltare, cea mai 

mare pondere a producţiei livrate pe piaţa externă o deţin întreprinderile situate pe teritoriul UTA 

Găgăuzia – 70,0% şi cele din regiunea de dezvoltare Sud – 60,9%, urmate de regiunea de 

dezvoltare Centru – 52,7%. 

1.5.2. Turismul 

Cu o populaţie de circa 3,5 milioane de locuitori, Republica Moldova este vizitată anual de 

circa 2,3 milioane de cetăţeni străini11. Repartizarea fluxurilor de vizitatori străini se prezintă 

astfel: din România şi Uniunea Europeană – circa 33%, din Ucraina şi alte ţări ale CSI – circa 

57%. Din numărul total de vizitatori, 10% intră în ţară prin Aeroportul Internaţional Chişinău.  

______________________ 
11 Conform datelor furnizate de Poliţia de Frontieră, 2014. 

  

În topul primelor 10 ţări din care provin turiştii care vizitează Republica Moldova, după 

frecventarea structurilor de primire turistică în anul 2014, sînt: România, Ucraina, Rusia, SUA, 

Italia, Germania, Turcia, Marea Britanie, Polonia şi Franţa.12 

______________________ 
12 Conform datelor furnizate de Biroul Naţional de Statistică. 

  

Cele mai solicitate destinaţii turistice sînt monumentele culturale, cramele, mănăstirile, 

cetăţile, rezervaţiile naturale şi pensiunile rurale, care formează oferta generală pentru turismul 

intern şi receptor. La momentul actual sînt promovate preponderent 20 de rute turistice naţionale 

şi 7 rute ale vinului. Totodată, turismul intern şi receptor este încă destul de slab dezvoltat.  

Conform datelor Agenţiei Turismului, la începutul lunii iulie 2015 îşi desfăşurau activitatea 

414 agenţii de turism şi turoperatori. Din numărul total, 366 (81%) activau în Chişinău, 25 (6%) – 

în regiunea de dezvoltare Nord (18 dintre aceştia activau în Bălţi), 13 (3%) – în regiunea de 

dezvoltare Centru, 7 – în regiunea de dezvoltare Sud şi 3 – în UTA Găgăuzia. În 15 raioane 

(Basarabeasca, Briceni, Criuleni, Donduşeni, Dubăsari, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Leova, 

Nisporeni, Sîngerei, Şoldăneşti, Ştefan-Vodă, Taraclia şi Teleneşti) nu activează nicio agenţie de 

turism.  

La finele anului 2014 îşi desfăşurau activitatea 275 de structuri de primire turistică cu servicii 

de cazare şi servire a mesei. Din numărul total, 45% erau amplasate în Chişinău, 18% – în regiunea 

de dezvoltare Nord, 24% – în regiunea de dezvoltare Centru, 8,7% – în regiunea de dezvoltare Sud 

şi 4,3% – în UTA Găgăuzia. În raioanele Basarabeasca, Cantemir şi Străşeni nu există nicio unitate 

de cazare. Pensiuni turistice activează doar în 7 raioane din 32, ceea ce reprezintă mai puţin de un 

sfert din total. Această situaţie însă nu este favorabilă pentru deservirea în afara capitalei a fluxului 

existent de turişti. 

1.5.3. Agricultura 

În anul 2013 valoarea producţiei agricole a fost de 23,8 miliarde de lei, ceea ce a reprezentat 

circa 12,3% din valoarea totală a producţiei, valoarea adăugată brută fiind de circa 12,3 miliarde 

de lei sau 14,7% din valoarea adăugată brută totală, cu o tendinţă de creştere în ultimii 6 ani (8,8% 
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în 2009). Veniturile din activităţile agricole sînt scăzute, chiar dacă în ultimii ani este înregistrată 

o dinamică pozitivă.  

Deja în anul 2014, producţia agricolă, la toate categoriile de gospodării, a constituit circa 

27,1 miliarde de lei, fiind în creştere cu circa 8,6% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent, 

iar dinamica favorabilă a fost determinată preponderent de creşterea producţiei vegetale (cu 

10,8%), care, în anul 2014, a reprezentat circa 65% din producţia agricolă totală, producţiei 

animaliere revenindu-i circa 35% din producţia agricolă totală (în creştere cu 4,1% faţă de 2013). 

După cum se constată din analizele retrospective, agricultura republicii s-a profilat pe producţia 

de cereale şi de leguminoase, care a impulsionat majorarea producţiei agricole totale cu un ritm 

mediu de circa 2,8% (2010–2014), ceea ce reprezintă circa ¼ din dinamica generală a producţiei 

agricole. În acelaşi timp, producţia agricolă a Republicii Moldova este dependentă în întregime de 

importul de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, de seminţe şi de combustibil, ceea ce are un 

impact negativ asupra competitivităţii produselor agroalimentare moldoveneşti. 

În profil regional, regiunea de dezvoltare Nord înregistrează cele mai mari venituri din 

vînzări din domeniul agricol – cu 3557,71 milioane de lei. În acelaşi timp, atît ponderea veniturilor, 

cît şi productivitatea acestui sector rămîne minoră, reprezentînd 3,8% din volumul total al 

vînzărilor, în condiţiile în care 30% din populaţia ocupată activează în domeniul agricol. 

1.6. Planificare spaţială şi teritorială 
Acţiunile de amenajare a teritoriului care se desfăşoară sau ar trebui să se desfăşoare în 

Republica Moldova au ca scop armonizarea politicilor economice, tehnologice, sociale şi culturale 

ale societăţii la nivel teritorial. Cadrul de reglementare a acestui proces implică reguli şi legi care 

contribuie la salvgardarea patrimoniului natural şi cultural al Republicii Moldova, toate avînd în 

bază conceptul de dezvoltare durabilă. Unul dintre aspectele importante, scoase în evidenţă în urma 

evaluării gradului de corelare a politicilor de dezvoltare la nivel de teritoriu, atestă lipsa 

coordonării dintre aceste politici şi planificarea spaţială. Nevoia corelării acestor două elemente 

rezultă din faptul că procesul general de dezvoltare necesită integrarea metodelor de planificare cu 

elementele teritoriale. 

Elementul principal al planificării spaţiale este teritoriul, definit ca un spaţiu delimitat cu 

structură fizică proprie, cu varietatea capitalului şi a potenţialului, cu avantajele şi, în acelaşi timp, 

cu lipsurile sale. Prin planificare spaţială se are în vedere totalitatea acţiunilor instituţiilor 

specializate, care vizează organizarea optimă a unui teritoriu prin prisma structurii sale fizice 

(utilizarea terenurilor, comunicaţii, utilităţi etc.). Aplicarea planificării spaţiale presupune 

organizarea fizică a spaţiului conform unei concepţii directoare, pentru a oferi locuitorilor acestui 

spaţiu un cadru şi o calitate a vieţii care să le asigure dezvoltarea individuală. Deducem astfel că 

planificarea spaţială este un proces de organizare şi remodelare, complex şi continuu, a structurilor 

teritoriale şi a localităţilor în scopul asigurării unui cadru optim necesar desfăşurării activităţilor 

umane şi ridicării permanente a nivelului de trai. Rolul planificării spaţiale în asigurarea unei 

dezvoltări echilibrate în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova este unul crucial, întrucît 

ar asigura coordonarea activităţilor în ceea ce priveşte atît direcţionarea şi amplasarea proiectelor 

investiţionale, a elementelor de infrastructură, prin folosirea raţională a potenţialului teritorial şi 

sporirea coeziunii economice, sociale, teritoriale, cît şi competitivitatea economică a teritoriului. 

Toate acţiunile de planificare a activităţilor de dezvoltare la nivel supra urban şi subnaţional 

ar trebui să fie „legate” de un teritoriu concret şi corelate cu potenţialul existent pe acest teritoriu. 

Această relaţie impune planificarea spaţială în politicile de dezvoltare regională. Relaţia acestor 

două elemente ale procesului general de dezvoltare ar trebui să fie realizată, conform practicii 

internaţionale, printr-un spectru larg de documente: planul de amenajare a teritoriului naţional, 

planurile regionale de amenajare a teritoriului, planurile de amenajare a teritoriului raional sau 

planurile locale de amenajare a teritoriului.  

La momentul actual există un proiect al planului de amenajare a teritoriului naţional, elaborat 

în anii 2010–2012, care necesită să fie actualizat. Din cele 6 regiuni de dezvoltare, doar municipiul 

Chişinău are elaborat un plan de amenajare a teritoriului, care însă, fiind aprobat în 2007, necesită 

a fi actualizat. Celelalte regiuni de dezvoltare nu dispun de un astfel de document. Procedurile 

privind elaborarea planurilor regionale de amenajare a teritoriului n-au fost iniţiate şi promovate. 
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Proiectele teritoriale şi urbanistice realizate de către instituţiile de dezvoltare sînt lipsite de 

documente legale de planificare a teritoriului. 

La nivel raional şi local a fost elaborată o serie de documente de planificare. La nivel local 

aproximativ 33% din localităţile urbane şi 1% din localităţile rurale dispun de planuri urbanistice 

care, în mare parte, sînt învechite, elaborate fragmentar sau necorespunzătoare planurilor raionale 

şi, respectiv, planului naţional. Începînd cu anul 2000 şi pînă în prezent, pentru 31 din 52 de oraşe 

(circa 60%) au fost elaborate sau se află în curs de avizare şi aprobare planuri urbanistice generale. 

Lipsa coerenţei în procesul de elaborare a documentelor de planificare spaţială şi a 

coordonării dintre aceste documente creează o inconsecvenţă totală la nivel de amplasare şi acces 

echilibrat la infrastructura tehnico-edilitară (reţeaua de drumuri, sistemele de apă şi canalizare, 

sistemul de gestionare a deşeurilor solide etc.), dar şi de amplasare teritorială a proiectelor 

investiţionale. În acest fel, politicile de dezvoltare regională riscă să nu fie suficient de mult 

„legate” de teritoriu şi de potenţialul existent în teritoriu. Excluderea elementului teritorial din 

procesul de planificare a dezvoltării face ca atît procesul de dezvoltare să fie unul incomplet, cît şi 

procesul de implementare a strategiilor elaborate să fie unul deficitar.  

Abordarea dezvoltării de ansamblu a ţării fără a lua în calcul elementul teritorial nu mai 

corespunde complexităţii proceselor de dezvoltare contemporane. În contextul dezvoltării 

regionale, planificarea spaţială are drept scop identificarea şi delimitarea zonelor defavorizate, care 

să stea la baza definirii programelor şi stabilirii priorităţilor în contextul alocării financiare. Prin 

planificare spaţială se determină, de asemenea, viziunea asupra dezvoltării policentrice şi relaţia 

oraş–sat. Planificarea spaţială trebuie să ofere soluţii pentru crearea carcasei de localităţi, să 

definească criteriile de clasificare a localităţilor, să determine elementele disparităţilor de 

dezvoltare şi să ofere concepte şi argumentări la amplasarea teritorială a acestor elemente. Lipsa 

elementului de planificare spaţială în politicile de dezvoltare pe termen mediu şi lung duce la lipsa 

fundamentării din punct de vedere teritorial a deciziilor de dezvoltare. 

În acest sens, pentru a asigura un proces de dezvoltare durabilă şi coerentă, în Republica 

Moldova se impune de urgenţă revenirea la finalizarea şi aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional, elaborarea şi aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului regiunilor, a 

planurilor de amenajare a teritoriului raioanelor şi a planurilor locale de amenajare a teritoriului, 

ajustarea legislaţiei şi stabilirea ierarhiei, coerenţei şi necesităţii corelării strategiilor, programelor 

şi planurilor de dezvoltare cu elementele teritoriale. 

2. Analiza SWOT 
Capitolul dat include o analiză a politicii de dezvoltare regională în contextul punctelor forte 

şi slabe care influenţează implementarea, oportunităţile existente şi riscurile posibile. Analiza 

SWOT este un sumar al concluziilor analizei situaţiei existente, precum şi al constatărilor asupra 

cadrului de implementare a politicii de dezvoltare regională. 

  

Părţile forte Părţile slabe 

• Existenţa cadrului legislativ şi normativ al 

politicii de dezvoltare regională  

• Cadrul instituţional funcţional (Consiliul 

Naţional de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Construcţiilor, Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare, Agenţia de Dezvoltare 

Regională) 

• Existenţa surselor de finanţare a politicii de 

dezvoltare regională (Fondul Naţional pentru 

Dezvoltare Regională, donatori şi parteneri 

de dezvoltare) 

• Existenţa programelor regionale sectoriale 

în 4 domenii importante pentru dezvoltarea 

regională 

• Disponibilitatea instituţiilor naţionale 

pentru implicarea în implementarea politicii 

de dezvoltare regională 

• Caracterul sectorial al politicii de 

dezvoltare regională şi coordonarea 

interministerială insuficientă  

• Lipsa sinergiei dintre documentele de 

planificare şi de politici sectoriale la diferite 

niveluri administrative 

• Mijloacele financiare insuficiente pentru 

acoperirea necesităţilor de dezvoltare atît 

locale, cît şi regionale 

• Sistemul slab de evaluare a dezvoltării 

regionale, inclusiv lipsuri în domeniul 

indicatorilor regionali de monitorizare a 

dezvoltării 

• Lipsa definiţiilor unor concepte precum 

disparităţi interregionale, dezvoltare 

echilibrată, pol de creştere, sistem de 

indicatori, nomenclator comun al unităţilor 

teritoriale de statistică etc. 
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• Cooperarea dintre regiunile de dezvoltare  

• Experienţa Agenţiei de Dezvoltare 

Regională în implementarea proiectelor 

regionale 

• Transparenţa crescută în gestionarea 

Fondului Naţional pentru Dezvoltare 

Regională în comparaţie cu alte fonduri 

naţionale 

• Proiectele-pilot implementate împreună cu 

partenerii de dezvoltare 

• Capacitatea instituţională scăzută de 

coordonare intersectorială a Consiliului 

Naţional de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale, caracterul formal al Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare 

• Accesul limitat la infrastructura de utilităţi 

publice, servicii publice regionale 

• Proiectele de dezvoltare regională realizate 

sînt locale şi nu sînt corelate la scara 

necesităţilor regionale 

• Sinergia utilizării resurselor diferitor 

fonduri şi resurse nu este asigurată 

• Infrastructura turistică slab dezvoltată în 

teritoriu 

  

Oportunităţi Pericole 

• Angajarea Republicii Moldova în 

implementarea Acordului de Asociere cu UE  

• Liberalizarea comerţului cu UE  

• Priorităţile politicii UE (inclusiv legate de 

construirea competitivităţii regionale) 

• Implementarea mecanismului de cooperare 

intercomunală  

• Asistenţa tehnică şi transferul de cunoştinţe 

ale partenerilor de dezvoltare 

• Existenţa fondurilor disponibile pentru 

susţinerea implementării proiectelor de 

dezvoltare regională 

• Existenţa programelor de cooperare 

transfrontalieră  

• Infrastructura de suport al afacerilor 

dezvoltată (parcuri industriale, incubatoare 

de afaceri, zone economice libere etc.) 

• Patrimoniul cultural şi resursele naturale 

disponibile  

• Dezvoltarea capacităţilor Agenţiei de 

Dezvoltare Regională şi Consiliului Regional 

pentru Dezvoltare în accesarea fondurilor 

suplimentare 

• Elaborarea programului regional sectorial 

în domeniul economic şi turismului 

• Promovarea imaginii şi patrimoniului 

regiunilor de dezvoltare 

• Potenţialul de creştere a atractivităţii 

turistice a Republicii Moldova 

• Situaţia politică incertă  

• Instabilitatea financiară  

• Lipsa voinţei politice de a implementa 

reforma privind organizarea administrativ-

teritorială 

• Delimitarea incertă şi incompletă a 

competenţelor între diferite niveluri de 

administrare 

• Stagnarea reformelor, inclusiv 

descentralizarea administrativă şi 

organizarea administrativ-teritorială 

• Abordarea segmentată a domeniilor de 

intervenţie a politicii de dezvoltare regională 

• Migraţia continuă a populaţiei economic 

active  

• Implicarea limitată a sectorului privat şi 

asociativ în procesul de dezvoltare regională 

• Capacităţile limitate ale sectorului privat de 

a realiza proiecte de dezvoltare regională 

  

2.1. Definirea problemelor de implementare a politicii de dezvoltare regională 
Analiza contextului implementării politicii de dezvoltare regională, a rezultatelor 

diagnosticului situaţiei curente de dezvoltare socioeconomică, dar şi a rezultatelor evaluării 

implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională în perioada 2010–2015, denotă 

existenţa unui spectru larg de probleme care pot fi clasificate, convenţional, în cîteva categorii.  

Prima categorie de probleme rezultă din deficienţele intercorelării documentelor 

strategice de politici ale cadrului legislativ şi ale celui instituţional, care conferă procesului de 

implementare a dezvoltării regionale un caracter îngust sectorial, diferit de abordările moderne şi 

tendinţele europene în acest domeniu. Pe această dimensiune constatăm că:  

1) lipseşte o viziune generală şi coordonată a procesului de dezvoltare regională, deşi, 

începînd cu anul 2006, în Republica Moldova au fost aprobate documentele de politici şi cadrul 

legislativ necesar dezvoltării regionale; 
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2) pînă la momentul actual, politica de dezvoltare regională nu este percepută ca o politică 

de coeziune socială, economică şi teritorială, astfel cum stabileşte Politica de coeziune a Uniunii 

Europene13; 

______________________ 
13 Regulamentul (UE, EURATOM) nr.1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014–2020 şi Regulamentul (UE) nr.1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1084/2006, publicate în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene pe 20 decembrie 2013. 

  

3) dezvoltarea regională este percepută ca un domeniu sectorial, preocupat de realizarea unor 

proiecte de infrastructură sau de dezvoltare a serviciilor, şi nu este înţeleasă drept o politică 

interministerială;  

4) deşi priorităţile politicii de dezvoltare regională au tangenţă cu prevederile mai multor 

documente strategice naţionale (Strategia naţională de descentralizare, Strategia de dezvoltare a 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012–2020 etc.), sinergia acestora şi 

coordonarea cu alte politici nu sînt asigurate deplin; 

5) cadrul legislativ în vigoare, în mare parte, corespunde normelor europene şi a permis 

iniţierea implementării politicii de dezvoltare regională. În acelaşi timp, la etapa actuală, 

prevederile cadrului legal urmează a fi ajustate la prevederile acquis-ului comunitar pentru a oferi 

un impuls nou procesului de dezvoltare regională; 

6) la nivel instituţional nu sînt valorificate pe deplin competenţele Consiliului Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale şi ale consiliilor regionale pentru dezvoltare pentru 

implementarea prezentei Strategii şi a strategiilor de dezvoltare regională. Legislaţia ar trebui să 

prevadă un statut definit pentru agenţiile de dezvoltare regională; 

7) unităţile administrativ-teritoriale din Republica Moldova sînt foarte fragmentate, 

autorităţile administraţiei publice locale fiind subfinanţate şi cu o slabă capacitate instituţională de 

a organiza şi de a presta servicii publice. Dimensiunile mici ale localităţilor, combinate cu 

potenţialul economic scăzut, afectează negativ capacitatea administrativă a autorităţilor locale de 

a-şi îndeplini funcţiile lor; 

8) procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională se confruntă şi cu 

capacitatea scăzută a administraţiei publice locale de a coordona efectiv şi de a gestiona eficient 

proiecte. În aceste condiţii, rolul de coordonator se transferă agenţiilor de dezvoltare regională, 

care sînt preocupate atît de implementarea, coordonarea, monitorizarea, cît şi de controlul realizării 

proiectelor; 

9) suma anuală de doar 1% alocată din bugetul de stat este infimă pentru realizarea unui 

proces amplu de dezvoltare regională. În acelaşi timp există un şir de alte fonduri naţionale, Fondul 

Ecologic Naţional, fondul rutier, Fondul de Eficienţă Energetică, care finanţează proiecte conexe 

procesului de dezvoltare regională, însă o sinergie a acestor fonduri nu este asigurată. 

A doua categorie de probleme este creată de faptul că, în pofida realizării politicii de 

dezvoltare regională, de mai bine de 5 ani, obiectivele generale privind diminuarea disparităţilor 

intra- şi interregionale şi dezvoltarea echilibrată a teritoriului rămîn a fi nerealizate. Pe această 

dimensiune constatăm că: 

1) pînă în prezent nu au fost create premisele necesare care ar asigura definirea, la nivel 

conceptual şi legal, a conceptelor „disparitate intraregională”, „disparitate interregională” şi 

„dezvoltare echilibrată”. Aceste impedimente sînt create de lipsa unui sistem statistic regional bine 

dezvoltat; 

2) la nivel naţional există în continuare discrepanţe majore între indicatorii de dezvoltare 

socioeconomică a municipiului Chişinău şi a celorlalte regiuni. Decalajele de dezvoltare dintre 

mediul urban şi rural în cadrul regiunilor de dezvoltare sînt în creştere. Regiunea de dezvoltare 

Sud depăşeşte regiunile de dezvoltare Nord şi Centru în ceea ce priveşte indicatorii de dezvoltare 

socioeconomică şi de infrastructură; 

3) este necesară ajustarea prevederilor legislative existente la prevederile Regulamentului 

(CE) nr.1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea 
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unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) în vederea organizării 

teritoriale a regiunilor de dezvoltare a Republicii Moldova; 

4) lipseşte o viziune strategică în ceea ce priveşte asigurarea dezvoltării teritoriale şi spaţiale 

a Republicii Moldova. Pînă în prezent nu au fost aprobate planul naţional de amenajare a 

teritoriului, planurile regionale de amenajare a teritoriului. Planurile de amenajare raionale şi 

locale lipsesc practic în majoritatea administraţiilor publice locale. În acest sens, dezvoltarea 

regională nu poate asigura un echilibru teritorial în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de 

utilităţi şi servicii. Absenţa unor informaţii exacte cu privire la infrastructura utilităţilor şi 

serviciilor din teritoriu împiedică dezvoltarea regională proporţională; 

5) politicile de dezvoltare regională se realizează prin intermediul proiectelor finanţate 

preponderent din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională. Proiectele de dezvoltare regională 

implementate pînă în prezent au vizat (cu mici excepţii), în mod prioritar, dezvoltarea unor obiecte 

de infrastructură de utilităţi (apă, canalizare, drumuri) şi servicii locale (salubrizare, aprovizionare 

cu apă potabilă etc.). La nivelul regiunilor de dezvoltare nu au fost identificate şi nu au fost 

realizate proiecte de dezvoltare a infrastructurii de utilităţi regionale; 

6) lipsa unui cadru de reglementare privitor la conceptul de regionalizare a serviciilor nu a 

permis creşterea numărului de iniţiative în acest sens. Conform evaluării cu privire la 

implementarea proiectelor realizate cu sprijinul Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională14, 

serviciile publice create/dezvoltate au avut mai mult caracter local, decît regional, ceea ce nu 

contribuie la diminuarea disparităţilor de dezvoltare şi nu le asigură serviciilor eficienţă 

economică, economii de scară, externalizare. În general, serviciile publice primordiale (apă, 

canalizare, salubrizare, sănătate etc.) sînt încă insuficiente şi amplasate disproporţionat pe teritoriul 

regiunilor. 

______________________ 
14 Evaluarea intermediară a implementării strategiilor naţionale de dezvoltare regională 2010–2012, 2013–2015, 

Proiectul Agenţiei Germaniei pentru Dezvoltare Internaţională „Modernizarea serviciilor publice locale”, 2015. 

  

A treia categorie de probleme rezidă în insuficienţa premiselor pentru asigurarea unei 

dezvoltări economice durabile a regiunilor. Existenţa acestor premise ar permite creşterea, în 

primul rînd, a PIB-ului regional (care, la momentul actual, nu este stabilit clar), a veniturilor locale, 

atragerea investiţiilor, crearea întreprinderilor mici şi mijlocii, a locurilor de muncă la nivel de 

regiuni, ceea ce ar condiţiona creşterea competitivităţii regiunilor de dezvoltare şi, respectiv, a 

atractivităţii pentru noi investiţii publice şi private.  

Deocamdată, situaţia existentă arată că:  

1) mai mult de 2/3 dintre întreprinderi îşi au sediul în municipiul Chişinău, realizînd aproape 

3/4 din veniturile din vînzări (circa 73,3%), în timp ce cotele medii ale acestor indicatori în celelalte 

trei regiuni de abia dacă ajung la o pondere de 5–10%; 

2) investiţiile publice şi private au o reprezentare disproporţionată în profil teritorial. Aşa 

cum atestă analiza socioeconomică a situaţiei existente, investiţiile se realizează, de regulă, în 

municipiul Chişinău şi în localităţile urbane mari, diferenţele fiind de circa 7 ori. Investiţiile în 

localităţile rurale practic nu se realizează sau sînt foarte mici în comparaţie cu localităţile urbane. 

În legătură cu acest indicator există decalaje între regiunile de dezvoltare. Acest fapt atestă absenţa 

unei orientări strategice coerente a investiţiilor la nivel de ţară; 

3) regiunile de dezvoltare şi teritoriul naţional, în general, au o acoperire suficientă cu 

infrastructură de afaceri. Multe din aceste structuri economice necesită însă investiţii substanţiale 

pentru construirea infrastructurii tehnice şi de producţie, care ar permite atragerea investiţilor 

străine în lansarea de noi activităţi de producere sau extinderea celor existente. Principalul 

impediment este insuficienţa mijloacelor financiare; 

4) fragmentarea excesivă a unităţilor teritorial-administrative condiţionează existenţa la 

nivel naţional, local şi regional a unui potenţial şi a unor resurse şi capacităţi de dezvoltare mici, a 

veniturilor bugetare limitate, fără prea multe perspective de creştere din cauza situaţiei economice, 

a capacităţilor instituţionale slabe, a mediului investiţional neatractiv, a lipsei de cunoştinţe şi de 

experienţă în atragerea de investiţii; 
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5) fondurile externe existente (de exemplu, programele Uniunii Europene de cooperare 

transfrontalieră) sau cele acordate prin diferite alte programe de către donatorii internaţionali, care 

sînt comparabile cu resursele din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, sînt utilizate fără 

a fi coordonate pentru diferite tipuri de proiecte locale. În acest mod este ratată oportunitatea de a 

uni resursele şi de a asigura un efect de „plus valoare” proiectelor de dezvoltare. 

Astfel, problema principală a domeniului de dezvoltare regională constă în faptul că 

politicile de dezvoltare regională nu asigură dezvoltarea echilibrată şi durabilă a regiunilor de 

dezvoltare şi contribuie nesemnificativ la creşterea bunăstării populaţiei. Politica de dezvoltare 

regională actuală nu asigură premise solide şi durabile pentru promovarea/asigurarea coeziunii 

teritoriale, sociale şi economice la nivelul regiunilor de dezvoltare.  

Prezenta Strategie urmăreşte modificarea situaţiei existente prin asigurarea creării 

premiselor şi a bazei conceptuale necesare pentru ca politica de dezvoltare regională pentru 

perioada 2016–2020 să întrunească criteriile corespunzătoare şi să se transforme într-o politică 

intersectorială conform politicilor şi principiilor europene în domeniu. În acest sens se consideră 

oportună orientarea eforturilor tuturor factorilor implicaţi în proces şi a resurselor necesare spre 

realizarea obiectivului general şi obiectivelor specifice prevăzute în prezenta Strategie. 

3. Obiectivul general şi obiectivele specifice 
În contextul prezentei Strategii, atingerea obiectivelor propuse are următoarele 

premise/precondiţii:  

1) politica de dezvoltare regională în Republica Moldova ţine cont de prevederile Politicii 

de coeziune a Uniunii Europene, precum şi de cele ale Acordului de Asociere Republica Moldova 

– Uniunea Europeană şi ale Planului de acţiuni aferent acestuia. În acelaşi timp, Republica 

Moldova nu este la momentul actual stat membru al Uniunii Europene şi nu are acces la fondurile 

structurale ale acesteia. Din aceste considerente, implementarea prezentei Strategii depinde de 

contextul şi posibilităţile de dezvoltare ale ţării, precum şi de fondurile disponibile/accesibile. Cu 

toate acestea, concordanţa cu standardele Uniunii Europene şi aspiraţiile de asigurare a unei 

coeziuni economice, sociale şi teritoriale – trei dimensiuni esenţiale pentru asigurarea unei 

dezvoltări regionale durabile – vor sta la baza promovării şi implementării prezentei Strategii; 

2) pornind de la faptul că obiectivele Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 

2013–2015 nu au putut fi atinse integral în această perioadă, prezenta Strategie nu prezintă o nouă 

paradigmă a dezvoltării regionale în Republica Moldova, însă pledează pentru o continuitate în 

promovarea paradigmei de dezvoltare regională existente, accentul fiind plasat pe 

eficientizarea şi asigurarea durabilităţii eforturilor depuse şi a mecanismelor create; 

3) strategiile de dezvoltare regională la nivel de regiuni vor fi ajustate, din perspectiva 

conceptuală şi a cadrului temporal, la prezenta Strategie, cu includerea unor aspecte sau 

priorităţi de dezvoltare specifice pentru regiunea respectivă. În acest sens, prezenta Strategie 

trasează liniile directoare de dezvoltare regională la nivel de ţară, iar strategiile de dezvoltare 

regională le vor transpune la nivel regional, oferind pîrghiile necesare pentru a asigura realizarea 

obiectivului general, însă prin prisma valorificării potenţialului şi specificului regiunii; 

4) în acest context, dezvoltarea regională în sine nu presupune un domeniu aparte, ci, mai 

degrabă, un efort conjugat de integrare şi sinergizare a politicilor sectoriale, apărînd necesitatea 

planificării integrate atît la nivel regional, cît şi la nivel naţional. Caracterul multisectorial al 

prezentei Strategii impune integrarea priorităţilor şi tendinţelor sectoriale în politica de dezvoltare 

regională în vederea asigurării unui cadru coerent de dezvoltare durabilă a regiunilor; 

5) implementarea eficientă a prezentei Strategii implică asigurarea unei coordonări 

(multisectoriale) eficiente de către Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, cu 

suportul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, la nivel interministerial. În acelaşi 

timp, se va ţine cont de mandatul ministerelor de resort în promovarea politicilor sectoriale, 

valorificînd potenţialul ministerelor şi al instituţiilor participante atît la nivel naţional, cît şi 

regional. Acest lucru va fi asigurat prin utilizarea intervenţiilor, eforturilor, competenţelor 

instituţiilor participante, precum şi a fondurilor în gestiunea şi perfecţionarea mecanismului de 

atragere a investiţiilor şi de finanţare multisectorială a implementării prezentei Strategii; 
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6) la nivel regional, consiliile regionale pentru dezvoltare şi agenţiile de dezvoltare regională 

sînt pilonii principali care asigură planificarea multisectorială şi coordonarea eficientă a 

implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională şi a prezentei Strategii la nivel de 

regiuni, inclusiv implementarea investiţiilor şi proiectelor de anvergură regională. Acest aspect 

impune, pe de o parte, extinderea (revizuirea) mandatului şi consolidarea continuă a capacităţilor 

consiliilor regionale pentru dezvoltare, ale agenţiilor de dezvoltare regională în domeniul 

coordonării multisectoriale, precum şi consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale în 

domeniul gestionării eficiente a proiectelor de anvergură regională. Pe de altă parte, aspectul dat 

necesită o deschidere a ministerelor şi a instituţiilor participante la implementarea prezentei 

Strategii şi/sau a celor sectoriale în profil teritorial.  

În definirea viziunii strategice pentru perioada 2016–2020 au fost luate în calcul constatările 

şi tendinţele expuse în analiza socioeconomică a regiunilor de dezvoltare, contextul regional şi 

internaţional existent şi previziunile de dezvoltare ulterioare. Un alt aspect care a fost luat în 

considerare la elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională sînt rezultatele evaluării 

intermediare ale implementării prezentei Strategii şi Strategiei naţionale de dezvoltare regională 

pentru anii 2013–2015 şi măsura în care au fost atinse obiectivele incluse în aceste documente 

strategice. 

Etapele anterioare în implementarea politicii de dezvoltare regională au fost, în mare parte, 

axate pe constituirea cadrului de funcţionare şi pe crearea pîrghiilor necesare unei abordări 

intersectoriale. Complexitatea acestui proces, precum şi perioada relativ scurtă de realizare a 

acestuia au subliniat necesitatea de a eficientiza procesul şi de a consolida unele aspecte ce ţin de 

cadrul instituţional şi normativ. În acelaşi timp, la baza orientării strategice a documentelor de 

politici anterioare au stat prevederile Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova, şi anume dezvoltarea echilibrată şi durabilă în toate regiunile de 

dezvoltare. Întrucît obiectivul nu a fost atins integral, procesul dat presupune un exerciţiu de lungă 

durată, care va fi continuat şi prin implementarea prezentei Strategii.  

În acest context, ţinînd cont de angajamentul de a asigura continuitatea paradigmei prin 

valorificarea potenţialului social, economic şi teritorial la nivel naţional şi regional, obiectivul 

general al prezentei Strategii este: 

  

Dezvoltarea echilibrată şi durabilă asigurată în toate regiunile de dezvoltare ale 

Republicii Moldova  

  

Obiectivul general va fi atins prin realizarea a trei obiective specifice:  

1) asigurarea accesului la servicii şi utilităţi publice calitative; 

2) asigurarea creşterii economice sustenabile în regiuni; 

3) îmbunătăţirea guvernanţei în domeniul dezvoltării regionale. 
Prezenta Strategie îşi propune sinergizarea eforturilor pentru atingerea următoarelor 

rezultate: 

a) nivel de trai al populaţiei din regiuni îmbunătăţit; 

b) disparităţi regionale diminuate; 

c) coeziune teritorială asigurată; 

d) proces migraţional din regiuni redus. 

Progresul de realizare a obiectivului general al prezentei Strategii va fi cuantificat prin 

estimarea următorilor indicatori: 

– PIB-ul regional; 

– nivelul de sărăcie în regiuni; 

– indicele de disparitate; 

– nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Obiectivul specific nr.1. Asigurarea accesului la servicii şi utilităţi publice calitative 
Obiectivul contribuie la dezvoltarea infrastructurii de importanţă regională şi locală pentru 

sporirea coeziunii teritoriale şi diminuarea disparităţilor regionale. În acelaşi timp, datorită 

importanţei infrastructurii vizate pentru beneficiarii finali, prin implementarea măsurilor care duc 

lex:LPLP20061228438
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la realizarea obiectivului se urmăreşte asigurarea coeziunii sociale a regiunilor. Obiectivul dat 

include şi măsuri care urmăresc eficientizarea modului de organizare a serviciilor publice, în 

particular a regionalizării serviciilor de gestionare a deşeurilor solide, de alimentare cu apă şi de 

canalizare. Deşi anumite practici în acest sens au fost iniţiate în localităţile-pilot din Republica 

Moldova, prin diferite forme, inclusiv întreprinderi intercomunale, mai sînt totuşi necesare 

intervenţii de sporire a gradului de informare a administraţiei publice locale şi a populaţiei, precum 

şi de extindere şi consolidare a serviciilor publice de gestionare a deşeurilor solide, de alimentare 

cu apă şi de canalizare.  

Totodată Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor îşi propune să asigure 

colaborarea cu alte proiecte, implementate de alţi parteneri, prin crearea unei platforme de 

coordonare, comunicare şi monitorizare a proiectelor implementate, ceea ce conduce la asigurarea 

accesului la servicii şi utilităţi publice calitative în regiuni. 

Rezultate scontate: 
1) servicii publice eficientizate de gestionare a deşeurilor solide, de alimentare cu apă şi de 

canalizare, de dezvoltare regională şi locală şi de eficienţă energetică în clădirile publice; 

2) beneficiari ai serviciilor publice calitative de gestionare a deşeurilor solide, de alimentare 

cu apă şi de canalizare, ai drumurilor regionale şi locale, precum şi ai serviciilor de eficienţă 

energetică în clădiri publice sînt locuitorii regiunilor de dezvoltare; 

3) cooperare intercomunală în prestarea serviciilor publice de gestionare a deşeurilor solide, 

de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile selectate, îmbunătăţită. 

Măsura 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de importanţă regională şi locală 
Avînd la bază programele regionale sectoriale în domeniul serviciilor de gestionare a 

deşeurilor solide, de alimentare cu apă şi de canalizare, al eficienţei energetice în clădirile publice, 

această măsură implică atît consolidarea fundamentării intervenţiilor în baza disparităţilor 

regionale, cît şi lucrări de extindere şi consolidare a serviciilor respective. Acestea sînt orientate 

spre dezvoltarea infrastructurii fizice şi a infrastructurii sociale de importanţă regională şi locală.  

1.1.1. Elaborarea metodologiei cu privire la identificarea şi estimarea disparităţilor 

regionale. 

1.1.2. Acordarea sprijinului în dezvoltarea portofoliului de proiecte în cele 4 domenii: 

gestionarea deşeurilor solide, eficienţa energetică, drumurile regionale şi locale şi alimentarea cu 

apă şi canalizarea. 

1.1.3. Implementarea portofoliului de proiecte prioritare de dezvoltare regională aprobate în 

Documentul unic de program în domeniile: gestionarea deşeurilor solide, eficienţa energetică, 

dezvoltarea regională şi locală, alimentarea cu apă şi canalizarea. 

1.1.4. Monitorizarea şi evaluarea internă a implementării proiectelor de dezvoltare regională. 

Măsura 1.2. Dezvoltarea principiilor de regionalizare a serviciilor publice în domeniile 

gestionării deşeurilor solide şi al alimentării cu apă şi canalizării implică acţiuni orientate spre 

eficientizarea serviciilor publice prin implementarea mecanismelor de cooperare intercomunală în 

aceste domenii. Întrucît acest mecanism a fost lansat doar în localităţile-pilot, măsura dată include 

acţiuni menite să sensibilizeze comunităţile asupra beneficiilor implementării unor astfel de 

mecanisme, să promoveze conceptul şi să consolideze mecanismele date.  

1.2.1. Sensibilizarea comunităţilor în privinţa cooperării intercomunale în domeniile 

gestionării deşeurilor solide şi al eficienţei energeticii. 

1.2.2. Elaborarea şi aprobarea unui plan de acţiuni privind descentralizarea şi regionalizarea 

serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. 

1.2.3. Determinarea criteriilor de cooperare intercomunitară şi de regionalizare în sectoarele 

alimentării cu apă şi canalizării şi al gestionării deşeurilor solide.  

Obiectivul specific nr.2. Asigurarea creşterii economice sustenabile în regiuni 
Acest obiectiv contribuie la asigurarea coeziunii economice şi valorificarea potenţialului 

economic. Caracterul convergent al acestui obiectiv este reflectat prin măsurile care vizează 

aspectul inovativ şi adaptabilitatea economică. Obiectivul conţine un set de măsuri cu un caracter 

complex, menite să asigure premisele de ordin economic pentru o dezvoltare durabilă în regiuni, 

care nu pot fi atinse decît prin cooptarea în acest proces a ministerelor partenere, în a căror 
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competenţe intră dezvoltarea economică. În condiţiile creşterii preconizate şi sustenabile a 

economiei, cota industriei şi gospodăriilor agricole urmează să ocupe o poziţie prioritară, astfel 

asigurînd securitatea, autosuficienţa şi independenţa pieţei interne faţă de cea externă. Obiectivele 

propuse vor tinde spre crearea unui sistem prin care orice regiune de dezvoltare va avea 

posibilitatea să dispună de o specializare economică proprie de producere şi/sau de servicii, ţinînd 

cont de resursele proprii şi de cele atrase din investiţii şi asistenţă tehnică. La rîndul său, 

funcţionarea lor în comun va contribui la acoperirea necesităţilor regiunilor care sînt lipsite de 

anumite resurse. 

Identificarea oraşelor cu potenţial de creştere economică reprezintă una dintre etapele 

necesare pentru impulsionarea proceselor economice, optimizîndu-se alocarea finanţării, întrucît 

impactul politicii date are un efect asupra localităţilor din zona adiacentă, dar şi asupra regiunii. 

Măsurile date au şi menirea de a crea un climat favorabil pentru atragerea investiţiilor, inclusiv 

măsurile orientate spre diversificarea serviciilor ce au ca scop susţinerea afacerilor şi promovarea 

antreprenoriatului în regiune. 

De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor îşi propune să asigure 

cooperarea cu alte proiecte, implementate în acest domeniu de alţi parteneri, prin crearea unei 

platforme de coordonare, comunicare şi monitorizare a proiectelor implementate, ceea ce 

contribuie la asigurarea creşterii economice în regiuni.  

Rezultate scontate: 
1) potenţial economic al regiunilor valorificat; 

2) atractivitate investiţională a regiunilor sporită; 

3) infrastructură de afaceri valorificată; 

4) potenţial turistic al regiunilor majorat. 

Măsura 2.1. Conceptualizarea reţelei de centre urbane 
Această măsură presupune activităţi menite să identifice şi să clarifice conceptul de centre 

urbane cu potenţial de dezvoltare economică competitivă şi orientarea proiectelor investiţionale 

către consolidarea infrastructurii acestora, astfel încît să impulsioneze procesele economice în 

regiuni.  

2.1.1. Elaborarea şi aprobarea analizei ex ante privind identificarea centrelor urbane de 

dezvoltare. 

2.1.2. Elaborarea programului cu privire la realizarea politicii publice privind centrele 

urbane de dezvoltare. 

2.1.3. Ajustarea documentelor de politici sectoriale la prevederile politicii publice privind 

centrele urbane de dezvoltare. 

Măsura 2.2. Consolidarea şi dezvoltarea economiei regionale 
Măsura respectivă presupune acţiuni menite să diversifice structura activităţii economice a 

regiunilor, implicînd atît orientarea antreprenorilor către sectoarele producătoare ale economiei şi 

valorificarea potenţialului, dar şi impulsionarea utilizării metodelor inovative în activitatea 

antreprenorială; acţiuni direcţionate spre asigurarea unei planificări strategice sectoriale în 

domeniul dezvoltării economice regionale, inclusiv prin consolidarea infrastructurii de susţinere a 

afacerilor (de exemplu, incubatoare de afaceri, parcuri industriale) în fiecare regiune de dezvoltare. 

În baza acestei planificări se va acorda suport în implementarea unor proiecte prioritare care 

contribuie la dezvoltarea economica a regiunilor. 

2.2.1. Elaborarea programelor regionale sectoriale în domeniul dezvoltării economice pentru 

fiecare regiune de dezvoltare. 

2.2.2. Identificarea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte de susţinere a activităţii 

economice în regiuni. 

2.2.3. Implementarea portofoliului de proiecte prioritare în domeniul susţinerii dezvoltării 

sectorului privat, aprobate în Documentul unic de program în domeniul economic. 

2.2.4.Monitorizarea şi evaluarea internă a implementării proiectelor de dezvoltare regională 

în domeniul economic. 

Măsura 2.3. Consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii turistice în regiunile de 

dezvoltare 
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Această măsură implică acţiuni menite să asigure dezvoltarea sau consolidarea infrastructurii 

necesare pentru a spori accesibilitatea către obiectivele turistice, dar şi pentru atragerea turiştilor 

în regiuni. Măsura cuprinde şi acţiuni orientate spre planificarea strategică sectorială şi 

valorificarea potenţialului turistic al regiunilor, reabilitarea şi amenajarea obiectivelor şi 

infrastructurii turistice existente, precum şi orientarea activităţii turistice către zonele rurale.  

2.3.1. Elaborarea programelor regionale sectoriale de dezvoltare a turismului în regiunile de 

dezvoltare. 

2.3.2. Identificarea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte în domeniul turismului. 

2.3.3. Implementarea proiectelor ce ţin de reabilitarea obiectivelor şi infrastructurii turistice 

incluse în Documentul unic de program. 

2.3.4. Monitorizarea şi evaluarea internă a implementării proiectelor de dezvoltare regională 

în domeniul turistic în regiuni. 

Obiectivul specific nr.3. Îmbunătăţirea guvernanţei în domeniul dezvoltării regionale 
Obiectivul presupune eficientizarea procesului de coordonare interministerială, precum şi a 

implementării politicii de dezvoltare regională la nivel naţional şi regional. Imperativul atingerii 

acestui obiectiv este justificat atît de carenţele de ordin administrativ, cît şi de aspectele legislative 

care nu au fost armonizate cu tendinţele de dezvoltare. Etapele iniţiale ale dezvoltării regionale au 

asigurat definirea unui cadru instituţional al dezvoltării regionale, care poate fi ajustat în 

conformitate cu evoluţia procesului care nu este dependent de prevederile juridice sau 

constituţionale rigide. În baza recomandărilor vor fi modificate şi completate atît actele legislative, 

cît şi normative, inclusiv prin actualizarea corespunzătoare a manualelor operaţionale, 

instrucţiunilor, precum şi a altor documente normative ale politicii de dezvoltare regională. De 

asemenea urmează a fi introduse modificări şi specificări cu privire la funcţionarea unor 

mecanisme, cooperarea intercomunală şi interregională în cadrul procesului de planificare 

integrată a dezvoltării regionale, luîndu-se în considerare principiile nondiscriminatorii şi ale 

egalităţii de gen. 

Caracterul intersectorial al politicii de dezvoltare regională şi implicarea unui spectru larg 

de factori de decizie necesită atît consolidarea cooperării, cît şi sinergizarea eforturilor tuturor 

actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare regională, în particular în implementarea strategiilor 

regionale, sectoriale, precum şi a proiectelor de anvergură regională. În acest sens, consolidarea 

continuă a capacităţilor instituţionale ale consiliilor regionale pentru dezvoltare şi agenţiilor de 

dezvoltare regională este esenţială. Pentru a asigura simţul proprietăţii şi un management eficient 

al proiectelor de dezvoltare regională au fost incluse măsuri care vizează consolidarea capacităţii 

actorilor locali (administraţia publică locală) şi regionali în gestionarea acestor proiecte. În aceleaşi 

timp, avînd în vedere implementarea reformei de descentralizare şi creştere treptată a 

competenţelor administraţiilor publice locale, realizarea acestui obiectiv devine o necesitate în 

procesul de dezvoltare regională. Abilitatea autorităţilor publice locale de a participa efectiv la 

dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionale necesită creşterea autonomiei lor. 

Implementarea cu succes a politicii de descentralizare şi autonomiei locale va asigura sporirea 

capacităţilor instituţionale ale administraţiei publice locale pentru implementarea politicii şi a 

proiectelor de dezvoltare regională. 

Obiectivul dat îşi propune atît eficientizarea dialogului la nivel interministerial, cît şi 

cooptarea partenerilor de dezvoltare în acest proces. În cadrul acestui obiectiv au fost incluse şi 

măsuri care vizează perfecţionarea mecanismului de finanţare şi eficientizare a procesului de 

alocare a resurselor financiare pentru proiecte şi iniţiative de anvergură regională. În prezent, 

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională este unicul instrument care este dedicat 

implementării politicii de dezvoltare regională. Totuşi, avînd în vedere caracterul multisectorial şi 

regional al proiectelor, este vizată sinergizarea finanţărilor şi din alte fonduri, naţionale şi 

internaţionale. Ca prim exerciţiu în acest sens au fost elaborate programele regionale sectoriale, 

care au facilitat procesul de prioritizare şi au îmbunătăţit coordonarea în identificarea şi elaborarea 

proiectelor regionale. Aceste activităţi urmează a fi consolidate în continuare şi instituţionalizate 

pe parcursul perioadei de implementare a prezentei Strategii. În acelaşi timp se propune 
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îmbunătăţirea statisticii regionale, precum şi a mecanismului de monitorizare şi evaluare a 

implementării strategiilor de dezvoltare regională la nivel naţional şi regional. 

Rezultate scontate: 
1) arie de acoperire a politicii regionale extinsă; 

2) cooperare interministerială eficientă asigurată; 

3) competenţe şi capacităţi ale consiliilor regionale pentru dezvoltare şi agenţiilor de 

dezvoltare regională în coordonarea multisectorială şi implementarea eficientă a prezentei Strategii 

şi a strategiei de dezvoltare regională, la nivel de regiuni, consolidate; 

4) capacităţi ale administraţiei publice locale în implementarea proiectelor regionale, 

consolidate; 

5) sistem de finanţare a proiectelor în domeniul de dezvoltare, îmbunătăţit. 

Măsura 3.1. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul dezvoltării 

regionale şi celui aferent  
Acţiunile cuprinse în această măsură presupun modificări ale cadrului legislativ, ajustate la 

prevederile Planului de acţiuni al Acordului de Asociere Uniunea Europeană – Republica 

Moldova, şi implementarea acestora. Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional este, 

de asemenea, o activitate inclusă în această măsură şi este menită să faciliteze procesul de 

planificare. Întrucît se vizează şi eficientizarea proceselor operaţionale, măsura dată include acţiuni 

direcţionate spre perfecţionarea sistemului de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională. 

3.1.1. Modificarea şi completarea Legii privind dezvoltarea regională. 

3.1.2. Armonizarea prevederilor Legii cu privire la statistică cu prevederile Legii cu privire 

la dezvoltarea regională. 

3.1.3. Ajustarea cadrului normativ aferent politicii de dezvoltare regională. 

3.1.4. Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional. 

3.1.5. Îmbunătăţirea sistemului de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională. 

3.1.6. Desfăşurarea apelului de propuneri de proiecte. 

3.1.7. Elaborarea Documentului unic de program. 

Măsura 3.2 Consolidarea cadrului instituţional şi a potenţialului administrativ 
Măsura cuprinde acţiuni ce implică facilitarea dialogului şi a cooperării instituţiilor la nivel 

naţional, regional şi local. În acelaşi timp, pentru a asigura o înaltă performanţă a cadrului 

instituţional, măsura include activităţi orientate spre consolidarea capacităţilor actorilor la nivel 

local şi regional în baza necesităţilor şi a tendinţelor de dezvoltare. 

Continuarea procesului de incluziune teritorială urmează să fie asigurată prin 

instituţionalizarea regiunilor de dezvoltare municipiul Chişinău şi UTA Găgăuzia, dar şi prin 

eficientizarea instituţiilor existente. 

3.2.1. Eficientizarea cooperării şi coordonării interministeriale şi la nivel regional. 

3.2.2. Evaluarea necesităţilor de consolidare a capacităţilor actorilor la nivel local şi regional. 

3.2.3. Elaborarea programului de instruire. 

3.2.4. Consolidarea capacităţilor actorilor la nivel local şi regional în conformitate cu 

Programul de instruire. 

3.2.5. Consolidarea capacităţii instituţionale a Agenţiei de Dezvoltare Regională UTA 

Găgăuzia (nou-formată). 

Măsura 3.3. Eficientizarea sistemului de monitorizare şi evaluare a implementării 

prezentei Strategii 
Implică o serie de acţiuni complexe menite să asigure mecanismele necesare, dar şi să 

optimizeze procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională. Acţiunile vor presupune 

şi cooperarea instituţiilor atît în procesul de planificare şi implementare, cît şi în procesul de 

monitorizare şi evaluare, astfel urmărindu-se şi îmbunătăţirea statisticii regionale. 

3.3.1. Îmbunătăţirea statisticii în domeniul dezvoltării regionale. 

3.3.2. Elaborarea cadrului de reglementare cu privire la monitorizarea şi evaluarea procesului 

de dezvoltare regională. 

3.3.3. Elaborarea rapoartelor anuale cu privire la implementarea prezentei Strategii şi 

prezentarea acestora Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale. 
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Realizarea obiectivelor specifice se bazează pe utilizarea unor mecanisme clar definite, a 

căror implementare este reflectată în următoarele documente: Planul de acţiuni privind realizarea 

prezentei Strategii, Documentul unic de program, planurile operaţionale regionale. 

  
Riscuri evaluate în contextul realizării obiectivului general şi a celor specifice 

  

Riscul Gradul Probabilitatea 

de apariţie 

Politic 

Mediul politic nesigur Mediu Medie 

Lipsa voinţei politice de a implementa reformele (reforma 

administrativ-teritorială/de descentralizare) 

Mare Mare 

Imposibilitatea demarării procesului de dezvoltare regională în 

Transnistria 

Mediu Mare 

Gradul sporit al corupţiei ce poate submina implementarea 

politicii 

Mare Mediu 

Economic 

Criza economică care poate afecta implementarea eficientă a 

politicii de dezvoltare regională şi a proiectelor aferente 

Mare Foarte mare 

Migraţia continuă a populaţiei economic active Mediu Mare 

Operaţional 

Capacităţile limitate ale guvernării de a realiza în mod oportun şi 

conform aşteptărilor consecutivitatea reformelor 

Mediu Scăzut 

Lipsa capacităţilor şi a încrederii la nivel local de a dezvolta 

parteneriate 

Mediu Foarte mare 

Capacităţile limitate ale administraţiei publice locale de a 

administra proiecte de anvergură 

Mediu Mediu 

Cooperarea interministerială insuficientă Mediu Scăzut 

De mediu 

Schimbarea climei şi calamităţi naturale Mare Mediu 

  

4. Cadrul instituţional. Etapele de implementare 
Procesul de implementare a prezentei Strategii este divizat convenţional în 2 etape:  

1) etapa întîi (2016–2018): etapă tranzitorie spre o nouă paradigmă a dezvoltării regionale, 

cu un cadru temporal estimativ de 3 ani; 

2) etapa a doua (2018–2020): realizarea politicii de dezvoltare regională în Republica 

Moldova este un proces intersectorial integrat şi unitar de planificare, gestionare şi coordonare.  

Prima etapă de implementare a prezentei Strategii va respecta, în mare parte, modalitatea de 

realizare a politicii de dezvoltare regională conform abordării actuale. O componentă importantă 

a acestei etape va consta în realizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 

cu suportul partenerilor externi de dezvoltare, a activităţilor planificate conform obiectivului 

specific nr.3. Pentru realizarea acestui obiectiv urmează să fie realizate activităţi de modificare şi 

perfecţionare a cadrului legislativ şi a procedurilor instituţionale, astfel încît să se asigure toate 

condiţiile necesare pentru a trece la o nouă paradigmă a dezvoltării regionale în Republica 

Moldova. În mod practic, aceasta va presupune:  

a) perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ al politicii de dezvoltare regională, definirea 

termenilor menţionaţi anterior şi clarificarea competenţelor şi atribuţiilor cadrului instituţional;  

b) perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ cu privire la regionalizarea serviciilor; 

c) consolidarea capacităţilor actorilor de nivel local şi regional în gestionarea proiectelor;  

d) elaborarea şi aprobarea reglementărilor legale necesare pentru consolidarea dialogului 

interinstituţional şi a cooperării instituţiilor implicate în implementarea politicii regionale la nivel 

naţional, regional şi local. 

În etapa a doua urmează a fi puse în aplicare măsurile şi activităţile pentru toate obiectivele 

specifice în baza noii paradigme a dezvoltării regionale. Va fi anunţat un nou apel de propuneri de 
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proiecte pentru elaborarea Documentului unic de program pentru 2019–2021. Propunerile de 

proiecte se vor încadra în măsurile şi activităţile propuse în legătură cu obiectivul general şi cu 

cele specifice. În această etapă va creşte semnificativ rolul de coordonator al Consiliului Naţional 

de Coordonare a Dezvoltării Regionale, care urmează, conform noii abordări, să asigure caracterul 

intersectorial integrat al proiectelor de dezvoltare, finanţarea integrată a proiectelor din diferite 

surse, planificarea implementării lor şi gestionarea în comun a proiectelor de către diferite structuri 

şi instituţii.  

În funcţie de etapele planificate de realizare, cadrul instituţional al implementării prezentei 

Strategii va cuprinde un spectru larg de instituţii şi parteneri amplasaţi la diferite niveluri de 

administrare.  

În cadrul primei etape de implementare a prezentei Strategii, cadrul instituţional va păstra, 

în principiu, configuraţia actuală stabilită de cadrul legislativ şi normativ existent şi va fi constituit 

din instituţii amplasate la nivel central, regional şi local. Această etapă tranzitorie va fi utilizată în 

vederea pregătirii modificărilor şi completărilor cadrului de reglementare, inclusiv prin ajustarea 

cadrului legislativ-normativ al Republicii Moldova la prevederile acquis-ului comunitar.  

La nivel central, Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale va asigura în 

continuare coordonarea implementării politicii de dezvoltare regională şi a prezentei Strategii. 

Structura instituţională a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale nu va suferi 

modificări. La nivel de competenţă, Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale va 

asigura în continuare aprobarea, promovarea şi coordonarea la nivel naţional a obiectivelor politicii 

de dezvoltare regională. În acest sens, Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

va asigura aprobarea, promovarea şi coordonarea instrumentelor de implementare a politicii de 

dezvoltare regională, coordonarea mecanismelor financiare de dezvoltare regională, de asemenea 

va supraveghea şi va controla modul de utilizare a mijloacelor Fondului Naţional pentru 

Dezvoltare Regională. 

Pentru prima etapă de implementare a prezentei Strategii, rolul principal de autoritate 

centrală de implementare a politicii de dezvoltare regională va continua să fie îndeplinit de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Acesta va fi principala instituţie responsabilă 

de realizarea procesului de dezvoltare regională la nivel naţional. Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Construcţiilor va asigura planificarea anuală, monitorizarea şi evaluarea implementării prezentei 

Strategii, gestionarea Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, precum şi determinarea 

priorităţilor naţionale de dezvoltare regională în colaborare cu Consiliul Naţional de Coordonare 

a Dezvoltării Regionale, consiliile regionale pentru dezvoltare, precum şi cu alte ministere. 

Ministerul va promova şi va implementa politicile de dezvoltare regională în conformitate cu 

prevederile prezentei Strategii, de asemenea va informa Consiliul Naţional de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale şi Guvernul despre procesul dezvoltării regionale, progresul realizat, 

impedimentele de ordin legislativ şi procedural şi va iniţia acţiuni de modificare şi perfecţionare a 

cadrului legislativ şi procedural pe domeniu. Rapoartele anuale prezentate Guvernului şi 

Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale vor include evaluarea implementării 

prezentei Strategii şi a Documentului unic de program în baza analizelor agregate şi a datelor de 

monitorizare colectate la nivel regional. 

La nivel regional, pentru prima etapă de implementare a prezentei Strategii, consiliile 

regionale pentru dezvoltare vor continua să asigure rolul de coordonare şi promovare a obiectivelor 

politicii de dezvoltare regională. În acest sens, consiliile regionale pentru dezvoltare vor coordona 

şi vor monitoriza procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor 

operaţionale, vor contribui la mobilizarea resurselor regionale în scopul dezvoltării stabile şi 

durabile a localităţilor din regiune, avînd drept obiectiv îmbunătăţirea maximă a condiţiilor de trai 

pe întreg teritoriul regiunii de dezvoltare, vor contribui la definirea scopurilor şi priorităţilor în 

domeniul dezvoltării social-economice a regiunii respective, vor asigura coordonarea planificării 

şi implementării obiectivelor de dezvoltare regională din cadrul regiunii de dezvoltare. 

Agenţiile de dezvoltare regională vor continua să asigure rolul de coordonatori ai 

implementării prezentei Strategii la nivel regional. În acest sens, în conformitate cu prevederile 

prezentei Strategii, agenţiile de dezvoltare regională vor asigura elaborarea analizelor situaţiei 



110  

social-economice din regiunea de dezvoltare respectivă, elaborarea strategiilor de dezvoltare 

regională, a planurilor operaţionale şi a planurilor anuale de implementare, vor asigura promovarea 

şi mobilizarea resurselor pentru implementarea acestora, vor monitoriza şi vor evalua procesul de 

implementare a programelor şi proiectelor menite să asigure realizarea obiectivelor Strategiei de 

dezvoltare regională şi Planului operaţional regional, vor întreprinde măsuri de acordare a 

suportului informaţional, metodologic şi consultativ autorităţilor administraţiei publice locale în 

vederea implicării în procesul de dezvoltare echilibrată şi durabilă a regiunilor. 

La nivel local, autorităţile administraţiei publice locale, comunităţile urbane şi rurale, 

organizaţiile din mediul asociativ şi privat vor fi principalii beneficiari ai proiectelor de dezvoltare 

regională. Pentru prima etapă de realizare a prezentei Strategii, administraţiile publice locale vor 

fi furnizorii principali de propuneri de proiecte, dar şi principalii parteneri ai procesului de 

implementare a proiectelor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  

În etapa a doua de implementare a prezentei Strategii, configuraţia cadrului instituţional şi 

spectrul atribuţiilor şi responsabilităţilor instituţiilor implicate în proces urmează să fie modificate 

şi completate în conformitate cu prevederile cadrului legislativ şi normativ modificat şi ajustat. 

Politica de dezvoltare regională în Republica Moldova se va realiza printr-un proces intersectorial 

integrat şi unitar de planificare, gestionare şi coordonare. Procesul de dezvoltare regională va fi 

corelat cu prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, cu 

Programul de activitate al Guvernului şi documentele de politici sectoriale. Schematic, acest 

proces va avea următoarea configuraţie: 

  

 
  

Pentru a asigura realizarea prevederilor prezentei Strategii în etapa a doua, liniile directoare 

care vor ghida modificările în cadrul de politici de dezvoltare, la nivel legislativ şi normativ, vor 

fi:  

1) cadrul instituţional de implementare a prezentei Strategii va include un număr mare de 

instituţii amplasate la nivel central, regional şi local, între care să se realizeze un dialog permanent, 

precum şi un schimb continuu de informaţii şi coordonări; 
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2) la nivel central, rolul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale de 

coordonator al implementării politicii de dezvoltare regională şi a prezentei Strategii urmează să 

fie amplificat şi consolidat în vederea valorificării tuturor competenţelor atribuite din punct de 

vedere strategic şi financiar. Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale va asigura 

în continuare competenţa generală privind aprobarea, promovarea şi coordonarea la nivel naţional 

a obiectivelor politicii de dezvoltare regională. Misiunea Consiliului Naţional de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale constă în asigurarea unui proces integrat de implementare a politicii de 

dezvoltare regională, în care sînt corelate, în cea mai eficientă manieră, priorităţile naţionale 

stabilite în principalele documente strategice ale Guvernului cu politicile elaborate de către 

organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu angajamentele internaţionale 

asumate şi cu cadrul de resurse interne şi externe; 

3) pentru Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale urmează a fi stabilite 

inclusiv următoarele atribuţii:  

a) coordonarea elaborării şi monitorizarea implementării prezentei Strategii, a Documentului 

unic de program şi a altor documente strategice; 

b) corelarea priorităţilor strategice ce derivă din documentele de politici sectoriale cu 

acţiunile întreprinse de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în 

domeniul dezvoltării regionale pentru realizarea acestor priorităţi; 

c) aprobarea, promovarea şi coordonarea instrumentelor de implementare a politicii de 

dezvoltare regională; 

d) asigurarea sinergiei efortului financiar al diferitor fonduri naţionale administrate de 

structuri ministeriale; 

e) asigurarea dialogului permanent dintre factorii decizionali implicaţi în procesul 

dezvoltării regionale şi alte structuri preocupate de procesul de dezvoltare naţională;  

f) asigurarea corelării politicilor elaborate cu angajamentele internaţionale asumate de către 

Guvern, în special cu agenda de integrare europeană; 

g) asigurarea corelării programelor de asistenţă externă cu priorităţile strategice identificate 

în prezenta Strategie; 

h) asigurarea elaborării de către autorităţile publice centrale a politicilor sectoriale şi 

intersectoriale din perspectiva dezvoltării regionale echilibrate şi analiza tendinţelor în dezvoltarea 

regiunilor; 

i) asigurarea dialogului permanent cu societatea civilă şi partenerii de dezvoltare ai ţării, 

inclusiv prin intermediul diverselor structuri de cooperare create la nivel naţional; 

j) asigurarea soluţionării disputelor aferente procesului de implementare a politicii de 

dezvoltare regională şi atingerea unui consens cu privire la subiectele abordate; 

4) rolul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în calitate de autoritate centrală 

de implementare a politicii de dezvoltare regională urmează să fie consolidat, fiindu-i atribuite 

competenţe interministeriale şi de coordonare şi monitorizare a tuturor intervenţiilor în regiunile 

de dezvoltare, astfel încît să fie asigurată evaluarea nivelului de dezvoltare a regiunilor de 

dezvoltare şi să fie implementate principiile politicii de coeziune ale Uniunii Europene. Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va fi principala instituţie responsabilă de realizarea 

procesului de dezvoltare regională la nivel naţional, dar în procesul de planificare anuală, 

monitorizare şi evaluare a implementării prezentei Strategii, precum şi în determinarea priorităţilor 

naţionale de dezvoltare regională, vor fi implicate şi ministerele, şi structurile ministeriale care vor 

avea tangenţe cu proiectele de dezvoltare regională incluse în Documentul unic de program; 

5) la nivel regional, urmează să fie modificate şi completate actele legislative şi normative 

care reglementează activităţile consiliilor regionale pentru dezvoltare în scopul sporirii rolului lor 

de coordonatori principali ai implementării strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor 

operaţionale regionale; 

6) agenţia de dezvoltare regională urmează să obţină autonomie funcţională şi financiară, iar 

rolul acesteia în implementarea proiectelor de dezvoltare regională să fie direcţionat doar spre 

monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a acestor proiecte. Agenţiile de dezvoltare 

regională vor transfera integral atribuţiile de realizare a proiectelor către administraţiile publice 
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locale şi alţi actori locali. Totodată creşterea autonomiei funcţionale a agenţiilor de dezvoltare 

regională va permite delegarea către acestea a atribuţiilor de implementare a proiectelor 

interregionale complexe; 

7) în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională urmează să fie incluse 

şi structurile desconcentrate ale ministerelor de ramură care sînt implicate în realizarea unor 

proiecte de dezvoltare regională pe domenii conexe legate de protecţia mediului, dezvoltarea 

infrastructurii de utilităţi publice şi comunicaţii sau a proiectelor de dezvoltare a serviciilor 

publice; 

8) la nivel local, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile din mediul asociativ 

şi privat vor fi în continuare principalii beneficiari ai proiectelor de dezvoltare regională, însă rolul 

lor urmează să fie consolidat şi amplificat astfel încît aceşti actori să devină principalii responsabili 

de implementarea proiectelor de dezvoltare regională; 

9) relaţiile dintre instituţiile şi factorii decizionali implicaţi în proces urmează să fie ghidate 

de prevederile prezentei Strategii, iar gradul de realizare a acestor prevederi va fi evaluat printr-un 

sistem de monitorizare bazat pe raportări de rezultate. 

Schematic, cadrul instituţional de implementare a prezentei Strategii include:  

  

 
  

5. Mecanisme de monitorizare şi evaluare 
Implementarea prezentei Strategii va fi monitorizată în permanenţă la cele două niveluri, 

naţional şi regional. 

La nivel naţional, sistemul actual de monitorizare şi evaluare aplicat de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor face posibilă monitorizarea sistematică a implementării 

proiectelor de dezvoltare regională, finanţate, în mare parte, din Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională, în baza datelor transmise de Agenţia de Dezvoltare Regională şi colectate de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor la nivel naţional, pe diferite sectoare. Cu toate 

acestea, o monitorizare şi evaluare complexă, bazată pe rezultate (MBR), a implementării prezentei 

Strategii lipseşte în prezent. Avînd în vedere că Republica Moldova a aderat la Declaraţia de la 

Paris privind eficacitatea asistenţei (2005) şi la Agenda de Acţiuni de la Accra, în care se pune 

accentul pe „rezultate şi impactul măsurabil de dezvoltare”, actualul sistem de monitorizare şi 

evaluare necesită a fi îmbunătăţit pentru a asigura orientarea rezultatelor sale. 

În acest sens, monitorizarea şi evaluarea vor reprezenta un proces integrat în prezenta 

Strategie, care se va referi la evaluarea obiectivelor strategice, a impactului şi a rezultatelor 

scontate. Procesul de monitorizare şi evaluare va conţine principalii indicatori ai impactului, 

rezultatele şi nivelurile de realizare, însoţite de standarde, obiective anuale, frecvenţa şi 

responsabilitatea pentru implementarea acţiunii respective de monitorizare şi evaluare. 

Pentru asigurarea unui proces de monitorizare şi evaluare a intervenţiilor, precum şi pentru 

prognozarea anumitor rezultate, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în comun cu 

alţi actori implicaţi în implementarea politicii de dezvoltare regională, va iniţia şi va facilita 
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procesul de identificare a indicatorilor care ar reflecta impactul implementării prevederilor 

strategice. Acest proces va fi ajustat la prevederile reglementărilor Uniunii Europene, luînd în 

considerare şi prevederile Regulamentului (CE) nr.1059/2003 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de 

statistică (NUTS). 

Astfel, au fost identificaţi următorii indicatori preliminari pentru monitorizarea şi evaluarea 

gradului de atingere a obiectivului general şi a obiectivelor specifice: 

1) pentru obiectivul general „Dezvoltarea echilibrată şi durabilă asigurată în toate regiunile 

de dezvoltare ale Republicii Moldova” urmează a fi calculaţi următorii indicatori complecşi: 

a) produsul intern brut (PIB-ul) regional;  

b) nivelul de sărăcie în regiuni; 

c) indicele de disparitate; 

d) nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră; 

2) pentru obiectivul specific nr.1 „Asigurarea accesului la servicii şi utilităţi publice 

calitative” urmează a se calcula: 

a) rata de conectare a populaţiei la servicii îmbunătăţite de aprovizionare cu apă, % 

(urban/rural); 

b) rata de conectare a populaţiei la servicii de canalizare, % (urban/rural); 

c) rata de acoperire a localităţilor cu servicii de gestionare a deşeurilor solide, % 

(urban/rural); 

d) numărul de spaţii neconforme de depozitare a deşeurilor solide; 

e) consumul de energie în clădirile publice (kWh/mp); 

f) ponderea clădirilor publice renovate (eficientizate energetic) (mp); 

g) numărul de cooperări intercomunale stabilite pentru gestionarea serviciilor publice; 

h) numărul şcolilor conectate la drumurile locale reabilitate/reconstruite; 

i) numărul instituţiilor medico-sanitare conectate la drumurile locale reabilitate/reconstruite; 

j) numărul localităţilor conectate la instituţiile de importanţă regională prin îmbunătăţirea 

drumurilor locale; 

3) pentru obiectivul specific nr.2 „Asigurarea creşterii economice sustenabile în regiuni” 

urmează a se calcula: 

a) produsul intern brut (PIB-ul) regional; 

b) valoarea adăugată brută regională; 

c) valoarea investiţiilor pe cap de locuitor la nivel regional (milioane lei); 

d) productivitatea muncii în regiunile de dezvoltare (mii lei); 

e) valoarea investiţiilor capitale în parcurile industriale, zonele economice libere; 

f) numărul de întreprinderi mici şi mijlocii per 1000 de locuitori;  

g) numărul turiştilor pe regiuni de dezvoltare în cadrul turismului intern şi receptor; 

h) numărul obiectivelor turistice reabilitate/amenajate; 

4) pentru obiectivul specific nr.3 „Îmbunătăţirea guvernanţei în domeniul dezvoltării 

regionale” urmează a se calcula: 

a) numărul de legi şi alte acte normative aprobate şi ajustate; 

b) nivelul de satisfacţie a populaţiei privind implementarea politicii de dezvoltare regională, 

precum şi activitatea instituţiilor de dezvoltare regională; 

c) numărul proiectelor de dezvoltare regională finanţate/cofinanţate din alte fonduri 

naţionale; 

d) nivelul de satisfacţie a populaţiei privind serviciile dezvoltate în rezultatul implementării 

proiectelor investiţionale. 

În contextul realizării unui proces de monitorizare şi evaluare a realizării obiectivelor 

prezentei Strategii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cu sprijinul Biroului 

Naţional de Statistică şi în comun cu ministerele sectoriale, va asigura elaborarea metodologiei de 

calcul al indicatorilor complec şi produsul intern brut regional, nivelul de sărăcie în regiuni, 

indicele de disparitate, precum şi al celor la nivel de fiecare obiectiv specific. Aceşti indicatori vor 

măsura nivelul de progres în dezvoltarea regiunilor, inclusiv în comparaţie cu regiunile respective 
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din cadrul Uniunii Europene. De asemenea, în contextul monitorizării intervenţiilor specifice 

domeniilor sectoriale, pe parcursul anului 2016 urmează a fi desfăşurate activităţi de identificare 

a valorilor iniţiale pentru indicatorii prezentaţi mai sus, precum şi de prognozare a scopurilor 

pentru anul 2020. 

Cadrul instituţional 
La nivel naţional, Consiliul Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Regională este 

principalul organism de monitorizare şi evaluare a implementării prezentei Strategii în 

conformitate cu monitorizarea şi evaluarea complexă bazată pe rezultate. La nivel regional, 

consiliile regionale pentru dezvoltare din regiunile de dezvoltare Nord, Sud, Centru, Chişinău şi 

UTA Găgăuzia sînt organismele responsabile pentru monitorizarea şi evaluarea implementării 

prezentei Strategii în conformitate cu monitorizarea şi evaluarea complexă bazată pe rezultate. 

Biroul Naţional de Statistică va fi partenerul principal în sprijinirea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor în procesul de îmbunătăţire a statisticilor regionale, în raport cu 

regiunile de dezvoltare astfel cum sînt definite în Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

dezvoltarea regională în Republica Moldova. Pe durata implementării prezentei Strategii, Biroul 

Naţional de Statistică va asigura suportul metodologic pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, va colecta şi va procesa într-un mod sistematic datele conform indicatorilor de 

dezvoltare regională conveniţi, în scopul de a asigura evaluarea dinamicii de dezvoltare a 

regiunilor în perioada 2016–2020.  

Ministerele de resort, care sînt parteneri în implementarea prezentei Strategii, instituţiile lor 

descentralizate la nivel regional/local, precum şi consiliile regionale pentru dezvoltare, agenţiile 

de dezvoltare regională vor fi responsabile de informaţiile şi datele necesare Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor pentru a evalua nivelul de implementare a prezentei 

Strategii la nivel naţional şi, respectiv, la nivel regional. Consiliile regionale pentru dezvoltare şi 

agenţiile de dezvoltare regională vor purta răspunderea primordială pentru monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor de dezvoltare regională. Administraţia publică locală va furniza agenţiilor de 

dezvoltare regională informaţiile necesare cu privire la evoluţia implementării proiectelor 

regionale respective. 

Raportarea  
Raportarea anuală şi semestrială privind evoluţia implementării prezentei Strategii va fi 

asigurată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Rapoartele anuale şi 

semestriale vor fi elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în 

coordonare cu ministerele de resort, consiliile regionale pentru dezvoltare şi agenţiile de dezvoltare 

regională şi vor fi prezentate Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale. 

Rapoartele anuale privind evoluţia implementării prezentei Strategii vor fi prezentate şi 

Cancelariei de Stat, pentru a fi ulterior discutate şi prezentate la nivel de Guvern. De asemenea, 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în coordonare cu Biroul Naţional de Statistică 

şi agenţiile de dezvoltare regională, va fi responsabil de prezentarea analizei consolidate privind 

profilul de dezvoltare şi tendinţele anuale de dezvoltare ale regiunilor de bază. Toate rapoartele 

privind implementarea prezentei Strategii vor fi plasate pe pagina web a Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor. 

Agenţiile de dezvoltare regională vor prezenta rapoarte anuale şi semestriale privind evoluţia 

implementării prezentei Strategii şi a strategiilor de dezvoltare regională către consiliile regionale 

pentru dezvoltare. De asemenea, agenţiile de dezvoltare regională vor dezvolta şi vor actualiza în 

permanenţă profilurile, vor evalua continuu tendinţele de dezvoltare ale regiunilor respective 

potrivit indicatorilor şi parametrilor regionali conveniţi. Agenţiile de dezvoltare regională vor 

prezenta rapoarte trimestriale şi anuale privind evoluţia implementării proiectelor de dezvoltare 

regională către consiliile regionale pentru dezvoltare şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor. 

Toate rapoartele privind implementarea prezentei Strategii, strategiei de dezvoltare regională 

şi a proiectelor de dezvoltare regională vor fi plasate pe paginile web ale agenţiilor de dezvoltare 

regională corespunzătoare. 

Evaluarea 

lex:LPLP20061228438
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Luînd în considerare setul de indicatori identificat, prezenta Strategie va fi supusă unei 

evaluări a impactului potrivit procedurilor recomandate de către Cancelaria de Stat (cu referire la 

principiile directoare de evaluare ex ante şi ex post), conform bunelor practici internaţionale de 

monitorizare şi evaluare. În caz de necesitate vor fi efectuate studii şi evaluări specifice ale 

prezentei Strategii, ale strategiilor de dezvoltare regională şi ale proiectelor implementate de către 

agenţiile de dezvoltare regională şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Vor fi 

indicate necesităţile de finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională în vederea 

asigurării evaluării impactului sistemic şi calitativ al prezentei Strategii, strategiei de dezvoltare 

regională şi al proiectelor de dezvoltare regională. Rezultatele finale şi recomandările evaluărilor 

vor fi incluse într-un raport de evaluare care se va prezenta Consiliului Naţional de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale şi Cancelariei de Stat. 

Audit 
Toate proiectele de dezvoltare regională finanţate din Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională şi din alte fonduri vor fi supuse auditului anual în conformitate cu procedurile 

respective. 
 

ANEXA 4 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA 

 

APROBAT: 

Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 

 

______________________________ 

“_________” ____________________ 2017 

 

FIŞA DE POST 
 
Funcția -  ȘEF SECȚIE MANAGEMENT  PROIECTE 
 

 Capitolul I. 

Dispoziții generale 

Denumirea Instituției   Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 

Compartimentul  Secția management proiecte 

Adresa or. Comrat, str. Pobeda,50  

Denumirea funcției  Șef Secție management proiecte  

Nivelul funcţiei Funcție de execuție 

Nivelul de salarizare: Salariu de funcție în mărime de 7350 lei (conform Schemei de încadrare), 

sporuri, premiu, adaosuri la salariu, în conformitate cu Regulament intern 

privind stabilirea și acordarea sporurilor, suplimentelor, premiilor și 

ajutorului material angajaților ADR UTA Găgăuzia, aprobat de către 

MDRC de la 07 iunie 2016. 

 Capitolul II. 

Descrierea funcției 

Scopul general al 

funcției  

1. Oferirea asistenţei în dezvoltarea si implementarea strategiior şi 

programelor de dezvoltare regională. 

2. Participarea la toate aspectele legate de dezvoltarea si implementarea 

proiectelor şi efectuarea unei game complete de servicii de 

consultanţă, de monitorizare, de colectare a informaţiei şi de evaluare 

cu scop şi complexitate amplă. 
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Sarcini și 

responsabilități 

1. Oferirea asistenţei în dezvoltarea si implementarea 

strategiior şi programelor de dezvoltare regională.  

- Elaborarea planului anual de acțiunia secției și integrarea lui în 

planul de acțiuni al ADR; 

- Repartizarea obligațiilor între personalul secției; 

- Elaborarea rapoartelor (săptămînal, trimestrial, anual) privind 

implementarea proiectelor, aprobate spre finanțare; 

- Monitorizarea și evaluarea îndeplinirii obligațiilor de serviciu de 

către colaboratorii secției. 

 

2. Oferirea asistenţei în dezvoltarea si implementarea 

strategiior şi programelor de dezvoltare regională.  

 

- Acordarea asistentei in desfasurarea activitatilor de informare privind 

punerea in aplicare a politicii de dezvoltare regionala. 

- Participarea în realizarea comună a strategiei și programelor de 

dezvoltare regională. 

-   Asistarea in organizarea activitatilor de identificare si dezvoltare a 

ideilor de proiecte cu impact regional.  

- Asistarea activitatilor de consolidare a capacitatilor actorilor 

dezvoltarii regionale in  elaborarea proiectelor regionale, atragerea 

de fonduri, s.a. 

- Acordarea consultantei, asistenţei informaţionale şi metodologice 

potentialilor aplicanti în procesul de pregatire a proiectelor cu 

impact regional. 

- Participarea la Elaborarea si implementarea proiectelor proprii de 

dezvoltare regionala prin atragerea fondurilor externe de finantare 

in conformitate cu Strategia de dezvoltare Regionala UTA 

Găgăuzia. 

 

2. Participarea la toate aspectele legate de dezvoltarea si 

implementarea proiectelor şi efectuarea unei game complete de 

servicii de consultanţă, de monitorizare, de colectare a 

informaţiei, de evaluare cu scop şi complexitate amplă. 

-  Contribuirea la implementarea si monitorizarea proiectelor incluse in POR. 

- Participarea la verificarea administrativa, evaluarea propunerilor de 

proiecte regionale si elaborarea propunerilor de includere in POR. 
- Asigurarea prezentării, revizuirii şi aprobării în timp util a documentelor de 

proiect; 

- Asistarea la pregătirea profilurilor proiectelor individuale, inclusiv 

ajustarea bugetelor şi planurilor calendaristice de implementare; 

- Efectuarea vizitelor de monitorizare la faţa locului şi coordonarea 

consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului; 

- Dezvoltarea implementării proiectului şi indicatorilor de performanţă în 

legătură cu managementul şi convenirea asupra cerinţelor de raportare; 

- Monitorizarea alocărilor, cererilor pentru eliberarea fondurilor, 

angajamentelor de fonduri şi plăţi a conturilor restante cu privire la 

programele/proiectele individuale; 

- Monitorizarea eliberării fondurilor pentru contractanţi, consultanţi, 

furnizori şi prestatori de servicii; 

- Stabilirea liniilor directoare privind monitorizarea şi evaluarea proiectului 

pentru diferite componente ale proiectului; 
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- Întocmirea şi prezentarea rapoartelor de valorificare individuale a 

proiectelor; 

- Asistarea directorului în pregătirea rapoartelor periodice privind 

activităţile, orarul, şi starea financiară a tuturor componentelor proiectului 

într-un format de raportare standard în conformitate cu cerinţele 

Guvernului, precum şi a altor agenţii de finanţare; 

- Responsabil pentru implementarea următoarelor proiecte cu finanţare din 

FNDR: 

-   Responsabil pentru elaborarea documentelor pentru desfășurarea 

achizițiilor publice și relizarea proiectelor. 

- Efectuarea altor sarcini aferente, după necesitate. 

Împuternicirile  Îndeplineşte atribuţiile sale de serviciu conform fişei de post şi 

Manualului operaţional al ADR UTA Găgăuzia; 

Participă la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de 

instruire, stagii etc.) organizate în ţară şi peste hotare. 

Cui îi raportează 

titularul funcției  

Directorului ADR UTA Găgăuzia 

Cine îi raportează 

titularului funcției  

Specialiștii Secției management proiecte 

Cooperare internă Toate secțiile din cadrul ADR UTA Găgăuzia 

Cooperare externă  MDRC, reprezentanții APL de nivel I și II din Regiunea UTA Găgăuzia; 

reprezentații 

Condițiile de muncă   Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea 

lucrului peste program și în zile de repaus, după caz;  

- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00; pauza de 

masă 12.00-13.00; 

 Activitate preponderent de birou. 

 Capitolul III. 

Cerințele funcției față de persoană 

Studii   Studii superioare 

Experiență profesională   Experiență profesională: minimum 2 ani de activitate în structurile 

administrației publice sau 1 an în domeniu   

Cunoștințe   Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

 Cunoştinţe de operare la calculator: Word. Excel, Internet. 

Abilități  Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, 

elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente Bune aptitudini personale, administrative și de comunicare. 

 

Vizată de:  

Numele, prenumele: Liudmila Sarî 

Specialist de resurse umane  

Semnătura___________________ 

Data ”______ ” _______________ 2017 

 

 

Luat la cunoștință de către:  

Numele, prenumele: Nicolai Mavrodi 

Semnătura___________________ 

Data ”______ ” _______________ 2017 
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ANEXA 5 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PRIN CUMUL № 11 

 

 

„ ____ ” ________________ 2013 or.Cimişlia  

Agenţia de Dezvoltare Regionala Sud, înregistrată la 18.12.2009 cu nr.1009601000290, pe adresa: 

or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12, MD-4101, în persoana, dna Culeşov Maria, directorul, care 

activează în baza Regulamentului, aprobat la 14 decembrie 2009, numit în continuare „Angajator” 

şi dl _____________, identificat prin buletin de identitate, seria __, nr. __________, eliberat de of. 

___ la data de ________, domiciliat: ______________, numit în continuare „Salariat”, conducîndu-

se de prevedrile articolelor 45-94 din Codul Muncii, nr.154-XV din 28 martie 2003 au încheiat 

prezentul contract individual de muncă convenind asupra următoarelor.  

1 Titlul I  

2 DISPOZITII GENERALE.  

3 EXECUTAREA CONTRACTULUI  

1. Durata contractului __________________.  

2. Salariatul este angajat la lucru în calitate de: 

________________________________________________  

 

 

3. Salariatul are dreptul 
a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea prezentului contract în modul stabilit de 

Codul Muncii;  

b) la muncă, conform clauzelor contractului;  

c) la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, protecţia şi 

igiena muncii;  

d) la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, 

cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;  

e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea timpului de 

muncă pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare 

nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;  

f) la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena 

muncii la locul de muncă;  

g) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administraţiei publice centrale şi locale, 

organele de jurisdicţie a muncii;  

h) la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu Codul muncii şi cu alte acte 

normative;  

i) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii sindicale şi aderarea la acestea 

pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime;  

j) la participare în administrarea unităţii, în conformitate cu Codul muncii;  

k) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor 

sale legitime;  

l) la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, inclusiv dreptul 

la grevă, în modul stabilit de Codul Muncii şi de alte acte normative;  

m) la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor 

de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii şi de alte acte normative;  

n) la asigurarea socială obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia in vigoare;  

o) la asigurarea medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia in vigoare;  

 

4. Salariatul se obligă: 
a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute în prezentul contract;  

b) să îndeplinească normele de muncă stabilite;  

c) să respecte regulamentul intern al unităţii;  
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d) să respecte disciplina muncii;  

e) să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii;  

f) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi a altor salariaţi, semnînd 

un contract cu privire la răspunderea materială;  

g) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie care prezintă 

pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului angajatorului;  

h) pentru toată durata prezentului contract de muncă, să păstreze confidenţialitea informaţiilor. Astfel 

de informaţii pot fi incredinţate doar persoanelor care au necesitatea să le cunoască pentru 

desfăşurarea însărcinărilor şi funcţiilor de serviciu. Salariatul poate să fie considerat responsabil 

pentru evetualele beneficii dobîndite prin folosirea inadecvată ale informaţiilor confidenţiale sau 

pentru prejudiciile suportate de către Angajator în urma divulgărilor neautorizate;  

i) la momentul încetării relaţiei de muncă salariatul nu va fi exonerat de la responsabilitatea de 

tutelare a confidenţialităţii informaţiilor. Infomaţiile confidenţiale despre care a luat cunoştinţa în 

cadrul relaţiei de muncă cu Angajatorul trebuie să rămînă confidenţiale şi nu trebuie să fie discutate 

cu alte persoane.  

 

5. Angajatorul are dreptul  
a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă prezentul contract cu salariatul în modul şi în 

condiţiile stabilite de Codul muncii şi de alte acte normative;  

b) să ceară salariatului îndeplinirea obligaţiunilor de muncă şi manifestarea unei atitudini 

gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului;  

c) să stimuleze salariatul pentru munca eficientă şi conştiincioasă;  

d) să tragă salariatul la răspunere disciplinară şi materială în modul stabilit de Codul Muncii şi de alte 

acte normative;  

e) Să ceară despăgubire totală sau parţială pentru rebutul produs conform codului muncii.  

f) să emită acte normative la nivel de unitate;  

g) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele;  

h) drepturile referitoare la oricare invenţie a Salariatului, făcută în cadrul executării sau îndeplinirii 

prezentului Contract sunt considerate proprietatea Angajatorului.  

 

6. Angajatorul se obligă:  
a) să respecte legile şi alte acte normative;  

b) să respecte clauzele prezentului contract;  

c) să aprobe anual statele unităţii;  

d) să acorde salariatului munca prevăzută de prezentul contract;  

e) să asigure salariatului condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi igienă a 

muncii;  

f) să asigure salariatul cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru 

îndeplinirea obligaţiilor lui de muncă;  

g) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;  

h) să plătească integral salariatul în termenele stabilite de Codul Muncii şi de prezentul contract;  

i) să îndeplinească la timp prescripţiile organelor de supraveghere şi control, să plătească amenzile 

aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului 

muncii;  

j) să examineze sesizările salariatului şi ale reprezentanţilor lui privind încălcările actelor legislative 

şi ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, 

informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege;  

k) să creeze condiţii pentru participarea salariatului la administrarea unităţii în modul stabilit de 

Codul Muncii şi de alte acte normative;  

l) să asigure salariatului condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lui de 

muncă;  

m) să efectueze asigurarea socială obligatorie a salariatului în modul prevăzut de legislaţia în 

vigoare;  
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n) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor 

de muncă, stabilit de Codul Muncii şi de alte acte normative;  

o) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul Muncii, de alte acte normative şi prezentul 

contract;  

 

7. Condiţiile de retribuire a muncii salariatului : _______________lei lunar calculat .  

8. Durata concediului anual şi concediului social se acordă în baza Codului Muncii  

a) concediul de odihnă anual 28 zile calendaristice  

b) concediul neplătit conform legislaţiei  

c) concediu social conform legislaţiei  

9. Condiţiile de asigurare socială conform legislaţiei  

10. Condiţiile de asigurare medicală conform legislaţiei  

 

Titlul II 

MODIFICAREA CONTRACTULUI 
1. Prezentul contract poate fi modificat şi completat numai printr-un acord suplimentar semnat de 

părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.  
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2. Modificările şi completările în contract pot fi operate de părţi privitor la:  

a) durata contractului;  

b) locul de muncă;  

c) specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase introducerea clauzelor specifice 

conform art. 51 din Codul muncii);  

d) cuantumul retribuirii muncii;  

e) regimul de muncă şi de odihnă;  

f) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;  

g) caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a acestora.  

3. Angajatorul nu este în drept să modifice prezentul contract în mod unilateral, ca excepţie, numai în 

cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii.  

4. Salariatul trebuie să fie prevenit în scris despre necesitatea modificării contractului conform p. 3 

din prezentul titlu cel puţin cu două luni înainte.  

5. Schimbarea temporară a locului de muncă se admite:  

a) în caz de trimitere a salariatului în deplasare (independent de acordul lui);  

b) în caz de detaşare a salariatului (cu acordul lui în scris).  

6. Schimbarea temporară a locului şi specificului muncii salariatului pe o perioadă de pîna la o lună 

se admite fără consimţământul acestuia.  

7. Transferul salariatului la o altă muncă şi permutarea lui se admite cu respectarea strictă de către 

părţi a prevederilor articolelor 68 şi 74 din Codul Muncii şi punctelor 1-2 din prezentul titlu.  

 

Titlul III 

SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
1. Suspendarea prezentului contract poate interveni:  

a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 76 din Codul Muncii);  

b) prin acordul părţilor (art. 77 din Codul Muncii);  

c) la iniţiativa uneia din părţi (art. 78 din Codul Muncii).  

2. Părţile se obligă să respecte strict prevederile Codului Muncii şi altor acte normative ce 

reglamentează suspendarea contractului inividual de muncă.  

 

Titlul IV 

INCETAREA CONTRACTULUI 
1. Prezentul contract poate înceta:  

a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 82,305 şi 310 in Codul Muncii);  

b) la iniţiativa salariatului (art. 85 din Codul Muncii);  
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c) la iniţiativa angajatorului (art. 86 din Codul Muncii).  

2. Părţile se obligă să respecte strict prevederile Codului Muncii şi altor acte normative de muncă în 

cazul apariţiei şi aplicării temeiurilor de încetare a prezentului contract.  

 

Titlul V  

DISPOZITII FINALE  
1. Părţile se obligă să respecte strict prevederile Codului Muncii şi altor acte normative privind 

protecţia datelor personale ale salariatului.  

2. Părţile poartă răspundere pentru nerespectarea condiţiilor prezentului contract, Codului Muncii şi 

altelor acte normative.  

3. Prezentul contract se întocmeşte în două exemplare originale cîte unul pentru fiecare parte 

contractantă.  

4. Rechizitele şi adresele părţilor:  
 

 

“ANGAJATOR”                                                                          “SALARIAT” 
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ANEXĂ 6 
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  ANEXA 7 

 

Regulile 

cu privire la detașarea angajaților Agențiilor de dezvoltare regională 

1. Detașarea angajaților Agențiilor de dezvoltare regională (în continuare - agenții) se va efectuat în 

strictă conformitate cu Regulamentul Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor 

din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 și în baza 

prezentelor reguli.  

2. În prezentele reguli se face referință la deplasările în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în 

statele de personal ale agențiilor pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei.  

3. Prevederile instrucțiunii se extind asupra salariatului detaşat pentru îndeplinirea unor misiuni 

provizorii, inclusiv:  

a) vizite oficiale, tratative, consultări, pregătirea şi încheierea convenţiilor, acordurilor;  

b) schimbul de experienţă, specializare, stagiere, instruire;  

c) participarea la vînzări şi expoziţii, studierea pieţei, cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică;  

d) participarea la sesiuni, simpozioane, conferinţe, şedinţe, congrese, manifestări ştiinţifice, culturale, 
artistice şi sportive;  

e) primirea titlurilor, decoraţiilor şi premiilor decernate etc.;  

f) exercitarea funcţiei de control pe problemele ce ţin de competenţa activităţii;  

g) alte sarcini analogice.  

4. Detașarea directorului agenției se efectuează de către ministrul construcțiilor și dezvoltării 

regionale, printr-un ordin emis în acest scop, iar în cazul absenţei acestuia (concediu, deplasare în 
interes de serviciu, etc.) - de către persoana ce îi execută funcţiile.  

5. Detaşarea a altor angajați ai agenției în străinătate se efectuează în baza ordinului directorului 

agenției, după coordonarea prealabilă obligatorie cu Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării 
Regionale (în continuare - minister).  

6. Detaşarea angajaților în hotarele Republicii Moldova poate să se efectueze la decizia directorului 

agențiilor, cu condiția înscrierii în Registrul deplasărilor, instituit special în acest scop, emiterii 

ordinului în acest scop și eliberării foii de deplasare cu ștampila entității, contrasemnată de 

persoanele responsabile.  

7. Înștiințarea ministerului despre detașările din cadrul agențiilor, se efectuează în formă scrisă, cu 

cel puțin 5 zile înainte de plecarea peste hotare în care se va indica despre țara gazdă,  

 
perioada, scopul şi oportunitatea deplasării, precum şi a devizului de cheltuieli, cu indicarea sursei de 
acoperire a cheltuielilor respective.  

8. După încheierea deplasării, angajații agenției vor prezenta ministerului, în termen de 5 zile, o 

informaţie amplă privind scopul şi rezultatele deplasării (chestiunile abordate şi soluţionate, deciziile 
luate, concluziile, experiențele acumulate şi propunerile respective).  

9. Cheltuielile legate de detașare (pentru diurnă, cazare, transport), suportate de agenție vor fi 

efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la detaşarea salariaţilor 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova.  
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10. Responsabilitatea de monitorizare a executării prevederilor menționate este pusă în sarcina 

Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională din cadrul ministerului.  

11. Pentru nerespectarea prezentelor reguli vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

ANEXĂ 8 

 

Principiile dezvoltării instituționale 
Pentru o dezvoltare continuă şi durabilă orice organizaţie de orice natură are nevoie de un document 

de politici instituţionale. În cazul ADR, Strategie de Dezvoltare Instituţională (SDI) poate deveni un 

instrument important pentru consolidarea activităţii Agenţiei şi optimizarea capitalului uman în 

vederea atingerii obiectivelor propuse. SDI are menirea de a descrie misiunea şi viziunea evoluţiei 

potenţiale a instituției, din punct de vedere a contribuţiei sale la procesul de dezvoltare regională în 

regiune, relevă sarcinile acesteia în implementarea SDR, bazate pe percepțiile și valorile principale 

ale Agenției ce fundamentează activităţile prezente şi cele din viitor, formulează obiectivele 

strategice și acţiuni de realizare a sarcinilor trasate pe perioade medii sau lungi, defineşte mediul în 

care ADR funcţionează reieşind din schimbările care se manifestă în mediul socio-economic al RM.  

Principii generale de dezvoltare instituţională  
SDI tratează aspecte fundamentale ţinînd cont de viitorul organizaţiei;  

SDI instituţională integrează diversele arii funcţionale ale organizaţiei şi abordează supraviețuirea 
şi dezvoltarea acesteia.  

SDI instituţională ţine cont de toate tipurile de activități ale organizaţiei şi la toate nivelurile 
ierarhice la care acestea se exercită, inclusiv la relaţiile cu mediul extern.  

SDI instituționala abordează aspecte complexe, ambigue şi fundamentale care nu pot fi uşor 

sintetizate.  

 

Domeniile de bază a ale SDI: analiza, elaborarea şi implementarea strategiei  
Analiza strategică  

Implementarea strategiei 
Elaborarea strategiei 
Metodele de elaborare a SDI  
La elaborarea SDI se aplică metode participative de elaborare a documentelor de politici de 

dezvoltare instituţională.  

SDI poate fi elaborată prin metoda prescriptivă – se consideră acea strategie ale cărei obiective 

sunt definite cu anticipare şi ale cărei elemente principale sunt elaborate pînă la începerea 

implementării strategiei.  
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SDI elaborată prin metoda emergentă – este acea strategie ale cărei obiective finale nu sunt 

clare şi ale cărei elemente se elaborează pe parcursul duratei sale de viaţă, pe măsură punerii sale 

în aplicare.  

Structura SDI a ADR  
Introducere  

Analiza strategică  

Viziunea  

Misiunea  

Principiile ADR  

Obiectivele strategice  

Planul de acţiuni  

Monitorizare şi evaluare a SDI  

 

Procesul de elaborare a SDI  
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Strategia de dezvoltare instituţională (SDI) este elaborată în baza cadrului normativ-legislativ şi 

instituţional existent în RM, cu analiza strategică detaliată a mediilor interne şi externe, a 

principalelor provocări şi oportunităţi de dezvoltare instituţională, aplicînd aceiaşi structură ca şi a 

altor documente de politici:  

1. Analiza strategică  

1.2 Cadrul normativ al ADR  

1.3 Rolul ADR în sistemul de Dezvoltare Regională  

1.4 Atribuţiile ADR  

1.5 Organigrama ADR  

1.6 Analiza mediului intern al Agenţiei  

1.7 Analiza mediului extern  

1.8 Analiza SWOT  

2. Viziunea trebuie să reiasă din viziunea generală a politicilor de dezvoltare regională.  

Exemplu: ADR va deveni un reper de înalt profesionalism la capitolul atragerea şi gestionarea 

eficientă a resurselor financiare disponibile în vederea susţinerii şi dezvoltării armonioase a 

regiunii.  

3. Misiunea reiese din viziune  

Exemplu: Misiunea ADR este de a mobiliza eforturile instituţionale spre asigurarea dezvoltării 

durabile şi echilibrate a Regiunii de Dezvoltare în baza normelor și standardelor europene pentru 

asigurarea unui trai decent al locuitorilor regiunii.  

4. Principiile ADR de susţinere a dezvoltării regionale  
Eficienţă: Exemplu: utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare ale ADR;  

Echitate: Exemplu: toţi angajaţii au drepturi egale;  

Durabilitate: Exemplu: toate măsurile, programele şi proiectele finanţate cu scopul susţinerii 

dezvoltării regionale trebuie să fie tehnic, financiar şi instituţional viabile;  
Transparenţă: Exemplu: trebuie să existe claritate în procesul de alocare, distribuire şi utilizare 

a resurselor operaţionale ale ADR menite pentru implementarea strategiilor, programelor şi 

proiectelor de dezvoltare regională.  

 

5. Obiectivele strategice determină direcţiile de dezvoltare instituţională. Obiectivele sunt formulate 

în baza necesităţilor şi problemelor ce necesită rezolvarea. În cazul SDI ele trebuie să fie orientate la 

personal,formarea continuă şi dezvoltarea competenţelor profesionale, extindere departamentală, 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, reorganizare etc.  

6. Planul de acţiuni  

Planul de acţiuni (PA) reprezintă o parte componentă a SDI și formează cadrul de implementare a 

acesteia. Obiectivul general al PA este de a crea platforma de implementare a Strategiei prin acţiuni 

și activități prioritare pentru o perioada scurtă (1 an), medie (3 ani) sau lungă (7 ani) și prin 

mobilizarea capacităţilor colaboratorilor ADR şi ale grupurilor de interes, încurajînd angajamentul 

lor de a contribui la dezvoltarea regională şi locală prin soluţionarea problemelor şi utilizarea 

durabilă a resurselor.  

Direcțiile de activitate sunt corelate cu planurile de activitate complementare a programelor de 

dezvoltare regionale, în funcţie de perioada lor de realizare şi anume acţiuni imediate (realizări 

rapide), pe termen mediu (schimbări operaţionale), pe termen lung (evoluţia strategică), și reieşind 

din sursele de finanțare specializate. Planul de acţiuni privind îmbunătăţirea cadrului instituţional şi 

condiţiile de monitorizare a întregului set de schimbări se prezintă în anexă, la sfîrşitul documentului.  

7. Monitorizare şi evaluare  

Monitorizarea şi evaluarea sunt două tipuri de acţiuni ce se derulează simultan cu implementarea 

SDI. Practic, monitorizarea asigură corespondenţa obiectivelor stabilite cu acţiunile propuse spre 

implementare iar evaluarea cuantifică rezultatele obţinute în urma implementării şi furnizează bazele 

următoarei SDI.  

Monitorizarea şi evaluarea privesc atît mijloacele folosite în procesul de implementare, cît şi 

rezultatele ca atare. În această etapă se măsoară atît eficienţa (maximizarea rezultatelor –output sînt 

raport cu resursele investite), cît şi eficacitatea SDI (raportul dintre obiectivul rezultatele obţinute şi 

obiectivul ce trebuia atins).  

Monitorizarea şi evaluarea au roluri distincte în cadrul acestei etape, anume:  
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Monitorizarea evidenţiază:  
modificări instituţionale survenite în urma implementării SDI;  

modificări ale situaţiei resurselor umane  

situaţia costurilor implementării la un momentul dat  

respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor prevăzute în planul de acţiune  

întîrzieri/dificultăţi în realizarea activităţilor şi motivaţia acestora  

 

Evaluarea evidenţiază:  
măsura în care rezultatele implementării corespund cu cele stabilite iniţial în SDI  

raportul dintre costuri şi rezultate  

respectarea termenelor şi conţinutului activităţilor  

impactul asupra grupurilor ţintă.  

 

SDI trebuie să reprezinte voinţa colectivului Agenției în competiţia pe plan naţional şi internaţional, 

de creare a unui sistem în cadrul organizaţiei şi de promovare a acţiunilor de îmbunătăţire continuă. 

 

ANEXA 9 

 

 

 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate 

faţă  de documentele  de politici  

  

nr. 33  din  11.01.2007 
  

Monitorul Oficial nr.6-9/44 din 19.01.2007 

  

* * * 

  

În conformitate cu Strategia de reformă a administraţiei publice centrale în Republica 

Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.9), precum şi în scopul perfecţionării procesului 

decizional şi îmbunătăţirii calităţii documentelor de politici, asigurării transparenţei şi procesului 

participativ la elaborarea documentelor cu conţinut strategic, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici (se 

anexează).  

2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor întreprinde măsurile necesare în 

vederea introducerii standardelor unice de formulare ale documentelor de politici.  

3. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.  

   

Prim-ministru  Vasile TARLEV  

  

Contrasemnează:   

Ministrul economiei şi comerţului Igor DODON  

 

Chişinău, 11 ianuarie 2007. 
 

Nr.33.   

lex:HGHG200512301402
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Aprobate  

prin Hotărîrea Guvernului nr.33  

din 11 ianuarie 2007  

  

Regulile de elaborare şi cerinţe unificate  

faţă de documentele de politici  

  

Capitolul I. 

Dispoziţii generale  

1. Regulile procesului de elaborare a documentelor de politici identifică deosebirile existente 

între documentele respective, metodologia de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a 

acestora la nivelul ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale.  

2. Cerinţele unificate stabilesc noţiunea de “documente de politici”, tipologia documentelor, 

structura, formatul şi standardele de calitate, monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării 

acestora.  

3. Documentul în cauză are drept scop:  

a) perfecţionarea procesului decizional în contextul elaborării, implementării şi evaluării 

politicilor publice la nivel central;  

b) stabilirea unor cerinţe unificate faţă de documentele de politici;  

c) îmbunătăţirea calităţii documentelor elaborate.  

  

Capitolul II. 

Regimul juridic şi clasificarea documentelor de politici  

4. Documentele de politici descriu şi analizează problemele existente, identifică obiectivele 

aferente problemei vizate, definesc instrumentele de soluţionare a acestei probleme şi impactul 

aşteptat asupra statului şi societăţii. Adiţional, documentele de politici trebuie să identifice riscurile 

posibile ale implementării acestor politici.  

5. Documentele de politici reprezintă:  

a) concepţia;  

b) strategia;  

c) programul;  

d) planul.  

6. Concepţia reprezintă un sistem de idei generale orientate spre tratarea/interpretarea 

multilaterală a problemelor economice, sociale, juridice, ştiinţifice, tehnice etc., reflectă modul de 

a percepe sau ansamblul de opinii, idei cu privire la problemele ce ţin de dezvoltarea unui sau mai 

multor domenii sau sectoare în ansamblu.  

7. Concepţia trebuie să includă:  

a) descrierea situaţiei;  

b) definirea detaliată a problemei;  

c) indicarea documentelor de politici şi a actelor legislative relevante pentru soluţionarea 

problemelor abordate în concepţia respectivă;  

d) instrumentele şi căile de soluţionare a problemei;  

e) indicarea actelor normative ce urmează a fi elaborate/modificate pentru soluţionarea 

problemei;  

f) evaluarea impacturilor (specificînd impactul social, economic etc.), inclusiv pentru 

situaţiile în care problema nu va fi soluţionată.  

8. Strategia reprezintă un document de politici care conţine direcţia orientativă de activităţi 

pentru un termen mediu (3-5 ani) sau lung (6-15 ani), avînd drept scop identificarea modalităţii şi 

mecanismului de organizare a realizării obiectivelor pe problematica abordată.  

9. Strategia urmează să includă:  

a) descrierea situaţiei;  



131  

b) definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de 

rigoare;  

c) obiectivele generale şi specifice;  

d) măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate;  

e) estimarea impactului şi a costurilor (financiare şi nonfinanciare) aferente implementării;  

f) rezultatele scontate şi indicatorii de progres;  

g) etapele de implementare;  

h) procedurile de raportare şi monitorizare.  

10. Programul reprezintă o succesiune de operaţiuni concrete, care servesc drept instrument 

de implementare a politicilor, conţinînd obiective clar definite, resurse necesare, grupuri-ţintă 

prestabilite şi termene de realizare.  

11. Programul trebuie să includă:  

a) identificarea problemei;  

b) obiectivele specifice ale programului;  

c) acţiunile ce urmează a fi întreprinse;  

d) etapele şi termenele de implementare;  

e) responsabilii pentru implementare;  

f) estimarea generală a costurilor;  

g) rezultatele scontate;  

h) indicatorii de progres şi performanţă;  

i) procedurile de raportare şi evaluare.  

12. Planul reprezintă un document de programare, în care sînt trasate sarcini concrete pe 

termen scurt într-un anumit domeniu, elaborat în conformitate cu documentele de politici, inclusiv 

a Programului Guvernului.  

13. Elaborarea planului include două etape: elaborarea structurii conceptuale a planului şi 

formularea conţinutului sarcinilor planificate.  

14. Planul trebuie să includă:  

a) obiectivele;  

b) acţiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite;  

c) termenele de realizare a acţiunilor;  

d) costurile aferente implementării;  

e) responsabilii pentru implementare;  

f) indicatorii de progres;  

g) procedurile de raportare şi evaluare.  

  

Capitolul III. 

Regulile de organizare a procesului de elaborare a documentelor de politici  

15. La etapa de elaborare a documentului de politici se vor face referiri la interacţiunea 

acestora cu alte programe guvernamentale aflate în desfăşurare sau deja realizate, pentru asigurarea 

continuităţii şi evitarea suprapunerilor de obiective, acţiuni şi costuri.  

16. În scopul perfecţionării procesului decizional, diminuării riscurilor şi adoptării unor 

politici adecvate, vor fi elaborate cîteva scenarii posibile de implementare, cu includerea analizei 

SWOT (puncte forte, puncte vulnerabile, oportunităţi şi riscuri) şi, ca urmare a consultărilor, va fi 

aleasă politica optimă.  

17. În procesul de elaborare şi coordonare a politicilor, prin implicarea tuturor factorilor 

interesaţi (acumularea informaţiei complexe, recurgerea la diverse sugestii de perfecţionare a 

documentului, estimarea riscurilor şi impacturilor), va fi asigurată transparenţa în modul stabilit 

de lege.  

18. La elaborarea documentelor de politici se utilizează mecanismul de consultanţă “pe viu” 

prin organizarea întrunirilor de lucru şi discuţiilor publice, cu implicarea tuturor factorilor vizaţi, 

direct sau indirect, pentru a minimiza divergenţele de opinii, contestările şi modificările ulterioare.  

19. Etapele de elaborare a documentelor de politici sînt următoarele:  

a) identificarea problemei;  
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b) colectarea şi analiza informaţiei;  

c) formularea propunerii de politici, cu definirea problemei, obiectivelor politicii, 

beneficiarilor şi scenariilor de implementare;  

d) efectuarea analizei de impact pentru scenariile de politici (analiza SWOT);  

e) consultarea scenariilor de politici şi a exhaustivităţii riscurilor pe verticală în cadrul 

instituţiei iniţiatoare şi la nivelul unităţilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din 

instituţiile vizate pe orizontală;  

f) formularea documentului de politici;  

g) consultarea lărgită şi avizarea documentului;  

h) definitivarea şi prezentarea spre aprobare a versiunii finale;  

i) formularea cerinţelor faţă de rapoartele de monitorizare;  

j) aprobarea actului documentului de politici;  

k) monitorizarea şi evaluarea implementării documentului de politici.  

20. Documentele de politici se elaborează în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV 

din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale şi prezentei hotărîri, sau, după caz, altor acte legislative şi normative.  

21. Problema identificată este cea care urmează a fi soluţionată cu ajutorul instrumentelor 

normative şi intră în competenţa ministerului sau altei autorităţi administrative centrale ce iniţiază 

întocmirea actului juridic.  

22. Scopul expus în documentul de politici trebuie să vizeze problemele pe care politica 

publică urmează să le soluţioneze, cu indicarea factorilor vizaţi de implementare (fie direct, fie 

indirect).  

23. Obiectivele documentului de politici pot fi generale şi specifice.  

24. Obiectivele generale reflectă motivul elaborării documentului de politici şi expun 

direcţia majoră de acţiune, cu indicarea rezultatelor scontate în domeniul vizat (spre exemplu, 

economic, al resurselor umane, drepturilor omului, gender, educaţiei, culturii, ecologiei etc.).  

25. Obiectivele specifice expun rezultatele concrete şi măsurabile, astfel încît ulterior să 

poată fi evaluată eficienţa implementării politicii. Obiectivele specifice pot fi identificate şi pentru 

fiecare etapă a implementării (rezultate imediate, de durată medie, pe termen lung).  

26. Beneficiari ai documentelor de politici pot fi persoane fizice, persoane juridice, 

comunitatea, grupuri sociale vizate (direct sau indirect) de implementarea politicii, sectorul 

asociativ (asociaţii obşteşti, sindicate, fundaţii etc.), sectorul public.  

27. Documentele de politici trebuie să fie însoţite de analiza de impact pentru variantele 

posibile ale implementării, efectuată pînă la demararea procesului (ex-ante). Vor fi analizate, în 

funcţie de domeniul vizat, aspectele de impact economic (inclusiv financiar), social, ecologic etc. 

Analiza de impact poate include, de asemenea, aprecierea riscurilor de menţinere a situaţiei 

existente şi precizarea gradului de urgenţă al schimbărilor propuse.  

28. Scenariile de implementare reprezintă totalitatea soluţiilor posibile, precum şi 

argumentarea acestora, în scopul identificării variantei optime de implementare a politicii publice.  

29. Scenariile urmează să reflecte:  

a) descrierea problemei şi prioritatea acesteia la nivelul administraţiei publice centrale;  

b) prezentarea opţiunilor (2-3 variante), considerate adecvate pentru soluţionarea problemei 

identificate;  

c) analiza problemei, situaţiei şi a opţiunilor prezentate;  

d) prezentarea opţiunii optime recomandate pentru implementare a politicii publice, însoţită 

de o argumentare temeinic fundamentată.  

30. Consultarea scenariilor de politici se deosebeşte de consultarea documentului de politici 

prin iniţierea discuţiilor publice ale documentului, care nu se limitează la grupurile de interese. 

Consultările publice ale documentelor de politici, inclusiv cu societatea civilă, constituie o condiţie 

esenţială pentru respectarea transparenţei documentelor în cauză.  

31. Rezultatele consultărilor vor fi sistematizate şi utilizate la definitivarea documentului şi 

ulterior la implementarea acestuia.  

  

lex:LPLP20030718317
lex:LPLP20030718317
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Capitolul IV. 

Aprobarea şi monitorizarea executării documentelor de politici  

32. Documentele de politici sînt aprobate de către autorităţile publice, conform competenţei 

stabilite.  

33. Concepţiile şi strategiile pot fi utilizate în scopul evaluării, iar programele şi planurile - 

atît pentru raportare, în aspect general, cît şi pentru dări de seamă organizatorice şi bugetare.  

34. Activitatea de monitorizare are un caracter permanent, fiind desfăşurată pe toată perioada 

de implementare a unei politici publice, care include atît colectarea şi prelucrarea datelor de 

monitorizare, identificarea erorilor sau efectelor neprevăzute cît şi propunerea eventualelor 

corectări de conţinut şi de formă în politica publică implementată.  

35. Rapoartele de monitorizare au drept scop evaluarea rezultatelor înregistrate la stadiul 

corespunzător al implementării politicii în ceea ce priveşte obiectivele specifice, 

costurile/cheltuielile suportate, atingerea indicatorilor de performanţă specifici fiecărei activităţi şi 

formularea propunerilor de îmbunătăţire/corelare a politicilor.  

36. Structura rapoartelor este determinată de structura documentului de politici, dar poate fi 

perfecţionată ca urmare a sincronizării procesului de raportare al instituţiilor privind documentele 

de politici în vigoare în vederea eliminării dublării procesului de raportare.  

37. Frecvenţa rapoartelor de monitorizare trebuie să fie conformă stadiului implementării 

politicii în raport cu rezultatele intermediare tangibile.  

38. Raportul de monitorizare trebuie să identifice cel puţin următoarele aspecte:  

a) remanierile instituţionale care au survenit în urma implementării;  

b) modificarea situaţiei grupurilor-ţintă vizate de document, atît pe parcursul implementării, 

cît şi la finalizarea acesteia;  

c) impactul în urma implementării (economic, juridic, social, ecologic etc.);  

d) costurile implementării;  

e) gradul de respectare de către responsabilii pentru implementare a termenelor, costurilor şi 

conţinutului acţiunilor din cadrul planului de implementare;  

f) motivele neexecutării sau executării parţiale.  

39. În activitatea de monitorizare urmează a fi aplicat mecanismul de control al executării 

documentelor de politici cantitativ (statistic) şi calitativ (cu analiza impactului), asigurînd 

realizarea consecutivă şi deplină a politicilor.  
 

ANEXA 10 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

CONSTRUCȚIILOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

Instrucțiunea pentru utilizatori 

privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din 

Fondul național pentru dezvoltare  regională 

(aprobată prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 

4/16 din 10 martie 2016) 

                                                      CUPRINS: 

Abrevieri Definiții 

1. Cadrul general al Concursului de propuneri de proiecte 6 

2. Reguli aplicabile prezentului Concurs de propuneri de proiecte 7 

2.1 Criteriilor generale de eligibilitate 7 

Eligibilitatea aplicantului 7 

Eligibilitatea proiectelor 8 
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Eligibilitatea costurilor 8 
2.2. Etapele prezentării și evaluării propunerilor de proiecte 12 

2.3. Procesul de depunerea propunerilor de proiecte 14 

Depunerea Notei Conceptuale a proiectului 14 

Depunerea cererii complete de finanţare 15 

3. Evaluarea Propunerilor de proiecte 18 

Evaluarea notelor conceptuale 18 

Evaluarea tehnică şi financiară a cererilor 
complete de finanţare 19 

Evaluarea la nivel național 19 

 

ANEXE: 

Anexa nr.1 Nota conceptuală 

Anexa nr.2 Cererea completă de finanțare 

Anexa nr.3 Structura Cadru a Studiului de fezabilitate. Anexa nr.4 

Modelul Contractului de finanțare a Proiectului Anexa nr.5 Grila de 

evaluare a notelor conceptuale 

Anexa nr.6 Grila pentru evaluarea tehnică și financiară 

Anexa nr.7 Grila de evaluare a propunerilor de proiect la nivel național 
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Abrevieri 

ADR Agenție de Dezvoltare Regională 

APL Administrația Publică Locală 

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

CNCDR Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CBTM Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

CIC Cooperare intercomunitară 

DUP Documentul Unic de Program 

FNDR Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 

IDAM Indicator de Deprivare a Ariilor Mici 

ONG Organizație Non-guvernamentală 

POR Plan Operațional Regional 

PRS Program Regional Sectorial RD 

Nord Regiunea de Dezvoltare Nord RD 

Centru Regiunea de Dezvoltare Centru RD 

Sud Regiunea de Dezvoltare Sud 

RDUTAG Regiunea de Dezvoltare Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia 

SDR Strategie de Dezvoltare Regională 

SNDR Strategia Națională de Dezvoltare Regională 
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Definiții 

Denumire Explicaţia termenului utilizat 

Aplicant Persoană juridică ce corespunde criteriilor de eligibilitate şi care 

solicită, prin depunerea unei cereri,  finanţare din FNDR 

Cerere completă de finanțare Document prin care se solicită un sprijin financiar pentru acoperirea 

costurilor de implementare a unui proiect. În cerere se descrie detaliat 

proiectul, se argumentează necesitatea implementării lui, sunt 

indicate activităţile, rezultatele, efectul şi impactul proiectului. 

Costuri eligibile Cheltuieli care pot fi finanțate din Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională. Pentru a fi eligibile pentru finanțare, toate cheltuielile 

trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menționate în 

Instrucțiune, să corespundă domeniilor de intervenție și să fie direct 

legate de obiectivele și rezultatele proiectelor propuse spre finanțare. 

Costuri neeligibile Cheltuieli care nu pot fi finanţate din Fondul Naţional pentru 

Dezvoltare Regională. 

Deviz de cheltuieli Evaluare anticipată a cheltuielilor necesare executării unei lucrări din 

cadrul unui obiect de construcţii, precum şi a altor cheltuieli aferente 

lucrării respective. Luate împreună, aceste cheltuieli reprezintă 

valoarea de investiţie a lucrării. Devizul de cheltuieli clasifică toate 

cheltuielile conform structurii articolelor de deviz. Însumate, ele 

reprezintă cheltuielile directe pentru materiale, muncă şi utilaje de 

construcţii. 

Fondul Naţional pentru 

Dezvoltare Regională (FNDR) 

Linie de buget, principala sursă de finanţare a programelor şi 

proiectelor orientate spre dezvoltarea regională. Se constituie din 

alocaţiile anuale de la bugetul de stat destinate Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor(Legea nr. 438-XVI din 

28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova). 

Instrucţiune a Utilizatorului Document de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului 

Naţional pentru Dezvoltare Regională, suport informativ complex 

pentru întocmirea Cererii de Finanţare conform cerinţelor specifice 

ale FNDR. Include un set de reguli detaliate pentru întocmirea şi 

depunerea Cererii de Finanţare. 

Impact Efectul în ansamblu al beneficiilor aduse de un anumit proiect, asupra 

unui număr mai mare de persoane decât principalii beneficiari dintr- 

un anumit sector, o anumită regiune sau chiar din întreaga ţară. 

Indicator Unitate de măsurare a nivelului de atingere/realizare a unui obiectiv, 

rezultat sau produs. 

Exemple de indicatori de produs: numărul de kilometri de drum 

construiți/reabilitați; numărul de întreprinderi create, numărul de 

persoane informate/instruite. 

Exemple de indicatori de rezultat: timpul economisit de către 

utilizatorii unui drum construit/renovat; rata de acces (îmbunătățit ) la 

drum/servicii. 
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Denumire Explicaţia termenului utilizat 

Obiectiv general O schimbare de impact (pe termen mediu sau lung) la care contribuie 

un proiect în domeniul dezvoltării (regionale) la nivel național, 

sectorial sau regional (se face legătura cu contextul de 

politici/strategii naționale, sectoriale si/sau regionale ). 

Obiectivul unui proiect poate sa fie general sau specific. 

Notă conceptuală Formularul completat de către aplicant, în care se descrie succint 

scopul şi obiectivele, activităţile şi investiţie de resurse pe o perioadă 

determinată, menite să răspundă unei nevoi reale şi să conducă la 

realizarea unui obiectiv precis. 

Parteneriat Sistem, care asociază parteneri sociali, economici etc; un grup/ o 

societate formală sau neformală, prin care două sau mai multe părţi 

decid sa acţioneze împreuna pentru atingerea unui scop comun. 

Obiectiv specific Domeniu major de intervenţie dintr-un program strategic, care 

cuprinde un grup de operaţiuni legate între ele şi avînd obiective 

specifice măsurabile 

Proiect Proiectul reprezintă o serie de activităţi şi o investiţie de resurse pe o 

perioadă determinată, menite să răspundă unei nevoi reale şi să 

conducă la realizarea unui obiectiv precis. 

Produs O schimbare tangibila a unui serviciu, facilitate sau a cunoștințelor care va 

duce spre realizarea unui rezultat. 

Exemple de produs: un studiu de fezabilitate elaborat, tomberoane 

procurate. 

Proiect tehnic / Documentația 

tehnică 

Set de documente întocmit în baza unei teme date și care cuprinde 

calculele tehnico-economice, desenele, instrucțiunile etc., necesare 

pentru executarea unei construcții, a unui sistem tehnic, a unei 

întreprinderi etc., făcînd obiectul unei investiții. 

Rezultat Un beneficiu sau o schimbare directă/tangibilă care este atinsă in 

urma livrării unor produse si realizării/implementării activităților prin 

utilizarea unor resurse financiare si umane. Acestea sunt în mare parte 

în sfera de influenta/control a managementului proiectului. 

Risc Un factor cheie in afara controlului direct al managementului 

proiectului care ar putea avea un impact negativ asupra 

implementării proiectului. 

 
Riscurile pot fi: intern si extern, politic, organizațional, financiar, 

operațional, etc. 
Țintă Starea lucrurilor pe care proiectul intuiește să o atingă într-un anumit 

timp. 

Valoare inițială (baseline) Starea de facto a lucrurilor din aria de intervenție la momentul 

demarării implementării proiectului. 
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1. Cadrul general al Concursului de propuneri de proiecte 
 

 

Republica Moldova şi-a formulat politicile de dezvoltare regională în spiritul normelor şi 

practicilor Uniunii Europene. Aceste politici sunt orientate spre diminuarea dezechilibrelor 

teritoriale în ceea ce priveşte dezvoltarea social-economică. În politica de dezvoltare regională sunt 

antrenate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, comunităţile locale şi organizaţiile 

neguvernamentale, care, prin acţiuni coordonate, asigură o dezvoltare social-economică teritorială 

echilibrată şi sprijină  nemijlocit zonele dezavantajate. 

Oportunitățile deschise de Acordul de asociere cu UE și percepția publică față de procesul de 

dezvoltare regională, precum și alți factori, constată existența premiselor necesare pentru 

promovarea mecanismelor de implementare a politicii de dezvoltare regională în Republica 

Moldova la un nivel calitativ nou. 

Pentru a asigura dezvoltarea socio-economică echilibrată și durabilă a regiunilor de 

dezvoltare, se planifică îmbinarea sinergiei de efort a structurilor/instituțiilor de diferit nivel pentru 

implementarea unor proiecte complexe de dezvoltare intersectorială, cu utilizarea elementelor de 

inovație și eficiență. 

Abordarea sectorială îngustă aplicată în perioadele precedente va fi modificată prin asigurarea 

unei planificări sectoriale sinergizate și ajustate atît la prevederile politicilor sectoriale naționale, cît 

și la prevederile acquis-lui comunitar, iar procesul de dezvoltare regională urmează să treacă la un 

nou nivel conceptual, aceasta (politica)devenind una cu adevărat intersectorială, care va asigura 

sinergia de efort pentru multiplele resurse disponibile, astfel încît procesul de dezvoltare regională 

să devină mai eficient, mai eficace și mai rezultativ. 

În Instrucţiunea pentru Utilizator sunt prezentate condiţiile de înaintare, selectare şi aprobare 

a proiectelor finanţate din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR). 

Scopurile Concursului de propuneri de proiecte sunt: 

1. Stimularea iniţiativelor privind consolidarea și dezvoltarea economiei regionale și a 

infrastructurii de importanță regională și locală care corespund abordărilor complexe 

pentru conceptele de proiecte regionale conform Programelor sectoriale regionale 

2. Selectarea proiectelor în valoare de totală de 1 000 000 000,0 lei care urmează a fi 

finanţate din sursele Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională. 

3. Elaborarea  Documentului Unic de Program și a Planurilor Operaţionale Regionale. 

Lansarea Concursului de Propuneri de Proiecte, marchează un pas important în 

implementarea practică a politicilor de dezvoltare regională şi prevede un șir de modificări şi ajustări 

din lecţiile învăţate în rezultatul implementării proiectelor în perioada anilor 2010-2015, precum și 

aplicării unei noi abordării referitoare la programarea sectorială regională. 

Depunerea propunerilor de proiecte  se va efectua în cadrul a două etape: 

1. Depunerea notelor conceptuale. Acestea vor fi depuse în termen de 50 zile 

calendaristice de la data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte. 
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2. Depunerea cererilor complete de finanţare. Cererea completă de finanțare vor fi 

depuse în termen de 90 zile calendaristice de la data publicării oficiale a listelor 

Notelor conceptuale, aprobate de către Consiliile Regionale pentru Dezvoltare. 

 
2. Reguli aplicabile prezentului Concurs de propuneri de proiecte 

2.1. Criteriilor generale de eligibilitate 

Concursul trebuie să corespundă criteriilor generale de eligibilitate. În acest context, există 

trei seturi de criterii de eligibilitate. Acestea se referă la: 

1. instituţiile care pot solicita o finanţare şi la partenerii lor; 

2. proiectele pentru care se poate acorda o finanţare; 

3. tipurile de costuri ce pot fi luate în consideraţie cînd este stabilită finanţarea. 

 

Eligibilitatea aplicanților: cine poate depune o cerere de finanţare? 

1. Eligibili pentru finanţare sunt autorităţile publice locale de nivelul I şi II 

2. Să fie direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului împreună cu 

partenerii lor şi să nu acţioneze ca intermediari. 

3. Potenţialii aplicanţi nu sunt în drept să participe la Concursul de propuneri de proiecte 

sau să obţină finanţarea, dacă: 

a) sunt în curs de lichidare; 

b) Conducătorul entității este subiectul unui litigiu aflat spre examinare în 

instanţe judecătoreşti ce ține de obiectul investiției; 

c) nu-şi îndeplinesc, în conformitate cu prevederile legale, obligaţiile referitoare 

la plata contribuţiilor, la asigurările sociale sau la plata taxelor. 

d) Conducătorul entității a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească de 

fraudă, de corupţie, conflicte de interese sau de orice altă activitate ilegală; 

e) Nu au asigurat durabilitatea proiectelor finanțate anterior din FNDR. 

Fiecare aplicant trebuie să depună Declaraţia aplicantului prin care să ateste că atît 

solicitantul cît şi partenerul/ii (dacă este cazul) nu se găsesc în niciuna dintre situaţiile 

menţionate mai sus. Declaraţia de eligibilitate va fi completată, semnată, ştampilată, 

datată şi depusă împreună cu dosarul de aplicare. 

 
4. Aplicanţii sunt încurajaţi să depună propunerile de proiecte în parteneriat cu mai multe 

APL. Partenerii aplicanţilor participă la elaborarea şi implementarea proiectului, iar 

costurile pe care le implică sunt eligibile în acelaşi mod în care sunt eligibile costurile 

aplicantului. În consecinţă, partenerii aplicanţilor trebuie să îndeplinească aceleaşi 

criterii de eligibilitate ca şi aplicanţii, cu excepţia autorităţilor publice centrale, care 

pot fi în rol de parteneri. 

5. Partenerii vor semna Declarațiile de parteneriatși le vor prezenta în original. Acestea 

țin să menţioneze rolul şi responsabilităţile fiecărei părţi, cota parte în asigurarea 

cofinanțării proiectului. 

6. Aplicantul va avea rolul de instituție conducătoare pentru implementarea proiectului 

şi, dacă va fi selectat, va reprezenta toţi partenerii, va semna Contractul de finanţare 

și se va face responsabil de implementarea în termen a proiectului. 
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Eligibilitatea proiectelor 

Proiectul propus poate fi considerat eligibil şi poate fi finanţat din FNDR, dacă îndeplineşte 

cumulativ următoarele criterii: 

1. Corespunde următoarelor domenii de intervenție iar valoarea finanţării acordată se 

înscrie între următoarele sume minime şi maxime:: 

 
Nr. Domeniul de intrevenție Ponderea valorii 

totale a 

proiectelor % 

Valoarea 

minimă lei 

Valoarea 

maximă lei 

1. Infrastructura drumurilor regionale și locale 25 10 000 000 70 000 000 

2. Aprovizionare cu apă şi sanitaţie 22 8 000 000 40 000 000 

3. Managementul deșeurilor solide 20 10 000 000 100 000 000 

4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 12 5 000 000 20 000 000 

5. Sporirea atractivității turistice 11 5 000 000 45 000 000 

6. Eficiența energetică a clădirilor publice 10 5 000 000 25 000 000 

 Total 100   

 
2. În cazul în care procentajul minim prevăzut pentru o anumit domeniu nu poate fi 

utilizat din cauza calităţii necorespunzătoare sau a numărului redus de proiecte, 

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale îşi rezervă dreptul de a 

realoca fondurile pentru un alt domeniu. 

4. Corespunde cu abordările complexe pentru conceptele de proiecte regionale conform 

Programelor sectoriale regionale în domeniile: infrastructura drumurilor regionale și 

locale, aprovizionare cu apă şi sanitaţi, managementul deșeurilor solide și eficiența 

energetică a clădirilor publice, iar pentru domeniile de intervenții ”Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri” și ”Sporirea atractivităţii turistice” vor fi acceptate 

proiectele care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în Strategiile de dezvoltare 

regională. 

3. Perioada de implementare a proiectului (perioada cuprinsă între data semnării 

contractului de finanțare a proiectului între ADR şi aplicant/parteneri şi data finalizării 

ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte  36 de luni. 

4. Numărul de Notelor conceptuale pentru un aplicant nu este limitat. 

 
Eligibilitatea costurilor 

Pentru finanţare pot fi luate în consideraţie doar “costurile eligibile”. Aplicantul va ţine cont 

de faptul că aceste costuri eligibile trebuie să fie reale. Astfel, vor fi selectate pentru finanţare acele 

propuneri care, în procesul de evaluare, nu vor necesita modificări și completări ale devizului 
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general. Verificările pot duce la micşorarea devizului general. Proiectele de dezvoltare regională 

vor fi finanțate conform costurilor prezentate în Devizul de cheltuieli al proiectului. 

Finanţarea se poate acorda pentru întreg devizul general al proiectului. Totuşi potenţialii 

aplicanţi sunt încurajaţi să cofinanţeze proiectul. În acest caz, cofinanţarea este executată fie din 

sursele proprii ale aplicantului, ale partenerilor săi, fie din alte surse decît Fondul Naţional pentru 

Dezvoltare Regională. 

Nu vor fi finanțate lucrările suplimentare, care nu au fost prevăzute în proiectul tehnic inițial. 

Aplicantul are obligația să asigure cofinanțarea diferenței dintre costul inițial prezentate în cererea 

completă de finanțare și costurile pentru lucrările suplimentare apărute în procesul de realizare a 

lucrărilor. 

Pentru a fi considerate eligibile în contextul Cererii de finanțare, costurile trebuie: 

 să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie în concordanţă cu principiile unei bune 

gestiuni financiare, în special din punct de vedere al raporturilor cost-beneficiu şi cost- 

rezultate;

 să fie transpuse în realitate în perioada de implementare a proiectului cu referinţă la 

bunurile/serviciile/lucrările/efectuate/prestate;

 să figureze în documentele contabile sau fiscale, să fie identificabile şi verificabile, şi 

justificate de originalele documentelor respective;

În aceste condiţii costurile directe eligibile includ: 

 cheltuielile pentru executarea lucrărilor de construcţii în conformitate cu documentaţia 

tehnică de proiect,

 costuri pentru supravegherea tehnică a lucrărilor

 achiziţionarea de bunuri și servicii de asistență tehnică pentru crearea și dezvoltarea 

capacităţilor prestatorilor de servicii publice.

 costuri pentru achiziţionarea de echipament nou, cu condiţia ca acestea să corespundă 

preţurilor pieţei;

 costuri pentru asistența tehnică cu privire la crearea și dezvoltarea serviciilor publice de 

gospodărie comunală

 costuri pentru campanii de conștientizare și informare.

 
Orice contribuţie în natură din partea Beneficiarului, a altor parteneri sau din oricare altă sursă 

nu reprezintă cheltuieli ocazionate de proiect sau costuri eligibile. Aceste contribuţii în natură sunt 

acceptate, dar nu sunt considerate ca tip de cofinanţare din partea Beneficiarului sau a partenerilor 

săi. 

Tipul proiectelor, costurile eligibile și abordări complexe în programarea sectorială regională. 
 

Nr. Tipul 

proiectelor 

Costuri eligibile Abordări complexe în 

programarea sectorială regională 

1 Infrastructura a)  reabilitarea şi modernizarea • Lungimea de peste 10 km a 

 drumurilor drumurilor regionale în conformitate cu proiectului; 

 regionale și PRS și Strategiei sectoriale  (clasificate • Numărul  de  conexiuni  la  diverse 

 locale în conformitate cu prevederile Legii nr. localități; 

  85 din 07.07.2011 pentru modificarea și • Numărul de conexiuni la 

  completarea  Legii  drumurilor  nr. 509- școala/școli; 

  XIII din 22 iunie 1995);  
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  b)  conectarea localităţilor şi a • Numărul de conexiuni la 

drumurilor locale la reţeaua de drumuri spitalul/spitale; 

naţionale şi internaţionale; • Numărul de conexiuni la 

c)  construcţia / reabilitarea / întreprinderi; 

modernizarea  şoselelor  de  centură  cu • Accesul la obiective turistice; 

statut de drum regional şi/ sau raional. • Accesul la frontiera națională; 

 • Conexiunea la subdiviziuni ale 

 Departamentului Situații 

 Excepționale; 

 • Conexiunea  la  mediul  de   afaceri 

 (ZEL, parcuri industriale, 

 incubatoare de afaceri etc.) 

2 Aprovizionarea a)  Dezvoltarea sistemelor regionale  de • Abordarea integrată de dezvoltare a 
 cu apă şi 

sanitaţie 
alimentare cu apă, a epurării apei şi 

canalizării în conformitate cu PRS; 

serviciilor de apă și de canalizare; 

• Regionalizarea și dimensiunea 

  b)  reabilitarea, proiectului – Numai centrele raionale 

  extinderea/regionalizarea, cu satele asociate, dar și aglomerările 

  modernizarea infrastructurii de urbane/rurale mai mari de 10 mii  de 

  alimentare cu apă şi canalizare, locuitori vor fi considerate 

  dezvoltarea capacităților prestatorilor de • Prezența unei surse de apă potabilă 

  servicii regionali; tratabilă, inclusiv captările și  stațiile 

   de tratare existente 

   • Prezența unui sistem funcțional  de 

   colectare a apelor uzate cu  existența 

   stației de epurare 

   • Acordul   dintre   beneficiari   și un 

   operator certificat de AAC 

3 Managementul a)  Crearea,   la   nivel   inter-comunitar • Conform abordării regionale privind 
 deșeurilor 

solide 
/regional, a unor sisteme integrate de 

management al deşeurilor solide 

zonele de management al deşeurilor 

• Va include toată reţeaua de 

  conform prevederilor Strategiei de management  al  deşeurilor, începând 

  gestionare   a  deşeurilor   în  Republica cu transportarea, transferarea, 

  Moldova pentru anii 2013-2027, înhumarea  deşeurilor  şi  tratarea lor 

  aprobate prin Hotărîrea Guvernului  nr. pentru zona de management al 

  248  din 10.04.2013 deşeurilor, cu elementele 

  b)  Extinderea,   la   nivel   regional,    a infrastructurii de management al 

  sistemelor locale existente de deşeurilor, inclusiv depozitul sanitar, 

  management al deşeurilor; staţiile de transfer, sortare,  reciclare, 

  c)  Construcția și amenajarea compostare, tratare mecanico- 

  poligoanelor   regionale   de   stocare  a biologică şi altele după caz , cu toate 

  deşeurilor  și  a  căilor  de  acces   către aspectele   de   amplasare   în   teren, 

  acestea; conectare la sursele de energie,  apă, 

  d)  Dezvoltarea sistemelor de  colectare canalizare şi altele aspecte 

  separata, stațiilor de sortare, compostare coordonate cu organele de 

  si reciclarea;  
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  e) Îmbunătățirea sistemului     de 

colectare a deșeurilor și dezvoltarea 

stațiilor de transfer 

f) Costuri de achiziţie şi/sau de 

instalare a echipamentelor, de creare a 

facilităţilor în vederea asigurării unui 

sistem de management integrat al 

deşeurilor (sortare, transport, reciclare, 

colectare, compostare, staţii de transfer, 

tratare şi eliminare deşeuri); 

supraveghere şi control de stat în 

modul cuvenit. 

4 Dezvoltarea a)  Dezvoltarea infrastructurii de suport  

 infrastructurii 

de afaceri 
pentru afaceri (de exemplu: incubatoare 

de afaceri, centre regionale de expoziţie 

  şi alele) și conectarea lor la 

  infrastructura de utilităţi  publice  și căi 

  de acces 

  b)  Amenajarea teritoriilor parcurilor 

  industriale, tehnologice, pieţelor 

  regionale en-gros și a spațiilor destinate 

  activităților   non-agricole,   precum   şi 

  conectarea lor la infrastructura de 

  utilităţi publice și căi de acces 

  c)  costuri pentru lucrările de 

  construcţie  /  reabilitare  /  extindere  a 

  clădirilor cu destinaţie de producere   şi 

  servicii. 

5 Sporirea a)  Reabilitarea / modernizarea  

 atractivității 

turistice 
infrastructurii rutiere (a drumurilor de 

acces şi a infrastructurii aferente 

  drumurilor către obiectivele turistice de 

  importanţă regională, naţională şi 

  internaţională); 

  b)  Amenajarea locurilor turistice 

  naturale şi antropice de utilitate publică, 

  modernizarea/  crearea infrastructurilor 

  conexe de utilitate publică (parcări auto, 

  grupuri  sanitare,  puncte  de informare, 

  trotuare, instalaţii de colectare a 

  deşeurilor, zone verzi, iluminare, 

  reclame şi indicatoare); 

  c)  Restaurarea, consolidarea, 

  protejarea şi conservarea monumentelor 

  istorice în  conformitate  cu prevederile 

  Legii  privind  ocrotirea  monumentelor 

  nr. 1530-XII din 22.06.1993; 
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  d) Costuri pentru înzestrarea centrelor 

de informare turistică cu echipamentul 

necesar. 

 

6 Eficiența  a)  măsuri de reparaţie capitală / măsuri • Clădiri publice, conform 
 energetică

  

clădirilor 

publice 

a de pregătire. Aceste lucrări ar putea fi 

necesare înainte de a întreprinde măsuri 

de    izolare    (renovarea   acoperişului, 

categoriilor din: sectorul educaţional 

(preșcolare și preuniversitare), 

sectorul  medical  (spitalele  publice, 

   instalarea  unui  sistem  de  gestionare a instituţiile medicale, ambulatorii, 

   apelor  pluviale,  lucrări  de   demolare, policlinici) și sectorul social (aziluri, 

   plintă,  trotuare,  sistem  de  protecţie la orfelinate). 

   trăsnet, sistem de protecţie solară, • Clădiri cu cea mai mare    suprafaţă 

   intrare, etc.); (cel puţin 1.500 m2) – Clădirile     cu 

   b)  măsuri  de  izolare  termică: izolarea suprafaţă mai mare au şi potenţial mai 

   termică  a  pereţilor  exteriori,   izolarea mare de eficientizare a consumului de 

   etajului de sus şi demisolului   (parţial), energie; 

   izolarea pereţilor externi ai demisolului • Clădirile trebuie să rămână în 

   (parţial) şi înlocuirea ferestrelor; proprietatea publică pentru următorii 

   c) retehnologizarea   rețelelor  termice 10 ani 

   interioare ale clădirii; • Cerere substanţială pentru 

   d)  reabilitarea sistemului de încălzire  / reabilitarea termică (fără izolaţie 

   instalarea unui nou sistem de  încălzire, termică şi nu mai mult de 30% dintre 

   inclusiv echipamente auxiliare; ferestrele vechi schimbate) 

   e) renovarea sistemului / instalaţiei de • Structura clădirii în stare bună 

   iluminare  în  favoarea  unui  sistem  de • Clădirea nu trebuie să fie un 

   iluminare eficient din punct de   vedere monument de arhitectură. 

   energetic.  

 

Costuri neeligibile: 

 costuri pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;

 sponsorizări individuale pentru participare la conferinţe sau congrese;

 costuri pentru achitarea serviciului supravegherii autorului de proiect;

 datorii sau rezerve pentru pierderi;

 burse de studiu şi/sau cursuri de specializare individuale;

 orice acţiune de natură comercială generatoare de profit imediat pentru aplicantul la 

finanţare sau pentru partenerul de proiect.

 cumpărarea de terenuri sau clădiri;

 credite părţilor terţe, amenzi şi penalităţi;

 orice costuri realizate anterior de a fi fost semnat contractul (inclusiv costurile legate de 

pregătirea proiectului);

 costuri pentru angajarea personalului responsabil de asigurarea implementării proiectului 

din partea beneficiarului;

 costuri pentru procurarea inventarului de uz gospodăresc, cheltuieli operaţionale ale 

beneficiarilor.

 costuri pentru elaborarea studiului de fezabilitate;

 costuri pentru elaborarea, verificarea sau actualizarea proiectului tehnic.
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2.2. Etapele prezentării şi evaluării propunerilor de proiecte 

 
Procesul de prezentare a propunerilor de proiecte va cuprinde următoarele etape: 

 
 

Etapa I 

Termen de 

realizare 

 
Activități 

 
Descriere 

 

 

 

 

 
 

15 martie 

2016 

Lansarea 

Concursului 
de Proiecte. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor lansează oficial 

Concursul de Propuneri de Proiecte. ADR, informează aplicanţii 

despre prevederile şi cerinţele Concursului, care conţine: anunţul 

privind lansarea concursului, Instrucţiunea pentru utilizator şi 

formularele ce urmează a fi completate. În cadrul campaniei de 

informare, ADR, oferă informaţii ample aplicanţilor referitor la 

tipurile de proiecte, criteriile de selectare şi cheltuielile eligibile şi 

neeligibile ale proiectului, despre resursele financiare disponibile 

pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare regională, precum și 

despre importanţa de a elabora şi propune proiecte în parteneriat cu 

alte APL. ADR va utiliza toate mijloace de informare potrivite şi 

accesibile pentru aplicanți. 

 

 

 
50 zile 

Depunerea 

notelor 

conceptuale 

Data limită de colectare a notelor conceptuale este 3 mai 2016. 

Aplicanţii vor prezenta conform cerințelor susmenționate 

următoarele documente: 

1. Nota conceptuală (anexa nr.1); 

2. Declarația aplicantului 

3. Declarațiile de parteneriat (după caz) 

 

 

 

 
10 zile 

Evaluarea 

notelor 

conceptuale 

Toate notele conceptuale primite în termenul limită în cadrul primei 

etape, vor fi verificate intern, de către Comisia administrativă creată 

din reprezentanți ai MDRC, ADR și CRD, din punct de vedere al 

conformităţii administrative şi al eligibilităţii. Se va verifica dacă 

cererea îndeplineşte condiţiile şi cerinţele impuse şi prevăzute în 

Instrucțiune. Comisia va verifica notele conceptuale în conformitate 

cu grila de evaluare administrativă a eligibilității proiectului și va 

oferi punctajul respectiv fiecărei propuneri de proiect. 

 

 

5 zile 

Aprobarea 

Notelor 

conceptuale 

Raportul comisiei de evaluare este prezentat în cadrul ședinței 

Consiliului regional pentru dezvoltare, care aprobă lista notelor 

conceptuale care au acces în faza a doua a concursului. ADR 

informează aplicanții despre rezultatul selectării notelor conceptuale 

și spre activitățile ulterioare prevăzute pentru etapa II a concursului. 
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Etapa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 zile 

Completarea și 

depunerea 

Cererii 

complete de 

finanțare 

În urma selectării propunerilor de proiecte în cadrul primei etape, 

ADR va acorda asistența consultativă necesară aplicantului și 

partenerilor (după caz) în vederea completării formularului Cererii 

Complete de finanțare, elaborarea documentației tehnice, a devizului 

general al proiectului și a planului de implementare și altele. 

Cererea completă de finanțare ce urmează a fi depusă va conține 

următoarele documente în baza cărora vor fi evaluate proiectele: 

1. Cererea de finanțare (anexa nr.2); 

2. Bugetul Proiectului; 

3. Documentația tehnică (în conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare); 

4. Raportul de verificare a proiectului emis de către Serviciul de 

Stat pentru Verificare şi Expertizarea Proiectelor şi 

Construcțiilor a MDRC (în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare) – după caz; 

5. Avizul expertizei ecologice de stat; 

6. Alte acte relevante 

ADR poate cere aplicanţilor să facă în timpul procesului de verificare 

unele precizări. Clarificare trebuie făcute în maximum 5 zile 

calendaristice de la data solicitării. 

Cererile de finanţare, împreună cu documentele-suport, vor 

prezentate în original. 

Dacă un aplicant prezintă cîteva cereri de finanţare, fiecare cerere de 

finanţare trebuie depusă separat, conform instrucţiunilor descrise mai 

sus. 

 

 
10 zile 

Evaluarea 

cererilor 

complete de 

finanţare 

În cadrul ADR va fi creat Grupul de evaluare format din reprezentanți 

ai MDRC, ADR și CRD cu participarea experților în domeniile 

pentru evaluarea cererilor complete de finanţare din punct de vedere 

administrativ, a eligibilității, tehnic şi financiar. 

 

 

 

 

 

5 zile 

Aprobarea 

cererilor 

complete de 

finanţare 

Recomandările şi concluziile grupului de lucru privind evaluarea 

fiecărui cereri complete de finanţare sunt prezentate CRD pentru 

aprobare. În baza cererilor complete de finanţare acceptate este 

elaborat Planul operațional regional și remis Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor pentru evaluarea la nivel național . 
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Etapa III 

 

 

 

 

 
20 zile 

Evaluarea de 

către Comisia 

Interministerială 

Evaluarea națională va fi desfășurată după finalizarea etapei doi a 

concursului și va fi realizată de Comisia Interministerială creată de 

MDRC Etapa finală va consta în evaluarea conform criteriilor de 

selectare din punct de vedere a conformității proiectului cu 

prevederile şi priorităţile strategiilor sectoriale naţionale. 

Desfășurarea ședinței Comisiei de evaluarea va avea loc în termen 

de cel mult 20 zile calendaristice de la data finalizării termenului de 

prezentare a conceptelor de propuneri de proiecte. Rolul Comisiei de 

evaluare este acela de a lua decizia includerea proiectului în DUP, în 

baza Grilei de evaluare națională. 

 

 

 

 
30 zile 

Elaborare și 

aprobare DUP 

În baza raportului de evaluare a comisiei interministeriale, de către 

MDRC este elaborat proiectul DUP și supus aprobării și avizării de 

către CNCDR și alte autorității administrative centrale. Proiectele 

incluse în Documentul unic de program pentru anii 2013-2015, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 18.12.2012 care se află 

în curs de implementare vor incluse automat în DUP-ul următor, iar 

cele neinițiate vor fi restituite pentru dezvoltare, iar beneficiarii 

acestora sunt îndemnați să depună repetat de concepte de proiecte. 

 
45 zile 

Aprobarea DUP 

de către Guvern 

După aprobarea de către CNCDR a DUP-ului, MDRC va propune 

Guvernului să aprobe DUP care conţine programe şi proiecte 

prioritare în domeniul dezvoltării regionale. 

 

Decizia Comisiilor de evaluare la nivel regional a propunerilor de proiecte poate fi supusă 

contestării în cadrul Comisiilor speciale create de CRD, iar deciziei Comisiei interministeriale poate 

fi contestată în baza unei solicitări depuse către MDRC. 

 

2.3. Procesul de depunerea propunerilor de proiecte 
Depunerea Notei Conceptuale a proiectului 

Aplicanții vor depune la prima etapa numai notele conceptuale ale proiectelor. Notele 

conceptuale trebuie depuse conform formularului notei conceptuale (Anexa nr.1) în formă tipărită 

şi în format electronic (CD). 

Notele conceptuale ale proiectelor scrise manual vor fi respinse de Grupul de verificare. 

Nota conceptuală trebuie să fie însoțită de declarația de parteneriat semnate, ştampilate şi 

datate de fiecare partener în original. 

Notele conceptuale vor fi depuse la sediile ADR nu mai târziu de 50 zile de la lansarea oficială 

a concursului de propuneri de proiecte. 

Depunerea cererii complete de finanţare  

Aplicanţii invitaţi să trimită cererea completă de finanţare ca urmarea a preselecţiei Notelor 

conceptuale vor completa formularul cererii complete de finanţare în conformitate cu instrucțiunile 
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incluse în Anexa nr.2. La cererea de finanţare vor fi anexate documentele relevante solicitate. 

Cererea de finanțare va fi depusă în termen de 90 zile calendaristice de la data anunțării listelor 

notelor conceptuale preselectate de către comisia administrativă şi aprobate de CRD. Documentația 

tehnică nu va depăși 24 de luni de la data eliberării/actualizării, iar devizul de cheltuieli urmează a 

fi actualizat în ultimele 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare. 

Cererea de finanţare este scrisă în limba română sau rusă și este însoțită de o notă explicativă 

la buget pentru fiecare articol de cheltuieli. Aplicanții trebuie să respecte formatul Cererii de 

finanţare şi să completeze cu grijă toate paragrafele şi paginile în ordinea indicată, cît mai clar 

posibil,  pentru a facilita evaluarea. 

Informaţiile trebuie să fie precise, clare, detaliate, în special acelea care se referă la modul de 

realizare a scopurilor proiectului, la beneficii, la relevanţa priorităţilor şi măsurilor Strategiilor 

regionale de dezvoltare. 

Aplicantul trebuie să indice în Cererea de finanţare în ce măsură proiectul respectiv se 

bazează sau completează alte proiecte şi iniţiative, implementate în acelaşi domeniu de aplicant sau 

de alţi parteneri şi cum ar trebui prevenită suprapunerea lui cu activităţile similare. Aplicantul 

trebuie de asemenea să indice în Cererea de finanţare dacă proiectul respectiv va avea un efect de 

trambulină sau de multiplicare, de exemplu, prin diseminarea sau impactul rezultatelor asupra altor 

regiuni). Aplicantul va indica în Cererea de finanțare în ce măsură proiectul contribuie la realizarea 

obiectivelor strategice la nivel local, regional și național. 

Costurile din bugetul Proiectului trebuie indicate în lei moldoveneşti, cu două zecimale. Ele 

trebuie să ofere informaţii clare despre modalitatea de cheltuire a banilor, conform activităţilor 

descrise în proiect. Matricea Cadrul Logic trebuie să respecte formatul, să includă toate informaţiile 

solicitate şi, preferabil, să nu depăşească 2-3 pagini. 

Necompletarea unuia sau a mai multor paragrafe, orice eroare sau discrepanţă majoră între 

datele incluse în Nota conceptuală a proiectului, în Cererea completă de finanţare, în Bugetul şi  în  

Matricea Cadrul Logic sau în Lista de verificare vor duce la neselectarea cererii de finanţare. 

Cererile de finanţare scrise manual nu vor fi acceptate. 

Aplicanţii vor indica obligatoriu că Cererile de finanţare şi anexele (bugetul, Matricea Cadrul 

Logic, alte anexe relevante) sunt propuse pentru evaluare. Din acest considerent este foarte 

important ca aceste documente să conţină toată informaţia relevantă cu privire la proiect. 

Cererea de finanţare trebuie cusută/legată împreună cu toate anexele astfel încît să nu poată fi 

extrasă din acest dosar nici o filă. 

Foia de titlu a Cererii de finanţare trebuie să fie completată corect şi clar. Numele Aplicantului 

şi Prioritatea vor fi scrise obligatoriu de către aplicant. Aplicantului îi revine responsabilitatea de a 

lega şi de a numerota paginile Cererii de finanţare şi ale documentelor aferente. ADR nu poartă 

responsabilitatea în cazul pierderii unei file, dacă nu este îndeplinită de către aplicant condiţia de 

mai sus. 

Împreună cu Cererea completă de finanţare vor fi depuse următoarele documente necesare 

pentru evaluarea proiectului : 

1) Matricea Cadrul Logic; 

2) Planul de asigurare a durabilității proiectului; 

3) Bugetul Proiectului; 

4) Studiul de fezabilitate pentru proiectele de investiţii care includ lucrări ale căror 

valoare este mai mare de 25 milioane lei. 
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5) Proiectul tehnic şi materialele grafice: schiţe, desene tehnice, planul situaţional, planul 

general, planurile arhitecturale; 

6) Devizul general (Formularul 9 conform CP L 01.01.2001) confirmat de proiectant; 

7) Raportul de verificare a proiectului emis de către Serviciul de Stat pentru Verificare şi 

Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor a MDRC nu mai vechi de 12 luni de la data 

prezentării pentru finanţare; 

8) Avizul expertizei ecologice de stat; 

9) Alte acte relevante; 

Dacă documentele, menţionate nu vor fi depuse pînă la termenul limită, proiectul va fi respins. 

De reţinut că Cererile complete de finanţare nu vor fi verificate administrativ în următoarele cazuri: 

 dacă numele aplicantului sau domeniul de intervenție nu sunt menţionate pe plic şi/sau în 

Cererea de Finanţare; 

 dacă proiectul nu este scris în limba de stat sau rusă; 

 dacă finanţarea solicitată pentru respectivul domeniu nu se conformează valorilor maxime 

şi minime; 

Aplicanţii sunt obligaţi să lege Cererea completă de finanţare şi toate documentele-suport 

într-un dosar unic în ordinea descrisă mai sus. În dosar vor fi originalele documentelor-suport, 

fotocopiile sau versiunile scanate (ştampilele, semnăturile vor fi lizibile). Reprezentantul legal al 

aplicantului trebuie să certifice toate copiile cu inscripţia "Conform cu originalul”. 

ADR poate cere aplicanţilor să facă, în timpul procesului de verificare, unele precizări. 

Clarificare trebuie făcute în maximum 5 zile calendaristice de la solicitare. Precizările vor fi 

solicitate numai dacă informaţiile oferite nu sunt clare, împiedicînd astfel ADR să facă o verificare 

obiectivă. Cu toate acestea, aplicantul nu poate îmbunătăţi sau modifica, în timpul verificării, 

conţinutul proiectului propus. Precizările pot fi solicitate în cazul în care sunt atestate: 

- neclarificări, neînţelegeri sau interpretări în Cererea de finanţare; 

- incoerenţă între Cererea de finanţare şi documentele-suport. 

Notele conceptuale și cererile complete de finanţare, împreună cu documentele-suport, într- 

un colet sigilat, vor fi trimise de APL din Regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud prin poştă 

recomandată sau prin poştă expresă pe adresa ADR. 

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru 

Republica Moldova, MD-6801 

Or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33 

Tel./Fax 268 2 26 92 

e-mail: office@adrcentru.md 

www.adrcentru.md 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

Republica Moldova, MD-3100 

Mun.Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 8A 

Tel./Fax 231 6 19 80 

E-mail: office@adrnord.md 

www.adrnord.md 

mailto:office@adrcentru.md
http://www.adrcentru.md/
mailto:office@adrnord.md
http://www.adrnord.md/
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Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

Republica Moldova, MD-4101 

Or.Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare,12 

Tel./Fax: 241 2 62 86 

E-mail: office@adrsud.md 

www.adrsud.md 

Agenţia de Dezvoltare Regională 

UTA Găgăuzia 

Republica Moldova, MD-3805 

m.Comrat, str. Pobeda, 50  

Tel./Fax: 298 2 26 93 

E-mail: adrutag@gmail.com 

www.adrgagauzia.md 

 
Notele conceptuale și cererile complete de finanţare, împreună cu documentele-suport, într- 

un colet sigilat, vor fi trimise de APL din Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia prin poştă 

recomandată sau prin poştă expresă pe adresa MDRC. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Republica Moldova, MD-2005 

mun.Chişinău, str. Constantin Tănase; 9, bir.700 

Tel./Fax:  022 22 07 58 

E-mail: mdrc@mdrc.gov.md 

www.mdrc.gov.md 

Dacă dosarul este depus personal, va fi solicitat un certificat de primire, datat şi semnat. 

Cererile de finanţare trimise prin alte mijloace (de exemplu, prin fax sau prin e-mail) sau livrate pe 

alte adrese nu vor fi evaluate. 

Cererile de finanţare, împreună cu documentele-suport, vor fi depuse în 3 exemplare: un 

original şi 2 copii. Cererea completă de finanţare, bugetul şi Matricea Cadrul Logic trebuie 

prezentate şi în versiune electronică (CD). Versiunea electronică trebuie să corespundă prin conţinut 

întru totul versiunii scrise pe hîrtie. Fiecare fişier electronic (Cererea de finanţare - format Word, 

Devizul General - format Excel şi Matricea Cadrul Logic – format Word, toate documentele 

specificate vor avea FontaTimes New Roman, Dimensiune12) va fi într-o mapă unică (de ex., 

Cererea de finanţare nu va fi transmisă în cîteva fişiere separate). 

Înainte de a expedia proiectul e necesar a verifica dacă au fost incluse toate documentele 

solicitate (conform Listei de verificare, secţiunea V din Formularul Cererii de finanţare,). Aplicanţii 

vor avea responsabilitatea ca dosarul să fie complet, sigilat şi datat. 

Lista de verificare şi Declaraţia aplicantuluitrebuie prezentate separat şi incuse în acelaşi plic. 

Dacă un aplicant prezintă cîteva cereri de finanţare, fiecare cerere de finanţare trebuie depusă 

separat, conform instrucţiunilor descrise mai sus. 

Pe coletul cu cererea de finanţare trebuie să fie indicat în mod clar şi vizibil: 

 domeniul de intervenție pentru care se depune proiectul; 

 Denumirea proiectului 

 numele, prenumele şi adresa aplicantului; 

 sintagma: "A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere”. 

Dosarele cu cererile de finanţare incomplete (atît în variantă hîrtie, cît şi în variantă 

mailto:office@adrsud.md
http://www.adrsud.md/
mailto:adrutag@gmail.com
http://www.adrgagauzia.md/
mailto:mdrc@mdrc.gov
http://www.mdrc.gov.md/
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electronică) nu vor fi acceptate pentru a fi evaluate. Data limită pentru depunerea cererilor complete 

de finanţare este de 90 zile calendaristice de la data anunţării despre decizia CRD a Listei notelor 

conceptuale ale proiectelor selectate. 

Cererile complete de finanţare depuse/ primite după data-limită vor fi respinse automat, chiar 

dacă pe ştampila poştei va fi indicată o dată ce precede dată-limită. Dacă întîrzierea se datorează 

serviciului de curierat, cererile, de asemenea, sunt respinse. 

În cazul neclarităţilor sau pentru informaţii suplimentare, aplicantul se va adresa cu întrebări 

de precizare Agenţiilor de Dezvoltare Regională. Întrebările pot fi trimise prin e-mail sau prin fax 

nu mai tîrziu de 5 de zile înainte de data-limită de primire a cererilor de finanţare. 

 

 
3. Evaluarea Propunerilor de proiecte 

 
Evaluarea notelor conceptuale 

Toate notele conceptuale depuse de către aplicanți sunt stocate la ADR. În cadrul ADR, va fi 

formată o Comisie administrativă responsabilă pentru verificarea notelor conceptuale și prezentarea 

unei note informative către CRD, în vederea selectării acestora în conformitate cu cerințele 

prezentate în anunțul concursului. 

În urma verificării administrative, ADR va trimite o scrisoare tuturor aplicanților ai căror note 

conceptuale au fost selectate, prin care aceştia vor fi informaţi despre necesitatea de a prezenta 

cererea completă de finanțare și celorlalte documente, în termen de 90 zile calendaristice de la data 

publicării informației privind selectarea notelor conceptuale. 

Lista notelor conceptuale aprobate de CRD va fi publicată pe aceleaşi adrese de internet ale 

ADR şi MDRC, unde au fost publicate toate documentele pentru Concursul de propuneri de 

proiecte. 

Comisia administrativă regională creată în cadrul ADR va verifica notele conceptuale conform 

următoarelor principale criterii: 

 data limită de prezentare a notei conceptuale a fost respectată. În cazul data-limită de 

prezentare a documentelor a fost depășită, notele conceptuale a proiectelor nu vor fi 

evaluate. 

 nota conceptuală a fost depusă conform formularului solicitat în documentele anunțului 

Concursului. 

 propunerea corespunde cu principiile Programelor sectoriale regionale 

 cât de relevanta este propunere pentru domeniile de intervenție a concursului de proiecte; 

 propunerea pune în practică activităţi de cooperare intercomunitară şi regională; 

 cât de relevantă este propunerea pentru atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltarea 

regională şi sectorială; 

 cât de coerent şi specific este descris conceptul general al proiectului; 

 cât de clar sunt definiţi beneficiarii proiectului, partenerii şi rolul lor; 

 
Evaluarea tehnică şi financiară a cererilor complete de finanţare 

În urma selectării notelor conceptuale, aplicanții, în termen de 90 zile calendaristice de la data 

publicării informației privind selectarea notelor conceptuale, vor prezenta cererea completă de 

finanțare și celelalte documente specificate. La această etapă Grupul de lucru format din 

reprezentanți ai MDRC, CRD și ADR vor efectua expertiza tehnică a cererilor complete de finanţare 
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și vor înainta spre aprobare în cadrul ședinței CRD, proiectele care urmează a fi incluse în POR. 

ADR vor implica în evaluarea cererilor complete de finanţare experţi tehnici independenți pentru a 

evalua din punct de vedere tehnic proiectul propus spre finanţare. 

Evaluarea tehnică a cererilor complete de finanţarea va fi efectuată în baza următoarelor 

criterii de baza: 

 Coerenţa documentaţiei tehnico-economice. Datele sunt suficiente, corecte şi 

justificate. Analiza alternativelor este comprehensivă. Estimarea costurilor de 

operare şi a veniturilor generate de investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele 

asumate. Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi 

strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu 

părţile scrise. 

 Relevanţa soluţiei tehnice. Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în 

totalitate scopului/obiectivelor acestuia. 

 Bugetul proiectului. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, 

resursele alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste 

(corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost 

corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile. 

 
ADR vor prezenta pentru aprobarea CRD cererile complete de finanţare cu raportul 

individual privind rezultatele evaluării tehnice şi financiare pentru aprobarea finală privind 

includerea în POR. 

 
Evaluarea la nivel național 

 

Comisia de Evaluare de pe lîngă MDRC evaluează cererile complete de finanţare, în 

conformitate cu următoarele principale criterii: 

 relevanța și contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor, priorităţilor strategice 

locale, regionale și naționale; 

 scopul, abordările metodologice şi tehnice corespund obiectivelor strategiei naţionale 

din sectorul respectiv; 

 proiectul asigură complementaritate cu alte proiecte din regiune finanţate din diferite 

surse financiare naţionale şi internaţionale; 

 aduce beneficii mai multor localităţi şi/sau raioane; 

 activităţile proiectului sunt descrise detaliat, iar planul de acţiuni este coerent şi logic; 

 asigură durabilitate şi efecte multiplicatoare prin prezentarea planului de durabilitate 

a proiectului; 

 devizul general este detaliat descris şi corespunde activităţilor proiectului; 

 solicitanţii au toate documentele necesare pentru implementare; 

 activităţile proiectului contribuie la dezvoltarea zonelor defavorizate (conform 

Indicilor de Deprivare a Ariilor Mici). 
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Anexa nr.1 

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională  (Nord, Centru, Sud) 

 

 

 

 

 

 

NOTA CONCEPTUALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele aplicantului:  

 

 

 

Dosarul nr. ______   ( nr. se acordă 

de către ADR ) 

 

(doar pentru uz oficial) 

 

NOTĂ: Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu atenţie şi în conformitate cu Instrucţiunea 

utilizatorului. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a  proiectului propus. 
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NOTĂ CONCEPTUALĂ1 

 

___________________________ 
DENUMIREA PROPIECTULUI 

 

Obiectivul general și obiectivele specifice: 

Descrieţi obiectivul (obiectivele) general(e) şi obiectivele specifice stipulate în  proiect ( max. 50 de cuvinte).  

Relevanţa şi impactul regional al proiectului 

Referiţi-vă (max. 1/2 pagini) la: 

- relevanţa proiectului în raport cu scopurile concursului de propuneri de proiecte; 

- relevanţa pentru necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv;  

- relevanța proiectului față de prevederile strategice stipulate în documentele de politici ce țin de 

dezvoltarea locală, regională și națională. 

- avantajele/ oportunitatea proiectului şi a activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ 

necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor vizate. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Indicaţi (max. 50 de cuvinte): 

- grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului. 

 

Descrierea activităţilor 

Indicaţi (max. 1/2 pagini): 

- tipurile de activităţi; 

- descrierea succintă şi în ordine cronologică a activităţilor, care urmează a fi desfăşurate în 

vederea obţinerii rezultatelor scontate, a realizării obiectivelor specifice şi generale ale 

proiectului. 

Metodologia  

Indicaţi (max. 1/2 pagini): 

- metodele de implementare a activităţilor propuse. 

- participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi rolul acestora; 

- principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele 

etc.). 

 

Valoarea estimativa totala a proiectului  

- Descrieţi succint care este valoarea totală a proiectului, inclusiv suma solicitată din Fondul 

Naţional pentru Dezvoltare Regională. 

 

Produsele proiectului  

- Descrieţi succint (max. 50 de cuvinte) produsele proiectului (valorile inițiale și ținta). 

 

 

Rezultatele proiectului Descriere succintă a rezultatelor proiectului. 

                                                      
1
Volumul Notei Conceptuale nu trebuie să depăşească 3-5 pagini. 
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- Descrieţi succint (max. 50 de cuvinte)  rezultatele proiectului (valorile inițiale și ținta). 

 

Efectele multiple  

- Descrieţi succint (max. 50 de cuvinte)  efectele multiple ale proiectului. 

 

 

 

Semnat în numele aplicantului 

 

Numele  

Semnătura şi ştampila  

Funcţia  

Data  
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Anexa nr.2 

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională  (Nord, Centru, Sud) 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele aplicantului:  

 

 

 

Dosarul nr. ______   ( nr. se acordă 

de către ADR ) 

 

(doar pentru uz oficial) 

 

 

NOTĂ: Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu atenţie şi în conformitate cu Instrucţiunile 

utilizatorului. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a  proiectului propus. 
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FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANŢARE 

 

1. DESCRIEREA 

 

1.1 . Denumirea proiectului 

 

1.2 . Domeniul de intervenție  

 

1.3 . Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localităţile) 

 

1.4 . Suma totală a proiectului, inclusiv: 

 

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR 

 

1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia 

 

1.4.3.  Alte sursefinanciare disponibile 

Suma totală a proiectului Suma solicitată de la FNDR  % din suma totală a proiectului 

Lei Lei % 

 

Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR se împarte la 

suma totală a proiectului, iar rezultatul se  înmulţeşte cu 100. 

 

2. Sumar 

Maximum o pagină 2 

 

Durata proiectului Nr. de  luni 

Obiectivele proiectului Obiectivul general 

Obiectivele specifice 

Aplicant  

Partenerul (Partenerii)  

Grupul/ Grupurile-ţintă3  

Beneficiarii finali4  

Produsele 

proiectului(valori inițiale și 

 

                                                      
2 Numărul de pagini menţionate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul cînd finanţarea 

ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică. 

 Notă: unele din note au caracter explicativ şi nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanţare. 
3 „Grupurile-ţintă” sunt grupurile / entităţile, care vor fi direct implicate  în proiect şi vor avea de cîştigat conform 

scopului acestuia. 
4 „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituţia care vor beneficia de avantajele  proiectului pe un termen lung, atît la 

nivelul societăţii cît şi al sectorului . 
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ținta) 

Rezultatele 

preconizate(valori inițiale și 

ținta) 

 

Activităţile principale  

 

3. Descrierea Proiectului 

 

3.1 Obiectivul general și obiectivele specifice 

Descrieţi obiectivul (obiectivele) general(e) şi obiectivele specifice stipulate în  proiect ( max. 150 de cuvinte).  

 

3.2 Relevanţa şi impactul regional al proiectului 

Referiţi-vă (max. 2 pagini) la: 

3.2.1. Relevanţa proiectului în raport cu obiectivele, priorităţile, sectoarele şi măsurile Apelului de 

propuneri de proiecte; 

3.2.2.  Modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei locale/ raionale/ 

regionale/ naţionale/ de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanţate din fondurile 

publice/ private în regiune/ raion. 

3.2.3.  Nevoile/ necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv.  

3.2.4. Avantajele proiectului şi ale activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităţilor 

şi depăşirea dificultăţilor/  vizate. 

 

3.3 Potenţialii beneficiari (grupul-ţintă ) ai proiectului  

Indicaţi (max. 300 de cuvinte): 

3.3.1. Grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului. 

3.3.2.  Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor. 

3.3.3.  Motivele selectării grupului/ grupurilor-ţintă şi a beneficiarilor.  

 

3.4 Descrierea detaliată a activităţilor 

Indicaţi (max. 5 pagini): 

3.4.1. Tipurile de activităţi. 

3.4.2.  Descrierea detaliată şi în ordine cronologică a activităţilor, care urmează a fi desfăşurate în 

vederea obţinerii rezultatelor scontate, justificîndu-vă alegerea făcută. 

3.4.3. Stadiul în obţinerea avizelor/ autorizaţiilor necesare implementării proiectului şi data 

estimată cînd pot fi  obţinute avizele/autorizaţiile. 

3.4.4. Tipul echipamentului, diversitatea şi modul de distribuire a lui,  în cazul în care proiectul 

prevede şi achiziţia acestuia. 

3.5 Metodologia  

Indicaţi (max. 2 pagini): 

3.5.1 Metodele de implementare a activităţilor propuse. 

3.5.2 Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect precedent ( în cazul 

în care proiectul respectiv reia un proiect precedent). 
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3.5.3 Participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi rolul acestora; 

3.5.4 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele etc.). 

 

Anexa nr.3 

Conţinutul indicat/ recomandat al studiului de fezabilitate 

1. Date generale 

1.1. Obiectivul investiţiei (formulare); 

1.2. Autorul studiului de fezabilitate; 

1.3. Creditorul principal; 

1.4. Amplasamentul (regiunea, raionul, localitatea, strada); 

1.5. Denumirea temei, fundamentarea ei: temă de proiectare, necesităţi, oportunităţi, 

cadru general de dezvoltare a infrastructurii regionale. 

2. Elaborarea studiului de prefezabilitate 

2.1. Costul total al obiectivului investiţiei; 

2.2. Costul elaborării studiului de prefezabilitate. 

3. Datele tehnice necesare elaborării şi  fundamentării 

3.1. Aria terenului şi statutul/ apartenenţa lui; 

3.2. Obiectivele investiţiei. Eficienţa economică, socială şi comercială a funcţionării, în 

3.3. locul/ raionul respectiv, a obiectului planificat pentru construcţie, conform  

                       parametrilor indicaţi; 

3.4. Respectarea cerinţelor şi condiţiilor obligatorii pentru construcţii; 

3.5. Caracteristicile geofizice ale sectorului (rezistenţă la cutremure şi alunecări de 

teren,   

                        tasare etc.); 

3.6. Structura geologică, nivelul apelor freatice; 

3.7. Principalele caracteristici ale construcţiei instalaţiei, planul situaţional, planul      

                  general. 

4. Sursele investiţiilor: 

4.1. Valoarea totală a investiţiilor; 

4.2. din FNDR -  %; 

4.3. din bugetul local - %; 

4.4. din fonduri speciale -  %; 

4.5. de la alţi donatori -  %. 
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Anexa nr. 4 

 

Contract de finanțare a proiectului 
 

 

_______________________________________________ 

(denumirea proiectului) 

 

        Localitatea: __________              data______________ 

 

 

Prezentul Contract este încheiat între: 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională …., reprezentată de  Director, …… 

şi  

……..[denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Lider de proiect], denumită în continuare “Lider de 

proiect”, reprezentată de către: ………………… [funcţia] 

şi  

……..[denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Partener 1], denumită în continuare “Partenerul 1”, 

reprezentată de către: ………………… [funcţia] 

şi 

……[denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Partener n], denumită în continuare “Partenerul n”, 

reprezentată de către: ………………… [funcţia] 

pentru implementarea proiectului …............ [titlu], aprobat de către Comisia de evaluare a MCDR cu sprijinul 

FNDR la .......... [data] 

 

denumite în continuare “ PĂRŢI”, 

 
 

I. Obiectul și scopul Contractului 

 

1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie implementarea pe principii de colaborare a proiectului 

_____(denumirea proiectului)_________- (în continuare – Proiect). Proiectul a fost inclus în Documentul 

Unic de program pentru anii ___________, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. _________ din 

_____________, și este implementat de ADR UTA Găgăuzia conform Deciziei Consiliului Național de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale (în continuare - CNCDR) nr. ________ din __________ și planului de 

implementare, în coordonare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (în continuare – MDRC) din 

sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (în continuare - FNDR). 

1.2. Părțile se angajează să-și îndrepte eforturile comune spre realizarea sarcinilor de Proiect în conformitate cu 

prevederile prezentului Contract și condițiile de implementare stipulate în documentele elaborate și aprobate 

(acceptate) la etapele de inițiere și aprobare a Proiectului, inclusiv: 

- Cererea completă de finanțare; 

- Planul de implementare a Proiectului; 

- Indicatorii de monitorizare. 

 

II. Finanțarea proiectului  
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2.1. Valoarea totală a proiectului conform cererii de finanțare constituie – _________________ lei, suma 

solicitată de la FNDR – _______________ lei, ceea ce constituie _______ % din costul total al proiectului. 

Suma de ___________ lei, ceea ce constituie _______ % din costul total al proiectului, va fi suportată de 

________________________. 

În cazul modificării sumei totale a proiectului, prezentul acord se va modifica prin acord adițional. 

2.2. Finanțarea totală nerambursabilă a Proiectului din FNDR este de _______________ lei, conform deciziei 

CNCDR _____________. Alocările anuale vor fi aprobate prin decizia CNCDR. Finanțarea nerambursabilă din 

FNDR va asigura acoperirea cheltuielilor pentru achizițiile publice de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru 

realizarea Proiectului, în limitele aprobate din FNDR. ADR ______ este responsabilă pentru transferul 

fondurilor aprobate din FNDR în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de formare și utilizare 

a mijloacelor FNDR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008, și Manualul operațional 

al FNDR, aprobat de CNCDR prin decizia nr. 4/16 din 10 martie 2016. 

2.3. ADR _________ este responsabilă de gestionarea corectă a resurselor financiare alocate pentru realizarea 

Proiectului și va asigura transferul mijloacelor financiare direct în conturile operatorilor economici contractați 

în urma executării prin recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, conform actelor de recepție în suma 

corespunzătoare ofertelor financiare aprobate, în condițiile stipulate de contract. 

2.4. ADR _________ va efectua achitările finale pentru bunurile şi lucrările achiziţionate pentru realizarea 

Proiectului în baza actelor de predare-primire semnate de contabilul-șef al ADR, șeful secției management 

proiecte al ADR, directorul ADR, Liderul de proiect și reprezentantul împuternicit de Liderul de proiect şi 

Parteneri (manager de proiect). 

2.5. În cazul în care organismele autorizate constată, în urma controalelor, că fondurile Proiectului au fost 

folosite abuziv sau contrar destinaţiei, aceste fonduri urmează a fi recuperate (restituite) în conformitate cu 

condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare. 

 

III. Atribuţiile Agenției de Dezvoltare Regională _________ 

 

3.1. Agenția este responsabilă de coordonarea generală, managementul şi implementarea întregului Proiect, 

asigurarea condiţiilor necesare pentru derularea şi realizarea activităţilor proiectate în termenii stabiliţi şi în 

conformitate cu documentaţia Proiectului, după cum urmează: 

a) Iniţiază, organizează, conduce şi supraveghează procesul achiziţiilor publice preconizate pentru realizarea 

sarcinilor Proiectului, în baza actelor legislative și normative cu privire la achiziţiile publice.  

b) Formează grupul de lucru pentru achiziţii publice.  

c) Asigură monitorizarea şi controlul executării de către operatorul economic a contractului de achiziţii. 

d) Semnează contractele de achiziţii şi asigură monitorizarea şi controlul executării de către operatorii 

economici a obligaţiilor contractuale. 

e) Este responsabilă de supravegherea tehnică în procesul de implementare a Proiectului şi desemnează în acest 

scop persoanele responsabile (responsabilul tehnic, experţii tehnici etc.).  

f)  Asigură colaborarea cu Liderul de proiect pentru monitorizarea şi controlul permanent asupra realizării 

indicilor de implementare a proiectului şi în acest scop pune la dispoziţia Beneficiarului documentele şi 

informaţiile referitoare la desfăşurarea activităţilor proiectului. 

g) Convoacă la finalizarea proiectului ședințele grupului de lucru la terminarea lucrărilor și ședința finală a 

grupului de lucru și întocmește procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și procesul verbal de recepție 

finală, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996. 

 

IV. Drepturile şi obligaţiile Liderului de proiect 

 

4.1. Liderul de proiect asigură crearea condiţiilor necesare pentru derularea activităţilor proiectului, ce 

ţin de ______(conform proiectului_____________ după cum urmează: 
a) Asigură elaborarea şi expertizarea documentaţiei de proiect și de deviz, conform art. 23 din Legea nr. 

721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.  

b) Încheie cu autorul de proiect contractul de supraveghere de autor.  

c) Prezintă ADR ______ proiectul tehnic și caietul de sarcini, achitând toate cheltuielile; 

d) Este responsabil de calitatea documentației tehnice și de deviz; 

e) Suportă costul lucrărilor suplimentare în cadrul proiectului; 

f) Participă la ședințele grupului de lucru, în calitate de membru al grupului de lucru cu drept de vot, la 

deschiderea ofertelor, semnează contractele de achiziţii publice (antrepriză) şi asigură monitorizarea şi 

controlul executării de către operatorii economici a obligaţiilor contractuale.  
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g) Obţine, după caz, acordul proprietarilor de terenuri private sau de stat pentru necesitățile proiectului; 

h) Înregistrează bunurile formate în cadrul proiectului la organele de stat de înregistrare și solicită organelor 

competente emiterea autorizaţiilor şi a permiselor prescrise de legislaţie pentru darea în exploatare şi 

funcţionarea bunurilor obținute; 

i) Creează condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii operatorilor economici în vederea 

realizării lucrărilor contractate în teritoriul administrat; 

j) Desemnează managerul de proiect asumându-și responsabilitatea de a remunera sau nu managerul de 

proiect, care este responsabil pentru conlucrarea directă cu ADR _______ și Partenerii de proiect și le 

investește cu împuternicirile necesare;  

k) Asigură accesul persoanelor abilitate la documente şi informaţii pentru efectuarea verificărilor, privind 

realizarea Proiectului;  

l) Asigură transparenţa procesului de implementare a Proiectului şi difuzarea informaţiei despre proiect 

prin sursele media disponibile;  

m) Notifică la ADR _______ orice situaţie/eveniment, care ar putea influenţa modificarea termenilor de 

implementare a proiectului, a bugetului de proiect şi a altor indicatori de performanţă.  

n) Monitorizează dinamica implementării rezultatelor de Proiect şi conlucrează cu ADR UTA Găgăuzia în 

vederea determinării impactului Proiectului și este responsabilă de crearea cadrului instituţional necesar 

pentru gestionarea infrastructurii construite în urma proiectului; 

o) Asigură adoptarea deciziilor consiliului local privind implementarea prezentului proiect și 

atribuirea/delimitarea terenurilor necesare, conform proiectului tehnic aprobat; 

p) Primește de la ADR UTA Găgăuzia bunurile formate în cadrul proiectului, prin semnarea facturii 

contabile și actului de predare – primire în termen de 10 zile de la recepția acestora. 

4.2. Persoana responsabilă în conlucrarea cu ADR UTA Găgăuzia va îndeplini atribuțiile stabilite în 

Regulamentul cu privire la activitatea managerului proiectului de dezvoltare regională aprobat prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 36 din 26 aprilie 2012. 

4.3. Liderul de proiect este responsabil de organizarea şi susţinerea Partenerilor în procesul de realizare a 

sarcinilor ce se impun pentru implementarea Proiectului: 

a) Monitorizează permanent mersul implementării proiectului; 

b) Asigura durabilitatea proiectului; 

c)  Nu permite comercializarea obiectelor create în rezultatul implementării proiectului timp de cel puţin 15 

ani.  

d) Acordă Partenerilor suportul necesar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de implementare a 

Proiectului la nivel local; 

e) Pune la dispoziţia Partenerilor documente şi informaţii referitoare la desfăşurarea activităţilor Proiectului;  

f) Solicită de la Parteneri informaţii şi date necesare pentru informarea ADR UTA Găgăuzia despre mersul 

activităţilor de implementare a Proiectului. 

g) Colectează de la Parteneri informaţii necesare pentru completarea documentaţiei de implementare şi a 

rapoartelor;  

h) Notifică Partenerilor orice situaţie/impediment care ar putea influenţa desfăşurarea Proiectului şi recomandă 

luarea de măsuri în vederea eliminării/diminuării consecinţelor. 

 

V. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 

 

5.1. Partenerii sunt nemijlocit responsabili de crearea condiţiilor necesare pentru derularea lucrărilor proiectate 

pentru construcția apeductului magistral şi vor acorda suportul necesar Liderului de proiect la implementarea 

proiectului în cadrul localităţii:  

a) Desemnează persoanele responsabile pentru conlucrarea directă cu Liderul de proiect şi ADR ______, 

după caz, le investeşte cu împuternicirile necesare; 

b) La solicitarea ADR ______ şi/sau a Liderului de proiect oferă informaţii şi documente ce ţin de procesul de 

implementare, monitorizare continuă şi evaluare a modului de derulare a proiectului; 

c) Colaborează cu Liderul de proiectl şi/sau ADR ______la întocmirea rapoartelor, punând la dispoziţie datele 

solicitate; 

d) Notifică Liderul de proiect şi/sau ADR _______ orice situaţie/impediment care ar putea influenţa 

desfăşurarea proiectului şi este obligat să asigure eliminarea neregulilor atestate în procesul de realizare a 

sarcinilor de proiect;  

f) Va contribui la creșterea capacităţilor actorilor locali prin transferul de experienţă, know-how şi practici 

pozitive, obţinute în urma realizării proiectului. 
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VI. Dreptul de proprietate asupra bunurilor dobândite din implementarea Proiectului   

 

6.1. Bunurile obţinute în urma implementării proiectelor cu finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională vor fi transmise cu titlu gratuit Liderului de proiect, în corespundere cu pct. ___, din Documentul 

Unic de Program pentru anii ________, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ______ din _________. 

Repartizarea bunurilor între Liderul de proiect şi partenerii proiectului se va efectua în conformitate cu prevederile 

contractului de societate civilă încheiat între aceştia, prin semnarea facturii contabile și actului de predare – 

primire. 

6.2. Dreptul de proprietate publică asupra bunului transmis se va constitui în corespundere cu prevederile Legii 

nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ – teritoriale. 

6.3. Din momentul semnării actelor de transmitere Partea care a dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor 

achiziţionate sau create din resursele proiectului este obligată să asigure evidenţa şi integritatea acestor bunuri, 

precum şi exploatarea lor eficientă, exclusiv conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute de Proiect. 

6.4. Liderul de proiect şi Partenerii îşi asumă angajamentul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a 

asigura integritatea și buna funcționare a infrastructurii create. 

 

VII. Durabilitatea Proiectului  

 
7.1. În scopul asigurării durabilității proiectului pentru perioada post-implementară, urmează elaborarea, de 

către Liderul de proiect, a planului de durabilitate pentru o perioadă de cel puțin 1 an de la finisarea proiectului. 

Planul de durabilitate va include activități și termeni concreți. Planul de durabilitate trebuie să includă 

activitățile ce vor fi întreprinse atât din partea APL (Lider de proiect și Parteneri), cât și întreprinderile 

specializate, care va gestiona serviciul după finalizarea proiectului. Este necesar ca Planul de durabilitate să fie 

aprobat la ședința consiliului local a Liderului de proiect și a Partenerilor.  

7.2. Liderul de proiect și partenerii se angajează să gestioneze responsabil, eficient şi durabil produsele obţinute 

din implementarea Proiectului, în interesul consumatorilor şi a comunităţii pe care le reprezintă. 

7.3. Liderul de proiect și Partenerii sunt responsabili de respectarea legislaţiei ecologice în procesul întreţinerii, 

exploatării şi renovării infrastructurii de apeduct, creat în rezultatul implementării Proiectului. 

 

 

VIII. Transparentă şi publicitate 

 
8.1. ADR _________, Liderul de proiect şi Partenerii vor informa publicul larg despre implementarea 

Proiectului utilizând diverse mijloace de popularizare şi promovare a acestuia (panouri, anunţuri, publicaţii în 

presa periodică locală şi naţională, interviuri la radio şi TV etc.). 

8.2. ADR _____ este în drept să solicite plasarea informaţiilor despre implementarea Proiectului de la Liderul 

de proiect, în anumite locuri şi de un anumit conţinut ce ar specifica, după caz: 

Implementarea Proiectului sub autoritatea Guvernul RM şi a Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, din sursele FNDR. Rolul ADR ______ este de administrator principal al procesului de 

implementare a Proiectului. 

8.3. Părţile vor acţiona transparent, cu diligenţa şi precauţia cuvenite pentru a evita conflictele de interese şi se 

obligă să se informeze reciproc, fără întârziere, despre orice situaţie care ar putea duce la un astfel de conflict.  

 

IX. Forţa majoră 
 

9.1. „Forţa majoră”, conform legii şi prezentului Acord, reprezintă orice situaţie excepţională, 

neprevăzută sau orice eveniment produs independent de voinţa Părţilor, care împiedică realizarea 

conformă a întregului ansamblu de activităţi preconizate pentru implementarea Proiectului sau 

îndeplinirea parţial a acestor activităţi.   

9.2. Implementarea proiectului este suspendată pe durata situaţiilor de „forţă majoră”. „Forţa 

majoră” nu include situaţiile de eroare sau neglijenţă din partea unei Părţi şi/sau a angajaţilor unei 

Părţi. În particular, nu pot fi invocate ca „Forţa majoră” echipamentele şi materialele defectate, lipsa 

acestora, conflictele de muncă, grevele sau dificultăţile financiare.  

 

X. Soluţionarea litigiilor 
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10.1. Părţile se angajează să depună toate eforturile pentru a-şi îndeplini sarcinile asumate prin Acord în condiţii 

de legalitate şi loialitate reciprocă, acţionând cu bună credinţă în interes public. Controversele dintre Părţi 

privind interpretarea, aplicarea şi/sau executarea prezentului Acord vor  fi soluţionate prin negocieri directe şi 

mediere. 

10.2. În cazul în care pe parcursul a 10 zile de la apariţia disputei dintre Beneficiar şi Partener/Parteneri părţile 

implicate nu vor conveni asupra unei soluţii amiabile, litigiul va fi soluţionat operativ de o comisie desemnată 

de ADR ______. 

10.3. În caz de neexecutare de către Liderul de proiect a obligațiilor stabilite în prezentul Contract, mijloacele  

din FNDR destinate implementării proiectului vor fi retrase. 

10.4. În cazul în care pe parcursul a 15 zile de la apariţia disputei dintre ADR UTA Găgăuzia şi o altă Parte 

semnatară nu se va ajunge la o soluţie amiabilă, litigiul va fi soluţionat de o comisie desemnată de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Decizia MDRC va fi obligatorie pentru executare. 

 

XI. Prevederi finale 
11.1. Prezentul Acord intră în vigoare în ziua imediat următoare după semnarea lui de către toate Părţile 

semnatare şi este valabil până la încheierea în ansamblu a activităţilor de implementare a Proiectului în condiţiile 

prezentului Acord și planului de implementare al proiectului, prezentarea  

rapoartelor şi semnarea actelor necesare. ADR va informa celelalte Părţi despre finalizarea procesului de 

implementare a Proiectului şi încetarea prezentului Acord. 

11.2. Orice modificare sau completare la prezentul Acord poate fi efectuată doar prin acorduri adiţionale în scris 

semnate cu participarea tuturor Părţilor. Clauzele Acordului ce vor veni în conflict cu modificările intervenite 

în legislaţia aplicabilă raporturilor dintre Părţi îşi încetează efectul în virtutea legii la data intrării în vigoare a 

noilor norme legale. 

11.3. Acordul este încheiat în ______ exemplare originale în limba de stat, câte unul pentru fiecare Parte și 

pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor un exemplar. 

11.4. Dacă Părţile nu convin altfel, toate comunicările din cadrul Acordului vor fi efectuate în limba de stat. 

XII.  Lista anexelor 
12.1 Părţile au convenit asupra următoarelor anexe care au fost incluse ca Anexă la contract: 

Anexa 1: Cererea de finanţare  

Anexa 2: Planul de implementare a proiectului  

Anexa 3: Indicatorii de monitorizare a proiectului 

Anexa 4. Matricea cadrul logic 

XII. Rechizite şi semnături 

 
Agenţia de Dezvoltare Regională ___________ 

 

Lider de proiect : Administrația Publică Locală nivel _____ 

 

Partener: Administrația Publică Locală nivel _________ 
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ANEXA 12 

 

Anexa  nr.1 
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la Decizia Consiliului Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 

4/16 din  10 martie  2016 

 

Manualul operaţional 

privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Naţional 

pentru  Dezvoltare Regională 

 
 

I. Prevederi generale 

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) (în continuare  -  Fondul)  ocupă  o poziţie   

distinctă   în   bugetul   de   stat,  inclus   în   alocaţiile   destinate   Ministerul   Dezvoltări Regionale și  

Construcți lor  (MDRC)  pentru  politica  de  dezvoltare  regională.  În  esenţă,  FNDR este  principala  

sursă  de  finanţare  prin intermediul  căreia  Agenţiile  de  Dezvoltare   Regională (ADR) pot încheia  

contracte  privind efectuarea  de  lucrări  şi  servici ,  procurarea  de  bunuri,  care au drept obiectiv,   în  

mod explicit,    promovarea  dezvoltării  regionale. 

Orice  tip  de  plăţi ale  ADR  către  beneficiari  (administraţie  publică   locală,   organizaţii publice 

şi private) pot fi efectuate, exclusiv, în bază contractuală şi în conformitate cu  legislaţia naţională.  Dacă  

beneficiarul  a  încheiat  un  contract  de  implementare  a  unui proiect,   toate achiziţiile  se  efectuează 

conform procedurilor stipulate  de   legislaţia   din   domeniu   şi supravegheate  de Agenţia Achiziţii 

Publice (în continuare   – Agenţia de Achiziţii). 

În conformitate cu prevederile Fondului, fiecare  ”instrument financiar”  (lucrări,  bunuri  şi servicii) 

necesită reglementări/instrucţiuni  aparte,  care  urmează  a  fi  elaborate  de  MDRC  şi aprobate  de  

Consiliul  Naţional  de  Coordonare  a  Dezvoltări   Regionale  (CNCDR)  (în continuare 

– Consiliul Naţional). Acestea sunt stipulate    în Instrucţiunea pentru  utilizatori. 

Prezentul Manual oferă informaţi utile despre modul de funcţionare a  Fondului,  precum  şi despre 

posibilităţile  şi  modalităţile  de  utilizare  a  lui.  În  cazul  unor   neclarităţi   atestate  în  legislaţie, cei 

interesaţi vor găsi  în  acest  manual  o  abordare  bazată  pe  discuţi le  purtate  cu MDRC şi Ministerul  

Finanţelor   (MF). 

În Manual sunt trasate, în primul rînd, obiectivele şi  principiile  de  bază  ale  Fondului,  în  al doilea  

rînd,  se  insistă  asupra  cadrului  normativ  şi  legislativ,  care  reglementează   activitatea Fondului, în al 

treilea  rînd,  sunt  propuse  diverse documente  de  planificare  la  nivel central,  necesare pentru accesarea 

fondurilor şi pentru aranjamentele asociate de guvernanţă în vederea susţineri dezvoltări regionale, în al 

patrulea rînd,  se  conţin  date/  sugesti în  ceea  ce  priveşte  procesul de dezvoltare a propunerilor de 

proiect, procesul de aprobare a acestor propuneri, procedurile de  achiziţi ,  modul  de  contabilitate,  de  

raportare  şi  de  evaluare  a  felului  în  care  a fost  utilizat  Fondul. 
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II. Obiectivele şi principiile  Fondului 

Fondul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare urmărind realizarea a două 

obiective-cadru: 

a) alocarea de mijloace pentru a susţine dezvoltarea regiunilor, în  special, a  zonelor  

defavorizate; 

b) consolidarea   posibilităţilor/   capacităţilor   funcţionale   ale   instituţi lor,   capabile  să asigure 

implementarea   strategiilor   (naţionale   şi regionale)   de dezvoltare regională. 

Primul obiectiv al dezvoltării  regionale  prevede: 

- o dezvoltare social-economică echilibrată   şi  durabilă pe   întreg   teritoriul   Republici 

Moldova; 

- reducerea   discrepanţelor   dinte nivelurile    de   dezvoltare    social-economică   a  diferitor 

regiuni/   zone  şi ale celor  din  interiorul  fiecărei zone. 

Alte obiective de bază pentru  implementarea   politicii   de dezvoltare  regională presupun: 

- consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social- 

economică  a regiunilor; 

- susţinerea activităţi autorităţilor administraţiei publice locale  şi  a  colectivităţilor  locale  

orientate  spre dezvoltarea  social-economică  a  localităţilor; 

- implicarea autorităţilor    publice    locale,    a   colectivităţilor    în    programele   naţionale,   de 

sector, regionale   de dezvoltare. 

Întrucît legislaţia prevede, în mod explicit, sprijinirea de  către  Fond  a  ADR,  ca  structură-  cheie  

responsabilă pentru  susţinerea  dezvoltări  regionale  în  Moldova,  resursele   financiare   din Fond sunt  

disponibile   pentru  a sprijini  anume   constituirea   şi consolidarea ADR. 

Principiile de bază ale utilizări  Fondului,  determinate  în  conformitate  cu  Regulamentul Fondului,   

sunt următoarele: 

Eficienţa - buna utilizare a resurselor naturale, umane, financiare  şi a  celor  de  producţie pe 

întreg  teritoriul  Republicii  Moldova; 

Echitatea - drepturi egale de acces la valorile economice, sociale  şi  culturale  pentru  toţi  

cetăţeni   Republicii  Moldova,  indiferent   de locul  lor  de trai; 

Durabilitatea - caracterul viabil din punct de vedere tehnic,  financiar şi  instituţional  al  

măsurilor   luate,  al programelor  şi proiectelor  de dezvoltare   regională; 

Planificarea -  elaborarea  şi efectuarea,  în concordanţă cu Strategia naţională de dezvoltare 

şi cu Strategia de dezvoltare  regională,  a  măsurilor,  programelor şi  proiectelor  de 

dezvoltare regională, care au obiective bine formulate, priorităţi şi mecanisme clar definite; 

Coordonarea – punerea de acord, atît la nivel naţional cît şi la nivel regional, a măsurilor şi 

obiectivelor   pentru  susţinerea   dezvoltării regionale; 



168  

Parteneriatul - cooperarea autorităţilor  publice  centrale  şi  locale,  a  sectorului  public  şi privat, 

a societăţi civile în activităţile de planificare,  de  elaborare  şi  de  implementare  a strategiilor   privind   

susţinerea   dezvoltării regionale; 

Transparenţa – furnizarea de informaţi complete, accesibile publicului privind alocarea, distribuirea   

şi   utilizarea  mijloacelor   pentru   realizarea   strategi lor,   programelor   şi proiectelor  de dezvoltare  

regională. 

Resursele  Fondului,  conform legislaţiei, pot   fi   utilizate   pentru   desfăşurarea   unui   spectru 

larg  de activităţi  şi domenii: 

 consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane, la nivel regional, în vederea 

elaborări   şi implementării  strategi lor  şi politicilor   de dezvoltare   regională; 

 dezvoltarea economică a regiunilor: sprijinirea întreprinderilor mici şi mijloci , 

atragerea  investiţiilor,   promovarea  exportului; 

 dezvoltarea infrastructuri regionale ( drumuri, aprovizionare cu apă, sistem   de 

canalizare,   asigurare   cu gaze  naturale,   servicii  publice,  comunicaţii etc.); 

 asigurarea securităţi ecologice: protecţia şi conservarea resurselor naturale,  prevenirea 

poluării  mediului,   utilizarea   tehnologiilor  relevante   non-poluante  etc.; 

 dezvoltarea   pieţei  locale  a muncii; 

 extinderea  servici lor  sociale  în   regiuni   (ocrotirea   sănătăţi,   învăţămînt,   asistenţă   socială, 

servici  sociale  pentru   persoanele   cu   handicap   şi   dezabilităţi,   consultaţi juridice   gratuite  

etc.); 

 dezvoltarea   societăţii  civile   în regiuni; 

 acordarea asistenţei  în  cooperarea transfrontalieră; 

 alte  domenii  conexe  realizării   scopurilor   politicii  de dezvoltare regională. 

 

Dezvoltarea  regională  va  fi  sprijinită  de  Fond  în  cadrul  normelor   legale.   Detaliile   cu privire  

la  activităţile/procesul  de  susţinere   de  către  Fond  a  dezvoltări   regionale   sunt  prezentate în tabelul 

nr.1 (vezi mai jos). Astfel,  MDRC  propune  Consiliului  Naţional  pentru  aprobare,  un pachet de 

programe şi proiecte, care urmează a fi finanţate din Fond. Ulterior, asistat de MDRC, Consiliul  Naţional  

informează  Ministerul  de  Finanţe  despre aceste  programe   şi   proiecte aprobate. Întru cît vor exista 

proiecte şi programe de dezvoltare regională, care urmează a fi implementate şi desfăşurate pe parcursul 

a mai multor ani, este important ca  toate  obligaţi le contractuale ale ADR, angajamentele Guvernului în 

ceea ce  priveşte  cheltuielile  de  vitor,  să  fie incluse în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM). 

MDRC este responsabil pentru alocarea resurselor   financiare   din   Fond  şi  pentru   utilizarea   

completă   a  fondurilor.   Or,   acest  fapt  îl 
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obligă să trimită Consiliului Naţional rapoarte semestriale privind alocarea mijloacelor 

Fondului. 

 
Tabelul  1: Propunerea  privind  ciclul  bugetar anual  al dezvoltării  regionale 

 
Activitatea Sept Oct Noi. Dec Ian. Feb Mart. Apr Mai Iunie Iulie Ag. 

CALENDARUL 

BUGETAR 

Guvernul 

aprobă 

bugetul 

Bugetul este prezentat și 

aprobat de către 

Parlament 

  Guvernul 

aprobă 

CBTM 

  Ministerel 

e preg. 

propunpe 

ntru 

Buget 

Finaliza 

rea 

proiectu 

lui de 

Buget 

 

1.Campanie de 

sensibilizare 

(cel tîrziu) 

 

X 

           

2.Recepționarea 

propunerilor 

de proiecte 

  

X 

          

3. Verificarea 

administrativă 

a PP 

  

X 

          

6. Aprobarea 

Propunerilor de 

Proiect   de 

către Consiliul 

Regional 

  X          

7. Evaluarea  de 

către Comisia 

de Evaluare 

    

X 
 

X 

       

8. Aprobarea 

finală a 

Propunerilor de 

Proiect de către 

CNCDR 

      

X 
 

X 
     

9. Aprobarea 

formală pentru 

începerea 

achiziţiilor 

       

X 
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Managementul fondului 

 
 

Fondul  deţine  o  poziţie  distinctă  în  Bugetul  anual  de  Stat.  El  este  inclus  în   alocaţiile destinate 

MDRC. Fondul constituie 1% din veniturile la Bugetul de Stat pentru un an bugetar. Regulamentul  

Fondului  stipulează  că  resursele financiare  care  nu  au  fost   utilizate   într-un   an bugetar  pot fi  păstrate  

şi folosite   în anul următor. 

Operaţional, finanţarea  proiectelor  de  dezvoltare  regională  prin intermediul  ADR   este  efectuată 

prin trezoreria Republicii Moldova. Acest  mod  de  finanţare,  în  totalitate,  trebuie  să  fie  robust  şi  

transparent,  astfel  încît să  satisfacă   necesităţile   atît  ale   Guvernului  Republicii  Moldova cît şi ale 

donatorilor,  deoarece,  conform  legislaţiei,  Fondul  se  constituie  şi  din  resursele  financiare  ale 

donatorilor. 

Pe lîngă fondurile bugetare, există şi alte resurse financiare ale ADR, cum ar fi:  dobînzile,  dividendele  

din  investiţi ,  donaţiile,  grant-urile  de  la  donatori.  Ele vor  fi  încasate  în  conturile   bancare deschise în 

cadrul Contului Unic Trezorerial al  Ministerului  Finanţelor.  Acest  fapt  va  impune ADR-urile să-şi  

deschidă  conturi separate  în  conturile  trezoreriei pentru  a  recepţiona fondurile respective.  Pentru  

supravegherea   fondurilor   primite   din   afara   sistemului   bugetar, donatorii  pot organiza   şi finanţa   

auditul  extern, independent. 

Sursa  principală   a  “altor   venituri”   pentru Fond  totuşi sunt   donatorii,   care  vor finanţa  direct 

proiectele  de dezvoltare   regională. 

Modul de calculare a cheltuielilor de către ADR este descris în detali mai jos, Rezumativ, menţionăm 

că în fiecare an ADR va oferi MDRC-ului listele proiectelor  aprobate  de  CRD,  considerate ca priorităţi 

regionale. Aceste proiecte vor fi apoi prezentate de către MDRC, spre  aprobare, Consiliului  Naţional. 

Pentru  a gestiona  efectiv  şi transparent    resursele  Fondului,   MDRC  va  avea nevoie ca: 

- ADR-urile  să   ofere   MDRC   informaţi   detaliate   privind   veniturile   şi  cheltuielile   suportate în  

fiecare  lună, acestea  din  urmă  incluzînd:  salariile,  fondurile   de   implementare   a  proiectelor,  

alte  cheltuieli operaţionale  ce  vor  acoperi  întreaga  finanţare   necesară   pentru anul următor. 

Această modalitate de gestionare a  cheltuielilor este esenţială  pentru managementul  resurselor  

băneşti  din  cadrul MDRC. 

- documente  de contabilitate  şi audit  să fie    identice   pentru  fiecare  din  cele  trei ADR-uri; 

- să se organizeze auditul intern în cadrul MDRC, pentru ca această instituţie să  poată supraveghea   

eficient   modul  de desfăşurare/  implementare   a proiectelor  de către ADR-uri, 

MDRC  va  asigura  funcţionarea  mecanismelor,  a  proceselor  de  monitorizare  şi  de  evaluare,  iar   

Curtea  de Conturi  va efectua  auditul  extern,  conform  prevederilor  legislaţiei  în  vigoare. 
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Figura  1. Schema  de management  a  FNDR 
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Autoritățile  administrației  publice  locale de  nivelul I și II,  Agenții de  dezvoltare  regională 
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III. Cadrul  legal şi instituţional 

 
 

Actele legislative şi normative care se referă la FNDR 

Fondul este constituit în conformitate cu Legea privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova (nr.  438-XVI  din  28  decembrie  2006)  ţinîndu-se  cont  de  modificările  ulterioare.  Fondul a  

fost  creat  pentru  finanţarea  şi  implementarea  proiectelor  şi  a  programelor   de   dezvoltare regională  

incluse   în Documentul Unic de Program  (DUP). 

Fondul activează în baza Constituţiei, a legislaţiei din Republica  Moldova,  a  hotărîrilor Parlamentului,   

a  Decretelor   Preşedintelui  Republicii  Moldova,  a  actelor  normative  ale  Guvernului   şi  a altor  acte 

normative. 

Fondul se formează din alocaţi le anuale de la bugetul de stat, precum  şi  din  alte  surse.  El constituie 

o prioritate a politicii de dezvoltare  regională.  Cuantumul  Fondului  reprezintă  1%  din veniturile  la  bugetul 

de stat.  El este  aprobat prin Legea bugetului de stat  pentru un an.  În Fond pot  fi atrase de asemenea 

mijloace financiare din sectorul public, privat, local, regional, naţional şi internaţional,   sau mijloace   oferite  

de programele   de asistenţă  ale  Uniunii Europene. 

Fondul nu este entitate juridică. El este gestionat de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltări Regionale, 

care efectuează alocarea mijloacelor acestuia, cu  aprobarea  prealabilă  a  Consiliului Naţional, în modul 

stabilit de Regulamentul de formare şi  utilizare  a  mijloacelor  Fondului,  precum  și de alte  acte 

normative. 

Operaţiunile financiare  privind executarea  proiectelor  de  investiţii  sunt  efectuate de  către ADR-uri  

prin  intermediul  trezoreriilor   teritoriale   ale  Ministerului Finanţelor. 

 
Rolul instituţiilor  în managementul  Fondului 

 
 

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale  (CNCDR) 

Consiliul Naţional este o  structură  funcţională,  de  competenţă  generală,  fără personalitate juridică,  

constituit  în  scopul  aprobări,  promovări  realizări ,   la   nivel   naţional,   a   obiectivelor politicii   de 

dezvoltare  regională. 

Regulamentul  Consiliului  Naţional  este  aprobat  prin  Hotărîrea  nr.127  din  08  februarie,  2008   a 

Guvernului, iar  componenţa nominală  a  membrilor  Consiliului Naţional  este  aprobată  prin  Hotărîrea 

nr. 1305 din 21 noiembrie, 2008  a  Guvernului (cu  modificările ulterioare).  Consiliul  Naţional  a fost  

constituit  pe principiul  parităţii  find  alcătuit  din: 

a) Viceprim- ministru  -  Preşedinte  al  Consiliului  Naţional; 

b) Ministrul   Dezvoltării   Regionale   și Construcțiilor   -  vicepreşedinte   al Consiliului Naţional; 
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c) Ministrul   de Stat -  vicepreşedinte   al Consiliului Naţional; 

d) Ministrul  Economiei; 

e) Ministrul  Finanţelor; 

f) Ministrul  Mediului; 

g) Ministrul   Transporturilor  şi Infrastructurii  Drumurilor; 

h) Ministrul   Agriculturii  şi Industriei  Alimentare; 

i) Preşedintele   fiecărui  Consiliu  Regional  pentru  Dezvoltare; 

j) un reprezentant  al sectorului  privat  delegat  de fiecare  Consiliu  Regional  pentru   Dezvoltare. 

k) un reprezentant   al societăţii  civile. 

În funcţie de  tematica  proiectelor  ce  urmează  a  fi  discutate,  preşedintele  Consiliului  Naţional are 

dreptul să invite la şedinţa  Consiliului  Naţional,  în  calitate  de  membri  provizori ,  alţi  miniştri, diferiţi  

reprezentanţi ai  ţărilor  donatoare şi/sau din  cadrul  instituţi lor  specializate  ale  Uniuni Europene. 

Consiliul   Naţional  are următoarele  atribuţii: 

 avizează   Strategia Naţională de Dezvoltare Regională; 

 aprobă Documentul Unic de Program; 

 aprobă criteri le de evaluare a stări de dezvoltare regională elaborate de  Ministerul 

Construcţiilor  şi Dezvoltării   Regionale; 

 aprobă finanţarea   din FNDR; 

 aprobă planul anual de implementare, ţinînd cont  de  mijloacele  financiare  disponibile  în  

FNDR; 

 contribuie  la   atragerea   mijloacelor   financiare   suplimentare   pentru   implementarea   SNDR, 

a DUP şi a SDR; 

 susţine cooperarea interregională, transfrontalieră şi   de altă    natură,   urmărind    astfel 

dezvoltarea   regională   în  Republica Moldova; 

 exercită alte atribuţi ce au   drept obiectiv    implementarea    politicilor   de   dezvoltare 

regională   în  Republica Moldova. 

Funcţiile specifice  ale  Consiliului  Naţional  sunt  determinate  de  Hotărîrea  nr.  127  din  8 

februarie,   2008, a Guvernului,    ţinîndu-se   cont de modificările   şi completările  ulterioare. 

MDRC efectuează lucrările de secretariat ale Consiliului Naţional  prin  intermediul  Direcţiei 

Generale  Dezvoltare   Regională. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale  și Construcțiilor (MDRC) 

MDRC  este  responsabil  de  dezvoltarea  regională  în   Republica  Moldova. Conform articolului 

4 al Legii privind dezvoltarea regională în  Republica  Moldov a,  MDRC  îi  revin  următoarele  

sarcini  şi responsabilităţi: 

a) Elaborează, monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare 

regională 

MDRC promovează şi implementează politicile de dezvoltare regională. Direcţia  Generală  Dezvoltare 

Regională, ca subdiviziune a MDRC, este responsabilă de elaborarea propunerilor. Ea informează  Guvernul  

despre toate etapele  dezvoltări  regionale,  supraveghează  modul   de implementare  a  Strategiei.  MDRC  

remite  Guvernului şi  Consiliului  Naţional   rapoarte   anuale privind rezultatele  implementări  Strategiei.  

Rapoartele  anuale   vor   include   o   evaluare   a implementări DUP, făcută în baza analizei agregate şi a 

datelor de  monitorizare  colectate  la  nivel regional  şi naţional  (a se vedea  mai  jos secţiunea   privind   

monitorizarea  şi evaluarea) 

b) Gestionează   Fondul naţional pentru dezvoltare regională 

MDRC  face  propuneri  Consiliului  Naţional  cu  privire  la  alocările  în  Fond  din   resursele statului. 

MDRC gestionează Fondul în conformitate cu legislaţia şi cu Manualul Operaţional al Fondului. 

MDRC i se acordă  dreptul  de  a  redistribui  mijloacele  financiare  în  cadrul  unui  proiect,  în  limita  

bugetului  alocat.  Redistribuirea  mijloacelor  financiare  în  cadrul  proiectului  va  fi  efectuat  de către un 

Grup  de lucru  instituit   prin  ordinul  ministrului 

c) Determină, în colaborare cu alte ministere, cu Consiliul Naţional şi  cu  consili le  regionale 

pentru  dezvoltare,   priorităţile   naţionale   de dezvoltare regională 

MDRC elaborează propuneri în ceea ce priveşte priorităţile  de  investiţii  pentru  dezvoltarea 

regională   pentru a fi incluse   în  CBTM. 

d) Elaborează,  în baza  planurilor  operaţionale,  Documentul  unic  de  program  şi îl prezintă 

Consiliului  Naţional,  care aprobă planul  anual  de implementare 

MDRC elaborează  DUP şi îl  prezintă   Consiliului  Naţional  spre aprobare. 

e) Reglementează metodologic  procesul  de  elaborare  a  strategi lor  de  dezvoltare  regională  şi 

a planurilor  operaţionale. 

Strategi le de  dezvoltare  regională,  planurilor  operaţionale  trebuie  să  fie  cuprinzătoare  şi elaborate  

în  parteneriat.  MDRC  va  iniţia  procesul  de  dezvoltare   regională,   oferind   suportul necesar  CRD şi 

ADR. 

f) Elaborează criteri le  de  atestare  a  deosebirilor în  dezvoltarea regională,  monitorizează 

indicii   acestei dezvoltări  şi înaintează   Consiliului  Naţional  propuneri  de intervenţie. 

Dezechilibrele   teritoriale   trebuie  evaluate  şi,  respectiv,  anihilate,  prin: 
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- dezvoltarea   localităţilor  urbane; 

- consolidarea   legăturilor   dintre  oraşe şi sate; 

- oferirea  accesului  la  oportunităţile   de dezvoltare; 

- sporirea  atenţiei  faţă  de dezechilibrele  locale. 

Fiecare strategie de dezvoltare regională va include un şir  de  indici  ai  situaţiei  economice  şi 

sociale,  necesari  pentru  evaluarea  dezechilibrelor  teritoriale. 

g) Monitorizează,  în  cooperare  cu  consiliile  regionale  pentru  dezvoltare,  procesul  de  elaborare 

a strategiilor  şi a programelor  regionale   de dezvoltare. 

MDRC este responsabil de elaborarea metodologiei de dezvoltare regională. Această metodologie 

presupune: 

- crearea şi dezvoltarea mecanismelor de elaborare a strategi lor  de  dezvoltare  regională, 

precum  şi a planurilor  operaţionale; 

- identificarea  necesităţilor  şi  a  activităţilor  primordiale  ce  urmează  a  fi  finanţate   din 

fondurile   financiare  publice; 

- monitorizarea implementării   proiectelor  prin  intermediul ADR-urilor; 

- evaluarea rezultatelor   ca adecvate; 

- oferirea  sprijinului  tuturor  participanţilor   implicaţi  în procesul  de  dezvoltare  regională,  şi, 

în  particular   celor dezavantajaţi. 

g) Evaluează   procesul  de implementare   a strategiilor   de dezvoltare regională; 

h) Propune  mecanismul  de finanţare   a  dezvoltării  regionale; 

i) Atrage mijloace financiare suplimentare pentru implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare regională. 

MDRC este responsabil de  realizarea,  într-un  timp  rezonabil,  a  sarcinilor  prevăzute  de  lege  şi de 

desfăşurarea  activităţilor  stipulate  în  SNDR.  Ministerul  va  remite  Consiliului  Naţional  toate  ofertele  

donatorilor şi  va  negocia  cu  aceştia  în  vederea  sprijinirii optime  a  procesului de  dezvoltare  regională. 

Adiţional,   MDRC  soluţionează   şi următoarele sarcini: 

− face dări de seamă către Consiliului Naţional şi către Guvern  cu  privire  la  utilizarea 

resurselor  FNDR; 

− aprobă structura  şi  membrii  ADR-urilor; 

− constituie   o comisie   abilitată   să  numească  directorul ADR. 

− propune  desemnarea  secretarului   Consiliului  Naţional. 

− aprobă bugetul  operaţional  al ADR-urilor. 
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Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) 

Consiliul  Regional  este  o   structură   regională   deliberativă,   fără   personalitate   juridică, constituit  

în  vederea elaborări ,  coordonări  şi   monitorizări   politici   de   dezvoltare   regională. Potrivit prevederilor 

art.1 al Legii nr.438 din 28 decembrie, 2006 privind dezvoltarea regională în Republica  Moldova,  ADR  

este  o  instituţie  publică  necomercială,  subordonată  MDRC,  creată pentru  implementarea   strategiilor  

de dezvoltare   regională   şi a  planului operaţional. 

CRD se constituie din preşedinţi de raioane, primari, reprezentanţi ai  sectorului  privat  şi  ai societăţii 

civile.  CDR  coordonează, la  nivel regional,   realizarea   programelor   desfăşurate   în   regiune. 

CRD activează conform unui regulament aprobat de Consiliul  Regional.  Acest  regulament,  la  rîndul 

lui,  este  elaborat,  în  baza  Regulamentului-cadru  adoptat  prin  Hotărîrea  Guvernului  nr.  127  din 8 

februarie   2008. 

Agenţia de Dezvoltare Regională 

Una  din  responsabilităţile  de  bază  ale  ADR  constă  în  elaborarea  proiectelor   de  strategii pentru  

dezvoltare   regională   prin  purtarea  unor  consultaţii  cu beneficiarii preconizaţi. 

“Beneficiari” pot fi comunităţi, municipalităţi, raioane, grupuri  de  raioane, organizaţii  etc. Propunerile 

de proiect elaborate de solicitanţi şi aprobate de CRD sunt incluse în planul regional operaţional  şi  remise,  

prin  intermediul  MDRC,  Consiliului  Naţional  pentru  a  fi  aprobate  şi  incluse în DUP pe o perioadă de 

trei ani. DUP include Planurile  Anuale  de  Implementare  (PAI)  - document  care  oferă  ADR-urilor  

drepturile  de  a  asigura  implementarea  proiectelor  elaborate  în  baza Manualelor operaţionale şi a 

Legii privind achiziţiile  publice. 

În  scopul dezvoltări  unor  sisteme  robuste  de  management  financiar,   ADR-urile,   în conformitate 

cu articolul 8 al Legii privind dezvoltarea regională nr.438 din 28 decembrie 2006, gestionează, în 

regiunea  lor, procesele  de  achiziţi ,  de  plăţi şi  de  contabilitate  pentru  toate tranzacţiile. Din punct de 

vedere legal, ADR este unicul organ responsabil pentru  coordonarea cheltuielilor fondurilor de dezvoltare 

regională oferite  de  Guvernul  Republici  Moldova  şi  de comunitatea   donatorilor,   de beneficiari. 

Finanţarea  proiectelor  şi  a  programelor, precum  şi  cheltuielile  pentru  constituirea  şi funcţionarea 

ADR sunt în conformitate cu devizele de cheltuieli coordonate de  Consiliul  Regional împreună   cu 

Ministerul  Dezvoltării  Regionale   și Construcțiilor   şi aprobate  de CNCDR. 

Evidenţa contabilă  a  tuturor  tranzacţi lor, inclusiv  a  plăţilor  efectuate de  FNDR,  este  o obligaţie   

a ADR.  Această  evidenţă  va sta la baza  întocmirii   Rapoartelor Financiare pentru ADR. 
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IV. Documentele de planificare strategică 

stabilite  prin  Legea privind  dezvoltarea regională 

 
Legea privind dezvoltarea regională stabileşte un număr de documente-cheie de planificare 

strategică  (acestea  sunt  indicate  în  Tabelul  nr. 2). 

 

Tabelul  2: Documente-cheie  de planificare   strategică a dezvoltării regionale 

 

Denumirea 

document. 
Articolele 

din Legea 

DR 

Definiţia legală Term. 

de 

realiz. 

Cine 

elabo- 

rează 

Cine aprobă Aria 

de 

acoperire 

Prerechizite 

Strategia 

Națională de 

Dezvoltare 

Regională 

 
(SNDR) 

Artico- 
lele  1, 9 

Principalul document 

de planificare a 

dezvoltării regionale 

care reflectă politica 

naţională în domeniu 

şi introduce 

mecanismele 

naţionale ale acestei 

dezvoltări 

3 ani MDRC Guvern Națională - 

Planul Anual 

de 

Implementare 

 
(PAI) 

Articolele 

1, 4, 5 

Document de 

planificare anuală a 

procesului de 

implementare a 

Strategiei Naţionale 

de Dezvoltare 

Regională (acesta 

include primul an al 

DUP) 

1 an MDRC CNCDR Națională SNDR 

aprobată 

Documentul 

Unic de 
Program 

 

(DUP) 

Articolele 

1, 10 

Document 

guvernamental, 

elaborat în baza 

strategiilor de 

dezvoltare regională 

şi a planurilor 

operaţionale 

regionale, de 

programare pe 

termen scurt a 

implementării 

politicii de dezvoltare 
regională 

3 ani MDRC Guvern Națională SDR și PO 

adoptate 

Strategia  de 

Dezvoltare 
Regională 

 

(SDR) 

Articolele 

1, 11 

Document   al politicii 

de dezvoltare 

regională pe termen 
mediu care identifică 

priorităţi, include 
proiecte şi măsuri 

specifice pentru 
implementarea 

acestei  politici în 

7 ani ADR CRD Regională - 
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  cadrul  regiunii  de 

dezvoltare 
     

Planul 
Operațional 

Regional 

(ROP) 

Articolele 
1, 11 

Plan de implementare 
a strategiei  de 

dezvoltare  

regională, care 

conţine programele, 

proiectele  şi 

activităţile  prioritare 

3 ani ADR CRD Regională SDR 
aprobată 

 
 

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) 

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR), este principalul document de  planificare 

a dezvoltări regionale, el reflectînd  politica  naţională  în  acest  domeniu.  Documentul  respectiv   este 

elaborat  de MDRC, avizat   de Consiliul  Naţional  şi aprobat de Guvern. 

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională este elaborată în concordanţă cu alte strategii, 

programe,  care vizează   dezvoltarea   economică  şi socială  a ţări. 

 
Documentul Unic de Program (DUP) 

Documentul unic de  program  este  un  document  guvernamental,  elaborat  în  baza  strategi lor 

de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, pe termen scurt avînd ca obiectiv promovarea/  

implementarea   politicii   de dezvoltare  regională. 

DUP este un document-sinteză, în care sunt reflectate planurile operaţionale regionale, 

programele/proiectele  prioritare  de  dezvoltare  regională  care  urmează   a   fi   implementate   în următorii  

3 ani.   Documentul unic de program este aprobat de Guvern. 

 
Sincronizarea Documentului  Unic de Program cu bugetul de  stat şi cu Cadrul Bugetar  pe 

Termen Mediu (CBTM) 

Fondul, care reprezintă o prioritate a politicii de stat, se  constituie  din  alocaţii  anuale  de  la bugetul  

de stat, precum  şi din  alte  surse,  conform  legislaţiei  în vigoare. 

Alocaţiile din bugetul de stat către Fond pentru anul bugetar/financiar  corespunzător  sunt propuse 

de Guvern şi aprobate de Parlament concomitent cu adoptarea  Legii  bugetului  de  stat pentru  anul  în 

cauză. 

MDRC   face   propuneri   cu   privire   la   priorităţile   de   investiţi    pentru   dezvoltarea regională. 

Acestea  urmează  a fi  incluse   Cadrul Bugetar pe Termen Mediu. 

 
 

Planul Anual de Implementare (PAI) 

Planul Anual de Implementare (PAI) este un document de planificare anuală a procesului de 

implementare  a Strategiei naţionale de dezvoltare regională. 
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Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) şi Planul Operaţional Regional  (POR) 

Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) este un document al  politicii  de  dezvoltare  regională  

pe  termen mediu  (7  ani),  în  care  sunt  stipulate  priorităţile,  proiectele   şi   măsurile  specifice,   necesare  

pentru  implementarea   în cadrul regiunii   a politicii  respective. 

Planul Operaţional Regional (POR), , conţine programe, proiecte şi  activităţi  prioritare  aprobate 

de CRD şi urmăreşte  implementarea   Strategiei de Dezvoltare Regională. 

SDR  îi  revine  să  analizeze   SWOT   (punctele   vulnerabile,   priorităţile,   oportunităţile, eventualele 

primejdii/ ameninţări etc.)  în  raport  cu  posibilităţile  de  dezvoltare, cu  cadrul  de cooperare a regiunilor,   

cu căile  de consolidare  a capacităţilor  locale  şi regionale. 

Strategia politicilor de dezvoltare regională în Republica Moldova este una de  jos  în sus  şi se înscrie   

în  următorul  cadru legislativ: 

a) ADR elaborează, iar CDR aprobă o SDR pe termen mediu ( 7 ani)  şi un  POP  pe  un termen 

de X ani.  Acest proces se desfăşoară în baza  SNDR elaborată  de MDRC, avizată  de Consiliul   

Naţional  şi aprobată prin  hotărîre  de Guvern. 

b) Planul Operaţional Regional, după ce  a  fost  aprobat,  este  remis  de  către  ADR Ministerul  

Dezvoltări  Regionale  și  Construcți lor  pentru  ca  acesta  să  elaboreze Documentul Unic de 

Program. DUP va include proiecte şi programe ce urmează a fi implementate   pe parcursul  

următorilor  trei ani. 

c) DUP este remis  Consiliului  Naţional  şi  Guvernului pentru  a  fi  aprobat.  Ulterior,  din  DUP 

se desprinde Planul Anual de Implementare  (PAI),  care  urmează  a  fi  finanţat  de Fond. CRD 

şi MDRC  vor supraveghea   Performanţa   de implementare   a ADR 

d) Odată cu aprobarea Documentului Unic de Program, Ministerul trebuie  să  asigure mobilizarea   

resursele  necesare  şi funcţionarea   sistemelor  de implementare. 

e) Achiziţi le publice pentru proiectele finanţate  din  cadrul  FNDR  vor  fi  făcute  în  conformitate  

cu legislaţia   în vigoare  şi vor fi  organizate   de ADR. 

Beneficiari locali şi  regionali  trebuie  să  prezinte  propuneri  de  proiecte,  care  vor  fi  aprobate de 

CRD. ADR-urile   vor  monitoriza   toate proiectele,  sub  îndrumarea  MDRC. 

 
Concursul propunerilor de proiecte în domeniul dezvoltării regionale 

În  politica  de   dezvoltare   regională   sunt   antrenate   autorităţile   administraţiei  publice   centrale 

şi  locale,  comunităţile locale  şi  organizaţi le  neguvernamentale,  care,  prin   acţiuni   coordonate, asigură  

o  dezvoltare  social-economică teritorială  echilibrată   şi   sprijină   nemijlocit   zonele defavorizate. 
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Oportunitățile deschise de Acordul  de  asociere  cu  UE  și  percepția  publică  față  de  procesul de 

dezvoltare regională, precum și alți factori, constată  existența  premiselor  necesare  pentru promovarea  

mecanismelor  de  implementare  a  politici  de  dezvoltare   regională   în   Republica Moldova  la  un nivel  

calitativ  nou. 

Pentru  a  asigura  dezvoltarea socio-economică  echilibrată  și  durabilă  a   regiunilor   de dezvoltare, 

se  planifică îmbinarea  sinergiei  de   efort   a   structurilor/instituți lor   de   diferit   nivel pentru  implementarea  

unor  proiecte  complexe  de   dezvoltare   intersectorială,   cu   utilizarea elementelor  de inovație   și 

eficiență. 

Abordarea  sectorială îngustă aplicată în  perioadele  precedente va   fi   modificată   prin asigurarea 

unei planificări sectoriale sinergizate și ajustate  atît  la  prevederile  politicilor  sectoriale naționale,  cît   și  la  

prevederile  acquis-lui  comunitar,  iar  procesul  de  dezvoltare  regională   urmează să  treacă  la  un  nou  

nivel  conceptual, aceasta  (politica)devenind  una   cu  adevărat  intersectorială, care va asigura sinergia de 

efort pentru  multiplele  resurse  disponibile,  astfel  încît  procesul  de  dezvoltare  regională   să devină  mai 

eficient,  mai eficace  și mai    rezultativ. 

În Instrucţiunea pentru Utilizator sunt  prezentate  condiţi le  de  înaintare,  selectare  şi aprobarea 

a proiectelor  finanţate   din Fondul  Naţional  pentru  Dezvoltare   Regională  (FNDR). 

Scopurile  Concursului de propuneri de proiecte lansat  în anul  2016 sunt: 

1. Stimularea iniţiativelor privind consolidarea și dezvoltarea economiei regionale și a 

infrastructuri de importanță regională și locală care  corespund  abordărilor  complexe pentru  

conceptele  de proiecte  regionale   conform  Programelor   sectoriale regionale 

2. Selectarea proiectelor în valoare de totală de 1 000 000 000,0 lei care urmează a fi finanţate   

din sursele  Fondului  Naţional  pentru  Dezvoltare   Regională. 

3. Elaborarea   Documentului  Unic  de Program  și a Planurilor   Operaţionale  Regionale. 

Lansarea Concursului de Propuneri de Proiecte,  marchează  un  pas  important  în implementarea 

practică a politicilor  de  dezvoltare  regională  şi  prevede  un  șir  de  modificări  şi  ajustări din lecţi le 

învăţate în rezultatul  implementări  proiectelor  în  perioada  anilor  2010-2015,  precum  și aplicării  unei  

noi abordări  referitoare   la  programarea  sectorială regională. 

Concursul  propunerilor  de proiecte   se va efectua  în  cadrul  a două etape: 

1. Depunerea notelor conceptuale. Acestea vor fi depuse în termen de 50 zile calendaristice   

de la  data lansării  oficiale   a Concursului   de propuneri  de proiecte. 

2. Depunerea cererilor complete de finanţare. Cererea completă de  finanțare  vor  fi  depuse 

în termen de 90  zile  calendaristice  de  la  data  publicări  oficiale a  listelor  Notelor  

conceptuale,  aprobate de către Consiliile   Regionale   pentru  Dezvoltare. 

 
 

Etapele prezentării şi evaluării propunerilor de proiecte 

Procesul  de prezentare  a propunerilor   de proiecte  va cuprinde  următoarele  etape: 
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Procesul  de prezentare  a propunerilor   de proiecte  va cuprinde  următoarele  etape: 
 
 

Etapa I 

Termen de 

realizare 

 
Activități 

 
Descriere 

 

 

 

 

 

 
15 martie 

2016 

Lansarea 

Concursuluide 

Proiecte. 

Ministerul Dezvoltări Regionale şi Construcţi lor lansează oficial Concursul 

de Propuneri  de  Proiecte.  ADR,  informează  aplicanţi despre prevederile 

şi cerinţele Concursului, care conţine: anunţul privind lansarea 

concursului, Instrucţiunea pentru utilizator şi formularele ce urmează 

a fi completate. În cadrul campaniei de informare,  ADR,  oferă  

informaţi  ample  aplicanţilor  referitor   la tipurile de proiecte, criteri le de 

selectare şi cheltuielile eligibile  şi neeligibile  ale  proiectului,  despre   

resursele   financiare   disponibile pentru  susţinerea  proiectelor  de  

dezvoltare  regională,  precum  și despre importanţa de a elabora şi 

propune proiecte în  parteneriat  cu  alte APL. ADR va utiliza toate mijloace 

de informare potrivite şi  accesibile   pentru aplicanți. 

 

 
 

50 zile 

Depunerea 

notelor 

conceptuale 

Data limită de colectare a notelor conceptuale este 3 mai  2016.  Aplicanţi 

vor  prezenta   conform  cerințelor   susmenționate   următoarele  

documente: 

1. Nota conceptuală   (anexa nr.1); 

2. Declarația  aplicantului 
3. Declarațiile   de parteneriat  (după caz) 

 

 

 

 
10 zile 

Evaluarea 

notelor 

conceptuale 

Toate notele conceptuale primite în termenul limită  în  cadrul  primei etape, 

vor fi verificate intern,  de  către  Comisia  administrativă  creată  din 

reprezentanți ai MDRC, ADR și CRD, din punct de vedere al 

conformităţi administrative şi al  eligibilităţi .  Se  va  verifica dacă  cererea 

îndeplineşte condiţi le şi cerinţele impuse şi prevăzute în Instrucțiune.  

Comisia  va  verifica   notele   conceptuale  în  conformitate cu grila de 

evaluare administrativă a eligibilității proiectului și va oferi  punctajul  

respectiv  fiecărei  propuneri  de proiect. 

 

 

5 zile 

Aprobarea 

Notelor 

conceptuale 

Raportul   comisiei    de   evaluare    este    prezentat    în   cadrul  ședinței 

Consiliului regional pentru dezvoltare, care aprobă lista notelor 

conceptuale care au acces în faza a doua a concursului.  ADR informează  

aplicanți  despre   rezultatul   selectări   notelor   conceptuale și spre 

activitățile   ulterioare   prevăzute  pentru  etapa II a concursului. 

Etapa II 
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90 zile 

Completarea și 

depunerea 

Cererii 

complete de 

finanțare 

În urma selectări propunerilor de proiecte  în  cadrul  primei  etape,  ADR  

va  acorda  asistența tehnică  necesară   aplicantului   și  partenerilor (după 

caz) în vederea completări formularului Cereri Complete de  finanțare,   

elaborarea   documentației   tehnice,   a  devizului  general al  proiectului  

și  a  planului de   implementare   și altele  (conform  formularelor  anexate  

la  Ghid). 

Cererea completă de finanțare ce urmează a fi depusă va conține 
următoarele   documente   în  baza cărora vor  fi  evaluate proiectele: 

1. Cererea de finanțare   (anexa nr.2); 

2. Bugetul   Proiectului; 

3. Documentația  tehnică  (în   conformitate   cu  prevederile   legislației 

în vigoare); 

4. Raportul de verificare a proiectului  emis de  către  Serviciul  de  Stat   

pentru   Verificare   şi   Expertizarea   Proiectelor   şi Construcți lor  a  

MDRC  (în  conformitate  cu   prevederile legislației  în  vigoare)  – 

după caz; 

5. Alte  acte relevante 
ADR  poate  cere  aplicanţilor  să  facă  în  timpul procesului de verificare 

unele precizări. Solicitările de clarificare trebuie făcute în maximum   5 zile   

calendaristice  de la  data interpelării. 

Cererile de  finanţare,  împreună  cu  documentele-suport,  vor  prezentate  

în original. 

Dacă  un  aplicant  prezintă  cîteva  cereri  de  finanţare,  fiecare   cerere de 

finanţare trebuie depusă  separat,  conform  instrucţiunilor  descrise mai 

sus. 

 

 
10 zile 

Evaluarea 

cererilor 

complete de 

finanţare 

În cadrul ADR va fi  creat  Grupul  de  evaluare  format  din  reprezentanți 
ai MDRC, ADR și CRD cu participarea experților în domeni le    pentru    
evaluarea    cererilor    complete    de   finanţare   din 

punct  de vedere administrativ,  a eligibilității,  tehnic  şi  financiar. 

 

 

 

 

 

 

 
5 zile 

Aprobarea 

cererilor 

complete de 

finanţare 

Recomandările    şi   concluzi le    grupului   de   lucru   privind   evaluarea 

fiecărui cereri complete de finanţare sunt prezentate CRD pentru 

aprobare. În baza cererilor complete de  finanţare  acceptate  este elaborat   

Planul   operațional   regional   și   remis   Ministerului dezvoltări  Regionale  

și  Construcți lor  pentru  evaluarea  la  nivel național  . 
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Finanţarea oferită de FNDR 

Fondul deţine o  poziţie  distinctă  în  bugetul  de  stat,  avînd ca  obiectiv  promovarea  unei  politici 

de dezvoltare regională. El constituie 1% din veniturile bugetului de stat aprobate pe  anul respectiv,  cu 

excepţia  veniturilor  cu destinaţie   specială  prevăzute  de  legislaţie. 

 
Etapele finanțării proiectelor de dezvoltare regională din FNDR 

1) CNCDR decide alocarea mijloacelor  financiare  din  FNDR. ADR iniţiază  implementarea  propriu- 

zisă a proiectelor în baza deciziei CNCDR  de  alocare  a  mijloacelor  financiare  conform  bugetului  FNDR 

alocat în anul  respectiv. 

2) ADR semnează Acord de parteneriat privind implementarea proiectului cu aplicantul şi 

partenerii. În cazul fiecărui proiect selectat pentru finanţare, Agenţia de dezvoltare regională, 

Beneficiarul    şi   parteneri    vor    semna    un    Acord    de   parteneriat    care   prevede   stabilirea 

   

Etapa III 

 

 

 

 

 
20 zile 

Evaluarea de 

către Comisia 

Interministerială 

Evaluarea națională va fi desfășurată după finalizarea etapei doi a 

concursului(Depunerea și colectarea Cererilor complete de 

finanțare) și va fi realizată de Comisia  Interministerială  creată  de 

MDRC Etapa finală va consta în evaluarea conform criteri lor  de 

selectare din   punct    de   vedere   a   conformități proiectului   cu 

prevederile   şi priorităţile   strategiilor   sectoriale   naţionale 

Desfășurarea ședinței  Comisiei  de  evaluarea  va  avea  loc  în  termen  

de cel mult 20 zile calendaristice de la data finalizări termenului de 

prezentare a conceptelor  de  propuneri  de  proiecte.  Rolul  Comisiei  

de evaluare este acela  de  a  lua  decizia  includerea  proiectului  în  

DUP, în  baza  Grilei de evaluare națională. 

 

 

 
30 zile 

Elaborare și 
aprobare DUP 

În baza raportului de evaluare a comisiei interministeriale, de către MDRC 
este elaborat proiectul DUP și supus aprobări și avizări  de  către 
CNCDR și alte  autorității  administrative   centrale 

 

 

 
45 zile 

Aprobarea DUP 

de către Guvern 

După  aprobarea  de  către  CNCDR a  DUP-ului,  MDRC  va propune 

Guvernului să aprobe DUP care  conţine  programe şi  proiecte 
prioritare   în  domeniul  dezvoltării regionale. 
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atribuţi lor  şi  responsabilităţile  fiecărei parţi,   durata   desfăşurări   proiectului,   costurile,   sursele 

de finanţare   şi după caz, cofinanţarea   proiectului. 

3) ADR lansează activităţile de implementare a proiectului . Pentru fiecare proiect în  parte,  ADR 

va elabora, după caz, Caiete de  sarcini  şi  va  anunţa  concursurile  de  licitaţie  publică  pentru 

angajarea compani lor specializate în realizarea lucrărilor de reparaţie, reconstrucţie, construcţie, dotare 

cu echipament tehnic şi utilaje, în prestarea de servici , ş.a. necesare pentru implementarea  proiectelor.  

În  conformitate  cu  prevederile  legale  din   domeniu   şi   cu procedurile stabilite, ADR vor monitoriza 

implementarea proiectelor  şi  vor  asigura  utilizarea eficientă   mijloacelor  financiare; 

4) ADR prezintă rapoarte MDRC şi CRD privind derularea implementării proiectului . 

Rezultatele evaluări şi monitorizări se vor include în  rapoarte  de  monitorizare  şi  evaluare  referitoare   

la  fiecare  proiect  în  parte şi se vor prezenta  MDRC de către ADR. 

 

 
Etapele  finanțării  proiectelor  de dezvoltare  regională  din FNDR 

 
 

1. CNCDR decide alocarea mijloacelor financiare din FNDR 

  

2. ADR semnează Acord de parteneriat privind implementarea proiectului  cu 

beneficiarul şi partenerii 

  

3. ADR lansează activităţile de implementare a proiectului 

 
4. ADR prezintă rapoarte MDRC şi CDR privind derularea implementării 

proiectului 

 

 
 

V. Aspecte generale de achiziţii  publice 

 
Principii ale  achiziţiei publice 

Procesul de achiziţi publice în Republica Moldova  este  reglementat  de  Legea  privind achiziţiile  

publice, nr. 96-XVI din 13.04.2007 şi de hotărîrile   Guvernului  de resort 

Obiectivul principal al  achiziţiilor  finanţate  din  Fondului  Naţional  de  Dezvoltare  Regională constă 

în procurarea de bunuri, în realizarea unor lucrări, în  prestarea,  cu  cel  mai  mic  preţ,  a serviciilor   de 

calitate.  Achiziţiile   se fac  in  concordanţă  cu legislaţia   Republicii Moldova. 

În acest capitol din Manualul Operaţional al Fondului Naţional de Dezvoltare  Regională, utilizatorii   

fondurilor   respective   (agenţi   de   dezvoltare   regională,   ONG-uri,  organizaţi    publice) vor  găsi  

informaţi  utile  despre  bunele  practici  de  planificare   şi  gestionare   a  achiziţiilor   efectuate din sursele  

Fondului  Naţional  de Dezvoltare   Regională. 
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Procedurile de  achiziţi  publice  descrise  în  Manual  sunt  obligatori  pentru  agenţi le   de dezvoltare 

regională - principalul implementator al proiectelor finanţate din Fondul  Naţional  de Dezvoltare   Regională   

şi autoritate contractantă. 

Pe  parcursul  întregului  proces  de  achiziţie   publică,  orice  decizie  va  fi  luată   ţinîndu-se  cont  de 

următoarele  principii: al nediscriminării, echităţi,  reciprocităţii,  transparenţei, proporţionalităţii,  

utilizării eficiente a  fondurilor public, responsabilităţii. 

NEDISCRIMINAREA impune crearea  unor  condiţi reale de  manifestare  a  concurenţei  în  care orice  

subiect economic: 

- să poată participa  la  procedura  de atribuire; 

- să aibă  şansa   de a deveni contractant. 

TRATAMENTUL EGAL presupune impunerea,  pe  parcursul  proceduri  de  achiziţie publică,  a unor 

reguli, cerinţe,  criteri identice  pentru  toţi  operatori  economici,  astfel  încît  aceştia  să beneficieze   de 

şanse  egale  de a deveni contractanţi. 

RECUNOAȘTEREA  RECIPROCĂ   impune   acceptarea: 

- produselor,  serviciilor,   lucrărilor   oferite  în  mod  licit   pe piaţa  Uniunii Europene; 

- diplomelor,  certificatelor,  a  altor documente, emise  de   autorităţile   competente   din   alte 

state, în  conformitate   cu legislaţia   în vigoare; 

- specificaţiilor  tehnice,  echivalente   cu cele  solicitate   la  nivel naţional. 

TRANSPARENȚA oferă  publicului toate  informaţi le  referitoare la  aplicarea procedurii  de atribuire. 

PROPORȚIONALITATEA  asigură  stabilirea  unor   legături   între   necesităţile   autorităţi 

contractante,  obiectul  contractului  de achiziţie   publică  şi cerinţe. 

 
UTILIZAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR PUBLICE   impune: 

- aplicarea  unor  proceduri  competiţionale   de atribuire; 

- stabilirea, în vederea asigurări unui raport optim între  calitate  şi  preţ,  a  unor  criterii  de 

evaluare  a avantajelor   economice   pe care le  au ofertele. 

ASUMAREA RĂSPUNDERII înseamnă o precizare a sarcinilor şi responsabilităţilor persoanelor 

implicate   în procesul de achiziţie   publică  ţinîndu-se   cont de: 

- profesionalism; 

- imparţialitate; 

- autonomia   deciziilor   adoptate pe parcursul  derulării  acestui proces. 

Efecte urmărite: 

– deschiderea  şi dezvoltarea   pieţei  de achiziţii publice; 

– crearea unui  cadru bazat  pe încredere,  corectitudine   si imparţialitate; 
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– excluderea elementelor  de  natură  subiectivă,  care  ar  putea  influenţa, în  procesul  de 

achiziţie   publică,  deciziile; 

– excluderea  atitudinilor   preferenţiale   acordate  operatorilor  economici locali; 

– asigurarea   “vizibilităţii”  regulilor,   oportunităţilor,  procedurilor  şi a rezultatelor; 

– excluderea  cerinţelor  restrictive; 

– obţinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, de regulă, considerate  ca  fiind 

insuficiente   în  raport cu necesităţile; 

– supravegherea preţurilor,  aferente atît administraţiei  cît şi  ofertantului,  în  procesul  de 

achiziţie  publică; 

– reducerea/  prevenirea  erorilor  ce pot fi  comise  pe parcursul  procesului  de achiziţie   publică; 

– prevenirea   fraudelor  şi a actelor  de corupţie. 

 
 

Achiziţiile publice şi impactul asupra mediului 

Orice  operaţiune  de  achiziţie publică  poate  fi  efectuată  doar  după  ce  autoritatea  contractantă 

a  efectuat o  analiză minuţioasă şi  a  evaluat  impactul  asupra  mediului.   Includerea   factorilor   de mediu 

în procedura  de  achiziţionare,  conform  prevederilor  Legii  cu  privire  la  achiziţiile  publice, va  

determina  ca  produsele,  construcţi le  şi  serviciile atribuite  să  corespundă  cerinţelor  şi standardelor  

impuse   protecţiei  mediului. 

Cît priveşte respectarea cerinţelor  mediului,  acestea  au  o  importanţă  majoră in  cazul contractelor 

pentru lucrările de construcţie mari şi complexe. Or, acestea, de  regulă,  au  un  enorm impact negativ 

asupra mediului. Acest impact trebuie minimalizat sau, în cel mai fericit caz, evitat totalmente   în  procesul  

de achiziţii publice. 

Impactul negativ poate fi eficient minimalizat printr-o planificare  minuţioasă,  din  start,  a procedurilor 

de  achiziţionare,  printr-o  elaborare  corectă  a   proiectului,   a   componentelor   de achiziţie, prin instituirea 

unor  funcţi  eficiente  de  examinare  tehnică.   Respectarea  de   către contractanţi  a  cerinţelor  şi  

standardelor  impuse   protecţiei   mediului   reprezintă   un   criteriu  esenţial al evaluării   şi satisfacerii  

ofertelor. 

 

Proceduri şi metode de achiziţii aplicate în cadrul proiectelor finanţate din FNDR 

 

 
Anterior  desfăşurări  unei  licitaţii,  Planul  de  achiziţii  propus  pentru  proiect  este  confruntat  cu 

Planul anual de implementare  şi  avizat  de  MDRC.  Planul  de  achiziţi  cuprinde  toate contractele 

care contribuie la realizarea obiectivelor trasate în proiecte. Planul de achiziţi poate  fi  actualizat pe parcurs 

doar cu aprobarea prealabila a MDRC şi în conformitate cu prevederile Manualului operațional. 
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Contractul  de achiziţii  publice  poate fi  atribuit   prin  următoarele  proceduri: 

- licitaţie   deschisă (publică); 

- licitaţie  limitată; 

- acord-cadru; 

- dialog  competitiv; 

- proceduri negociate; 

- achiziţie   dintr-o  singură  sursă; 

- cerere a ofertelor  de preţuri; 

- sisteme  dinamice   de achiziţie; 

- licitaţie  electronică; 

- achiziţie   în  cazul  planurilor   de construcţie   a locuinţelor sociale; 

- achiziţie   prin  Bursa  Universală  de Mărfuri. 

Licitaţia publică/deschisă reprezintă procedura de bază în atribuirea contractului  de 

achiziţii  publice. 

Celelalte proceduri pot fi folosite numai în  condiţiile expres  stabilite  de  Legea  privind achiziţiile 

publice. 

Conform prevederilor legi , sunt admise contractele de achiziţi publice  valoarea  estimativă  a  cărora 

este egală  sau mai  mare   decît: 

- pentru  contractele  de achiziţii   publice  de bunuri  - 20 mii  de lei; 

- pentru  contractele  de achiziţii   publice  de lucrări  şi servicii   - 25 mii  de lei; 

- a contractelor  de  achiziţi  publice  subvenţionate  direct  cu  peste  50  la  sută de  către autorităţile 

contractante şi care  nu  se  referă  la  excepţi le  specificate  în  art.  4  al  Legii privind achiziţiile  

publice nr. 96-XVI din 13.04.2007. 

Contractele de achiziţi publice, a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoare  adăugată,  nu  depăşeşte 

cotele menţionate, se alcătuiesc în conformitate cu Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, 

aprobat de Guvern. 

Prin Cererea ofertelor de preţuri,  pot fi atribuite  contracte  de  achiziţi  de  bunuri,  de  lucrări  sau  

servicii.  Valoarea  estimativă  a  acestor  contracte  prezentate  conform  unor  specificaţi  concrete, nu 

trebuie  să depăşească: 

- 200 de  mii  de lei  pentru bunuri  şi servicii; 

- 1 000 de mi   de lei  pentru lucrări. 

În cazurile cînd valoarea contractelor pentru bunuri şi servicii depăşeşte 200000 de lei, iar cea a 

contractelor pentru lucrări este mai mare de 1000000 de lei, agenţi le de dezvoltare  regională  vor 

organiza   licitaţia   publică/ deschisă. 
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Pentru a stimula economia naţională, legea prevede o marjă preferenţială pentru subiectul contractant  

în  susţinerea  ofertelor de  bunuri  indigene şi  a  ofertelor de  lucrări  efectuate   de operatori rezidenţi ai 

Republici Moldova. Această marjă nu va depăşi 15 la sută  din  preţul ofertei  clasate  pe poziţia  întîi. 

 

Sistemul de achiziţii publice 

Sistemul  de  achiziţi  publice  în  domeniul  dezvoltări  regionale  are  ca  scop  satisfacerea interesului   

public   prin   implementarea   proiectelor   cu   impact   economic   asupra   dezvoltări regionale, prin 

procurarea de bunuri,  prin  executarea  de  lucrări  sau  prin  prestarea  de  servicii  cu  bani publici. 

Elementele   de structură  a sistemului  de achiziţii  sunt: 

a) autoritatea   de reglementare; 

b) autorităţile  contractante; 

c) operatorii economici; 

d) supraveghetorii  sistemului. 

 
 

a. Autoritatea  de reglementare 

Agenţia Achiziţii  Publice  (AAP) reprezintă,  în  cadrul  sistemului de  achiziţi  publice, autoritatea 

de reglementare. AAP este autoritatea  administrativă  centrală,  cu  personalitate  juridică,  aflată  în  

subordinea  Guvernului.  Ea  este  abilitată  cu dreptul  de a  supraveghea,  de a   controla  şi de a coordona  

în  domeniul   achiziţiilor publice. 

Rolul fundamental al AAP constă în elaborarea, promovarea şi implementarea prevederilor 

legislative   în  domeniul   achiziţiilor publice. 

 
b. Autorităţile  contractante 

Conform  Legii  privind  achiziţiile  publice,  în  cadrul  sistemului de   achiziţi   publice, autorităţile  

publice  sunt  denumite  autorităţi contractante  cu  statut  de   cumpărător   (persoanele juridice cu drept 

public, asociaţi le acestor autorităţi sau persoane), care desfăşoară  activităţi  în  domeniul achiziţi lor 

publice, conform prevederilor legislative. Ele dispun de  resurse  financiare, satisfacînd   necesităţile  de 

interes  public.  Nu-şi  propune  scopuri industriale  sau  comerciale. 

În domeniul dezvoltării regionale, ca autoritate contractantă este considerată Agenţia de 

dezvoltare regională (ADR). 

ADR  este persoană juridică  de  drept  public  (dispune  de  personalitate juridică).  Ea gestionează 

banii publici  în  vederea  satisfaceri necesităţilor  de  interes  public.  Nu-şi  propune  scopuri industriale  

sau  comerciale 
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Agenţiile de dezvoltare regională se ocupă de managementul achiziţiilor publice asigurînd 

astfel ca: 

- resursele necesare pentru implementarea  şi  dezvoltarea proiectului  să  fie  achiziţionate  cu atenţie  

sporită,  în  spiritul  economiei  şi  al  eficienţei  (cel  mai  mic  preţ,  cea  mai   bună calitate,  furnizare   

la  timp  şi în  cantitatea  necesară); 

- fondurile alocate pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi  servicii  să  fie  folosite  în  strictă corespundere  

cu obiectivele  şi activităţile  stipulate   în  proiect; 

- să fie  create şi garantate  oportunităţi  egale  pentru  toţi  furnizorii. 

Agenţia de Dezvoltare Regională: 

- estimează  costurile  pentru  toate activităţile  planificate  şi  asigură  ca  acestea  să  nu  depăşească  

bugetul  aprobat; 

- elaborează  planul  de  achiziţii şi   utilizează   metode   adecvate  pentru   fiecare   achiziţie, potrivit   

procedurilor  din Manual; 

- întocmeşte   specificaţi le   tehnice   pentru   bunuri,   devizele   estimative   pentru   lucrări, precizează 

termeni de referinţă  pentru  servici ,  lista  de  furnizori/  executanţi/  consultanţi calificaţi; 

- depune  cererile  de oferte,  primeşte  şi înregistrează  ofertele; 

- evaluează  ofertele  şi  desemnează oferta  cîştigătoare în  conformitate  cu   criteri le   de  evaluare  

stabilite; 

- pregăteşte,  pentru  a  fi  încheiate  cu  operatori  economici  desemnaţi  cîştigători,   contractele  de  

achiziţi ,  contractele  de  licitaţie în  strictă conformitate  cu  cerinţele  stipulate  în documentele   de 

preselecţie  sau în  alte  documente  ce urmăresc   atragerea  ofertelor; 

- întocmeşte darea de seamă privind procedurile de  achiziţie, pe  care  o  prezintă  Agenţiei  Achiziţi 

Publice pentru a fi examinată  şi  înregistrată  în  termen  de  5  zile  din  momentul  încheieri 

contractului sau din momentul  adoptări  deciziei de  anulare  a  procedurii/ de respingere a  tuturor  

ofertelor.  În cazul  în  care  nu  a  fost  depusă  nici o ofertă,  se examinează în  termen  de 5 zile   

de la  desfăşurarea proceduri; 

- aprobă şi semnează  contractul; 

- prezintă,  la  Trezoreria   teritorială,   informaţi   cu   privire   la   atribuirea   contractului   de  achiziţie  

publică; 

- verifică rapoartele  elaborate  de  consultanţi,  documentele  referitoare la  cantitatea şi  la  calitatea  

bunurilor  furnizate,   la  lucrările   efectuate  de executanţi; 

- întocmeşte documentele necesare pentru sancţionarea operatorului economic în  cazul  cînd clauzele   

contractuale   sunt  îndeplinite necorespunzător; 
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- efectuează plăţi   şi   întocmeşte    rapoartele    către    Ministerul    Construcţi lor şi  Dezvoltări 

Regionale; 

- completează dosarele cu toate documentelor proiectului  şi,  în  cazul  cînd  acestea  sunt 

solicitate,   le  pune  la  dispoziţia   Agenţiei  Achiziţii  Publice,  MDRC  şi auditorilor. 

 
c. Operatorii  economici 

Operatorul  economic   joacă în  cadrul  achiziţiilor  publice  rolul de: 

 furnizor   de bunuri; 

 executant  de lucrări; 

 prestator  de servicii. 

Prin operator  economic  se  înţelege  orice  furnizor, executant sau  prestator,  care  oferă  pe 

piaţă,  în  mod legal,   bunuri,   execută  şi/  sau prestează servicii. 

În funcţie   de operator poate fi: 

- persoana fizică; 

- persoana juridică; 

- orice  entitate  publică,  asociaţie  de astfel  de persoane,  entităţi  de drept public. 

Toate aspectele legate de operatorii   economici   sunt    reglementate    de   prevederile din 

Secţiunea  a II-a, Capitolul  III al Legii. 

 

 

 
d. Supraveghetorii  sistemului 

Sistemul  de achiziţii  publice  este supravegheat  de următoarele    instituţii: 

 Agenţia   achiziţii  publice  (AAP). 

 Curtea  de Conturi 

AAP  –  autoritate care  reglementează  achiziţi le  publice,  verifică şi   aprobă   anunţul   de 

intenţie,   verifică   rapoartele  finale   şi avizează   contractele  de achiziţii publice. 

Curtea  de  conturi  – autoritate  publică,  instituţie   supremă  de  audit,  care  efectuează  auditul 

extern  al sectorului public. 

 

Etapele de achiziţii şi implementare în practică 

ADR  va asigura  procurarea  bunurilor,   efectuarea  lucrărilor,   prestarea serviciilor. 

Bunurile, lucrările şi servici le, ca obiect al achiziţiei,  solicitate  de  autoritatea  contractantă,  vor  fi 

descrise  exact şi complet  pentru ca fiecare  cerinţă  stabilită   de ADR să fie    îndeplinită. 

Conform prevederilor Legii privind  achiziţiile  publice,  caracteristicile  obiectului  achiziţiei 

trebuie  să corespundă  cerinţelor   stabilite   de autoritatea  contractantă   cu privire la: 
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- calitate; 

- eficienţă; 

- testare; 

- securitate; 

- dimensiuni; 

- simboluri,   terminologie,  ambalaj; 

- mod  de transportare; 

- marcare; 

- etichetare; 

- procese şi metode  de producere; 

- procedee de determinare   a conformităţii. 

 
 

Procesul de  achiziţi  publice  se  constituie  dintr-o  succesiune  de  etape  şi  acţiuni,  la  finele cărora 

este obţinut produsul final (bunuri, servici , lucrări), ca urmare a atribuirii  unui  contract  de  achiziţie  publică. 

Tabelul  3 

Procesul  de achiziţii  publice 

 
# Etape Responsabil Acţiuni 

1 Planificarea  achiziţiilor ADR  identificarea  necesităţilor 

 identificarea (confirmarea) resurselor 

financiare 

 elaborarea programului    anual    al  achiziţiilor 

publice 

2 Criterii  de precalificare ADR  pregătirea listei de cerinţe pentru vitori 
ofertanţi 

3 Anunţuri   de intenţie ADR  publicarea   anunţului  de intenţie 

4 Documentele   de licitaţie ADR  elaborarea  documentelor   de licitaţie; 

 invitarea   eventualilor   participanţi  la licitaţie; 

 oferirea documentelor de licitaţie 
ofertanţilor; 

 semnarea  Pactului  de Integritate; 

 stabilirea termenelor de depunere-primire a 

ofertelor; 

 introducerea unor  modificări  în  documentele 
de licitaţie; 

(structura  şi   conţinutul   documentelor   de licitaţie 

sunt stabilite de documentaţia standard aprobată de 

Guvern) 

5 Comunicarea   cu ofertanţii ADR  principii  generale  şi modalităţi 

 elaborarea răspunsului la scrisorile 

operatorilor: 

6 Deschiderea  ofertelor ADR, Comisia 
de Evaluare 

 stabilirea termenelor pentru elaborarea– 
primirea  ofertelor; 
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# Etape Responsabil Acţiuni 

    deschiderea  ofertelor; 

7 Evaluarea  ofertelor Comisia de 
Evaluare 

 examinarea  ofertelor; 

 acceptarea ofertelor; 

8 Atribuirea   contractului de 

achiziţie publică / încheierea 

acordului-cadru  si 

informarea trezoreriei 

teritoriale 

ADR  semnarea contractului sau încheierea 

acordului-cadru; 

 demararea  finanţării  achiziţiei; 

9 Anunţarea  rezultatelor ADR  transmiterea   pentru   publicare   a   anunţului de 

atribuire; 

10 Examinarea contestaţiilor şi 
litigiilor 

AAP, ADR, 
Comisia de 
Evaluare 

 primirea   contestaţiilor   si transmiterea  lor la 
AAP 

11 Perfectarea  dosarului  de 

achiziţii  publice 

ADR  conţinutul   dosarului  de achiziţie  publică; 

 asumarea  responsabilităţii  pentru  păstrare; 

 stabilirea   termenului  de păstrare; 

 arhivarea  dosarelor. 
 

VI. Contabilitate,  audit,  dări  de seamă 

 
Agenţia de Dezvoltare Regională efectuează lucrările de  contabilitate  primară  cu  privire  la utilizarea  

Fondului. 

Toate conturile, registrele, tranzacţiile  financiare  pentru  proiectele  finanţate  din  Fond, documentele  

de implementare  a proiectelor  de dezvoltare  regională   se păstrează  la   ADR. 

ADR-urile  duc  evidenţa  contabilă  în  conformitate  cu  Standardele  Naţionale  de Contabilitate.  

Alocarea  mijloacelor  din  Fond  se  efectuează   prin  intermediul  contabilităţi   MDRC şi în baza regulilor 

de evidenţă  contabilă. Conform  legislaţiei  în  vigoare,  Ministerul  Dezvoltări Regionale și  Construcți lor,  

împreună  cu  ADR, sunt  totalmente  responsabili pentru  utilizarea resurselor  financiare   ale FNDR. 

Direcţia   Financiară   a MDRC: 

 asigură lucrările de contabilitate corespunzătoare ADR  în  conformitate  cu  legislaţia  în vigoare; 

 cel puţin, o dată pe an controlează acurateţea documentelor, legalitatea  operaţiunilor  efectuate; 

 utilizează efectiv, din punct de vedere economic, fondurile, conform finanţări deschise, destinaţiei,  

estimărilor  de  cheltuieli pentru  proiectele aprobate,   ţinînd   cont   şi   de   schimbările făcute,  de 

integritatea   valorilor   monetare  şi materiale; 

 informează  sistematic   şi   oferă   ADR   servicii   contabile   (reglementări,   instrucţiuni), sugestii 

metodologice cu privire la  managementul  financiar,  la  organizarea  şi  ţinerea  evidenţei  contabile,   la   

întocmirea   rapoartelor  şi a altor  documente    ce vizează   serviciile contabile. 



193  

Auditul extern privind utilizarea resurselor FNDR 

Cel puţin, o  dată  în  trei  ani,  Fondul  este  supus  controlului  financiar/  auditului  extern  din partea  

Curţii  de  Conturi  (CC)  a  Republicii  Moldova.  CC  va  supune  controlului  financiar   / auditului public 

extern modul  de  gestionare  şi  de  utilizare a  resurselor  financiare  ale  Fondului,  precum  şi modul  de 

organizare   a achiziţiilor. 

Scopul auditului este să determine în ce măsură reglementările  interne,  disponibile  pentru  finanţarea  

proiectelor  corespund   legilor.   CC,  de  asemenea,  efectuează  controlul  financiar  /  auditul în cadrul 

ADR-urilor – structuri subordonate MDRC, responsabile pentru utilizarea mijloacelor  financiare   ale 

FNDR. 

În urma  controlului  financiar/  auditului   se va stabili   dacă: 

 alocaţi le FNDR corespund scopului şi condiţiilor de  implementare  a  proiectelor  de  dezvoltare  

regională  aprobate  în  conformitate   cu  procedurile  din  Manualul  Operaţional  al FNDR; 

 resursele  financiare  ale  FNDR au fost utilizate   într-un  mod  transparent  şi raţional; 

 achiziţiile  de  echipament,  de  lucrări  şi  servici ,  alocaţi le   adiţionale   au  fost  făcute  corect 

şi în  conformitate   cu legislaţia; 

 ADR  a  creat,  în  conformitate  cu  actele  legislative, condiţii  optime   pentru  controlul  intern 

al procedurilor   de achiziţii  şi plăţi  efectuate  în  perioada respectivă. 

 inventarul  echipamentului  aflat  în  proprietatea  ADR,  utilizarea echipamentului  şi  a   altor tipuri 

de proprietăţi, politica de  patrimoniu  şi  de  management  promovată  sunt  în  conformitate   cu 

principiile   efective  ale  activităţilor economice. 

Auditorii au acces la toate documentele de contabilitate ale  MDRC  şi  ADR,  la  informaţi le  despre 

monitorizarea alocaţiilor, la management,  la  procedurile de  raportare  a  cheltuielilor şi veniturilor  ADR 

alocate  din Bugetul  de Stat al  Moldovei. 

Sistemul de raportare privind utilizarea resurselor Fondului 

MDRC  va  remite  MF  şi  Consiliului  Naţional  rapoarte  consolidate privind   alocarea   şi utilizarea 

resurselor Fondului.  Rapoartele  consolidate ale  MDRC  vor  fi  elaborate  în   baza  rapoartelor prezentate 

de ADR-uri (Formularul nr. 2: Raportul privind executarea bugetului  instituţiei publice din contul 

cheltuielilor de bază). 

 

 
VII. Monitorizare   şi evaluare 

 
După cum am  indicat  mai  sus,  Ministerul  poartă  responsabilitatea generală  pentru  monitorizarea 

şi evaluarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională. SNDR se referă la întreg procesul  de  DR,   

inclusiv   la   elaborarea   şi  implementarea,   în   cadrul  regiunilor,   a  SDR  şi  POR. 



194  

Astfel, Ministerul, în numele Guvernului Republici  Moldova,  este  responsabil  de  asigurarea monitorizări  

şi  evaluări  adecvate a  tuturor  lucrurilor din  cadrul  întregului   proces   de   DR. Respectiv, articolul 4 

al Legii privind dezvoltarea regională  în  Republica  Moldova  impune acestuia  următoarele   sarcini  

şi responsabilităţi: 

- elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională; 

- monitorizarea; 

- evaluarea implementării. 

Ministerul, prin Direcţia generală de dezvoltare regională, este responsabil de elaborarea şi 

implementarea   politicilor   de   dezvoltare   regională.   Ministerul   va   prezenta   Guvernului   şi Consiliului  

Naţional  două rapoarte  semestriale   de progres  (la  fiecare  6 luni),   care vor conţine 

- informaţii despre implementarea acţiunilor planificate în vederea realizării principalelor 

documente  de planificare   strategică; 

- informaţii  privind   eforturile   de implementare   a acţiunilor. 

La sfîrşitul fiecărui an de implementare Ministerul va elabora un raport de evaluare a rezultatelor 

implementării Strategiei. Acesta va include indicii relevanţi, date statistice, analize ale informaţiei. 

Raportul anual va fi întocmit în baza analizei agregate a datelor colectate la nivel regional şi naţional.  El  

va  conţine  informaţi   despre  evaluarea   implementări   Documentului  Unic  de  Program. În

 scopul realizări acestor obligaţi , Ministerul   trebuie să asigure un   cadru   adecvat de 

monitorizare   şi  de  evaluare,   care  să  se  refere  nu  doar  la   activităţi  şi  investiţi   în  cadrul    fiecărei 

regiuni,   dar şi la  întregul   proces de implementare   a politicii   de dezvoltare regională. 

În cooperare cu CRD şi ADR, Ministerul va asigura implementarea Strategiei Naţionale de 

Dezvoltare Regională,  a Strategiei de Dezvoltare Regională  şi a Planului Operaţional, urmărind ca 

acestea să fie monitorizate şi evaluate în conformitate cu prevederile regulamentelor-cadru. Monitorizarea  

şi  evaluarea  vor  fi  lansate  la  nivel  de  proiect  şi  aplicate  pînă  la  nivelul  SNDR. Acest proces este 

proporţional nivelurilor resurselor disponibile pentru dezvoltarea regională. Monitorizarea  FNDR 

reprezintă   o parte integrantă   a sistemului  general  de monitorizare. 

 

Funcţiile de Monitorizare şi Evaluare ale FNDR 

Monitorizarea  FNDR  înseamnă,  de  fapt,  monitorizarea  proiectelor  individuale   finanţate   de către 

FNDR. Rolul monitorizări devine cu atît mai mare cu cît  aceasta  oferă  părţilor  implicate  în  proiect 

informaţi prealabile  despre  succesul/  progresul  sau  insuccesul  derulări pentru  ca  ele  să  poată 

întreprinde   anumite   acţiuni  în  caz de necesitate. 

 

Sistemul  de  monitorizare  trebuie, de  asemenea,  să   ofere   Ministerului   şi   CNCDR posibilitatea 

de a evalua progresul în realizarea obiectivelor FNDR. Acest scop poate fi realizat  cu succes,  dacă  

proiectele  vor  fi     grupate  pe  categorii  ,  conform  domeniilor   de  prioritate. Priorităţile 
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sunt  definite în  strategi le  Guvernului,  atît la  nivel naţional,  cît   şi  la   nivel   regional.   Aceste  

priorităţi,   derivate  din SDR, se referă  la: 

- creşterea  oraşelor mici; 

- economia  rurală  (cu excepţia  agriculturii); 
 

- agricultură; 
 

- infrastructură; 
 

- dezvoltarea   resurselor  naturale; 
 

- proiecte  de incluziune  socială. 
 

Priorităţile specifice pentru fiecare regiune vor fi identificate în  Strategiile  regionale  de dezvoltare. 

Or, acest fapt impune  ca  indici  respectivi să  fie  incluşi  în  design-ul proiectului  chiar  la faza  iniţială.   

Schema logică a proiectului  trebuie  să fie  elaborată  în  baza următorului  algoritm: 

- Care sunt obiectivele generale ale proiectului raportate  la  obiectivele  naţionale,  conform 

stipulării   lor  în SND? 

- Care este obiectivul  imediat   în  ceea ce priveşte  produsele  (outputs)  şi rezultatele? 

- Care va fi  contribuţia   proiectului  în  realizarea    scopurilor   SNDR şi SDR? 

- Care vor  fi produsele  (outputs)  imediate   ale proiectului? 

- Care vor  fi rezultatele  proiectului? 

- Ce activităţi   vor fi  efectuate  în  scopul  obţinerii  acestor produse (outputs)? 

- Ce alte  contribuţii   vor fi necesare? 

Toţi  aceşti indicii  trebuie  specificaţi  în  termeni  concreţi  (cantitatea,   perioadele  de timp etc.). 

Totodată, în  proiectele  propuse  trebuie  să  fie  stipulate  şi  eventualele  riscuri,  eşecuri,  cum  ar fi: 

desfăşurarea unei activităţi economice  în  descreştere,  care  ar  pune  în  pericol  realizarea  obiectivelor  

ş.a. 

Rolul instituţiilor şi responsabilităţile lor în procesul de monitorizare şi evaluare 

Rolul şi responsabilităţile diferitor  organizaţi  sunt  indicate  mai  jos,  în  Tabelul  5. Responsabilităţile 

sunt precizate din perspectiva raportului şi  a  frecvenţei  de  raportare.  Avînd în vedere faptul că CNCDR 

şi CRD  sunt  responsabile de  monitorizare,  responsabilitatea pentru raportare  revine  ADR  şi MDRC. 

CNCDR şi CRD sunt  responsabile  de  recepţionarea  rapoartelor,  de  discutarea,  monitorizarea şi  

de  evaluarea  lor. Instituţi le  respective,  de  asemenea,  vor  interveni   în   soluţionarea   unor probleme  

ce pot apărea pe parcurs. 
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Rapoarte privind proiectele 

ADR  numeşte  un  specialist  responsabil  pentru  fiecare  proiect,  ajuns  la   etapa   de 

implementare. Acest specialist trebuie să supravegheze desfăşurarea  proiectului,  purtînd  discuţi  

neoficiale cu  managerul  proiectului,  cel  puţin  o  dată  pe  lună  sau,  şi  mai  frecvent,  dacă  proiectul 

are statut galben sau roşu. Funcţionarul ADR  urmăreşte  dacă  proiectul  se  desfăşoară  conform 

planului (verde), dacă sunt anumite probleme ce impun o  monitorizare  detaliată  (  galben),  dacă  e 

nevoie de o reevaluare de bază a design-lui sau a managementului  proiectului.  Statutul  tuturor  

proiectelor  trebuie  să fie  monitorizat   lunar. 

Lunar, pentru fiecare proiect, va fi pregătit un raport, care să  conţină  informaţi  cu  privire  la  

cheltuieli, la produse (outputs) şi efecte (outcomes)  obţinute  pe  parcursul  ultimului  trimestru  în 

procesul  desfăşurări  proiectului.  Rapoartele  trimestriale  ale  proiectelor  sunt  păstrate  la  ADR.   În 

baza acestora  sunt  elaborate  rapoartele  care vor fi  prezentate  CRD şi Ministerului. 

Raportarea către CRD şi Minister 

Consiliile  Regionale  pentru  Dezvoltare   se   întrunesc   trimestrial.   ADR   le   va   pune   la 

dispoziţie,  într-un  termen nu  mai  tîrziu de  cinci  zile  lucrătoare pînă  la  întrunire,   un   raport  

trimestrial. Raportul  va  conţine  informaţi  despre statutul  proiectelor  finanţate  de  către  FNDR,  

despre bunurile şi servici le pe care proiectele respective le prestează. Informaţi le din raport sunt 

prezentate avîndu-se în vedere  raportul  individual  de  proiect.  Raportul  conţine  şi o  anexă,  în  care 

sunt  indicate,  în  baza FNDR,  cheltuielile   suportate.  Raportul  va fi  transmis   Ministerului. 

În  baza  rapoartelor  trimestriale   elaborate  de  către  ADR,   Ministerul   va  face două  

dări de seamă (cîte una la fiecare jumătate de an)  şi  una  anuală  cu  privire  la  Planul  Anual  de 

Implementare a Documentului Unic de Program, astfel îndeplinindu-şi obligaţia sa faţă de 

FNDR. Rapoartele   cu  privire   la   FNDR  sunt   în  corespundere  cu  rapoartele   trimestriale 

individuale. 

Primele vor indica progresul general al implementări proiectelor ce fa parte din DUP. În rapoarte 

proiectele vor fi divizate după prioritate. Rapoartele vor conţine o Anexă, în  care  se  conţine  o 

prezentare  scurtă  a fiecărui  proiect  în  parte, activ  la  momentul actual. 

Ministerul, de asemenea, trebuie să pregătească, de două ori pe an, în  conformitate  cu 

prevederile  SND şi cu alte documente de  planificare  strategică, rapoarte  privind progresul 

implementări SNDR. Rapoartele în cauză  vor  fi  prezentate  Cancelariei  de  Stat.  În  acelaşi  timp,  

ADR  va  prezenta Direcţiei  Generale  de  Dezvoltare   Regională   din  cadrul  Ministerului,   la   fiecare 

şase luni, un raport cu privire la SDR şi  la  activităţile  finanţate  din  FNDR,  acordate  cu  Unitatea  

M&E  din  cadrul  Ministerul  Dezvoltări  Regionale   și  Construcți lor.   Data   prezentări   rapoartelor 

este stabilită   în  conformitate   cu data prezentării  rapoartelor  Cancelariei  de Stat (ianuarie   şi iulie). 

În tabelul 5 este prezentată relaţia dintre rapoartele cu privire  la  FNDR  şi  cadrului  vast  de M&E.
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Anexa 13 

APROB____________________  
Ministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

  
 

 

Indicatori 
 Ministrul dezvoltării 

Ian. Feb. Martie 
Aprili 

Iulie 
Aug 

Sept. Oct. 
Noie 

Dec.   
regionale și construcțiilor e ust m.  

         
 

DEVIZ TOTAL 

Venituri   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
 

Total deviz Venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

            
 

FNDR Cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

 

Total deviz alte 
Venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

            
 

surse Cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

 

1. Fondul de 
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

FNDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

salarizare  

            
 

 Alte surse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

Prime de  
 

asigurări 0,00 
 

medicale  
 

Contribuții de  
 

asigurări sociale 0,00 
 

de stat  
 

Salariul calculat 0,00 
 

Prime de 
0,00  

asigurări  
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 medicale                                      
 

 Contribuții de                                      
 

 asigurări sociale      0,00                                
 

 de stat                                      
 

 Salariul calculat      0,00                                
 

 2. Deplasări în   TOTAL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 

 

interes de 

                                     
 

   FNDR   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 

 serviciu   Alte surse   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

                           
 

 Deplasări locale     0,00                                
 

 Deplasări     
0,00 

                               
 

 Internaționale 
                                   

 

                                      
 

 

3. Cheltuieli 

  

TOTAL 

                       
 

    
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 

               
 

                                     
 

 administrative   FNDR   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 

    Alte surse   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 

 3.1 Arenda     
0,00 

                               
 

 
oficiului 

                                   
 

                                      
 

 3.2 Cheltuieli de     
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

 
întreţinere 

               
 

                                      
 

 Energia electrică     0,00                                
 

 Energia termică     0,00                                
 

 Apă și canalizare     0,00                                
 

 Salubritate     0,00                                
 

 Deservirea     
0,00 

                               
 

 
tehnică 

                                   
 

                                      
 

 Materiale de uz     
0,00 

                               
 

 
gospodăresc 

                                   
 

                                      
 

 Deservirea     
0,00 

                               
 

 
culerului 

                                   
 

                                      
 

 Completarea     
0,00 

                               
 

 
trusei medicale 

                                   
 

                                      
 

 Procurarea     
0,00 

                               
 

 
veselei 
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3.3 Consumabile  
0,00 

          
 

de birou 
           

 

            
 

3.4 Servicii de  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

comunicare 
 

 

            
 

Telefonie mobilă  0,00           
 

Telefonie fixă  0,00           
 

Servicii internet  0,00           
 

Servicii poștale  0,00           
 

3.5 Întreţinerea             
 

mijloacelor de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

transport             
 

Combustibil  0,00           
 

Ulei auto  0,00           
 

Servicii deservire  
0,00 

          
 

tehnică 
           

 

            
 

Asigurarea Casco  
0,00 

          
 

a automobilului 
           

 

            
 

Taxe rutiere  0,00           
 

Arenda garajului  0,00           
 

Anvelope  0,00           
 

Balansare,  
0,00 

          
 

spălătorie auto 
           

 

            
 

3.6 Deservirea și             
 

întreținerea  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

tehnicii de calcul             
 

Deservirea  
0,00 

          
 

calculatoarelor 
           

 

            
 

Deservirea  
0,00 

          
 

imprimantelor 
           

 

            
 

Aprovizionarea  
0,00 

          
 

cu toner 
           

 

            
 

Antivirus  0,00           
 

Deservirea  
0,00 

          
 

programei 1C 
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 Sistem                                     

 

 informațional    0,00                                
 

 CNAS                                     
 

 Alte materiale    0,00                                
 

 
3.7 Alte 

cheltueli    0,00                                
 

 

4. Dezvoltare 
   

TOTAL 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

 
 

                           
 

 

instituţională, 
                          

 

                                      
 

    

FNDR 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
 

 

 activităţi şi                           
 

 promovare    Alte surse   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
 

 4.1 Materiale                                     
 

 promoţionale şi    0,00                                
 

 publicaţii                                     
 

 4.2 Traduceri    
0,00 

                               
 

 
de documente 

                                  
 

                                     
 

 4.3 Cheltuieli                                     
 

 pentru    0,00                                
 

 conferințe       0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 

4.3.1                                       
 

 Seminare/mese    0,00                                
 

 rotunde                                     
 

 4.3.2 Cheltuieli    
0,00 

                               
 

 seminare/protoco

l 

                                  
 

                                     
 

 

4.3.3 
Organizarea    

0,00 
                               

 

 
ședințelor CRD 

                                  
 

                                     
 

 4.3.4 Cheltuieli                                       
 

 forum       0,00                                
 

 investițional                                       
 

 4.3.5 Ateliere de                                       
 

 lucru și dezv. de       0,00                                
 

 capacități                                       
 

 4.3.6 Elaborarea                                       
 

 studiilor de       0,00                                
 

 fezabilitate                                       
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Anexa 14 

Aprob:______________________________ 

Viceministru Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
 
 

*Deviz de cheltuieli al proiectului ”__________________” 

 
         

 Cost 
    

 

       
Număr de 

   
Total costuri 

 
 

 
Cheltuieli 

  
Unitate 

    
unitar 

   
 

     
unităţi 

    
(mii lei) 

 
 

         
(mii Lei) 

   
 

              
 

 1. Lucrări de construcţii            0,0  
 

              
 

 1.1 Lucrări  buc          
 

             
 

 1.2 Supraveghere tehnică  servicii          
 

             
 

 1.2 Supraveghere de autor  servicii          
 

             
 

 2. Servicii            0,0  
 

               
 

 2.1 Tipul de servicii  servicii          
 

             
 

 2.2 Tipul de servicii  servicii          
 

             
 

               
 

 

3. Bunuri 
          

 

0,0 
  

            
 

              
 

 3.1 Denumirea bunurilor  buc          
 

             
 

 3.2 Denumirea bunurilor  buc          
 

             
 

 4. Alte cheltuieli            0,0  
 

               
 

 Total costuri ale proiectului       0,0  
 

 

*Conform deciziei CNCDR nr. _____ din_____________. 
 

Coordonat: 
 
Director ADR UTA Găgăuzia____________________  
Specialist în finanțe și contabilitate_____________________  
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Anexa 15 

Politicile contabile pe anul 2016 
  

Aprobate prin Ordinul  

directorului ADR   

nr.___ din __________________ 

 

1. Dispoziţii generale 

 

1.1.    Denumirea: Agenția de Dezvoltare Regională UTA Gagauzia  (în continuare 

Agenția) 

Statutul juridic: Instituție publică necomercială cu autonomie financiară 

Data înregistrării: 29  iunie 2016 conform Extrasului din Registru de Stat al 

unităților de drept nr. 20577 din 29 iunie 2016 

Organul care a înregistrat: Camera Înregistrării de Stat 

Sediul administraţiei Agenţiei: MD-3605, Republica Moldova, or. Comrat, str 

. Pobeda, 50.  

Codul fiscal: 1016601000153 

Director: Valerii Ianioglo 

Sursa de finanțare: Fondul Național de Dezvoltare Regională UTA Gagauzia, 

donații, granturi, (din partea organizaţiilor donatoare internaţionale sau altor 

entităţi private şi publice) şi a alte surse ce nu contravin legislaţiei. 

Obiectivul statutar: asigurarea operaţionalităţii procesului de implementare şi 

realizare a Strategiei de Dezvoltare Regională. 

Direcții principale de activitate: 

a) analizează situaţia social-economică şi problemele din regiunea de dezvoltare 

respectivă; 

b) formează parteneriate public-privat şi scheme participative ale grupurilor 

regionale pentru planificarea strategică din cadrul procesului de formare a strategiei 

regionale;  

c) contribuie la consolidarea capacităţilor grupurilor regionale pentru planificarea şi 

luarea deciziilor strategice;  

d) elaborează strategii de dezvoltare regională şi planuri operaţionale;  

e) coordonează procesul de ajustare a Strategiei de dezvoltare regională, a planului 

operaţional cu Strategia Naţională de Dezvoltare, cu planurile sectoriale ce ţin de 

regiunea de dezvoltare respectivă;  

f) monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei de dezvoltare regională şi a 

planului operaţional;  

g) prezintă Consiliului Regional rapoarte anuale privind implementarea Strategiei de 

dezvoltare regională şi a planului operaţional;  

h) organizează implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului 
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operaţional şi alocarea în acest scop a mijloacelor financiare din bugetul naţional 

pentru dezvoltarea regională. 

        1.2. Contabilitatea se ţine de serviciul de contabilitate (art.13 alin.(3) lit.b) din 

Legea contabilităţii). 

1.3. Politicile contabile şi modificările acestora se aplică prospectiv (pct.6 şi 15 

din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente 

ulterioare”). 

1.4. Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare 

revine directorului Agenției (art.13 alin.(1) din Legea contabilităţii).  

1.5. Agenția ține contabilitatea în baza sistemului contabil în partidă dublă cu 

prezentarea situaţiilor financiare complete (art.15 alin.(3) din Legea contabilităţii) şi 

utilizarea programului 1C-8. 

1.6. Agenția înregistrează elementele contabile în baza contabilităţii de 

angajamente (art.17 alin.(2) din Legea contabilităţii). 

1.7. Agenția aplică formulare tipizate de documente primare, precum şi 

formulare elaborate de sine stătător (art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii) care sînt 

prezentate în anexa 1. 

1.8. Agenția întocmește documentele primare pe suport de hîrtie (art.19 alin.(4) 

din Legea contabilităţii). 

1.9.Responsabilitatea pentru întocmirea şi semnarea documentelor primare o 

poartă persoanele prevăzute în anexa 2 (art.19 alin.(11) din Legea contabilităţii). 

1.10. Contabilului-şef i se interzice să primească spre executare documente 

privind operaţiunile  economice ce contravin actelor legislative şi altor acte 

normative, informînd despre aceasta în scris directorul Agenției. Astfel de 

documente se primesc spre executare numai cu indicaţiile suplimentare în scris ale 

directorului Agenției căruia, ulterior, îi revine răspunderea pentru aceasta(art.13 

alin.7 din Legea contabilității).  
1.11. Documentele de casă, bancare şi de decontare (facturi fiscale, acte de 

achiziție etc.) se semnează de către directorul şi contabilul-şef al agenției (art.19 

alin.(12) din Legea contabilităţii) sau persoanele numite prin ordin în cazul absenței lor. 

1.12. Pentru operaţiunile de import al activelor şi serviciilor se aplică 

documentele prevăzute în contract (art.20 alin.(4) din Legea contabilităţii).  

1.13. Documentele contabile se păstrează pe suport de hîrtie, se întocmesc la 

sfîrsitul perioadei de gestiune (luna, an) şi sunt semnate de persoanele responsabile 

(art.43 alin.(1) din Legea contabilităţii). 

1.14. Faptele economice se contabilizează în baza Planului de conturi contabile 

de lucru, fără aplicarea conturilor de gestiune anexa 3 (art.22 alin.(3) din Legea 

contabilităţii, Planul general de conturi, dispoziții generale).  

1.15. Agenția utilizează formularele registrelor contabile, conform programului 
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informatic de ținere a contabilității 1C-8 cu includerea elementelor obligatorii 

prevăzute în Legea contabilității (art.23 alin.(2) din Legea contabilităţii).  

1.16. Agenția întocmește registre contabile în formă electronică şi le imprimă 

pe suport de hîrtie la sfîrşitul perioadei de gestiune (art.23 alin.(5) din Legea 

contabilităţii). 

1.17. Registrul contabil obligatoriu al agenției este Cartea Mare (art.23 alin.(6) 

din Legea contabilităţii).  

1.18. Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic (art.32 alin.(1) din 

Legea contabilităţii).  

1.19. Situaţiile financiare se semnează de către directorul și contabilul-șef al 

agenției (art.36 alin.(1) lit.f) din Legea contabilităţii).  

1.20. Situaţiile financiare se prezintă pe suport de hîrtie (art.38 alin.(8) din Legea 

contabilităţii). 

1.21. La recunoaşterea/primirea şi utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială 

în valută străină, precum şi la data raportării (întocmirii situaţiilor financiare) apar 

diferenţe de curs valutar favorabile sau nefavorabile, care se referă la conturile 

curente în valută străină, la creanţele şi datoriile în valută străină aferente mijloacelor 

cu destinaţie specială şi se contabilizează la data efectuării tranzacţiei şi la data 

raportării.  

1.22. Pragul de semnificaţie este stabilit pentru grupe separate de elemente 

contabile (pct.30 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, 

erori şi evenimente ulterioare”) şi constituie:  

− 6 000 lei – pentru obiectele de mijloace fixe (valoarea unitară a obiectelor de 

mijloace fixe depășeșete plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală); 

− 3 000 lei – pentru alte elemente contabile. 

1.23. Erorile contabile se corectează prin înregistrări contabile de stornare şi 

suplimentare cu întocmirea notelor contabile (art.19 alin.(2), (6) din Legea contabilităţii, 

pct.33 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi 

evenimente ulterioare”). 

          1.24. Modul de corectare a erorilor depinde de perioada comiterii şi perioada 

depistării acestora: 

- eroarea comisă şi depistată în aceeaşi perioadă de gestiune se corectează prin 

înregistrări de ajustare în luna în care s-a depistat eroarea; 

- eroarea comisă în perioadă de gestiune curentă şi depistată după sfîrşitul 

acestei perioade, dar pînă la semnarea situaţiilor financiare, se corectează prin 

înregistrări de ajustare pentru ultima lună a acestei perioade; 

- eroarea comisă în oricare perioadă de gestiune precedentă şi depistată după 

sfîrşitul perioadei de gestiune curente, dar pînă la semnarea situaţiilor financiare, se 

corectează prin înregistrări de ajustare pentru ultima lună a perioadei de gestiune 
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curente. 

1.25. Agenția corectează erorile comise şi depistate în perioada de gestiune 

curentă după cum urmează: 

1) în cazul depistării corespondenţei conturilor contabile eronate – se anulează 

înregistrarea eronată prin stornare cu întocmirea concomitentă a înregistrării 

contabile corecte;  

2) în cazul în care suma înregistrată eronat este mai mare decît suma corectă – 

diferenţa se anulează prin stornare; 

3) în cazul lipsei înregistrării contabile – se întocmeşte înregistrarea contabilă 

respectivă; 

4) în cazul în care suma înregistrată eronat este mai mică decît suma corectă – 

diferenţa se reflectă prin înregistrarea contabilă suplimentară în aceeaşi 

corespondenţă a conturilor. 

         1.26. Agenția corectează erorile comise în perioadele de gestiune precedente 

după cum urmează: 

1) în cazul depistării erorii care condiţionează apariţia profitului perioadelor 

precedente – se înregistrează ca majorare a creanţelor sau altor active, diminuare a 

datoriilor, amortizării activelor imobilizate și/sau circulante concomitent cu 

majorarea corecţiilor rezultatelor perioadelor precedente; 

2) în cazul depistării erorii care condiţionează apariţia pierderii perioadelor 

precedente – se înregistrează ca diminuare a corecţiilor rezultatelor perioadelor 

precedente concomitent cu diminuarea creanţelor sau altor active, majorarea 

datoriilor, amortizării activelor imobilizate și/sau circulante.  

1.27. Corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente nu 

determină modificarea şi prezentarea repetată a situaţiilor financiare ale anilor 

precedenţi, precum şi nu cere corectarea informaţiilor comparative prezentate în 

situaţiile financiare ale perioadei de gestiune curente. În cazul comiterii de către 

agenție a unei erori semnificative, informaţiile comparative corectate prin retratarea 

retroactivă se prezintă numai în notele la situaţiile financiare, dacă efectul retratării 

retroactive este semnificativ. 

          1.28. Agenția aplică normele de consum al carburanților și lubrifianților și 
normele de parcurs și de exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto 

elaborate conform  ordinelor Ministerului Transporturilor și Gospodăriei 

Drumurilor al Republicii Moldova nr.172 din 09.12.2005 și nr.124 din 29.07.2005, 

iar în caz că unele norme pentru mijloacele de transport nu sunt prevăzute, se 

elaborează și se aprobă norme de sine stătător în baza normelor tehnice ale 

mijloacelor de transport.  
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2. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante 
  

Active imobilizate  

2.1. Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, 

valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală care 

constituie 6 000 lei (pct.4 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).  

2.2. Imobilizările necorporale şi corporale se recunosc iniţial pe obiecte de 

evidenţă al căror nomenclator se stabileşte de către directorul agenției (pct.5 din 

SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”). 

2.3. Componenţa costului de intrare a imobilizărilor necorporale și corporale 

diferă în funcţie de modalitatea de intrare (pct.7-15 din SNC „Imobilizări 

necorporale şi corporale”):  

- prin achiziţionare se evaluează la prețul de cumpărare, taxele vamale, impozitele 

şi taxele nerecuperabile, cu scăderea tuturor reducerilor, rabaturilor şi sconturilor 

comerciale acordate, orice alte costuri direct atribuibile obiectului pentru a-l aduce 

în locul amplasării şi în starea necesară pentru folosire după destinaţie; 

- creare de sine stătător (elaborate, construite în regie proprie)  se evaluează la 

costul efectiv care include: costul proiectului, valoarea materialelor consumate, 

costurile cu personalul, contribuţiile pentru asigurările sociale şi primele de 

asistenţă medicală aferente, alte costuri; 

- primire cu titlu gratuit (ca donaţie)  se evaluează conform datelor din 

documentele primare de intrare, cu suplimentarea în cazurile necesare a costurilor 

direct atribuibile. Dacă în documentele primare de intrare nu este indicată valoarea 

obiectului primit, atunci costul de intrare se determină prin expertiză independentă; 

- în gestiune economică se evaluează la valoarea justă sau valoarea contabilă a 

imobilizărilor corporale indicată în documentele de însoțire. 

        2.4. Pe măsura transmiterii în exploatare a activelor amortizabile (imobilizări 

necorporale și mijloace fixe) procurate pe seama subvențiilor, cu valoarea acestora 

se diminuează veniturile anticipate pe termen lung și se majorează subvențiile 

aferente activelor amortizabile (pct.75 din SNC „Capital propriu și datorii”). 

2.5. Costul de intrare a imobilizărilor nu se modifică după transmiterea 

obiectelor în utilizare. În cazul capitalizării costurilor ulterioare, deprecierii şi 

reluării deprecierii se determină costul corectat al imobilizărilor care substituie 

costul de intrare (pct.16 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”). 

2.6. Costurile ulterioare aferente întreţinerii, asistenţei tehnice şi reparaţiei 

obiectelor de mijloace fixe de la care nu se aşteaptă beneficii economice 

suplimentare, se reflectă ca costuri/cheltuieli curente (pct.57 din SNC „Imobilizări 

necorporale şi corporale”). 

2.7. Costurile ulterioare efectuate în procesul de reparaţie sau dezvoltare a 
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imobilizărilor corporale cu scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale a acestora 

de la care se aşteaptă majorarea beneficiilor economice se capitalizează prin 

adăugarea acestora la valoarea contabilă a obiectului respectiv, după caz, cu 

majorarea duratei de utilizare (pct.58 din SNC „Imobilizări necorporale şi 

corporale”). 

2.8. Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale se efectuează 

la valoarea contabilă (pct.17 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”). 

2.9. Duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale se stabilesc în funcţie de 

modelul utilizării acestora şi sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare 

(transmitere în exploatare) (pct.20 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”). 

2.10. Duratele de utilizare a mijloacelor fixe constituie:  

− sisteme şi alte obiecte de mijloace fixe – 3-5 ani; 

− mobilă - 7 ani; 

− calculatoare, telefoane mobile –) 3-5 ani; 

− cheltuielile de reparație a suprafețelor luate în locațiune înregistrate în 

contabilitate ca obiecte de evidenţă separate pe durata contractului, dar nu mai puțin 

de 3 ani. 

2.11. Valoarea reziduală a mijloacelor fixe este nesemnificativă şi se consideră 

nulă (pct.20 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”). 

2.12. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează 

prin metoda liniară (pct.22 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).  

2.13. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează 

începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii acestora în utilizare 

(pct.28 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”). 

2.14. În mărimea amortizării imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe 

calculate și înregistrate în componența costurilor/cheltuielilor se diminuează suma 

subvențiilor aferente activelor amortizabile și se majorează veniturile curente 

(pct.75 din SNC „Capital propriu și datorii”).   

2.15. În cazul ieșirii (decontării sau înstrăinării) imobilizărilor necorporale și 
corporale pînă la expirarea duratei de utilizare, valoarea neamortizată este casată ca 

majorare  a cheltuielilor curente concomitent cu diminuarea valorii acestor 

imobilizări. Totodată, cu valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale și 
corporale se diminuează subvențiile aferente activelor neamortizabile și se 

majorează veniturile curente (pct.33 din SNC „Imobilizări necorporale și corporale”, 

pct.75 din SNC „Capital propriu și datorii”).   

2.16. Încasările nete sau valoarea altei forme de compensație care urmează a fi 

primite din înstrăinarea imobilizărilor necorporale și corporale se contabilizează ca 

majorare a creanțelor și a veniturilor curente (pct.35 din SNC „Imobilizări 

necorporale și corporale”).   
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2.17. Costurile ulterioare efectuate de către locatar din cont propriu cu 

consimţămîntul locatorului în privinţa obiectelor primite în locaţiune ce contribuie 

la majorarea beneficiilor economice aşteptate din utilizarea imobilizărilor corporale 

luate în locațiune și care nu sînt înregistrate în bilanţul Agenției se înregistrează în 

contabilitate ca obiecte de evidenţă separate (pct.60 din SNC „Imobilizări 

necorporale şi corporale”). 

2.18. Amortizarea activelor primite în gestiune economică, locațiune (leasing 

financiar) se calculează prin metodele aplicate pentru activele similare proprii 

(pct.21 din SNC „Contracte de leasing”). 

2.19. Costurile aferente returnării activelor transmise în leasing operaţional se 

înregistrează ca cheltuieli curente (pct.50 din SNC „Contracte de leasing”).  

2.20. Bunurile constatate din casarea imobilizărilor corporale se evaluează la 

valoarea realizabilă netă și se reflectă ca majorare a stocurilor și a veniturilor curente 

(pct.67 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”). 

 2.21. Costurile aferente activelor create într-o perioadă mai mare de 1 an, cu 

transmiterea ulterioară a acestor costuri beneficiarilor, în scopul realizării activității 
statutare se înregistrează inițial în componența ator active imobilizate ca active 

transferabile. 

 2.22.  În contabilitate ieșirea (transmiterea) activelor (obiectelor) transferabile 

beneficiarilor se înregistrează în baza proceselor -verbale de recepție a lucrărilor, 

facturii și alte documente tehnice, cu diminuarea concomitentă a altor active 

imobilizate și finanțările și încasarile cu destinație specială pe termen lung (pct.68 

din SNC „Capital propriu și datorii”). 

 Active circulante 

2.23. Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie cantitativă şi valorică (art.17 

alin.(5) din Legea contabilităţii, pct.10 din SNC „Stocuri”). 

2.24. Rechizitele de birou, cartuşele şi alte bunuri similare a căror valoare nu 

depăşeşte pragul de semnificaţie se decontează direct la costuri şi/sau cheltuieli 

curente în momentul achiziţionării lor (pct.9 din SNC „Stocuri”). 

2.25. Materialele consumate la prestarea serviciilor se includ în costul 

serviciilor (pct.19 din SNC „Stocuri”). 

2.26. Stocurile importate se evaluează în lei moldoveneşti prin recalcularea 

valutei străine la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de BNM la data 

întocmirii declaraţiei vamale (pct.26 din SNC „Stocuri”). 

2.27. Stocurile ieşite se evaluează prin metoda costului mediu ponderat după 

fiecare ieşire (pct.37 din SNC „Stocuri”). 

2.28. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprind bunurile valoarea 

unitară a cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţia fiscală şi 6000 lei (pct.6 

subpct.3) din SNC „Stocuri”). 
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2.29. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu 

depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţia fiscală, se decontează la 

costuri/cheltuieli curente în momentul transmiterii în exploatare (pct.51 din SNC 

„Stocuri”). 

2.30. Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se calculează în mărime 

de 50% din valoarea obiectelor diminuată cu valoarea reziduală – la transmiterea 

acestora în exploatare şi 50% – la ieşirea acestora din exploatare (casare). În funcţie 

de destinaţia utilizării obiectelor, uzura calculată se înregistrează ca majorare 

concomitentă a costurilor/cheltuielilor curente, activelor imobilizate etc. şi uzurii 

obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. Agenţia nu determină valoarea reziduală 

a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. Uzura acestor obiecte se decontează la 

ieşirea lor şi se contabilizează ca diminuare concomitentă a uzurii obiectelor de mică 

valoare şi scurtă durată şi a obiectelor de mică valoare și scurtă durată transmise în 

exploatare. 

2.31. Suma prejudiciului material de primit se înregistrează ca venituri curente 

(pct.32 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare”).  

2.32. Creanţele compromise se decontează la cheltuieli curente în perioada de 

gestiune, în care au fost recunoscute drept compromise prin metoda directa (pct.37 

SNC „Creanţe şi investiţii financiare”).  

2.33. Cheltuielile anticipate cuprind valoarea anvelopelor, acumulatoarelor 

procurate separat de mijloacele de transport, formularele cu regim special, costurile 

de asigurare, alte costuri de întreţinere a imobilizărilor corporale a căror prag de 

semnificaţie depăşeşte limita de 6000 lei, precum şi alte active transferabile create 

în perioada de mai puţin  de 1 an. Cheltuielile anticipate aferente anvelopelor se 

decontează la costuri/cheltuieli curente în funcţie de parcursul efectiv, iar celelalte 

cheltuieli – prin metoda liniară (pct.8 din SNC „Cheltuieli”).  

2.34. Agenţia în scopul realizării activităţii statutare, înregistrează costurile 

aferente activelor create într-o perioadă mai mică de 1 an în componenţa altor active 

circulante, cu transmiterea ulterioară a acestora beneficiarilor. 

2.35. Ieşirea altor active circulante se înregistrează în baza proceselor-verbale 

de recepţie a lucrărilor şi a facturii, cu diminuarea concomitentă a altor active 

circulante şi finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente. 

2.36. Agenţia înregistrează creanţele în baza contabilităţii de angajamente, în 

conformitate cu bugetul aprobat de MIDRC prin majorarea concomitentă a altor 

creanţe şi veniturilor anticipate aferente subvenţiilor. Pe măsura intrării numerarului 

și/sau altor imobilizări, active curente, creanţele înregistrate se sting. 

 

3. Capital propriu şi datorii 

 

3.1. Capital propriu 



 210 

3.1. În componenţa capitalului propriu ADR va include: 

Rezerve; 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită); 

Alte elemente de capital propriu (Subvenţii); 

3.1.1. Rezervele pot fi constituite pe seama profitului nerepartizat (pierdere 

neacoperită) al anilor precedenţi în baza deciziilor fondatorului. (pct. 18 din SNC 

„Capital propriu şi datorii”). 

3.1.2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) poate fi repartizat doar în baza 

deciziilor fondatorului în felul următor: 

Pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi; 

Pentru crearea rezervelor; 

Pentru finanţarea altor activităţi statutare. 

3.1.3. În componenţa altor elemente de capital propriu „Subvenţii entităţilor cu 

proprietate publică”, se vor include subvenţiile aferente activelor imobilizate. Ele 

includ: 

1. preţul de achiziţie a  imobilizărilor corporale şi necorporale procurate,  

2. costul efectiv a  imobilizărilor corporale şi necorporale create de ADR 

din contul subvenţiilor; 

3. valoarea de intrare a imobilizărilor corporale şi necorporale donate. (pct. 

80 din SNC „Capital propriu şi datorii”). 

3.1.4. Subvenţiile aferente imobilizărilor corporale şi necorporale se 

decontează la venituri curente lunar pe parcursul perioadelor de utilizare a acestora 

şi în mărimea amortizării calculate aferente activelor înregistrate pe seama 

subvenţiilor. (pct. 75 din SNC „Capital propriu şi datorii”). 

 

3.1.5. La transmiterea cu titlu gratuit a imobilizărilor corporale şi necorporale 

create/procurate din contul subvenţiilor se va diminua soldul altor elemente de 

capital propriu şi a activelor imobilizate în mărimea valorii contabile ale acestora.  

 

3.1.6. Evidenţa analitică a subvenţiilor aferente activelor imobilizate se va ţine 

pe tipuri de imobilizări care au stat la baza creării subvenţiilor după cum urmează: 

 Subvenţii aferente activilor necorporale; 

 Subvenţii aferente activelor corporale în curs de execuţie; 

 Subvenţii aferente mijloacelor fixe; 

 

3.2. Datorii 

3.2.1. ADR are în componenţa Datoriilor următoarele grupe: 

 datorii comerciale; 

 datorii calculate; 

 subvenţii; 
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 finanţări şi încasări cu destinaţie specială;  

 datorii privind bunurile primite în gestiune economică; 

 alte datorii. 

3.2.2. Datoriile se recunosc în baza contabilităţii de angajamente (pct. 29 din 

SNC „Capital propriu şi datorii”). 

3.2.3.Datoriile se evaluează la valoarea nominală a acestora care urmează a fi 

achitată, inclusiv impozitele şi taxele prevăzute de legislaţie (taxa pe valoarea 

adăugată, accizele, alte impozite şi taxe) (pct. 31 din SNC „Capital propriu şi 

datorii”). 

3.2.4. Diferenţele de curs valutar şi de sumă aferente datoriilor, cu excepţia 

datoriilor aferente subvenţiilor, finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială se 

contabilizează în conformitate cu SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă” (pct. 

34; 80 din SNC „Capital propriu şi datorii”). 

3.2.5. ADR vor reflecta decontarea datoriilor expirate, ca diminuare a datoriilor 

şi majorare a altor venituri operaţionale curente în caz de: renunţare a creditorului la 

drepturile sale; privare a creditorului de drepturile sale, inclusiv la expirarea 

termenului de prescripţie a datoriilor; în alte cazuri prevăzute de legislaţie (pct. 39 

din SNC „Capital propriu şi datorii”).. 

3.2.6. Finanţările şi încasările cu destinaţie specială (în continuare Finanţări) 

includ numerarul şi/sau valoarea activelor primite (de primit) de la finanţatori  pentru 

realizarea unor misiuni speciale ce ţin de crearea activelor transferabile pe termen 

lung şi pe termen scurt.  

3.2.7. Finanţările se vor deconta la costul activelor transferabile create pe seama 

acestora în momentul transmiterii lor beneficiarului în baza documentelor care 

justifică transmiterea. 

3.2.8. Diferenţele de curs valutar şi de sumă aferente finanţărilor se vor calcula 

la data efectuării tranzacţiilor şi la data raportării după cum urmează: 

 în cazul diferenţelor favorabile – se va majora valoarea activelor 

(numerarului, creanţelor, altor active imobilizate, altor active circulante) 

şi a finanţărilor; 

 în cazul diferenţelor nefavorabile – se va micşora valoarea activelor 

(numerarului, creanţelor, altor active imobilizate, altor active circulante) 

şi a finanţărilor; 

3.2.9. Veniturile anticipate vor include: 

 veniturile anticipate aferente subvenţiilor; 

 alte venituri anticipate. 

3.2.10. În componenţa veniturilor anticipate aferente subvenţiilor destinate 

activităţii operaţionale ale ADR primite condiţionat în baza documentului de 

subvenţionare (decizie, aviz, buget, etc.)  vor fi incluse: 
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 numerarul destinat procurării (creării sau menţineri) activelor, 

acoperirii costurilor şi/sau cheltuielilor; 

 imobilizări necorporale şi corporale, stocuri, etc. (terenuri, clădiri, 

construcţii speciale, materiale, etc.); 

3.2.11. Veniturile anticipate aferente subvenţiilor se decontează: 

 la venituri ale perioadei de gestiune curente în mărimea cheltuielilor 

efectuate pe seama subvenţiilor în perioadele când acestea au avut loc 

(cu excepţia cheltuielilor privind amortizarea activelor imobilizate 

provenite din subvenţii); 

 la majorarea altor elemente de capital propriu „Subvenţiile entităţilor cu 

proprietate publică”, în mărimea valorii activelor imobilizate 

primite/procurate/create pe seama veniturilor anticipate aferente 

subvenţiilor (pct. 80 din SNC „Capital propriu şi datorii”). 

3.2.12. Restituirea subvenţiilor se înregistrează ca diminuare a veniturilor 

anticipate şi a numerarului şi/sau al activelor circulante (pct. 78 din SNC „Capital 

propriu şi datorii”). 

3.2.13. Diferenţele de curs valutar şi de sumă aferente subvenţiilor se vor 

calcula la data efectuării tranzacţiilor şi la data raportării după cum urmează: 

în cazul diferenţelor favorabile – vor majora concomitent valoarea activelor 

(numerarului, creanţelor, altor active imobilizate, etc.) şi a veniturilor anticipate din 

subvenţii; 

în cazul diferenţelor nefavorabile – vor micşora concomitent valoarea activelor 

(numerarului, creanţelor, altor active imobilizate, etc.) şi a veniturilor anticipate din 

subvenţii; 

3.2.14. Evidenţa analitică a veniturilor anticipate aferente subvenţiilor se va ţine 

pe surse, entităţi şi centre de cost (numărul contractului, bugetului aprobat, etc.), 

după cum urmează: 

„Subvenţii primite din bugetul administraţiei publice centrale”  

1.1. „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiei”, etc. 

„Subvenţii din proiecte internaţionale” 

 „GIZ”, etc. 

„ Subvenţii primite de la alte entităţi”, etc. 

3.2.15 Pe măsura transmiterii în exploatare a OMVSD veniturile anticipate 

aferente subvenţiilor se vor diminua concomitent cu majorarea altor venituri 

anticipate aferente OMVSD transmise în exploatare. (de inclus în planul de conturi 

de lucru la contul 5352 analiticul respectiv „Valoarea contabilă a OMVSD din 

subvenţii transmise în exploatare” ) 

3.2.16 Veniturile anticipate aferente valorii contabile a OMVSD din subvenţii 

transmise în exploatare vor trece la venituri curente concomitent cu casarea sau 

transmiterea cu titlu gratuit a OMVSD. 
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3.2.17. Alte veniturile anticipate se decontează la venituri curente în mărimea 

cheltuielilor suportate (pct. 64 din SNC „Capital propriu şi datorii”).  

3.2.18. ADR pot primi bunuri în gestiune economică în scopul bunei 

desfăşurări ai activităţilor statutare.  

3.2.19 În mărimea amortizării/uzurii calculate pentru activele primite în 

gestiune economică se vor majora veniturile curente şi diminua datoriile privind 

bunurile primite în gestiune economică. 

3.2.20 Valoarea contabilă a bunurilor primite în gestiune economică returnate 

se decontează prin diminuarea datoriilor privind bunurile primite în gestiune 

economică.  

 

3.3.Cheltuieli/Costuri şi venituri 

 

3.3.1. Costul vânzărilor includ costurile serviciilor prestate, inclusiv: 

a) costurile materiale directe;  

b) costurile directe cu personalul, conform schemei de încadrare, inclusiv 

Contribuţiile la asigurările sociale şi Primele de asigurare medicală;  

c) costurile de arendă/locaţiune/leasing şi întreţinere a spaţiilor destinate 

serviciilor prestate; 

d) amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe folosite 

nemijlocit la prestarea serviciilor; 

e) alte costuri direct atribuibile serviciilor prestate (pct. 13 şi 14 din 

Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi 

calculaţia costului produselor şi serviciilor). 

3.3.2. Costurile cu materiale, serviciile de întreţinere a oficiilor repartizabile se 

atribuie la costul serviciilor proporţional consumului efectiv şi/sau spaţiilor utilizate 

(pct. 24 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi 

calculaţia costului produselor şi serviciilor).  

3.3.3. ADR aplică normele de consum al stocurilor aprobate prin 

ordinul/bugetul anual aprobat.  

 

3.3.4. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din prestarea serviciilor (pct. 5 

din SNC „Venituri”). 

3.3.5. Veniturile se recunosc în mărimea cheltuielilor suportate la finele lunii 

(pct. 9 din SNC „Venituri”). 

3.3.6. Veniturile sub formă  de penalităţi, amenzi şi alte taxe şi sancţiuni 

aplicate în baza condiţiilor contractuale se vor recunoaşte pe măsura acceptării 

părţilor sau în baza titlurilor executorii şi/sau alte documente justificative în 

componenţa altor venituri operaţionale (pct. 29 din SNC „Venituri”).  
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3.3.7. Cheltuielile administrative cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 5 (pct. 

26 din SNC „Cheltuieli”). 

3.3.8. Alte cheltuieli operaţionale cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 6 (pct. 

28 din SNC „Cheltuieli”). 

 

 

Anexe la politicile contabile* 

 Anexa 1 „Formularele documentelor primare elaborate de Agenție” – 

cuprinde formularele documentelor primare elaborate de către Agenție de sine 

stătător, care trebuie să conţină elementele obligatorii prevăzute în art. 19 din Legea 

contabilităţii. 

 

Anexa 2 „Lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea şi semnarea 

documentelor primare”:  

 

Denumirea funcţiei  Documente primare 

Directorul Agenției, seful 

sectiei finante si achizitii, seful 

sectiei management proiecte, 

specialist in contabilitate, sef 

sectie planificare strategica, 

specialist achizitii publice 

Documentele de casa, bancare si de decontare 

(facturi, facturi fiscale, acte de achizitie a 

marfurilor etc.), procesele-verbale de primire-

predare a activelor imobilizate, procese-verbale 

de casare a stocurilor consumate    

Directorul și Contabilul-sef al 

Agenției,  

Documentele de casa, bancare si de decontare 

(facturi, facturi fiscale, acte de achizitie a 

marfurilor etc.), tabelele de pontaj a 

personalului administrativ si de deservire a 

entitatii   

 

Anexa 3 Planul de conturi de lucru 

 

Anexa 4 „Componenţa cheltuielilor administrative”: 

 cheltuieli cu personalul administrativ; 

 plata indemnizaţiilor de concediu personalului administrativ, inclusiv 

compensările pentru concediile anuale nefolosite; 

 plăţi suplimentare, ajutoare materiale, indemnizaţii, sporuri şi compensaţii 

acordate salariaţilor entităţii (cu excepţia celor legate de procesele de producţie şi 

prestare a serviciilor);  

                                                      
*Anexele la politicile contabile au un caracter de recomandare şi pot fi aprobate prin ordine (decizii) separate. 
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 amortizarea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor capitalizate 

aferente reparaţiei) imobilizărilor necorporale şi corporale, obiectelor de mică 

valoare şi scurtă durată cu destinaţie administrativă; 

 plăţi pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale utilizate în 

scopuri administrative; 

 cheltuieli privind rechizitele de birou, formularele documentelor primare şi 

rapoartelor (de descris rapoartele);  

 cheltuieli pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii anti-

incendiare a acestora; 

 cheltuieli privind delegarea personalului administrativ; 

 cheltuieli de protocol (reprezentanţă); 

 compensaţii personalului administrativ al Agenției pentru utilizarea în 

scopuri de serviciu a autoturismelor personale; 

 cheltuieli suportate în scopuri filantropice şi de sponsorizare; 

 cheltuieli ce ţin de asigurarea personalului administrativ şi a bunurilor cu 

destinaţie administrativă; 

 costul serviciilor bancare şi de consultanţă; 

 cheltuieli ce ţin de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului 

administrativ; 

 cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare care nu se capitalizează; 

 impozite şi taxe cu destinaţie generală, precum şi taxa pe valoarea adăugată 

şi accizele nerecuperabile, calculate conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia 

impozitului pe venit; 

 cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative 

şi instructive, precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare, reviste etc.), cu excepţia 

celor recunoscute ca imobilizări corporale; 

 cheltuieli privind protecţia muncii personalului administrativ; 

 cheltuieli de judecată şi taxele de stat aferente; 

 alte cheltuieli administrative. 

 

Anexa 5 „Componenţa altor cheltuieli ale activităţii operaţionale”: 

 valoarea contabilă a materialelor vândute; 

 valoarea contabilă a lipsurilor şi pierderile din deteriorarea activelor 

imobilizate şi circulante constatate la inventariere; 

 amenzi, penalităţi, despăgubiri pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei 

şi clauzelor contractuale; 

 creanţe compromise decontate  

 costuri de licitaţie; 

 alte cheltuieli ale activităţii operaţionale. 


