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Noul concept al Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 
2016-2020 reprezintă o abordare logică și 
care aduce o plus valoare  documentelor 
de politici sectoriale prin raționalizarea 
intervențiilor de realizare a diferitor pro-
iecte investiționale și asistență tehnică de 

către actorii naționali și internaționali în 
cadrul regiunilor de dezvoltare. 

În acest sens, SNDR 2016-2020 propune 
un set de măsuri care ar consolida efortul 
autorităților de a promova politici bazate 
pe principii de cooperare intercomunitară 
și regionalizare a serviciilor publice în ve-
derea creșterii calității acestora. 

De asemenea, documentul propune un 
mecanism clar de raționalizare și eficien-
tizare a utilizării resurselor financiare dis-

ponibile în fondurile naționale, bazându-
se pe principii de planificare multianuală 
a finanțărilor și identificarea proiectelor 
investiționale de dezvoltare a infrastruc-
turii în baza unor analize detaliate privi-
tor la necesitatea dezvoltării regiunilor 
pentru următoarele domenii sectoriale: 
susținerea dezvoltării sectorului privat, 
managementul deșeurilor solide, apă și 
sanitație, creșterea atractivității turismu-
lui, drumuri regionale și locale.

Conceptul Strategiei Naționale  
de Dezvoltare Regională 2016-2020
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Tema numărului

Susținerea dezvoltării  
sectorului privat în Republica Moldova

Susținerea dezvoltării sectorului privat repre-
zintă unul din domeniile de intervenție a poli-
ticii de dezvoltare regională și de finanțare din 
Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 
(FNDR). Pe parcusul anilor 2011-2014 au fost 
alocate mijloace financiare în mărime de circa 
43 milioane lei pentru implementarea proiec-
telor în regiunile de dezvoltare Nord, Centru  
și Sud.

În urma implementării proiectelor de dezvoltare 
regională, cu finanțare din FNDR, în regiunile de 
dezvoltare Nord, Centru și Sud au fost obținute 
următoarele rezultate: 

A fost conectată la utilitățile publice Zona Eco-•	
nomică Liberă (ZEL) Bălți;

A fost inaugurat Incubatorul de afaceri din co-•	
muna Larga, Briceni, fiind dotat cu mobilier și 
echipament tehnic. De asemenea, au fost ame-
najate spații pentru 22 de antreprenori din 8 
localități partenere în cadrul proiectului;

Au fost date în exploatare lucrările de •	
construcție a sistemului de alimen-
tare cu apă și canalizare și conecta-
rea la acesta a subzonei nr. 3 a ZEL 
Bălți;

A fost recepționat și dat în exploa-•	
tare sistemul de aprovizionare cu 
apă și canalizare intern și extern la 
Parcul industrial Răut din munici-
piul Bălți;

Au fost inițiate lucrările de •	
construcție a infrastructurii edila-
tare pentru Parcul industrial din 
orașul Edineț, precum și a lucrărilor 
de construcție a Casei de ambalare 
pentru păstrare și procesarea fruc-
telor și strugurilor în satul Costești, 
raionul Ialoveni.

Proiectele de dezvoltare regională în 
mare parte se referă la extinderea în zonele rurale 
a serviciilor existente în zonele urbane, astfel fiind 
asigurată apropierea nivelului de trai a populației 
din zonele respective. 

În anul 2014 au fost în proces de implementare 
5 proiecte în domeniul susținerii dezvoltării sec-
torului privat, valoarea totală alocată din contul 
FNDR în acest scop fiind de 24 428,5 mii lei.

Prin Documentul Unic de Program (DUP) pentru 
anii 2013-2015 aprobat prin Hotărârea de Guvern 

Nr. 933 din 18 decembrie 2012 au fost stabilite 
62 proiectele prioritare în domeniul dezvoltării 
regionale, inclusiv 7 proiecte ce țin de susținerea 
dezvoltării sectorului privat, în valoare totală de 
peste100 milioane lei (Vezi Tabelul).

Potrivit Strategiei Naționale de Dezvoltare Re-
gională (SNDR), aprobată prin Hotărârea de Gu-
vern nr. 685 din 04 septembrie 2013, în perioada 
2013-2015, în domeniul susținerii dezvoltării 
sectorului privat urmează a fi obținute următoa-
rele rezultate:

Parc industrial conectat la infrastructura de ac-•	
ces şi utilitățile publice (orașul Edineț);

ZEL conectată la infrastructura de acces şi utili-•	
tățile publice (municipiul Bălți);

Parc industrial conectat la infrastructura de ac-•	
ces şi utilitățile publice (municipiul Bălți);

Centru de creație construit (oraşul Otaci, raio-•	
nul Ocnița);

40 ha destinat Parcului Industrial Regional •	
amenajat şi racordat la utilitățile publice 
(orașul Cimișlia);

Obiect de infrastructură agro-industrială, casa •	
de ambalare construită,150 de fermieri instru-
iți, un grup de producători creat din 200 mem-
bri (satul Costeşti, raionul Ialoveni);

Incubator de afaceri creat (oraşul Cimişlia).•	

Beneficiari ai proiectelor de dezvoltare regională 
din domeniul susținerii dezvoltării sectorului pri-
vat vor fi peste 194 agenți economici din 3 regi-
uni de dezvoltare.

Implementarea proiectelor de dezvoltare re-
gională este asigurată de către Agențiile de 
Dezvoltare Regională (ADR), de comun cu 
autoritățile Administrației Publice Locale (APL) 
aplicante. 

Proiecte prioritare în domeniul susținerii dezvoltării  
sectorului privat conform DUP 2013-2015, mii lei

Nr. Denumirea proiectului Regiunea Aplicantul
Suma 

solicitată

1
Conectarea Parcului Industrial Edineț la infrastructura 
de acces şi utilitățile publice 

Nord Primăria oraşului Edineț 9791,38

2

Susținerea dezvoltării sectorului privat şi a procesului 
de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare 
Nord (RDN) prin reconstrucția rețelelor de apă şi cana-
lizare pentru subzona nr. 3 a ZEL Bălți

Nord Municipiul Bălți 14 820,0

3

Susținerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin 
reabilitarea şi modernizarea şi infrastructura de apă 
şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. 
Răut mun. Bălți

Nord Municipiul Bălți 14 440,0

4 Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera Nord
Primăria oraşului Otaci, 

raionul Ocnița
22 222,9

5 Incubator de afaceri regional Cimişlia Sud Primăria oraşului Cimişlia 11 601,48

6
Grup de producători şi casă de ambalare pentru servi-
cii moderne de marketing la export

Centru
Primăria satului Costeşti, 

raionul Ialoveni
14 970,4

7 Crearea parcului industrial regional Cimişlia Sud Primăria oraşului Cimişlia 15 000,0

 TOTAL 102 846,1
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Opinii

SNDR 2016–2020: noi abordări într-un context nou
Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR) 2016-2020 este 
bazată pe analiza socio-economică a situației actuale și include în sine 
sinergia prevederilor, obiectivelor și indicatorilor strategiilor sectoriale. 
Astfel, SNDR 2016-2020 este realizată prin intermediul programelor 
complexe integrate de dezvoltare, care sunt axate pe utilizarea efici-
entă a sinergiei activităților actorilor de nivel național (ministerele și 
agențiile de profil), regional (APL de nivelul I și II) și sectorul privat din 
regiuni. 

În definirea viziunii strategice au fost luate în calcul: 1) constatările și 
tendințele expuse în analiza social-economică a regiunilor de dezvolta-
re, și 2) rezultatele evaluării intermediare ale implementării SNDR 2010-
2012 și SNDR 2013-2015.

Reieșind din angajamentul de a asigura continuitatea paradigmei prin 
valorificarea potențialului social, economic și teritorial la nivel național 
și regional, obiectivul general al SNDR 2016-2020 este: dezvoltarea 
echilibrată și durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republi-
cii Moldova. Noul document își propune cumularea tuturor eforturilor 
în atingerea unui impact vizibil, orientat spre: îmbunătățirea nivelului 
de trai al populației din regiuni; diminuarea disparităților regionale; asi-
gurarea unei coeziuni teritoriale eficiente.

Realizarea efectivă a obiectivelor politicilor de dezvoltare regională și 
gestionarea eficientă a proceselor de dezvoltare se va asigura de un 
cadru instituțional bine definit, constituit din autorități, structuri și 
instituții amplasate atât la nivel național cât și regional. 

Concomitent, Documentul Unic de Program (DUP) se va transforma 
într-un document, în care vor fi incluse programele și proiectele mi-
nisterelor de ramură, ce contribuie la dezvoltarea regiunilor. Fondul 

Național de Dezvoltare Regională (FNDR) va asigura 
corelarea fondurilor sectoriale existente. Astfel, va fi 
realizat principiul de bază – coeziune incluzivă – 
prevăzut în Strategia UE 2020.

Implementarea SNDR 2016-2020 va fi un proces 
etapizat: 

Etapa 1. Etapă tranzitorie spre o nouă paradigmă •	
a dezvoltării regionale, cu un cadru  estimativ de 
3 ani (2016-2018);
Etapa 2. Realizarea politicii de dezvoltare regiona-•	
lă în Republica Moldova – un proces intersectorial 
integrat și unitar de planificare, gestionare și co-
ordonare (2018-2020).

Prima etapă de implementare a SNDR 2016-2020 va 
urma în mare parte modalitatea de realizare a politicii 
de dezvoltare regională conform abordării actuale. 
În a doua etapă, configurația cadrului instituțional și 
spectrul atribuțiilor și responsabilităților instituțiilor 
implicate în proces urmează să fie modificate și 
completate în conformitate cu prevederile cadrului 
legislativ și normativ ajustat. 

Prin intermediul SNDR 2016-2020, politica de dezvoltare regională în 
Republica Moldova se va realiza printr-un proces intersectorial integrat 
și unitar de planificare, gestionare și coordonare, iar procesul de dez-
voltare regională va fi intercorelat cu prevederile Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană, cu Programul de guvernare 
și documentele de politici sectoriale.

Igor Malai,
Şef-adjunct,  
Direcţie generală 
dezvoltare regională,

Ministerul  
Dezvoltării Regionale 
și Construcţiilor

Evaluarea implementării SNDR 2010-2012  
și SNDR 2013-2015: concluzii și recomandări

În luna aprilie 2015, Ministerul Dezvoltării Regi-
onale și Construcțiilor (MDRC) a început lucră-
rile de elaborare a unei noi Strategii Naționale 
de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 
2016-2020. Un element esențial în elaborarea 
unui astfel de document strategic este și eva-
luarea SNDR-urilor anteriore. În acest sens, un 
grup de experți a fost contractat pentru ela-
borarea unui raport de evaluare a SNDR 2010-
2012 și SNDR 2013-2015. 

Raportul experților s-a referit în mare parte la 
analiza situației din domeniu prin evidențierea 
unor constatări, concluzii dar și recomandări, 
care ulterior s-au luat în calcul la elaborarea 
SNDR 2016-2020. Toate acestea s-au făcut ana-
lizânduse câteva direcții concrete ale dezvoltă-
rii regionale, printre care: cadrul legal; cadrul 
instituțional; consolidarea capacităților; plani-
ficarea integrată și participatorie; mecanismul 
de finanțare a dezvoltării regionale; diminuarea 
disparităților; dezvoltarea durabilă a regiunilor 
și asigurarea unui sistem urban policentric; și 
mecanismul de monitorizare și evaluare. 

Printre cele mai importante concluzii ale ra-
portului: 

Implementare. Acțiunile din SNDR 2010-2012 
au fost implementate practic integral, majori-
tatea dintre cele 25 de acțiuni stabilite au fost 
realizate sau preponderent realizate. În cazul 
SNDR 2013-2015, au fost realizate 13 acțiuni.

Cadrul legal în vigoare și arhitectura 
instituțională corespund în mare parte regle-

mentărilor și normelor Uniunii Europene (UE) 
în materie de dezvoltare regională, fapt care a 
permis implementarea proiectelor și realizarea 
obiectivelor politicii de dezvoltare regională.

În ceea ce privește Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională (FNDR), atunci evalu-
area a conchis că acesta este unul dintre cele 
mai eficiente și participative mecanisme de 
finanțare publică în Republica Moldova. Totuși, 
1% din veniturile aprobate ale bugetului de 
stat (atât cât reprezintă alocările anuale ale 
FNDR-ul în prezent) este insuficient pentru rea-
lizarea politicii de dezvoltare regională în con-
formitate cu politica de coeziune a UE.

La capitolul monitorizarea și evaluarea im-
plementării politicii de dezvoltare regională, 
raportul menționează că acestea sunt deocam-
dată dificil de realizat, din simplu considerent 
că până în prezent nu există un cadru logic de 
politici bine definit, cu indicatori la nivel de 
impact și obiective, precum și date statistice 
regionale.

Guvernanța dezvoltării regionale nu este 
suficient consolidată, din considerentul că: a) 
există insuficientă sinergie în activitățile mi-
nisterelor membre CNCDR și necorelare de 
fonduri, b) APL și cetățenii din regiuni nu par-
ticipă integral la reformele aferente dezvoltării 
regionale, etc.

În baza constatărilor și a concluziilor experții 
au punctat și câteva recomandări. Printre cele 
mai importate:

Politica de dezvoltare •	
regională în Republica 
Moldova trebuie să fie 
continuată, dar este ne-
cesar să fie definită clar 
echitatea/convergența și 
eficiența creșterii econo-
mice „teritorializate” ca 
obiective de paradigmă;

Trebuie să fie asigurată •	
sinergia dintre politica de 
dezvoltare regonală și alte 
politici publice sectoriale;

SNDR 2016-2020 trebuie •	
să devină un document 
complex de politici de 
dezvoltare intersecto-
rială pe termen mediu 
(conform legislației 7 
ani), care să conțină re-
alizarea angajamentelor 
prevăzute la Capitolul 20, Titlul IV din Acordul 
de Asociere UE-RM – Dezvoltarea regională, 
cooperarea transfrontalieră și regională;

Obiectivele relevante (perfectarea ca-•	
drului legal, consolidarea capacităților 
instituționale, planificarea integrată și parti-
cipatorie, crearea parteneriatelor regionale) 
să fie concentrate într-un singur obiectiv 
specific– îmbunătățirea guvernanței în do-
meniul dezvoltării regionale;

Să fie asigurată corelarea dintre FNDR și alte •	
Fonduri publice.

Valerian  
Bînzaru, 
Șeful Direcţiei 
generale dezvoltare 
regională,

Ministerul  
Dezvoltării Regionale 
și Construcţiilor
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Domnule viceministru Anatol Usatîi, sun-
tem la o distanţă de aproximativ şase ani 
de la momentul când Republica Moldova 
a făcut cunoştinţă cu termenul şi procesul 
de “dezvoltare regională”. Ce s-a reuşit 
până în acest moment, unde suntem la 
etapa actuală şi pe ce trebuie să punem 
mai mult accentul în viitor?

Începând cu anul 2009, autoritățile cen-
trale au întreprins paşi concreți în vederea 
inițierii, promovării şi implementării unui 
nou concept de politici orientate spre 
dezvoltarea în regiuni. Astfel, a demarat în 
mod practic realizarea politicii de dezvolta-
re regională orientată spre: obținerea unei 
dezvoltări social-economice echilibrate şi 
durabile pe întreg teritoriul țării, reduce-
rea dezechilibrelor nivelelor de dezvoltare 
social-economică dintre regiuni şi în inte-
riorul lor şi consolidarea oportunităților 
financiare, instituționale şi umane pentru 
dezvoltarea social-economică echilibrată 
a regiunilor.

S-a reuşit crearea cadrului instituțional de 
implementare a politicii în domeniul dat. 
S-au creat consiliile pentru dezvoltare ale 
regiunilor Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia 
şi Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) 
în trei regiuni. A fost creat cadrul normativ 
şi regulatoriu de funcționare a instituțiilor 
de dezvoltare regională. Au 
fost anunțate două apeluri de 
propuneri de proiecte, în care 
au fost selectate proiecte, care 
au format Programele Opera-
ționale Regionale. Totodată, în 
perioada 2010-2015, au fost 
implementate mai multe pro-
iecte investiționale de dezvol-
tare regională, incluse în Docu-
mentul Unic de Program (DUP) 
şi aprobate prin Hotărîri de Gu-
vern. Dar, cel mai important lu-
cru care trebuie menționat este 
faptul că politica de dezvoltare 
regională a fost recunoscută 
atât de cetățenii țării, cât şi 

de instituțiile naționale şi internaționale, 
drept o politică orientată spre îmbunătăți-
rea condițiilor de trai a oamenilor.

În scurt timp urmează să fie aprobată o 
nouă Strategie Naţională de Dezvoltare 
Regională (2016-2020). Care sunt priori-
tăţile noului document?

Într-adevăr, la moment suntem în faza de 
definitivare a Strategiei Naționale de Dez-
voltare Regională (SNDR) pentru perioada 
anilor 2016-2020. Trebuie menționat că 
noua Strategie presupune asigurarea unei 
continuități logice a prevederilor strategii-
lor implementate până în prezent. Aceste 
prevederi reies din cerințele cadrului legal 
al politicii de dezvoltare regională şi sunt 
orientate spre: asigurarea accesului la ser-
vicii şi utilități publice calitative (aprovizio-
nare cu apă şi canalizare, drumurilor regi-
onale şi locale, managementul deşeurilor 
solide, eficientizarea energetică a clădirilor 
publice); asigurarea creşterii economice 
sustenabile în regiuni prin implementarea 
unor măsuri de atragere a investițiilor şi 
sporire a competitivității; şi îmbunătățirea 
guvernanței în domeniul de dezvoltare re-
gională.

Cel mai important ce ne propunem să re-
alizăm pe parcursul implementării noii 

Strategii este să asigurăm că politica de 
dezvoltare regională să devină o politică cu 
adevărat interministerială şi intersectorială, 
iar implicarea în dezvoltarea regiunilor să 
fie asumată de către un cerc extins de insti-
tuții de nivel național, regional, local şi un 
suport larg al partenerilor de dezvoltare.

Una din priorităţile pentru acest an este 
crearea ADR UTA Găgăuzia. La ce etapă 
sunteţi şi când va fi definitivat procesul?

MDRC a inițiat în acest an procesul de 
constituire a cadrului instituțional pentru 
implementarea politicilor de dezvoltare 
regională în regiunea UTA Găgăuzia. Astfel, 
a fost creat Consiliul Regional pentru Dez-
voltare (CRD) a UTA Găgăuzia, care s-a con-
vocat în şedința de constituire la data de 
16 octombrie 2015 şi a dispus prin ordinul 
ministrului crearea ADR UTA Găgăuzia. 

În prezent se află în proces de desfăşura-
re concursul de angajare a directorului 
Agenției, în cadrul acestuia fiind înaintate 
9 candidaturi. Între timp au fost organiza-
te mai multe consultări şi şedințe de lucru 
privind aplicarea politicii de dezvoltare re-
gională în regiunea respectivă în cadrul că-
rora au fost identificate propuneri privind 
conceptul procesului de instituționalizare 
a politicii de dezvoltare regională în UTA 

Găgăuzia.

Fondul Naţional pentru Dez-
voltare Regională (FNDR) este 
instrumentul principal pentru 
finanţarea proiectelor şi pro-
gramelor de dezvoltare regio-
nală. Cuantumul acestuia este 
însă de doar 1% din bugetul de 
stat. S-a discutat mult referitor 
la acest subiect şi s-a spus că 1% 
e prea puţin. Cum credeţi care 
ar fi soluţiile în acest sens?

Proiectele de dezvoltare în regi-
uni depăşesc cu mult volumul 
alocațiilor prevăzute în bugetul 
de stat. Anterior MDRC a pregătit 
propuneri de modificare a cadru-

Anatol Usatîi,
viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Anatol Usatîi s-a născut la 21 iulie 1976 în orașul Florești. În 1998 a absolvit Uni-
versitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM). În acelaşi an îşi începe acti-
vitatea profesională ca specialist principal în cadrul Ministerul Transporturilor şi 
Comunicațiilor din Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor 15 ani activitează 
în cadrul mai multor instituții şi proiecte internaționale, care au avut drept scop 
construcția şi reabilitatea drumurilor naționale. În perioada martie-august 2015  
activează în calitate de viceministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumu-
rilor, iar la 12 august 2015 este numit în funcția de viceministru al Dezvoltării 
Regionale şi Construcțiilor.
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lui legal la acest capitol. În acelaşi 
timp, suntem conştienți şi de po-
sibilitățile statului. Necătând la 
această situație, în perioada de 
referință s-a reuşit implementa-
rea mai multor proiecte, care au 
contribuit la dezvoltarea regiuni-
lor şi au îmbunătățit condițiile de 
trai ale cetățenilor. În acelaşi timp, 
considerăm oportună implicarea 
şi altor fonduri naționale cum ar fi 
Fondul Ecologic Național, Fondul 
Rutier, Fondul Eficiență Energeti-
că în procesul de realizare a pro-
iectelor de dezvoltare regională, 
iar FNDR şi DUP să fie o platformă 
de sincronizare şi cooperare a 
eforturilor investiționale în regi-
uni. Astfel, impactul intervențiilor 
comune va fi mult mai vizibil şi 
eficient.

Dacă însă e să vorbim de soluții, 
acestea pot fi mai multe, înce-
pând cu modificarea legislației 
la acest capitol şi continuând cu 
reorientarea fluxurilor financiare 
pentru cofinanțarea proiectelor, 
inclusiv prin contribuirea la majo-
rarea FNDR.

Dezvoltarea regională este un 
domeniu care implică coopera-
rea şi colaborarea mai multor 
sectoare, instituţii sau ministere. 
Astfel, ce ar trebui să se întreprin-
dă pentru ca această colaborare 
să fie una mai eficientă?

Într-adevăr, politica de dezvoltare regiona-
lă este una inter-ministerială şi acest aspect 
este confirmat în rapoartele Organizației 
pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 
(OECD), precum şi în strategiile UE. În Re-
publica Moldova aceste aspecte sunt mai 
puțin accentuate, însă începând cu anul 
2012, MDRC a început o activitate comună 
cu celelalte ministere sectoriale implicate 
în vederea coordonării intervențiilor în ca-
drul regiunilor de dezvoltare şi ajustarea 
procesului de finanțare a proiectelor inves-
tiționale. 

Astăzi, aceste activități continuă a fi conso-
lidate, iar un scenariu clar în acest sens este 
prevăzut în noul proiect al SNDR pentru 
anii 2016-2020, care menționează că ac-
torii implicați în implementarea Strategiei 
să nu fie doar ministerele cu competențe 
în dezvoltarea infrastructurii, dar şi cele cu 
competențe de domeniul social.

Care este rolul, misiunea şi importanţa 
partenerilor externi de dezvoltare în pro-
cesul de dezvoltare regională?

Putem spune că Republica Moldova într-
adevăr beneficiază de suportul partene-
rilor de dezvoltare, nu doar prin investiții, 
ci şi printr-un intens schimb de experien-
ță. Mai mult decât atât, începând cu anul 
2009, când a fost inițiată o implementare 
activă a politicii de dezvoltare regională, 

am reuşit să obținem încrederea partene-
rilor prin asigurarea unui cadru strategic 
şi de reglementare transparent şi partici-
pativ, precum şi a unui cadru instituțional 
care are capacități majore de a interveni în 
ameliorarea situațiilor în diferite domenii 
sectoriale. 

Suportul logistic a fost acordat inclusiv 
pentru susținerea şi consolidarea Agenții-
lor de Dezvoltare Regională. Cu susținerea 
partenerilor din prioectul “Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale” (MSPL) realizat 
de Agenția de Cooperare Internațională 
a Germaniei (GIZ) a fost demarat procesul 
de implementare a unor proiecte-pilot în 
domeniul aprovizionării cu apă şi canali-
zare, eficiență energetică 
şi managementul deşeuri-
lor solide. Prin intermediul 
proiectului UE-Twinning 
s-au consolidat capacitățile 
instituționale în domeniul 
dezvoltării regionale şi s-a 
analizat conceptul politicii 
de dezvoltare regională în 
Republica Moldova, elabo-
rânduse propuneri de mo-
dificare a cadrului legal.

Nu în ultimul rând, suntem 
interesanți pentru partene-
rii de dezvoltare prin faptul 
că avem instituit un sistem 

de monitorizare şi evaluare post-
implementare a proiectelor prin 
care asigurăm durabilitatea şi co-
rectitudinea utilizării investițiilor.

Dacă ar fi să enumeraţi principa-
lele direcţii, domenii sau priori-
tăţi ale MDRC pentru anul 2016, 
atunci care ar fi acestea?

Anul 2016 va fi un an în care se 
va da startul implementării SNDR 
2016-2020 şi a Planului de acțiuni. 
Astfel, de faptul cum va demara 
acest proces va depinde succesul 
de realizare a prevederilor ei. Va 
fi început procesul de elaborare 
a Legii privind dezvoltarea regio-
nală, dar şi a altor acte normative, 
care vor face politica dată mai efi-
cientă. 

Va fi anunțat şi desfăşurat un nou 
Apel de propuneri de proiecte în 
cadrul căruia vor fi selectate pro-
iecte pentru includerea în DUP. 
Va fi continuată activitatea de 
realizare a Programelor Regiona-
le Sectoriale şi dezvoltarea con-
ceptelor de proiecte identificate 
până la nivelul „gata de finanțare”. 
Vor fi continuate procesele de im-
plementare a proiectelor inves-
tiționale de dezvoltare regională 
în regiuni. În comun cu colegii şi 
partenerii de dezvoltare vom des-
făşura măsuri de îmbunătățire a 
statisticii regionale şi de creare a 

unui sistem de indicatori ce ne vor 
permite analizarea dinamicii dezvoltării re-
giunilor.

De asemenea, vom concentra eforturile 
de consolidare a capacităților administra-
țiilor publice locale implicate în procesul 
de dezvoltare regională, vom coopera cu 
colegii din instituțiile administrației publi-
ce centrale şi vom fortifica relațiile cu par-
tenerii de dezvoltare în vederea obținerii 
unui suport considerabil în dezvoltarea 
regiunilor. O atenție sporită va fi acordată 
şi Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia, 
unde planificăm un şir de activități care vor 
stimula integrarea regiunii în întreg proce-
sul de dezvoltare a țării.
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Comentariu

Importanța organizării teritoriale a regiunilor 
de dezvoltare conform prevederilor NUTS a UE

Dicționarul Dezvoltării Regionale  
pe înțelesul tuturor

Principala provocare 
a politicilor regionale 
în Republica Moldova 
ține de asigurarea unei 
dezvoltări sociale şi 
economice durabile şi 
echilibrate la nivel sub-
național, precum şi de 
soluționarea probleme-
lor privind disparitățile 
regionale. Din aceste 
considerente, dezvolta-
rea regională durabilă 
este un angajament 
imperativ asumat de 
Guvern, care şi-a con-
firmat şi angajamentul 
de a distribui egal și 

echitabil oportunitățile pentru dezvolta-
re regională pe tot cuprinsul țării. În acest 
sens, aceste activități pot fi realizate doar 
în cazul existenței unor statistici regionale 
fiabile şi de o calitate bună, pentru a oferi 
o bază adecvată atât pentru analiza dez-
voltării regionale, cât şi pentru elaborarea 
bine-informată a deciziilor economice şi 
de politici în domeniu. 

Ținând cont de aspirațiile de integrare eu-
ropeană, este foarte important ca statisti-
cile regionale, relevante pentru țară, să fie 
compilate în conformitate cu standardele 
şi bunele practici ale Uniunii Europene 
(UE), luând în considerare particularitățile 
Republicii Moldova. Baza pentru compila-
rea unor statistici relevante şi comparabi-
le este asigurată de aplicarea clasificărilor 
corespunzătoare, inclusiv clasificarea uni-
tăților statistice teritoriale conform preve-
derilor Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 
al Parlamentului European şi Consiliului 

din 26 mai 2003 privind aprobarea No-
menclatorului unităților teritoriale de sta-
tistică (NUTS).

Aceste activități sunt determinante atât 
pentru asigurarea comparabilității spația-
le şi în timp a datelor statistice subnațio-
nale ale Republicii Moldova cu statisticile 
UE pe parcursul integrării țării în Comu-
nitatea Europeană, cât şi pentru oferirea 
de dovezi fiabile în procesul de finanțare 
a dezvoltării regionale, în special din sur-
sele UE.

Divizarea regională a țării îşi propune 
drept scop să ofere o distribuire teritorială 
unică şi coerentă pentru colectarea şi ela-
borarea statisticilor regionale, armonizată 
cu standardele UE. Mai mult ca atât, din 
punct de vedere economic, acest fapt va 
asigura eligibilitatea pentru asistență din 
partea fondurilor europene pentru dez-
voltare regională a Republicii Moldova. 

Conform prevederilor NUTS, acesta inclu-
de mai multe nivele, astfel încât factorul 
cel mai important de delimitare a nivele-
lor ține de numărul populației, conform 
tabelului:

Nivel Minim Maxim

NUTS 1 3 milioane 7 milioane

NUTS 2 800 000 3 milioane

NUTS 3 150 000 800 000

În contextul politicii de coeziune a UE, Re-
gulamentul Comisiei Europene 1303/2013 
prevede că resursele financiare trebuie să 
fie alocate în trei categorii de regiuni la 
nivelul NUTS 2 (articolul nr. 90 şi artico-
lul nr. 92), astfel încât regiunile mai slab 
dezvoltate primesc o pondere mai mare 
a resurselor financiare disponibile. Pentru 

perioada de programare 2014-2020, fon-
durile au fost repartizate astfel:

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, •	
al căror PIB pe cap de locuitor este mai 
mic de 75% decât PIB-ul mediu al UE-
27. Regiunile mai puțin dezvoltate pri-
mesc aproximativ 164 milliarde EUR sau 
52,5% din resursele pentru creşterea 
economică şi locuri de muncă.

Regiuni de tranziție, al căror PIB pe cap •	
de locuitor este între 75% şi 90% din PIB-
ul mediu al UE-27. Regiunile de tranziție 
primesc aproximativ 32 miliarde EUR 
sau 10,2% din resursele pentru creşte-
rea economică şi locuri de muncă. 

Regiuni mai dezvoltate, al căror PIB pe •	
cap de locuitor este mai mare de 90% din 
PIB-ul mediu al UE-27. Regiunile mai dez-
voltate vor primi aproximativ 63 miliarde 
EUR sau 21% din resursele pentru creşte-
rea economică şi locuri de muncă.

În contextul acestor necesități, pe parcur-
sul anului 2014, Biroul Național de Statis-
tică (BNS) în colaborare cu Ministerul Dez-
voltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) 
și cu suportul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul 
proiectului „Consolidarea sistemului sta-
tistic național”, a elaborat un „Raport de 
fezabilitate privind alinierea RM la clasifi-
carea statistică teritorială la nivelul UE -* 
NUTS”. Conform prevederilor și previziuni-
lor acestui raport, în cazul în care Republi-
ca Moldova ar fi stat-membru UE, pentru 
perioada de programare 2014-2020, con-
form prevederilor politicii de coeziune și 
estimărilor realizate de către experții stră-
ini ar putea beneficia de un suport financi-
ar în valoare de le 7-9 miliarde EUR.

Guvernanța reprezintă o guvernare modernă, ce cores-
punde dinamicii și complexității lumii globalizate. Este vă-
zută ca o alternativă la acțiunea guvernamentală clasică, 
care vizează distribuirea puterii în spațiul public printr-o 
(re)negociere a autorității și o decizie a politicilor publice 
făcute în parteneriate sociale (guvern – patronat – sindica-
te), parteneriate publice – private (structuri de stat – me-
diul de afaceri) sau parteneriate civice (autorități publice 
– societate civilă). Viziunea Uniunii Europene (UE) asupra 
guvernanței a fost redată pentru prima dată de Comitetul 
Regiunilor, în Cartea Albă, ce concepe guvernanța drept o 
„…acțiune nouă coordonată a UE, a statelor membre şi a 
autorităților locale şi regionale, bazată pe parteneriat şi vi-
zând elaborarea şi aplicarea politicilor Uniunii Europene”.

Regionalizare reprezintă procesul prin care se reali-
zează instituirea unei capacitați de acțiune autonomă 
având ca obiectiv promovarea unui teritoriu, prin mo-
bilizarea resurselor sale economice, pe bază de coope-
rare şi solidaritate locală şi regională, obținându-se în 
final o dezvoltare mai rapidă a potențialului său. Acest 
proces poate fi realizat fie prin intermediul instituțiilor 
existente, fie prin realizarea unei noi împărțiri teritoriale 
destinate să răspundă mai bine obiectivelor. Prin urma-
re, regionalizarea înseamnă dorința de a ajunge la un 
echilibru al dezvoltării economice, prin ridicarea nivelu-
lui zonelor mai slab dezvoltate, iar pentru aceasta, regi-
onalismul militează pentru ajungerea regiunii la puterea 
de decizie.

Dorin Andros, 
Şeful Direcţiei politică  

şi cooperare regională,

Ministerul  
Dezvoltării Regionale  

și Construcţiilor

Ina Gortolomei, 
Consultant principal, 

Direcţia politică  
şi cooperare regională,

Ministerul  
Dezvoltării Regionale  

și Construcţiilor
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Parteneriate şi Colaborare Internaţională

Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova  
au discutat perspectivele dezvoltării regionale

SNDR 2016-2020: Dezvoltarea echilibrată  
a regiunilor și conlucrarea inter-ministerială

La 8 octombrie 2015, partenerii de dezvol-
tare ai Republicii Moldova s-au întrunit la 
Chișinău, pentru a discuta perspectivele dez-
voltării regionale  și posibilitățile de susținere 
a proiectelor din domeniu. La eveniment au 
participat ambasadorii și șefii misiunilor diplo-
matice, reprezentanții ministerelor Guvernului 
Republicii Moldova, ai agențiilor de coope-
rare internaționale, precum și reprezentanții 
societății civile și ai sectorului privat din țară. 

În cadrul ședinței, Vasile Bîtca, ministrul Dezvol-
tării Regionale și Construcțiilor a mulțumit par-
tenerilor de dezvoltare pentru suportul acordat 
în promovarea politicii de dezvoltare regională. 
„Politică de dezvoltare regională este orientată 
spre diminuarea dezechilibrelor teritoriale în 
ceea ce priveşte dezvoltarea social-economică. 
În proces sunt antrenate autoritățile adminis-
trației publice centrale şi locale, comunitățile 
locale şi organizațiile neguvernamentale, care 
prin acțiuni coordonate asigură o dezvoltare 
social-economică teritorială echilibrată. Supor-
tul partenerilor este unul important şi benefic. 
Doar prin eforturi consolidate putem imple-
menta activitățile planificate”, a subliniat minis-
trul Vasile Bîtca.

E.S. Pirkka Tapiola, șeful delegației Uniunii Eu-
ropene a precizat că dezvoltarea regională este 
un element esențial pentru ca o țară să fie pros-
peră. “Uniunea Europeană a susținut proiecte 
de dezvoltare regională în Republica Moldova 
încă din anul 2000. Cetățenii Republicii Mol-
dova trebuie să simtă personal rezultatele pro-
iectelor de dezvoltare regională. Ceea ce este 
necesar acum, este ca în procesul de dezvol-
tare regională să existe o implicare mai accen-

tuată a societății civile și a sectorului privat”, a 
menționat E.S. Pirkka Tapiola.

Thomas Weithöner, șeful secției Economie și Co-
operare Economică, din cadrul Ambasadei  Ger-
maniei la Chișinău a menționat că: “Germania 
este unul din principalii parteneri pentru Repu-
blica Moldova în ceea ce privește proiectele de 
dezvoltare regională. Doar pe parcursul a cinci 
ani, din 2010 până în 2015, Guvernul German a 
acordat aproximativ 20 milioane EURO pentru 
proiectele de dezvoltare regională”.

La rândul său, E.S. Marius Lazurca, Ambasador 
Extraordinar și Plenipotențiar al România în țara 
noastră, a precizat că România sprijină proiecte 
de dezvoltare regională în Republica Moldova 
și “este foarte important ca autoritățile să acor-
de o importanță deosebită acestui domeniu, 
pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii 
calitative de apă și canalizare, managementul 
deșeurilor sau eficiență energetică a clădirilor”.

La finalul discuțiilor, partenerii de dezvoltare 
și-au exprimat disponibilitatea de a susține în 
continuare dezvoltarea echilibrată a regiunilor 
țării noastre și posibilitatea lansării unor noi 
parteneriate.

În perioada 21-23 septembrie 2015, la Chișinău 
a avut loc a patra rundă de consultări privind 
elaborarea SNDR 2016-2020. Astfel, pe parcursul 
a trei zile reprezentanții Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor (MDRC), ai Agenției de 
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), pre-
cum și experți polonezi din cadrul Ministerului 
Instrastructurii și Dezvoltării al Poloniei (MIDP) 
au discutat despre proiectul SNDR 2016-2020. 

În cadrul ședințelor de lucru a fost prezentat 
progresul realizat în elaborarea SNDR 2016-
2020 și indicatorii de evaluare și monitorizare 
bazați pe rezultat. Anatol Usatîi, viceminis-
trul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
a mulțumit experților GIZ și delegației de 
experți polonezi pentru suport și asistență și 
a menționat că: “acest document este unul 
mult așteptat atât de către parteneri, cât și de 
întreaga populație. De asemenea, un factor im-

portant este și evaluarea Strategiilor elaborate 
între 2010-2015. Aceasta evaluare ne va ajuta 
să identificăm punctele forte, dar și cele slabe, 
pentru a îmbunătăți noua Strategie”. 

Experții și participanții la consultări au subliniat 
faptul că pentru a avea un document calitativ 
este nevoie de un obiectiv cât mai clar, care a 
fost identificat drept ca: dezvoltarea echilibrată 
a tuturor regiunilor din țară. Pentru ca acesta să 
fie atins este necesară conlucrarea inter-minis-
terială în procesul de dezvoltare regională în 
Republica Moldova.

Piotr Zygadlo, șef-adjunct al Direcției coordo-
narea strategiilor și politicilor de dezvoltare din 
cadrul MIDP și-a exprimat siguranță că: “Chiar 
dacă MDRC este principalul actor în procesul 
de dezvoltare regională, cooperarea inter-mi-
nisterială este un aspect foarte important, dacă 
nu cel mai important. Doar astfel se poate reuși 

implementarea cu succes a politicilor de dez-
voltare regională”.

Alexandr Muravschi, consultant național su-
perior în domeniul politicilor de dezvoltare 
regională și locală în cadrul proiectului “Moder-
nizarea serviciilor publice locale din Republica 
Moldova” a menționat despre eficiența grupului 
de experți care a contribuit la proiectul SNDR 
2016-2020 și la evaluarea SNDR 2010-2012 
/ 2013-2015, și a mulțumit pentru asistența 
și consultanța experților polonezi. “În primul 
rând a fost nevoie să fie efectuată evaluarea 
SNDR-urilor anterioare. Rezultatele și concluzi-
ile obținute au fost folosite pentru elaborarea 
noului document – SNDR 2016-2020 –, viziunea 
și principalul obiectiv al căruia este dezvolta-
rea echilibrată și durabilă a tuturor regiunilor 
de dezvoltare din țară”, a menționat Alexandr 
Muravschi. 

Activitățile de elaborăre a SNDR 2016-2020 
se desfășoară în cadrul proiectului “Suportul 
administrației publice locale din Republica 
Moldova în elaborarea Strategiei Naționale 
de Dezvoltare Regională 2016-2020”. SNDR 
este principalul document de planificare a 
dezvoltării regionale, care reflectă politica na-
țională şi determină mecanismele naționale în 
acest domeniu. Actuala Strategie pentru anii 
2013-2015 schițează perspectivele dezvoltării 
regionale în Republica Moldova și defineşte 
instrumentele și mecanismele de realizare a 
obiectivelor strategice.
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Istorie de Succes

Drumul care a schimbat la față satul Corjeuți
De aproape 2 ani, locuitorii satului 
Corjeuți din raionul Briceni beneficiază de 
un drum nou. Este vorba de segmentul de 
drum local, cu lungimea de aproximativ 8 
km, parte a traseului Lipcani-Balasinești-
Corjeuți-Târnova, reparat în cadrul unui 
proiect realizat de Agenția de Dezvoltare 
Regională (ADR) Nord. În valoare tota-
lă de peste 51 de milioane de lei, acesta 
este și cel mai mare proiect de dezvoltare 
regională implementat vreodată din sur-
sele Fondului Național pentru Dezvoltare 
Regională.

Reparația drumului  
„a decurs ca la carte”
Într-o zi însorită de octombrie, am mers să văd 
care este atmosfera la Corjeuți și totodată să dis-
cut cu sătenii despre drumul care „le-a schimbat 
la față localitatea”. 

Călătoria mea din Bălți spre Corjeuți a durat cam 
o oră și jumătate. Primul om care mă întâlnește 
la Corjeuți este Vasile Patrașca, care de ani buni 
este funcționar public la primăria din sat, iar în 
perioada anilor 2012-2013 a fost cel care a co-
ordonat activitățile proiectului de reparație a 
drumului menționat. Vasile Patrașca îmi spune 
că desfășurarea lucrărilor de reparație a drumului 
„au decurs ca la carte”, asta pentru că „proiectul a 
fost unul bine gândit”.

Întrucât drumul care străbate satul dintr-un 
capăt în altul are o lungime de 3,9 km, domnul 
Vasile m-a invitat să explorăm această distanță 
cu mașina sa. Primul popas pe care l-am făcut a 
fost la un service auto, care de altfel a fost deschis 
imediat după darea în exploatare a drumului. În 
timp ce angajații service-ului munceau, m-am 
apropiat de un șofer care își adusese mașina la 
reparație. Valeriu Sajin e din Corjeuți și îmi spune 
că: „… acum, pe un așa drum, mașinile merg ceas 
și se strică mai puțin. Sunt sigur că sătenii mei 
sunt foarte mulțumiți de așa un drum.

Circulația rutieră s-a întețit… 
Din decembrie 2013, când drumul reparat a fost 
dat în exploatare, circulația rutieră în sat s-a întețit 
simțitor. Acum locuitorii satelor din apropiere pot 
fi întâlniți foarte des în piața și magazinele din 
Corjeuți, „pentru că…”, ne spune corjeuțeanul 
Valeriu Sajin: „… noul drum a contribuit mult la 
circulația mărfurilor și, în general, la dezvoltarea 
satului”.

Veaceslav Meaun, un angajat al 
service-ului auto s-a arătat și el 
destul de mulțumit de calitatea 
drumului reparat. „Foarte bun 
drum pentru satul nostru. Chiar 
dacă unii ar putea crede greșit 
că afacerea noastră ar avea de 
câștigat mai mult dacă drumul 
ar fi rău”, susține domnul Vea-
ceslav.

Am continuat călătoria noastră 
până la cele două poduri, pen-
tru reconstrucția cărora au fost 
alocați aproximativ 21 de mili-
oane de lei. În preajma podului 
mai mare se află o piață. Tot 
acolo se găsește și sediul unei 
companii care oferă servicii de 
transport pentru ruta Corjeuți-Paris-Corjeuți. Aici 
intru în discuții cu doamna Valentina Andronic. 
„Drumul care trece prin sat este foarte calitativ. 
Avem mai multă siguranță iarna, iar sătenii spun 
că centrul satului s-a mutat deja de-a lungul dru-
mului reparat”, ne declară Valentina Andronic, 
contabila companiei. 

… iar afacerile înfloresc!
Reparația drumului a contribuit esențial și la 
prosperarea mediului de afaceri din sat. De-a 
lungul satului Corjeuți, pe segmentul porțiunii de 
drum renovat, se găsesc două magazine care co-
mercializează materiale de construcții, mai multe 

magazine de produse alimentare, 
o fabrică de prelucrare a legume-
lor, un service auto, o benzinărie, 
liceul și piața.

Unul din magazinele cu mate-
riale de construcții a înregistrat 
profituri esențiale, mai ales din 
momentul reparației segmentului 
de drum care asigură legătura cu 
localitățile din preajmă. Nadejda 
Lavric, fondatoarea magazinului 
menționează că e mândră de așa 
un drum, pentru că asta înseamnă 
beneficiu pentru toți. „Aproape 
fiecare gospodărie are o mașină, 
două sau chiar trei. Acum e mult 
mai bine să te deplasezi prin sat 
decât atunci când drumul era plin 

de gropi și noroi. S-au creat condiții foarte bune 
și pentru pietoni. Spre deosebire de alte localități, 
la Corjeuți tineretul se trage la sat. De exemplu, 
i-am auzit pe unii consăteni plecați la muncă pes-
te hotare că vor să revină acasă. Drumul a con-
tribuit și la aspectul satului. Au fost amenajate 
trotuare, s-au plantat flori pe marginea drumului, 
s-au sădit copaci. Satul s-a luminat!”, povestește 
Nadejda Lavric, fondatoarea magazinului.

Ion Didic, directorul celui de-al doilea ma-
gazin cu materiale de construcții susține 
că „la cumpărături acum vin și locuitorii 
din alte localități, iar aceasta se datorea-
ză în mare parte drumului renovat. Mi-aș 
dori mult mai multe drumuri ca acesta”.

 „O realizare frumoasă  
a comunității”
După ce am explorat în lung și-n lat dru-
mul de la Corjeuți, am decis să mergem la 
primăria din localitate. Acolo ne-am dat 
întâlnire cu Victor Andronic, primarul de 

Corjeuți. În drum spre primărie, am străbătut alte 
câteva străzi, care și ele la rândul lor așteaptă să 
fie reparate. Un lucru este cert și vizibil cu ochiul 
liber: satul Corjeuți se deosebește de alte sate din 
Republica Moldova. E plin de viață, se construiesc 
case mari, „la Corjeuți satul crește, mai mulți se 
nasc decât mor”, îmi spune ghidul meu, domnul 
Vasile Patrașca. 

Primarul satului Corjeuți, Victor Andronic, 
susține că proiectul de reparație a drumului care 
trece prin Corjeuți este de o importanță majoră, 
întrucât are impact regional. „Într-adevăr, reno-
varea drumului L-37 care leagă satul Trinca de 
Corjeuți este un proiect bine gândit. În pofida 
dificultăților, sperăm că vor mai fi renovate și 
alte porțiuni de drum. Sperăm că va fi modifi-
cată și legislația în domeniu, care va permite ca 
o parte din sursele financiare din Fondul Rutier 
să fie administate de primării”, ne declară Victor 
Andronic. 

Cât despre unele provocări, acestea există, însă 
țin mai degrabă de cultura participanților la trafic 
și anume, accidente rutiere. De la darea în exploa-
tare a drumului renovat două astfel de cazuri au 
avut loc „unul soldându-se chiar cu un deces. În 
toată Europa drumurile sunt bune. Dar, pentru 
accidente nu e vinovat drumul că este prea bun, 
ci suntem vinovați noi, pentru faptul că nu res-
pectăm regulamentul circulației rutiere”, a subli-
niat edilul de Corjeuți.

Potrivit directorului ADR Nord, Ion Bodrug, pro-
iectul drumului renovat de la Corjeuți a impulsio-
nat activitățile economice în sat. „În ultima vreme, 
satul Corjeuți a devenit vedetă în mass-media, in-
clusiv pentru că s-a ales cu un drum reparat, dar și 
pentru multe alte succese importante. Noul drum 
este o realizare frumoasă a raionului, a primarului 
de Corjeuți și a comunității în general”, susține 
Ion Bodrug. 

Ion Urușciuc


