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Cadrul legislativ și instituțional 



Cadrul legislativ,  normativ 

- Legea privind dezvoltarea regională in  
     Republica Moldova (№438 din 28.12.2006) 
- HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a 

Legii: 

Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a 
Dezvoltării Regionale 

Regulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare 

Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională 
Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului 

naţional pentru dezvoltarea regională 
- HG  nr. 1305 din 21.11.2008 cu privire la componența CNCDR 

 

 



Regiunile de dezvoltare 

1. RD Nord, 
2. RD Centru, 
3. RD Sud, 
4. RD mun. Chișinău 
5. RD. UTA Găgăuzia 
6. RD Transnistria 



Cadrul Strategic 

- HG nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea 
Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 

- HG nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea 
Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 
2013-2015 

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

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

- Strategiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud 
- Planurile Operaționale Regionale Nord Centru și Sud 

 



• Prima etapă: 
Stabilirea şi 
instituţionalizarea 
procesului de 
dezvoltare regională 
în Republica Moldova 

    (2010-2012) 
 
• A doua etapă: 

Dezvoltarea şi 
extinderea procesului 
de DR 

    (2013-2015) 

        Implementarea politicii de dezvoltare regională  
Crearea cadrului instituţional, strategic şi de 
reglementare al DR 

Inițierea procesului de corelare și implicarea 
ministerelor de resort şi APC în DR  

Implementarea proiectelor în cele 3 regiuni: 
Nord, Centru şi Sud 

Dezvoltarea unor importante cooperări cu 
partenerii şi donatorii externi 

Extinderea politicii de DR către celelalte regiuni 

Revizuirea cadrului legal-normativ  în 
conformitate cu experienţa acumulată şi politicile 
existente în UE  

Dezvoltarea cooperării inter-comunale şi 
intensificarea parteneriatului la nivel inter-
ministerial 

Elaborarea documentelor de politici și 
promovarea principiilor de dezvoltare 
policentrică  



Cadrul instituțional 

Nivel național: 
 Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale 
 Direcția Generală Dezvoltare Regională a MDRC 
 Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

Nivel regional: 
 Consiliile Regionale pentru Dezvoltare Nord, 

Centru și Sud 
 Agențiile de dezvoltare regională Nord, Centru și 

Sud 
 



Noi abordări ale politicii de dezvoltare regională 
în contextul țărilor OECD 

 
(Extras din OECD. Politica de dezvoltare regională în țările OECD. 2010, p. 13) 



 

Paradigma veche Paradigma nouă 

Recunoașterea 
problemei 

Disparități regionale în venituri, 
rețele de infrastructură și locuri de 
muncă 

Lipsa competitivității  și 
potențial insuficient de 
utilizat al regiunilor 

Obiective Imparțialitatea prin dezvoltare 
regională echilibrată 

Competitivitate și 
imparțialitate 

Cadrul general de 
politică: 
 
 
 
-  Tematica 
 

-  Orientare spațială 
 

- Dimensiunea 
timpului 

-  Abordarea  
-  Focusare 

Compensarea pierderilor și 
abordarea pe soluționarea 
problemelor identificate 
(Reactiv la probleme) 
 
Abordarea unui număr limitat de 
sectoare 
Direcționată către regiuni slab 
dezvoltate 
Termen scurt 
 
Pe „mărimi universale” 
Investiții și transferuri exogene 

Abordarea potențialului 
regional neutilizat prin 
programarea regională 
(Pro-activ pentru potențial) 
 
Proiecte dezvoltate integrate  
 
Focusarea pe întreaga 
regiune 
Termen mediu și lung 
 
Abordare specifică regiunii 
Utilizarea activelor locale și 
cunoștințelor endogene 

Instrumente Subvenții și ajutoare de stat Investiții mixte  

Actori Guvernul central Diferite nivele de guvernare 



În contextul planificării strategice, politica de dezvoltare 
regională promovează: 

 
• Coerența între politicile sectoriale; 
• Promovarea strategiilor de dezvoltare bazate pe 

abordări globale și care ar pune în aplicare principiile 
de eficiență și eficacitate: 
 Eficiență – introducerea unui cadrul de 

performanță (monitorizare și evaluare bazată pe 
rezultat) 

 Eficacitate – consolidarea capacității 
administrative,  reducerea birocrației  

• Coordonarea: revizuirea principiilor și criteriilor de 
alocare a resurselor financiare disponibile în fondurile 
naționale 



În contextul implementării proiectelor investiționale 

1. 

2. 

3.  4. 

5. 
Proiecte 

investiționale 

Domeniile modelului 
serviciilor publice eficiente: 

1. Planificare și programare 
strategică 

2. Îmbunătățirea cooperării 
dintre APL-uri 

3. Investiții în optimizarea 
infrastructurii de servicii 

4. Consolidarea capacităților 
APL-urilor și prestatorilor 
de servicii 

5. Mobilizarea și 
conștientizarea populației 



Programarea regională sectorială 

Au fost aprobate 4 PRS-uri pentru fiecare 
RD: 

- Eficiența energetică a clădirilor publice; 
- Managementul deșeurilor solide; 
- Apa și sanitație; 
- Drumuri regionale și locale. 
 



15 CPP 10 CPV 7 proiecte 20 CPP CPV PPF 

 

CPP 

• Planul Regional 
Sectorial (GLRS) 

CPV 

• Planul 
Operațional 
Regional / anexa 

PPF 

• Planul 
Operațional 
Regional 

La ce etapa de avansare Conceptele vor deveni parte 
componentă a POR ?  
1. CPP urmare lucrului experților AT- examinate de 

Comisia Intermin-a (MR, MDRC, ADR, Exp.), =>CPV;  

2. Dezvoltarea CPV în PPF examinată și decisă de 

MDRC și partenerul de dezvoltare (bazat pe 

recomandările comisiei interministeriale);   

3. PPF cu sursa de finanțare identificată - parte 

componenta a POR; aprobat CRD. 

 



 
 

Mulțumesc pentru atenție  ! 
 

 

 

Dorin ANDROS 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
Șef Direcția politică si cooperare regională 

tel.: (022)204-543 
fax.: (022)204-571 

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