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Fundamentarea strategică:

• Concluziile analizei aprofundate a tendințelor de 
dezvoltare socio-economică a regiunilor în ultimii 
15 ani (2005-2020)

• Noul Concept (Paradigmă) de dezvoltare regională 
în Republica Moldova

• SND ‘Moldova 2030’

• Acordul de Asociere MD-UE



Politica de dezvoltare regională începe a produce primele 
rezultate de impact sistemic în Republica Moldova:

Pentru prima dată de la independență s-
a reușit o încetinire (încă fragilă) a
tendințelor galopante de concentrare
disproporționată a dezvoltării în. mun.
Chișinău

Impactul major = perioada 2015-2019



Indicatori Ponderea 
mun. 

Chișinău*

Ponderea 
regiunilor*

Număr total de agenți economici ↓ (-3%) ↑ (+3%)

Cifra totală de afaceri ↓ (-1%) ↑ (+1%)

Număr de salariați ↓ (-3%) ↑ (+3%)

Volumul total al producției 
industriale

↓ (-5%) ↑ (+5%)

Volumul total al investițiilor 
capitale (din toate sursele)

↓ (-4%) ↑ (+4%)

Volumul lucrărilor de construcție 
(din toate sursele)

↓ (-2%) ↑ (+2%)

IMPACT 2010-2019:

* - în puncte procentuale



Indicatori RDN RDC RDC RD 
UTAG

Număr de salariați ↑
(+2%)

↑
(+4%)

↑
(+2%)

↑
(+9%)

Acoperire cu servicii 
centralizate de 
apeduct*

↑
(+6 pp)

↑
(+17 pp)

↑
(+12 pp)

↑
(+15 pp)

Acoperire cu servicii
centralizate de 
canalizare*

↑
(+1.3 pp)

↑
(+4.8 pp)

↑
(+3.1 pp)

↑
(+3 pp)

Acoperirea cu servicii
centralizate de 
evacuare deșeuri

+60 mii gospodării casnice cu acces la 
servicii centralizate

Rezultate specifice de impact 2015-2019:



Analiza Regiunii de dezvoiltare Nord

➢ RD Nord se confruntă cu un trend negativ accentuat,
transformându-se gradual din lider național în codaș al
dezvoltării.

➢ Există un decalaj demografic și economic foarte mare dintre
orașul primar (mun. Chișinău) și orașul „secundar” (mun. Bălți),
ceea ce subminează dramatic perspectivele de dezvoltare
policentrică a teritoriului național.

➢ Riscuri sporite de continuă erodare a potențialului economic al
mun. Bălți;

➢ Program de dezvoltare adresat or. Bălți    



Aprobarea HG 917/2020
privind aprobarea Programului
național de dezvoltare a
orașelor – poli de creștere, ca
premisă majoră pentru
dezvoltarea policentrică a
Republicii Moldova și
accelerare a proceselor de
revitalizare a zonelor rurale
proxime



Provocări - Cheie:

• Strategic: până în prezent încă nu s-a reușit impunerea
unei abordări de tip ”umbrelă” pentru politica de
dezvoltare regională față de intervențiile sectoriale
guvernamentale în regiuni

• Tactic: nevoia unor eficientizări a proceselor de
finanțare și implementare (înregistrăm întârzieri sau
tărăgănări în implementarea a cca 45% din proiectele
asumate pentru implementare din FNDR)



Obiectivul general:

Creșterea competitivității și
dezvoltării durabile a fiecărei
regiuni, ajustarea disparităților și
creșterea calității vieții cetățenilor



Obiective specifice:

1. Creșterea competitivității regiunilor și ocupării 
forței de muncă

2. Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea 
excluziunii 

3. Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de 
coordonare și implementare a politicii de dezvoltare 
regională



Obiectivul specific 1:

Prevede intervenții sistemice, menite să
sprijine ținta SND ”Moldova 2030” de
creștere a ponderii PIB național produs în
afara mun. Chișinău de la 42% până la
55%.



OS 1 - Măsuri:

Măsura 1.1: Consolidarea rolului și funcțiilor 
orașelor în calitate de motoare de creștere a 
competitivității regiunilor 

Măsura 1.2: Îmbunătățirea mediului 
antreprenorial  în regiuni 

Măsura 1.3: Identificarea și promovarea 
specializării inteligente în regiuni



Obiectivul specific 2:

Prevede intervenții sistemice, menite să sprijine țintele 
SND ”Moldova 2030” de creștere a indicatorilor a 
indicatorilor de ocupare și calitate a vieții în fiecare 
regiune, inclusiv:

✓ Rata de ocupare populației – minim 40% 

✓ Dotarea locuințelor cu servicii publice de apeduct 
din surse sigure de apă – minim 80%

✓ Dotarea locuințelor cu servicii publice de canalizare –
minim 50%

✓ Accesul populației la sisteme de colectare a 
deșeurilor – minim 45%



OS 2 - Măsuri:

Măsura  2.1: Îmbunătățirea infrastructurii 
tehnico-edilitare de bază
Măsura 2.2: Dezvoltarea infrastructurii de 
suport pentru afaceri 
Măsura 2.3: Sprijinirea procesului de 
adaptare a regiunilor la schimbările climatice, 
prevenirea riscurilor și reziliența în fața 
dezastrelor



Obiectiv specific 3:

✓ Prevede asigurarea tranziției politicii naționale de dezvoltare 
regională de la o abordare îngustă și preponderent sectorială la 
una de ”umbrelă” inter-sectorială. 

✓ Prevede intervenții sistemice, impactul final al cărora va consta 
în creșterea coeficientului de implementare a proiectelor din 
DUP, în comparație cu ciclul precedent (2016-2020) de la 44% la 
minimum 75% și creșterea coeficientului de valorificare a 
resurselor planificate de la cca 50% la minimum 75%. 



OS 3 - Măsuri:

Măsura 3.1: Eficientizarea operațională a cadrului de 
implementare

Măsura 3.2: Consolidarea mecanismului de finanțare a 
proiectelor de dezvoltare regională

Măsura 3.2: Operaționalizarea Regiunii de Dezvoltare 
Chișinău



Notă:

Conform noilor reglementări metodologice
(aprobate prin Hotărârea de Guvern
nr.386/2020), Strategia nu are plan de
acțiuni. Respectiv, strategia se
implementează prin intermediul
programelor specifice aferente.
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