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        CONCEPTUL 

 POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALA ÎN MOLDOVA 

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri 

planificate şi promovate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului, autorităţile administraţiei publice locale, în 

parteneriat cu diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul 

asigurării unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin 

valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local.  



 

  

OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII REGIONALE 

 Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării 

echilibrate, prin recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor 

defavorizate ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, 

sociale, politice, şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; 

 

 Corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelul 

regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi 

regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării 

culturale a acestora; 

 

 Stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celei 

transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea 

regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care 

promovează dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul 

realizării unor proiecte de interes comun. 

 

 



 6 regiuni de dezvoltare create în 
conformitate cu clasificarea statistică a 
UE 

 
 Pentru perioada 2007-2010, eforturile 

Guvernului au fost  orientate spre 
consolidarea capacităților și condițiilor 
de dezvoltare în regiunile NORD, 
CENTRU și SUD 
 

 Din 2012 – 2016 au demarat acțiunile 
de dezvoltarea regiunilor UTA 
Găgăuzia (Gagauz-Yeri) și Mun. 
Chişinău. 

 

ISTORICUL 

 POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALA ÎN MOLDOVA 



 

  

CADRUL  LEGAL AL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

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

 Legea nr.239 din 13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale  

de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020. 

 H.G. 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.     

 H.G. nr.574 din 14.06.2005 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale 

Agenției pentru Dezvoltare Regională. 

 H.G. nr.1305 din 21.11.2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale  (CNCDR). 

 H.G.  Nr.203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program 

(DUP) pentru anii 2017-2020. 



 

  

CADRUL NORMATIV AL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

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 

Manualul Operațional al Fondului Național de Dezvoltare 

Regională. 

Manualul Operațional al Agenției de Dezvoltare Regională 

 



 

  

CADRUL INSTITUȚIONAL 

Cadrul instituţional contribuie prin prezenţa sa în fiecare regiune (CRD şi 

ADR) la coordonarea implementării programelor de dezvoltare la nivel 

regional şi, respectiv, implementarea strategiei de dezvoltare regională. 

Legea nr.438-XVI prevede în capitolul „Cadrul Instituţional” două nivele de 

organizare a cadrului instituţional pentru dezvoltarea regională: nivelul 

naţional şi cel regional.  
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CADRUL INSTITUȚIONAL 

Nivelul naţional este reprezentat de CNCDR, care “este creat în scopul 

aprobării, promovării şi coordonării la nivel naţional a obiectivelor politicii 

de dezvoltare regională” (art.5(1)) şi FNDR, care reprezintă instrumentul 

principal de finanţare a proiectelor şi programelor de dezvoltare regională 

şi care „se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca poziţie 

distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum şi din alte surse” 

(art.6(1)).  

La acest nivel în Direcţia Polotici de Dezvoltare Regională din cadrul 

Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului asigură 

secretariatul Consiliului Naţional de Coordonare. 

 



 

  

CADRUL INSTITUȚIONAL 

Nivelul regional va fi reprezentat de CRD, care reprezintă „o structură 

funcţională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, constituită 

pentru coordonarea şi promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare 

regională la nivel local”(art.7(1)) şi ADR care activează în fiecare regiune 

de dezvoltare, în scopul executării deciziilor Consiliului regional şi asigură 

implementarea strategiilor de dezvoltare regională şi atragerea de fonduri 

suplimentare. Avînd rolul de a promova proiecte, transmite informaţii şi 

orienta beneficiarii potenţiali în vederea obţinerii unor rezultate bune în 

ceea ce priveşte eligibilitatea, susţinerea administrativă şi tehnică a 

cererilor. 
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CADRUL DE POLITICI REGIONALE 



Obiectivele SDR Nord 2016-2020 

Obiectivul general                                                                                                                                     
Cooperare eficientă pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă a 

Regiunii de Dezvoltare Nord 

Obectiv specific 1   

Accesul asigurat la 
servicii și utilități 
publice calitative  

Obiectiv specific 2  

Creștere economică 
sustenabilă în RDN   

Obiectiv specific 3 

Guvernanță 
îmbunătățită în 

domeniul dezvoltării 
regionale   



Drumuri regionale și locale 

Asigurare cu apă și 
canalizare 

Managementul deșeurilor solide 

Infrastructura de afaceri 

Atractivitate turistică 

Eficiență energetică 

Domeniile de intervenție a politicii dezvoltării 

regionale 



Drumuri regionale și 
locale Transportul de mărfuri în Regiunea de Dezvoltare Nord 

Viziuanea regioanlă 
Sectorul drumurilor locale şi regionale va deveni o infrastructură 

rutieră modernă oferind un sistem de transport eficient şi durabil, 

care va asigura accesibilitatea şi conectivitatea regională, condiţii 

de trafic sigure şi confortabile, contribuind la o dezvoltare socio-

economică echilibrată a RD Nord, cu un impact redus asupra 

mediului".  



Asigurare cu apă și canalizare 

Alimentare cu apă Sisteme de canalizare 



Managementul deșeurilor solide 
(MDS) 

 Viziuanea regională  

 

Managementul deşeurilor solide trebuie să 

fie integrat, modern şi eficient tehnico-

economic, bazat pe cooperare 

intercomunitară prin prisma conştientizării 

populaţiei (cu impact prietenos mediului), 

fiind premisă a unui mediu înconjurător 

sănătos.  



Infrastructura de afaceri 
Viziunea: Regiunea de Dezvoltare Nord va deveni o 

importantă zonă economică atractivă pentru investiții, 

întreprinderi, forță de muncă, capabilă să ofere locuitorilor 

săi o înaltă calitate a vieții.  

Obiective  

• Dezvoltarea infrastructurii de sprijin al afacerilor în 

RDN 

• Facilitarea asocierii producătorilor pentru atragerea 

investițiilor  

• Promovarea potențialului economic și investițional 

în regiune  



 Viziunea Regiunii de Dezvoltare Nord 

către anul 2020 constă în reducerea 

consumului de energie cu aproximativ 

25.429 MWh prin reabilitarea energetică 

a circa 160.941 m2 din suprafaţa totală a 

clădirilor publice.  

 Viziunea a fost construită în baza 

consumului de referinţă în clădirile 

publice din regiune şi în baza obiectivului 

de reabilitare energetică a clădirilor 

publice.  

Eficiență energetică 



Atractivitate turistică 

Viziunea regiunii 

RDN va deveni o destinație turistică de calitate cu un 

patrimoniu natural, istoric, cultural valorificat și promovat.  

Obiectiv general: Dezvoltarea, valorificarea și promovarea 

potențialului și infrastructurii turistice regionale. 

 

Obiectivele specifice:  

• Modernizarea și amenajarea destinațiilor turistice în RDN 

• Dezvoltarea competențelor de inițiere și gestionare a 

afacerilor în domeniul turism  

• Valorificarea și promovarea potențialului turistic  



Lucru în grup 

 
 

 Identificați punctele forte și punctele slabe ale politicii 

regionale ; 

 Stabiliți oportunitățile și riscurile implementării politicii 

regionale.  

ANALIZA SWOT 



Mulţumesc ! 


