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Contextul strategic
Strategia de Dezvoltare Regională Sud (SDR) este un document de politici publice care are rolul de a trasa dezvoltarea pe termen mediu a regiunii de dezvoltare.
Aceasta reprezintă cadrul strategic pentru a facilita şi a stimula dezvoltarea spaţială,
economică şi socială integrată la nivelul regiunii de Sud şi contribuie la atingerea
obiectivelor regionale de dezvoltare durabilă.
Evoluţiile în toate domeniile de politici tind să aibă impact spaţial şi este important ca autorităţile publice să găsească soluţii de integrare şi complementare a politicilor sectoriale pentru a asigura coerenţa măsurilor de dezvoltare. Din aceste considerente Strategia de Dezvoltare Regională este corelată cu politicile şi strategiile
de dezvoltare la nivel naţional.
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2008-2011, aprobată prin Legea nr. 295-XVI din 21.12.2007, identifică dezvoltarea regională ca una
din cele cinci priorităţi naţionale cu scopul general de realizare a „unei dezvoltări
social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin
corelarea eforturilor în cadrul regiunilor de dezvoltare”. Strategia Naţională de Dezvoltare este un document intrasectorial, care include măsuri în domeniul dezvoltării
regionale, întreprinse de mai multe autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
reprezintă responsabilitatea asumată de Guvern pentru implementarea politicii de
stat în domeniul prioritar al dezvoltării regionale.
Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438-XVI din
28.12.2006 defineşte principalele obiective şi principii, stabileşte cadrul instituţional şi instrumentele de planificare a dezvoltării regionale. Conform legii, la nivel
naţional este elaborată Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională, iar la nivel regional sunt elaborate Strategiile de Dezvoltare Regională. Aceste documente
identifică priorităţile şi măsurile de implementare a politicii de dezvoltare regională
în cadrul regiunilor de dezvoltare.
SNDR constituie un document-cadru pentru stabilirea cadrului instituţional de
dezvoltare regională, iar scopul lui va fi limitat la crearea şi menţinerea unui cadru
de gestiune, de implementare, de finanţare, de monitorizare şi de evaluare a dezvoltării regionale, fără a detalia conţinutul strategiilor regionale de dezvoltare sau
modalitatea în care regiunile îşi vor concepe dezvoltarea.
Strategia de dezvoltare regională Sud oferă dezvoltării un context „orizontal” mai
vast, care permite o coordonare şi concentrare mai eficientă a cheltuielilor sectoriale
ale ministerelor şi donatorilor în regiune. Astfel, se va majora capacitatea regională
de absorbţie eficientă a fondurilor de investiţii, iar Republica Moldova, în conformitate cu practicile europene, se va încadra în contextul „guvernării integrate” şi sinergiei dintre programele naţionale „verticale” şi programele regionale „orizontale”.
În acest fel, SDR devine un instrument important pentru interconectarea măsurilor
dintre nivelele naţional, regional şi local.

SDR contribuie la mobilizarea parteneriatelor regionale pentru elaborarea unui
şir de proiecte viabile care să fie incluse în Planul Operaţional Regional (POR), care
este planul de punere în aplicare a Strategia de Dezvoltare Regională. El este prevăzut pentru o perioadă de trei ani şi cuprinde programe, proiecte şi activităţi prioritare. Proiectele, programele şi activităţile specifice strategiei de dezvoltare regională
din POR trebuie să se bazeze pe priorităţile SDR pentru perioada respectivă. POR
trebuie să fie actualizat periodic, de regulă anual, potrivit deciziei Consiliului Regional pentru Dezvoltare.
Documentul Unic de Program (DUP) va fi elaborat pe baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale din toate regiunile, integrînd astfel toate
priorităţile şi proiectele axate pe dezvoltarea regională. DUP va fi remis Consiliului
Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Guvernului spre aprobare.
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Descrierea situaţiei existente

Infrastructura

Date generale
Analiza situaţiei existente este un capitol comprehensiv, conceput pentru a crea
o imagine de ansamblu cuprinzătoare a tendinţelor sociale şi economice de dezvoltare a RDS care, pe lîngă altele, include următoarele domenii:
zz
Conectivitatea, accesibilitatea şi infrastructura, care oferă informaţii cu privire
la reţelele inter- şi intraregionale de drumuri, reţelele de alimentare cu apă şi
canalizare, gaz, electricitate, accesul la Internet;
zz
Dezvoltarea economică, care include profilul sectorial al regiunii, referindu-se
şi la activitatea investiţională în Regiunea de Dezvoltare Sud;
zz
Situaţia socială, care este axată pe analiza nivelului de sărăcie şi nivelului de
deprivare în baza Indicilor de Deprivare a Ariilor Mici;

Transport
Legăturile între oraşele RDS1 sunt asigurate de o reţea densă de drumuri naţionale. Principalele centre urbane au legături de transport directe (Cahul–Leova
–Cantemir; Cahul–Taraclia–Basarabeasca şi Căuşeni–Ştefan Vodă; Căuşeni–Cimişlia)
sau prin centrul regional Cimişlia care asigură funcţii de tranzit între raioanele din
Sud şi cele din Sud-Est. Segmentul de traseu Căuşeni–Cimişlia–Leova este grav avariat şi este ocolit de transportatori. Din aceste considerente legăturile dintre Cahul
şi Ştefan Vodă sunt asigurate prin Ialoveni, ceea ce creează impedimente în cooperarea regională şi implicit dezvoltarea Regiunii.
Reţeaua de drumuri locale. Lungimea totală a drumurilor publice în Regiunea
de Dezvoltare Sud constituie 22,4% din lungimea totală a drumurilor pe republică.
Dintre acestea 23,7% sunt drumuri naţionale, toate cu îmbrăcăminte rigidă şi 21,7%
drumuri locale dintre care doar 20% sunt cu îmbrăcăminte rigidă.
Transportul feroviar. Densitatea reţelelor de căi ferate în Regiunea de Dezvoltare Sud constituie 4,7 km /100 km2 cea ce reprezintă cea mai mare valoare în comparaţie cu media republicană de 3,3 km/100 km2 şi cu indicatorii similari pe celelalte
regiuni. Infrastructura feroviară este parte a fostelor reţele sovietice, suferind pînă
în prezent mici modificări privind lungimea lor. Lungimea reţelei de cale ferată care
traversează Regiunea de Dezvoltare Sud constituie 1/3 din reţeaua naţională.
Transport fluvial. Regiunea de Dezvoltare Sud este unica regiune care are ieşire la mare prin porţiunea de litoral al fluviului Dunărea. Portul Giurgiuleşti deschis
recent este o subdiviziune structurală a Portului Fluvial Ungheni. Datorită poziţiei
strategice şi a capacităţilor de care dispune, portul poate deveni în scurt timp un pol
de creştere şi determinare a tendinţelor de dezvoltare a regiunii.
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Servicii publice de gospodărie comunală și necomunală
Alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă în Regiunea de Dezvoltare Sud este
efectuată preponderent din captările de apă subterană dar şi din r. Prut şi Nistru.
Ponderea localităţilor regiunii care au reţele de apă potabilă în anul 2008 a constituit 27%. Densitatea reţelelor de apeduct în anul 2008 este de 20 km/km2, indicator
la care Regiunea de Dezvoltare Sud se află doar înaintea Regiunea de Dezvoltare
Centru şi sub media naţională. Calitatea apei în Regiunea de Dezvoltare Sud este
foarte joasă. Apa potabilă nu întotdeauna corespunde normativelor sanitare existente pentru apa potabilă, de aceea apa din multe conducte poate fi folosită doar
ca apă tehnică.
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Harta reţelelor de localităţi este prezentată în Anexa A
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Canalizare. Reţeaua de canalizare în Regiunea de Dezvoltare Sud este slab dezvoltată, iar tehnologiile de epurare a apelor reziduale sunt depăşite. Ponderea fondului locativ din Regiunea de Dezvoltare Sud care dispune de reţea de canalizare
este de 12,8% faţă de media naţională de 22,6%. Starea tehnică a staţiilor de epurare
a apelor reziduale funcţionale este nesatisfăcătoare, iar în majoritatea localităţilor
acestea lipsesc.
Gestionarea deşeurilor. În Regiunea de Dezvoltare Sud infrastructura şi managementul deşeurilor menajere solide este foarte slab dezvoltată, atît cantitativ, cît
şi calitativ. Se atestă un nivel înalt de poluare a solurilor, apelor şi altor componente
de mediu cauzat preponderent de tradiţiile neprietenoase mediului şi infrastructura slab dezvoltată de colectare a deşeurilor solide şi lichide, inclusiv a celor toxice.
Pentru regiune e specifică lipsa tehnologiilor avansate şi practicilor de reciclare.

Asigurarea cu gaze naturale
Asigurarea cu gaze naturale a localităţilor Regiunii de Dezvoltare Sud este prevăzută de la conductele de gaze magistrale cu presiune înaltă. Pe teritoriul Regiunii trece
conducta magistrală de gaze naturale Grebenchi–Tocuz–Orlovka şi ramificaţiile de la
ea spre mun. Chişinău, Hânceşti şi Leova. Ponderea fondului locativ din Regiunea de
Sud conectat la reţeaua de gaze naturale este de 37,4%, ceea ce este mai mare faţă
de media naţională de 34,9%. Cel mai înalt nivel se înregistrează în raionul Taraclia
(84,2%), iar cel mai mic în raioanele Cantemir şi Leova (2,8%). În raionul Cantemir au
fost depistate sonde de gaze naturale care sunt la etapa iniţială de exploatare.

Comunicaţii
Serviciile de telefonie fixă în Regiunea de Dezvoltare Sud sunt asigurate de către filialele întreprinderii de stat SA „Moldtelecom”. Conform situaţiei la 30.06.2009,
nivelul de asigurare cu posturi telefonice în regiune constituia aproximativ 23,9 posturi telefonice la 100 locuitori, dintre care 36 în localităţile urbane şi 21 în localităţile
rurale, ceea ce este mai mult în comparaţie cu Regiunea de Dezvoltare Centru, dar
indicatorul este mai mic în comparaţie cu Regiunea de Dezvoltare Nord
Telefonia mobilă este reprezentată de reţelele „Orange”, „Moldcell”, „Eventis” şi
„Unite” care deservesc întreg teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud. Deşi costurile
pentru servicii sunt înalte, conform datelor operatorilor de telefonie mobilă în ultimii trei ani se remarcă o tendinţă de creştere constantă a numărului de utilizatori.
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Asigurarea cu energie electrică şi termică
Alimentarea cu energie electrică. Sectorul energetic al Republicii Moldova se
deosebeşte de cel al altor state din motivul că republica nu dispune de zăcăminte
de combustibil fosil, de aceea 98% din totalul de energie şi combustibil sunt importate. Această insuficienţă este simţită în special în regiunea de sud, deoarece pe teritoriul acesteia nu au fost construite centrale hidro- sau termoelectrice. Proprietarul
reţelelor electrice de distribuţie din regiunea de sud a ţării din anul 2000 este Grupul
Spaniol „Union Fenosa”, care asigură 100% din consumul de energie electrică.
Alimentarea cu energie termică este o problemă pentru locuitorii şi instituţiile
din regiune. Blocurile locative au fost alimentate cu energie termică de la centralele
termice centrale, care în prezent nu mai funcţionează. Astfel, locuitorii blocurilor
locative din localităţile care sunt gazificate şi-au construit cazangerii autonome, unii
au construit sobe în blocuri, iar alţii folosesc mijloace electrice pentru generarea
căldurii în timp de iarnă. O situaţie similară este şi în instituţiile publice care fie şi-au
construit cazangerii autonome sau fie au construit sobe. În sectorul particular (casele pe pămînt) atât din mediul urban, cât şi din cel rural se folosesc sobele. Sursele de
energie sunt lemnele şi cărbunii. Este dificilă asigurarea instituţiilor de învăţămînt
cu energie termică. Nu sunt resurse suficiente pentru aprovizionarea acestora cu
energie termică şi pentru repararea sistemelor termice uzate.
6
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Dezvoltarea economică
Valoarea Adăugată Brută a Regiunii2
Valoarea Adăugată Brută a RDS în 2008 se estimează la 3,32 miliarde lei sau
10% din Valoarea Adăugată Brută naţională3. Valoarea Adăugată Brută pe cap de
locuitor a constituit puţin peste 400 Euro, sau 64% din nivelul mediu naţional.

Profil sectorial
Sectoarele economice4 contribuie diferit la formarea Valorii Adăugate Brute regionale, ponderea principală revenind agriculturii. Însă se manifestă tendinţa schimbării structurii ramurale. Astfel, în 2008, cota agriculturii în Valoarea Adăugată Brută
a constituit 32%, reducându-se faţă de 2006 cu 10%. Concomitent s-a majorat contribuţia serviciilor – până la 47% şi a industriei – până la 21%.
Sectorul industrial al regiunii este subdezvoltat, conform datelor anului 2007.
Cele mai importante ramuri industriale sunt: (a) fabricarea produselor textile; (b)
industria alimentară şi a băuturilor; (c) captarea, epurarea şi distribuirea apei; (d)
prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn; (e) fabricarea de articole de
îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor. Oraşul Cahul este cel mai important centru industrial, care în tandem cu Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti poate deveni un pol economic de importanţă regională.
Deşi regiunea are o pronunţată specializare în agricultură, terenurile agricole
constituie doar 42% din totalul suprafeţei Regiunea de Dezvoltare Sud. Din acestea
82% sunt terenuri arabile şi 17% plantaţii multianuale. Principalele produse agricole
sunt strugurii, cerealele, culturile tehnice şi pomicole. Agricultura rămâne a fi principalul sector al ocupării forţei de munca – peste 61% din populaţia economic activă
a regiunii.
Potenţialul agroindustrial al regiunii se constituie din 37 de cooperative de producţie, 23 de societăţi pe acţiuni, 173 de societăţi cu răspundere limitată şi peste 53
mii de gospodării ţărăneşti şi întreprinderi individuale. În regiune sunt amplasate 54
de fabrici de vinuri, 27 combinate de panificaţie şi brutării, 12 unităţi de producţie
2
3

4
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pentru colectarea şi prelucrarea produselor cerealiere, 13 fabrici de conserve, de uscare sau congelare a fructelor şi legumelor. Regiunea dispune de multe microzone
viticole, dintre care „Ciumai” şi „Purcari” sunt recunoscute la nivel mondial.
Sectorul serviciilor este în continuă creştere atât în ce priveşte valorile absolute,
cât şi cotele de nivel regional şi naţional. Contribuţia cea mai mare revine comerţului, telecomunicaţiilor şi serviciilor financiare. Potenţialul turistic este în dezvoltare
şi se caracterizează prin: (a) 20 hoteluri şi unităţi de cazare, (b) peste 15 muzee arheologice şi de istorie regională; (c) 6 mănăstiri; (d) 2 vinării „Purcari” şi „Taraclia”, incluse
în „Drumul vinului”; (e) staţiunea balneoclimaterică „Nufărul Alb”; (f ) monumente
istorice de arhitectură şi alte locaţii turistice de importanţă regională.

Antreprenoriatul
Dezvoltarea antreprenoriatului este unul din obiectivele principale ale dezvoltării regionale. Cu toate că în perioada 2004-2008 numărul întreprinderilor s-a mărit
cu 32%, acest indicator raportat la numărul de locuitori a rămas cel mai mic în comparaţie cu alte regiuni. Totodată în această perioadă s-a redus cu peste 1/4 numărul
locurilor de muncă, în special în ÎMM.
Cu toate că numărul întreprinderilor este în creştere permanentă, gradul de localizare a lor este destul de redus şi în 2008 a constituit 40 de întreprinderi la 10 000 locuitori, ceea ce constituie cel mai jos nivel faţă de celelalte două regiuni şi de 2,5 ori
mai mic decât nivelul mediu naţional. De asemenea, distribuţia spaţială a vânzărilor
întreprinderilor este neuniformă, diferenţele între raioane fiind de ordinul zecilor.
Zonele cele mai active din punct de vedere economic sunt Taraclia şi Cahul, unde
activează peste 50 de ÎMM-uri raportate la 10 000 de locuitori. Pe când în raioanele
Leova şi Ştefan Vodă acest indicator este mai mic de 35.
Sectorul ÎMM constituie 97% din numărul total al întreprinderilor şi încadrează
34% din salariaţi. 2/3 din totalul întreprinderilor sunt microîntreprinderile. Acestea
angajează 6% din totalul salariaţilor şi realizează doar 3% din cifra totală de afaceri.
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Datele privind Valoarea Adăugată Brută pe regiuni sunt preluate din Matthew Powell [1].
Nu a fost posibil de alocat pe regiuni întreaga valoare adăugată înregistrată în conturile
naţionale (vezi Powel 2009, Anexa B). În special, nu există o metodă efectivă pentru alocarea domeniului servicii financiare calculate indirect şi nici date necesare pentru alocarea
venitului guvernului şi instituţiilor nonprofit din servicii prestate gospodăriilor casnice.
Astfel, VAB nealocată reprezintă circa 12,5% din VAB pentru anul 2006 în preţurile anului
2006 şi circa 14,5% din VAB pentru anul 2008 în preţurile anului 2006. Estimările pentru
VAB naţională şi VAB pe cap de locuitor utilizate pentru comparaţie la această secţiune
reprezintă VAB alocabilă pentru toate regiunile şi nu include VAB nealocabilă.
Schema amplasării sectoarelor economice este prezentată în Anexa B
9

Investiţii şi procesul investiţional

Situaţia socială

Perioada 2004 - 2007 a fost benefică procesului investiţional. În Regiunea de
Dezvoltare Sud, investiţiile în capital fix şi lucrările de construcţie montaj s-au mărit
respectiv de 1,8 şi de 2,8 ori. În mare parte aceasta s-a datorat investiţiilor legate de
dezvoltarea Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti. Finanţarea investiţiilor se efectuează preponderent din surse private, iar bugetelor autorităţilor publice centrale şi
locale le revin doar 8-14%. Totodată distribuţia lucrărilor de construcţie montaj este
disproporţionată în profil teritorial.
Investiţiile străine au o pondere neînsemnată în regiune, iar cele cumulative calculate pe cap de locuitor în Regiunea de Dezvoltare Sud constituie doar 26 USD, sau
aproape cu 10% mai puţin decât media pe ţară. În mare măsură aceasta se datorează faptului că firmele străine preferă să se înregistreze în mun.Chișinău, chiar dacă o
bună parte a activităţii lor se desfăşoară în teritoriul regiunii.
În regiune activează 3 zone economice libere: Zonă Economică Liberă „Tvardiţa”,
“Parcul de producţie Taraclia” şi Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti. Deşi zonele
libere din Tvardiţa şi Taraclia funcţionează de 8-10 ani, impactul lor asupra economiei regiunii este nesemnificativ.
Regiunea de Dezvoltare Sud are ieşire la Marea Neagră prin Portul Internaţional
Liber Giurgiuleşti, situat la km 133.8 al fluviului Dunărea, pe o suprafaţă de 120 ha, la
intersecţia traseelor internaţionale de comerţ şi transport, precum este canalul navigabil Rin–Main–Dunarea, care uneşte Marea Neagră, 14 state europene şi Marea
Nordică, sistemele de cale ferată standard european, precum şi reţeaua de drumuri
internaţionale. Astfel, Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti reprezintă un centru regional de logistică la frontiera UE cu acces la căile ferate de comunicaţie terestră,
feroviară, fluvială şi maritimă. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti este gestionat
de un investitor general – compania Danube Logistics SRL, care a semnat în 2004 cu
Guvernul Republicii Moldova un acord de investiţii pentru edificarea acestuia. Până
în 2009 au fost date în exploatare Terminalul petrolier (cu capacitate maximă de
transportare de peste 2 mil. t/an), Terminalul cerealier (1 mil. t/an) şi Portul pentru
pasageri (10 mii pasageri/an). În cadrul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti sunt
înregistraţi 22 de rezidenţi ce activează în regim de zonă economică liberă şi care au
investit peste 60 de milioane de dolari SUA.

Nivelul de trai relativ scăzut este prezent pe întreg teritoriul ţării (cu excepţia mun.
Chişinău). Astfel, 1/3 din populaţia din regiuni trăieşte sub nivelul sărăciei absolute,
1/5 – în sărăcie relativă, iar 4-6% – în condiţii extreme5. În mun. Chişinău nivelul de
trai este aproximativ de 2 ori mai înalt decât în regiuni.
Nivelul de deprivare pe domenii arată că accesul la educaţie şi la asistenţă medicală a localităţilor din Regiunea de Dezvoltare Sud este mediu comparativ cu Regiunile Centru şi Nord. Totodată nivelul de deprivare economică a Regiunii de Dezvoltare Sud este net superior în comparaţie cu cele două regiuni.
În structura cheltuielilor de consum prevalează cheltuielile alimentare (51%) şi
nealimentare (31%), serviciilor revenind 12%. Cheltuielile pentru sănătate au o pondere redusă (4% din total), iar cele pentru educaţie - doar 1 leu pe lună, ceea ce este
de 10 ori mai puţin ca în capitală.

5
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Sărăcia absolută este inexistenţa unor condiţii minime de trai: mîncare, îmbrăcăminte,
locuinţă, necesare unei simple supravieţuiri în condiţiile societăţii respective. Pe termen
lung, sărăcia absolută produce degradări biologice ireversibile.
Sărăcia relativă se defineşte ca inexistenţa nivelului minim de resurse care asigură o
funcţionare normală a persoanei în contextul sociocultural dat. Sub pragul de sărăcie
relativă se poate rezista fără o alterare de durată a capacităţilor de funcţionare socială
normală, însa doar o perioadă limitată de timp.
Lipsa veniturilor duce la extinderea sărăciei în toate sferele vieţii. Această stare finală a
procesului de sărăcire este ceea ce numim sărăcie extremă.
11
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Analiza SWOT a RDS
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

zz
Ieşirea la mare şi dezvoltarea Portului Giurgiuleşti;
zz
Existenţa nodurilor de transport
rutiere, feroviare şi maritime;
zz
Tradiţii bogate în producţia vinicolă (reţea de fabrici vinicole
cunoscute) şi resurse de materie
primă suficiente;
zz
Existenţa potenţialului uman, inclusiv forţa de muncă instruită şi
relativ ieftină;
zz
Existenţa magistralei de transportare a energiei electrice şi a gazelor naturale;
zz
Resurse de zăcăminte subterane;
zz
Existenţa reţelei prestatorilor de
servicii de consultanţă în agricultură;
zz
Existenţa potenţialului turistic şi
balnear bogat;
zz
Condiţii climatice şi pedologice
favorabile dezvoltării zootehniei,
viticulturii şi pomiculturii.

zz
Absenţa oraşelor mari şi gradul redus
de urbanizare;
zz
Potenţial industrial subdezvoltat;
zz
Prezenţa redusă a investiţiilor străine
în regiune;
zz
Tehnologii învechite şi infrastructura
agroindustrială subdezvoltată;
zz
Costul înalt al capitalului şi accesul
limitat la finanţe pentru agenţi economici;
zz
Gradul redus de localizare a agenţilor
economici;
zz
Situaţia demografică nefavorabilă,
cauzată de sporul natural negativ şi
exodul populaţiei;
zz
Productivitatea joasă; lipsa unui
sistem eficient de instruire şi recalificare;
zz
Venituri proprii reduse ale autorităţilor publice locale şi dependenţa de
transferuri de la autorităţile naţionale;
zz
Calitate proastă a drumurilor existente;
zz
Nivel redus de asigurare cu apeduct
şi canalizare;
zz
Gestionarea nesustenabilă a deşeurilor; cota redusă a deşeurilor reciclate
şi a emisiilor gazoase colectate.

OPORTUNITăţI

PERICOLE

RO

zz
Vecinătatea cu UE;
zz
Apartenenţa la trei Euroregiuni şi
eligibilitatea pentru programele
UE de cooperare transfrontalieră (Moldova –Ucrain –România
2007-2013; Bazinul Mării Negre,
Parteneriatul Estic);
zz
Gradul înalt de prioritate acordat
de Guvern reformelor de dezvoltare regională şi descentralizare;
zz
Crearea clusterelor (vini-viticol,
oierit, legumelor şi fructelor,
turism), parcurilor industriale şi
incubatoarelor tehnologice;
zz
Dezvoltarea conexiunilor la reţelele de drumuri internaţionale;
zz
Valorificarea resurselor naturale
existente în regiune, îndeosebi a
celor de minerale utile;
zz
Valorificarea aeroportului Cahul;
zz
Valorificarea rezervaţiilor naturale
şi ariilor protejate ca resursă turistică şi recreaţională.

zz
Aprofundarea efectelor negative ale
crizei financiare mondiale şi prelungirea recesiunii economice;
zz
Instabilitatea politică la nivel naţional, exprimată prin incoerenţa
politicilor în domeniul dezvoltării
regionale şi/sau modificări frecvente
ale cadrului normativ;
zz
Dependenţa de resursele energetice
şi fluctuaţia preţurilor la energie;
zz
Migraţia continuă a populaţiei economic active;
zz
Deşertificarea, creşterea frecvenţei
calamităţilor naturale şi stărilor de
vreme extreme ca rezultat al proceselor de schimbare a climei.
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În rezultatul efectuării analizei s-a constat că Regiunea de Dezvoltare Sud este
cea mai mică regiune de dezvoltare din Moldova, dar şi cu cea mai mică Valoare
Adăugată Brută pe cap de locuitor. Deşi în anul 2008, indicele Valorii Adăugate Brute pe cap de locuitor a egalat performanţa Regiunii de Dezvoltare Sud cu celelalte
regiuni, aceasta se datorează, probabil, mai mult roadei agricole bogate colectată
ca urmare a condiţiilor climaterice favorabile din acel an, decît îmbunătăţirii unor
factori fundamentali. Totuşi, în ultimii ani, datorită dezvoltării Portului Internaţional
Liber Giurgiuleşti pe fluviul Dunărea şi infrastructurii conexe, Regiunea de Dezvoltare Sud începe să-şi pună în aplicare avantajele oferite de amplasarea geografică
favorabilă între România şi Ucraina, în apropierea porturilor Mării Negre, şi să devină
un punct important de acces pentru Republica Moldova.
Regiunea de Dezvoltare Sud dispune de o reţea diversificată de transport (auto,
feroviar, fluvial şi aerian). Pe lîngă portul fluvial, în Regiunea de Dezvoltare Sud se
află câteva noduri feroviare importante, conectate la localităţi cu un înalt potenţial
economic, precum portul fluvial Reni şi Belgorod-Dnestrovsk din Ucraina. Acest fapt
facilitează mişcarea mărfurilor, serviciilor şi resurselor umane şi poate servi drept un
fundament solid pentru dezvoltarea comercială pe viitor.
13
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Regiunea de Dezvoltare Sud are o pronunţată specializare în agricultură. Clima
caldă şi bonitatea înaltă a solului sînt favorabile pentru producerea unor bunuri
cu valoare adăugată ridicată şi dezvoltarea unor ramuri cu potenţial economic important, cum ar fi viticultura, creşterea ovinelor şi bovinelor. Adiţional, Regiunea
de Dezvoltare Sud are o infrastructură extinsă a vinăriilor şi tradiţii bogate viti-vinicole. Cu toate acestea, productivitatea în agricultură este scăzută şi predomină
agricultura de subzistenţă (consum). Deşi circa 60% din populaţia regiunii sunt
angajate în sectorul agricol, în 2008, cota agriculturii în Valoare Adăugată Brută a
constituit 32%.
Roada agricolă nu este colectată, depozitată şi procesată corespunzător, marketingul produselor agricole locale este subdezvoltat, plantaţiile agricole nu sînt
diversificate astfel ca să consolideze industria alimentară regională şi să fie atractive
pentru pieţele urbane. Aceste procese sunt cauzate în mare parte de utilizarea unor
tehnologii învechite, cultivarea materialului semincer slab, pieţe de desfacere nedezvoltate, cât şi de tradiţiile antreprenoriale deficitare. În acelaşi timp, costul înalt
al capitalului şi accesul limitat la finanţe, însoţit de constrîngeri şi riscuri de ordin
regulator, nu favorizează investirea în utilaje şi tehnologii moderne şi limitează expansiunea afacerii şi crearea locurilor noi de muncă.
Dezvoltarea Regiunii de Dezvoltare Sud, ca şi a celorlalte regiuni de dezvoltare,
este puternic influenţată de factorii externi. Politicile implementate la nivel naţional sunt îndeosebi importante. Ele afectează atât performanţa economică, mulţi
agenţi economici din regiune fiind înregistraţi la Chişinău, cât şi calitatea serviciilor
publice prestate la nivel local. Influenţa politicilor naţionale este în special importantă în condiţiile în care veniturile proprii ale autorităţilor locale din regiune nu
sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor necesare, iar gestionarea eficientă a
politicilor la nivel local depinde de transferurile din bugetul de stat. Astfel, instabilitatea politică şi declinul economic la nivel naţional pun în pericol dezvoltarea
Regiunii de Dezvoltare Sud.
În acelaşi timp, în ultimii ani s-au intensificat şi stările extreme de vreme, care
dăunează activităţii economice, în special în sectorul agricol şi agroindustrial, iar
uneori chiar paralizează activitatea unor localităţi pe o perioadă de timp. În Regiunea de Dezvoltare Sud, se observă un proces de deşertificare, care ar limita în mod
serios avantajele competitive în dezvoltarea unor ramuri agricole specializate şi ar
avea efecte grave asupra populaţiei regiunii. În lipsa unor mecanisme de adaptare,
asemenea evenimente pot afecta grav dezvoltarea regiunii.
Promovarea politicii de dezvoltare regională şi accentul reînnoit al Guvernului pe
descentralizare pot crea condiţiile necesare pentru implementarea unor proiecte
la nivel regional ce ar elimina punctele slabe ale Regiunea de Dezvoltare Sud. Mai
mult ca atât, vecinătatea cu UE deschide noi oportunităţi, atît pentru agenţii economici din regiune, cât şi pentru autorităţile publice, care au căpătat acces direct la
programe de cooperare transfrontalieră finanţate de UE. Utilizarea fondurilor naţionale şi externe pentru reabilitarea infrastructurii regionale, implementarea unor
programe de susţinere a afacerilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu vor elimina

piedicile în dezvoltarea economică şi vor accelera dezvoltarea multilaterală a Regiunea de Dezvoltare Sud.
Punctele slabe analizate pot fi transformate în oportunităţi prin dezvoltarea serviciilor în agricultură, promovarea tehnologiilor noi şi organizarea pieţelor de desfacere, formarea unui climat antreprenorial favorabil asigurat de funcţionarea eficientă a centrelor de susţinere şi suport local pentru dezvoltarea ÎMM, cooperarea
între raioane şi crearea unei reţele de creştere comună în baza parteneriatelor (între
oraşe, raioane), cît şi prin fondarea zonelor industriale, a parcurilor tehnologice şi a
centrelor de afaceri.
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Viziunea Strategică, obiective și
priorități
Viziunea
Viziunea strategică a Regiunii de Dezvoltare Sud reprezintă perspectiva realistă,
credibilă şi atractivă a regiunii. Viziunea strategică descrie setul de idealuri, priorităţi, principii şi valori de bază pe care se bazează dezvoltarea regiunii, precum şi
elementele care diferenţiază regiunea ca entitate aparte.
Viziunea strategică a Regiunea de Dezvoltare Sud corespundeviziunii strategice
a întregii ţări, stabilită în Constituţie şi în Strategia Naţională de Dezvoltare 20082011, care constă în crearea condiţiilor pentru sporirea calităţii vieţii. Sporirea calităţii vieţii este privit ca un factor polivalent, care include nu doar dimensiunea economică, ci şi libertatea individuală şi accesul la servicii educaţionale, de sănătate
şi sociale. Strategia Regiunea de Dezvoltare Sud derivă şi din scopurile Strategiei
Naţionale de Dezvoltare Regională, care vine „să susţină scopurile Strategiei Naţionale de Dezvoltare prin elaborarea unui mecanism eficient de implementare pentru
crearea unui mediu atractiv în vederea obținerii unei creșteri durabile în regiunile
de dezvoltare”.
Viziunea strategică a Regiunea de Dezvoltare Sud reflectă consensul şi aspiraţiile
formulate de diferite părţi interesate în dezvoltarea regiunii – reprezentanţi ai autorităţilor publice, sectorului privat şi a societăţii civile.
Regiunea de Dezvoltare Sud va deveni o regiune dinamică şi prosperă, dezvoltîndu-şi rolul de „poartă de acces” a Republicii Moldova în cooperarea cu regiunile bazinului Mării Negre. Regiunea îşi va consolida competitivitatea punînd accentul pe
adoptarea unor tehnologii noi pentru modernizarea ariilor prioritare, utilizarea locaţiei geografice favorabile unei cooperări internaţionale şi crearea unui mediu stimulativ
pentru investiţii. Valorile identitare şi patrimoniul natural moştenit vor fi conservate,
dezvoltate şi promovate, astfel ca regiunea să asigure locuitorilor săi un mediu confortabil de trai şi activitate, iar vizitatorilor ospitalitate şi mediu plăcut de sejur
În acest context, următoarele obiective strategice au fost formulate în susţinerea
realizării viziunii:
zz
Regiunea va dezvolta infrastructura căilor de acces şi va valorifica avantajele
amplasării geografice.
zz
Regiunea va dezvolta cooperarea internaţională.
zz
Regiunea va deveni atractivă pentru investiţii şi, ca urmare, vor apărea oportunităţi pentru crearea noilor locuri de muncă.
zz
Va fi încurajată şi susţinută aplicarea tehnologiilor moderne.
zz
Dezvoltarea economică nu va dăuna mediului înconjurător, regiunea rămînînd
un loc sănătos pentru trai şi recreaţie.
zz
Dezvoltarea economică nu va prejudicia promovării valorilor identitare ale regiunii.

Identificarea priorităţilor
Analiza economică a regiunii, precum şi analiza SWOT, relevă anumiţi factori care
influenţează modul de dezvoltare a regiunii – fie că servesc drept constrîngeri care
încetinesc creşterea, fie că prezintă anumite avantaje pe care le are regiunea în comparaţie cu alte regiuni de dezvoltare, atît din interiorul ţării, cît şi din vecinătatea
imediată. Viziunea strategică, pe de altă parte, oferă o perspectivă de termen lung
cu privire la nivelul de dezvoltare pe care regiunea tinde să-l atingă. Combinînd analiza situaţiei în prezent şi viziunea pe viitor, putem identifica anumite linii directoare
pe care regiunea doreşte să le urmeze în dezvoltarea sa ulterioară.
Însă identificarea priorităţilor trebuie nu doar să răspundă multitudinii necesităţilor regiunii. Trebuie de recunoscut faptul că resursele publice sunt limitate în comparaţie cu proiectele care ar putea fi implementate. De aceea, eforturile regionale
trebuie să fie puternic concentrate asupra acelor activităţi, care vor elimina cele mai
fundamentale constrîngeri şi vor aduce cele mai mari beneficii cu efecte multiplicatoare pentru mai multe sectoare.
Analiza relevă în mod clar că disparităţile între Chişinău şi regiuni, dar şi între
localităţile urbane şi rurale în interiorul regiunii, sunt semnificative. Un factor fundamental care cauzează şi agravează aceste disparităţi este starea proastă a infrastructurii fizice, care majorează costurile de transport şi limitează mişcarea bunurilor
şi persoanelor. În acelaşi timp, eficienţa economică a populaţiei din regiunile rurale
este limitată nu doar de costurile înalte de transport, dar şi de oportunităţile limitate
de angajare în activităţi economice, atît în regiunile rurale, cît şi în cele urbane. Astfel, este imperativă sporirea eficienţei în sectorul agricol şi agro-industrial, combinată cu încurajarea diversificării activităţilor ce ar aduce venituri alternative.
Dezvoltarea economică, însă, nu trebuie să fie realizată în detrimentul calităţii
mediului înconjurător. Condiţiile de mediu pot afecta în mod semnificativ nivelul
calităţii vieţii şi atractivitatea regiunii atît pentru populaţia locală, cît şi pentru vizitatori.
În consecinţă, au fost identificate 3 priorităţi de activitate pentru implementarea
obiectivelor Strategiei:
1. Reabilitarea infrastructurii fizice
2. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat
3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice
Aceste priorităţi sunt corelate între ele, iar implementarea lor consecventă este
de natură să accelereze dezvoltarea regiunii.
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Parteneriate regionale
Atingerea viziunii strategice a Regiunii de Dezvoltare Sud şi implementarea priorităţilor de acţiune nu poate fi realizată fără participarea activă a întregii societăţi în
procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională. Elaborarea Strategiei
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în mod participativ, cu contribuţia substanţială a persoanelor reprezentînd întreprinderi private, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice de diverse nivele şi chiar
persoane interesate cu spirit civil, trebuie să fie urmată de implementarea programelor şi proiectelor ce derivă din ele într-un mod transparent, echitabil şi eficace.
Cultura de colaborare dintre diverşi actori regionali trebuie să fie promovată la
toate nivelele. Consiliul regiunii de dezvoltare este compus din aleşi locali din diferite partide, funcţionari publici, oameni de afaceri, lucrători sociali, şi experţi în
diferite domenii. Asemenea parteneriate regionale urmează să fie create şi în cadrul
implementării diverselor componente ale proiectelor de dezvoltare regională. Doar
combinînd eforturile în cadrul parteneriatelor regionale, vor fi atinse obiectivele
majore ale Strategiei.

Priorităţi
Grupurile de lucru regionale au discutat diverse programe şi măsuri necesare
pentru dezvoltarea dinamică a regiunii. Luînd însă în consideraţie posibilităţile de
finanţare şi termenul de implementare a strategiei, cîteva domenii au fost determinate drept prioritare. Raţionamentul, măsurile şi rezultatele scontate pentru fiecare
prioritate sunt descrise mai jos.

Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice
Scop. Scopul priorităţii 1 este de a îmbunătăţi accesul la infrastructură de calitate
atît pentru gospodăriile casnice, cît şi pentru agenţi economici.
Raţionament. Deficienţele de investiţii în infrastructura publică în ultimele decenii au dus la deteriorarea semnificativă a drumurilor, sistemelor de apă şi canalizare, sistemelor de aprovizionare cu gaze, etc., fapt ce afectează în mod fundamental
competitivitatea atît la nivel naţional, cît şi la nivelul regiunii. Reabilitarea infrastructurii va impulsiona şi atractivitatea regiunii pentru activitatea economică.
Măsuri. Măsurile cu impact maxim pentru reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice sunt:
zz
Extinderea și modernizarea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă şi
îmbunătăţirea esenţială a serviciilor de canalizare şi tratare a apelor uzate;
zz
Implementarea unui program de reabilitare a drumurilor, care va include acces la toate localităţile regiunii şi între polii de creştere;
zz
Reabilitarea infrastructurii punctelor de acces (construcţia podurilor peste
Prut, reabilitarea nodurilor feroviare, construcţia infrastructurii utilităţilor necesare creării parcurilor industriale, etc.);
zz
Dezvoltarea infrastructurii turistice şi balneologice (crearea gospodăriilor de vînat, piscicole, amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, lacurilor, popasurilor, etc.).
Indicatori de rezultat. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 1
va fi monitorizată în baza următorilor indicatori de rezultat:
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zz
Rata locuințelor ce nu beneficiază de apeduct în totalul numărului de
locuințe.
zz
Numărul de obiective de tratare a apelor uzate reabilitate.
zz
Rata drumurilor reparate sau construite în total drumuri.
zz
Deschiderea unui punct adiţional de trecere între Moldova şi România.
Indicatori de produs. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 1
va fi monitorizată în baza următorilor indicatori de produs:
zz
Numărul de persoane cu acces la apă potabilă de calitate.
zz
Valoarea investiţiilor străine directe.
Indicatori de impact. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 1
va fi evaluată în baza următorilor indicatori de impact:
zz
Volumul producerii (VAB la nivel regional).
zz
Rata populaţiei ocupate.

Prioritatea 2. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării
sectorului privat
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Scop. Scopul priorităţii 2 este de a diversifica economia rurală.
Raţionament. Regiunea de Dezvoltare Sud se caracterizează printr-un pronunţat caracter rural şi specializare în agricultură. Peste 90% din populaţia regiunii
este amplasată în localităţi rurale, iar circa 60% din populaţia activă este angajată
în agricultură. Majoritatea populaţiei este preocupată în primul rînd de asigurarea
consumului gospodăriei, şi doar apoi de generarea unor venituri adiţionale. Astfel,
principala provocare în Regiunea de Dezvoltare Sud este creşterea productivităţii în
agricultură şi diversificarea activităţii economice în mediul rural.
Crearea infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare şi comercializare a producţiei, ar ridica preţul la produsele agricole, ar produce valoare adăugată care ar
rămîne în regiune şi ar oferi şi locuri de muncă pe tot parcursul anului. Adiţional,
consolidarea eforturilor întreprinderilor în asociaţii simplifică accesul la finanţare, ar
contribui la efectuarea cercetărilor de marketing şi localizarea pieţelor de desfacere
şi, astfel, ar crea avantaje pentru întreg sectorul agro-alimentar.
Implementarea programelor de suport pentru crearea incubatoarelor/centrelor
de afaceri şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale acestora ar ajuta la identificarea avantajelor competitive şi diversificarea activităţilor economice. În acelaşi
timp, evaluarea continuă a cererii de pe piaţa muncii şi a necesităţilor în domeniul
calificării forţei de muncă, însoţită de promovarea măsurilor de calificare şi recalificare profesională ar contribui la creşterea productivităţii muncii.
Măsuri. Măsurile cu impact maxim pentru dezvoltarea sectorului privat sunt:
zz
Susţinerea dezvoltării infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare şi comercializare a producţiei.
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zz
Sporirea capacităţii de cooperare la nivel regional a producătorilor şi promovarea produselor lor pe pieţele externe
zz
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a serviciilor de suport pentru ÎMM prin
crearea şi susţinerea incubatoarelor/ centrelor de dezvoltare a afacerilor pentru ÎMM şi a capacitaţii instituţionale a acestora.
zz
Perfectarea mecanismelor economice şi planificării în pregătirea cadrelor, raportate mai strict la necesităţile reale ale regiunii.
zz
Sprijinirea întreprinderilor ce implementează standardele internaţionale
Indicatori de rezultat. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 2
va fi monitorizată în baza următorilor indicatori de rezultat:
zz
Numărul de programe modernizate de recalificare profesională, în colaborare
cu sectorul privat.
zz
Numărul de programe de instruire implementate în domeniul afacerilor, în
special a celor non-agricole .
zz
Numărul de ÎMM care au beneficiat de servicii de suport.
zz
Numărul de companii care au beneficiat de granturi acordate în cadrul unui
proces de selectare transparent.
Indicatori de produs. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 2
va fi monitorizată în baza următorilor indicatori de produs:
zz
Numărul total de întreprinderi.
zz
Ponderea întreprinderilor agricole în numărul total de întreprinderi.
zz
Numărul de locuri de muncă create.
Indicatori de impact. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 2
va fi evaluată în baza următorilor indicatori de impact:
zz
Volumul producerii (VAB la nivel regional)
zz
Rata populaţiei ocupate

Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice
Scop. Scopul priorităţii 3 este de a genera iniţiative în domeniul mediului şi de a
spori atractivitatea regiunii pentru populaţie şi vizitatori.
Raţionament. Starea de mediu afectează în mod direct activitatea economică,
confortul populaţiei şi atractivitatea regiunii. Sporirea frecvenţei stărilor extreme de
vreme şi riscul deşertificării impune necesitatea elaborării unor programe ce ar permite adaptarea oamenilor şi organizaţiilor la schimbările de climă. Pentru anticiparea şi reacţionarea promptă la asemenea evenimente, este importantă elaborarea
unor documente regionale şi locale în domeniu, inclusiv a ghidurilor speciale pentru mitigarea efectului deşertificării şi dezvoltarea infrastructurii pentru prevenirea
riscurilor naturale şi antropice.
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La moment, deşeurile solide şi lichide sunt gestionate în mod nesustenabil, ducînd la degradarea resurselor şi înrăutăţirea sănătăţii populaţiei. Se impune decontaminarea siturilor excesiv poluate cu pesticide, amenajarea poligoanelor de stocare a
deşeurilor şi educarea populaţiei cu privire la modalităţile de conservare a mediului.
Măsuri. Măsurile cu impact maxim pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu sunt:
zz
Diminuarea impactului deşertificării, sporirii variabilităţii climei şi frecvenţei
hazardelor naturale şi riscurilor antropice.
zz
Perfectarea educaţiei ecologice, sporirea accesului la informaţia de mediu.
zz
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide.
zz
Îmbunătăţirea atractivităţii turistice
Indicatori de rezultat. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 3
va fi monitorizată în baza următorilor indicatori de rezultat:
zz
Elaborarea şi implementarea unei campanii informaţionale în domeniul mediului.
zz
Numărul de poligoane noi de stocare a deşeurilor amenajate.
zz
Elaborarea unui sistem de anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme.
zz
Numărul turiştilor
zz
Creşterea veniturilor de la turism
zz
Durata medie de şedere a turiştilor
zz
Numărul întreprinderilor implicate
zz
Investiţii atrase
zz
Numărul de accesări a paginii web a regiunii
Indicator de produs. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 3
va fi monitorizată în baza următorilor indicatori de rezultat:
zz
Nota medie ponderata de bonitate a solului
zz
Reducerea frecvenţei eroziunilor şi îmbunătăţirea calităţii solului
zz
Numărul traseelor turistice
zz
Numărul locurilor de muncă
zz
Zone de agrement amenajate
zz
Numărul evenimentelor organizate în turism
Indicatori de impact. Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 3
va fi evaluată în baza următorilor indicatori de impact:
zz
Volumul producerii (VAB la nivel regional)
zz
Rata populaţiei ocupate
zz
Valoarea adăugată în sectorul turismului Produsului Regional Brut.
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Monitorizare, raportare şi
evaluare
Monitorizarea şi evaluarea va avea loc la nivelul acestei strategii şi la nivelul proiectelor individuale. Agenţia de Dezvoltare Regională Sud va raporta despre proiectele finanţate din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională către Consiliile Regionale
şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Rapoartele Trimestriale vor conţine informaţii despre implementarea proiectelor. Rapoartele bi-anuale prezentate
Consiliilor Regionale de asemenea vor indica progresul în vederea implementării
strategiei regionale. Un raport anual cu privire la implementarea Planului Operaţional Regional va fi pregătit de către Agenţia la sfîrșitul fiecărui an fiscal.
Fiecare proiect finanţat de către Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională şi
inclus în Documentul Unic de Program, va conţine în documentul de proiect:
zz
Obiectivele generale ale proiectului, cu referire la obiectivele naţionale pentru
dezvoltarea regională după cum sunt incluse în SND;
zz
Contribuţia proiectului cu privire la obiectivele SNDR şi priorităţile Strategiei;
zz
Rezultatele imediate ale proiectului;
zz
Activităţile care trebuie întreprinse pentru a obţine acele rezultate imediate; şi
Contribuţiile necesare.
Aceasta va forma baza pentru identificarea indicatorilor relevanţi pentru monitorizare şi evaluare.
Agenţia de Dezvoltare Regională va înregistra lunar progresul proiectelor. Un
raport trimestrial referitor la fiecare proiect va fi prezentat Agenţiei de Dezvoltare
Regională cu privire la implementarea generală şi ieşirile, rezultatele şi indicatorii de
impact prestabiliţi. Colectarea acestor rapoarte va forma o bază pentru rapoartele
bianuale şi anuale pentru Consiliile Regionale şi pentru Minister.
Agenţia de Dezvoltare Regională este responsabilă pentru raportarea compartimentului Planului Operaţional Regional al acestei Strategii. Planul Operaţional
Regional conţine indicatori calitativi şi cantitativi. Indicatorii calitativi, care în mare
măsură sunt indicatori de proces (ex. indică dacă o acţiune a fost sau nu realizată)
vor fi monitorizaţi de către Agenţia de Dezvoltare Regională. Indicatorii cantitativi
care înregistrează progresul în implementarea Planul Operaţional Regional vor fi
elaboraţi pe baza informaţiei despre proiectele colectate de către Agenţia de Dezvoltare Regională. Ministerul va raporta informaţia în ceea ce priveşte tendinţele
condiţiilor economice din regiune, în baza datelor furnizate de Biroul Naţional de
Statistică. Această informaţie va fi transmisă Agenţia de Dezvoltare Regională pentru a fi inclusă în rapoartele bi-anuale întocmite de către Agenţie.
Adiţional la raportarea obişnuită referitor la progres, fiecare proiect va prezenta
un raport detaliat cu privire la finalizarea proiectului, care va estima succesul general a proiectului, rapoarte referitor la rezultate specifice şi indicatori de impact, şi
va identifica impactul proiectului pe termen lung odată cu finisarea implementării.

Studiile de evaluare se vor efectua pentru proiectele mai mari care pot include o serie de metodologii corespunzătoare, inclusiv sondaje participative ale beneficiarilor
în baza valorii rezultatelor proiectului. Pentru un număr de proiecte mari, în special
unde beneficiile sunt aşteptate să fie de durată lungă şi pe scară largă, Agenţiile de
Dezvoltare Regională vor trebui să organizeze evaluări la perioade necesare după
completarea proiectului. Fonduri pentru efectuarea acestor evaluări trebuie să fie
incluse în bugetul proiectului.
Agenţia de Dezvoltare Regională de asemenea va efectua sondaje de percepţie
periodice pentru Consiliile Regionale pentru a estima cum activităţile Consiliului, şi
progresul din Strategia de Dezvoltare Regională sunt percepute de către populaţia
locală. Rezultatele acestora vor trebui raportate ca parte a rapoartelor trimestriale,
dar şi ca rapoarte separate prezentate Consiliului Regional.
Raportarea implementării Strategiei de Dezvoltare Regională este o parte a sistemului general de monitorizare şi evaluare, care include Strategia Naţională de Dezvoltare Regională şi Strategia Naţională de Dezvoltare. Sistemul de Monitorizare şi
Evaluare va fi elaborat într-un mod similar şi consistent cu modul de raportare a
Guvernului privind Strategia Naţională de Dezvoltare.
Planul Operaţional Regional cuprinde o perioadă de 3 ani. Odată cu evoluarea
Planului Operaţional, sistemul de monitorizare şi evaluare va fi reînnoit în concordanţă cu Planul Operaţional.
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Cadrul de resurse şi finanţare
Angajamente de finanţare existente
Necesităţile de finanţare
Recunoscînd faptul că necesităţile de finanţare a proiectelor de dezvoltare sunt
enorme, iar resursele publice disponibile pentru implementarea unor astfel de proiecte sunt limitate, Strategia de Dezvoltare Regională prevede un număr restrîns de
priorităţi cu impact maxim asupra dezvoltării social-economice a regiunii. Totuşi,
măsurile incluse în Strategie pot fi implementate pe o scară mai mică sau mai largă,
în dependenţă de volumul de resurse care poate fi orientat spre implementarea
proiectelor regionale şi de capacitatea de valorificare a fondurilor disponibile. În
acest context, necesităţile de finanţare pe priorităţi şi sursele de finanțare preconizate vor fi calculate odată cu identificarea proiectelor specifice şi vor fi incluse în Planul Operaţional al Regiunii. Cererea anuală de finanţare şi necesităţile de finanţare
pe priorităţi vor fi prezentate în Planul Operaţional.

Sursele de finanţare
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR)
Conform Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova din 28.12.2006,
principala sursă de finanţare a programelor şi proiectelor orientate spre atingerea
obiectivelor de dezvoltare regională este FNDR. Fondul se formează din alocaţiile
anuale de la bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum şi din alte surse, în special din resursele oferite de partenerii externi.
Cuantumul FNDR reprezintă 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe
anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie.
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.
FNDR prevede mijloace pentru toate regiunile de dezvoltare. Conform Legii, repartizarea mijloacelor fondurilor pe regiuni se va baza pe principiul alocării prioritare zonelor defavorizate din regiunile de dezvoltare. În acelaşi timp, alocarea resurselor va depinde de conformitatea şi calitate proiectelor prezentate.

Asistenţa externă
O sursă importantă de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională poate fi
asistenţa acordată de donatori externi, atît prin programele de cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, cît şi prin programe disponibile autorităţilor regionale
şi locale. Odată cu crearea cadrului instituţional şi strategic de dezvoltare regională
şi implementarea în practică a politicii de dezvoltare regională, donatorii externi ar
putea contribui prin alocarea asistenţei în formă de suport direct bugetului în Fondul Naţional de Dezvoltare Regională.
În anul 2010, finanţarea programată din partea Guvernului Regatului Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord constituie circa 60,000.00 mii lei. Mobilizarea resurselor
adiţionale direct în Fondul Naţional de Dezvoltare Regională va depinde de eficacitatea şi eficienţa implementării politicii de dezvoltare şi calitatea proiectelor de
dezvoltare regională identificate.
Adiţional, multe din programele şi proiectele de asistenţă externă implementate
în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova şi autorităţile centrale au o dimensiune spaţială regională sau locală. Proiecte spre reabilitarea infrastructurii sociale, sistemelor de apă şi canalizare, drumurilor, etc. sunt implementate în multe localităţi
şi raioane. Odată cu asigurarea funcţionalităţii Agenţiilor de Dezvoltare Regională,
acestea ar putea juca un rol important în efectuarea mapping-ului proiectelor de
asistenţă externă şi identificarea sectoarelor şi localităţilor în care ar fi îndreptate
fondurile externe pe viitor, conform priorităţilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Regională.
Autorităţile regionale pot, de asemenea, accesa în mod direct fonduri din programele de cooperare transfrontalieră. Două programe majore pot fi accesate de
autorităţile şi organizaţiile din Republica Moldova la moment:
zz
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013 (cu un
buget de 127 mln euro – contribuţia UE1)
zz
Programul Bazinului Mării Negre (17 mil. Euro2).
Programele de cooperare transfrontalieră presupun stabilirea unui parteneriat
cu actori din România, ţară-membru a UE, precum şi co-finanţarea proiectelor selectate în volum de 10% din bugetul proiectelor.
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Alte surse
Autorităţile regionale şi locale vor întreprinde eforturi pentru mobilizarea altor
surse, inclusiv private pentru finanţarea priorităţilor de dezvoltare regională.

Alte surse publice
Pentru finanţarea priorităţilor prevăzute de Strategia de Dezvoltare Regională
pot fi orientate şi alte surse publice disponibile.

1

2

24

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, http://www.ro-uamd.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=57
Programul Bazinului Mării Negre, http://www.blacksea-cbc.net/index.
php?page=PROGRAMME_OVERVIEW
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Anexa A. Reţeaua de localităţi şi
distribuţia populaţiei pe raioane

Anexa B. Schema amplasării
sectoarelor economice
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Strategic context
This Regional Development Strategy (RDS) is a public policy document aimed at
outlining the medium-term development priorities of the region. This is a strategic
framework to facilitate and stimulate the integrated spatial, social, and economic
development in the South region, and to contribute to the achievement of region’s
development objectives
Macro and sectoral policies tend to have a spatial impact thus it is important that
public authorities develop complementary regional policies in order to ensure balanced development in the country. To achieve this, the RDS is aligned with nationallevel development policies and strategies.
The National Development Strategy (NDS) for 2008–11, approved by Law No. 295
on 21 December 2007, identifies regional development as one of the five national
priorities with the general aim of achieving ‘balanced and sustainable socio-economic development in the entire territory of the Republic of Moldova through the
co-ordination of efforts within the development regions’. The NDS is an intra-sectoral
document that includes measures in the area of regional development undertaken
by a number of central public authorities, and which represent the responsibility
undertaken by the Government for implementing state policies in the priority area
of regional development.
Law No. 438-XVI on Regional Development of the Republic of Moldova of 28 December 2006 defines the main objectives and principles, and sets out the institutional framework and planning tools for regional development. Under that Law, the
National Strategy for Regional Development (NSRD) is developed at national level,
while the RDSs are developed at regional level. These documents identify priorities
and implementation measures of regional development policy within the development regions.
The NSRD is a framework document for establishing the institutional arrangements for regional development. Its scope is limited to establishing and maintaining a framework for the management, implementation, funding, monitoring, and
evaluation of regional development, without going into detail on the content of the
regional development strategies or the ways in which regions will conceive their
development.
The RDSs provide a wider ’horizontal’ context to development, which should allow more efficient coordination and concentration of sectoral expenditures by the
ministries and donors in the regions. The strategies will also seek to enhance regional capacity for the efficient absorption of investment funds. Moreover, the Republic of Moldova, in conformity with European practices, will move towards more
integrated government to achieve greater synergy between national (’vertical’) and
regional (’horizontal’) programmes. Thus, the RDS becomes an important mechanism for linking actions at national, regional, and local levels.

The RDS should help mobilise the development of regional partnerships to develop a viable project pipeline to be included in the regional operational plan (ROP).
The ROP governs the implementation of the RDS and covers a three-year period,
comprising programmes, projects, and priority activities. Projects, programmes,
and specific regional development activities contained in the ROP should be based
on the main RDS priorities for that period. In accordance with the Regional Development Council’s (RDC) decision, the ROP will be periodically updated – generally, on
an annual basis.
A nationwide Single Programming Document (SPD) will be developed on the
basis of these RDSs and ROPs, whereby priorities and areas supported by financial
resources will be established, focusing upon regional development. The SPD will
be submitted to the National Coordinating Council for Regional Development (NCCRD) and to the Government.
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Situation analysis
General data
The situation analysis provides an overview of the South Development Region’s
(SDR) social and economic development trends. This chapter includes sections covering the following topics:
zz
connectivity, accessibility, and infrastructure – including information on the
inter- and intra-regional roads network, water supply and sewage systems,
gas, electricity and power supply, and internet coverage;
zz
economic development - including sectoral profiles and investment trends in
the SDR; and,
zz
social conditions - focusing on poverty levels and the deprivation index analysis based on SADI indexes.

Infrastructure
Transport
Connections between SDR cities are made using a dense network of national
roads. The main urban centres have direct connections (Cahul–Leova–Cantemir; Cahul–Taraclia–Basarabeasca; Causeni–Stefan-Voda; and Causeni–Cimislia) or through
the regional centre at Cimislia, which handles traffic between the districts in the
southern and the south-eastern part of the region. The Causeni–Cimislia–Leova
route is in a state of disrepair and heavy haulage vehicles avoid using it. The connections between Cahul and Stefan-Voda are made through Ialoveni, which restricts
regional development, consequently directly affecting the SDR’s development.
Local road network The total length of public roads in the SDR is about 22% the
total length of all Moldova’s roads. Of these roads, 24% are national roads with a metalled surface, and 22% are local roads (of which only 20% have metalled surfaces).
Railway transport The density of the railway network in the SDR is 4.7km/100km2,
which is high compared with the national average of 3.3km/100km2 and similar indicators in other regions. The railway infrastructure is a part of the former Soviet
network, the length of which changed only slightly before 2009. The railway track
that crosses the SDR represents one-third of the national network.
River transport The SDR is the only region with access to the Danube river. The
recently-opened port of Giurgiulesti is a structural subdivision of the Ungheni river
port. Due to its strategic location and capacity, the port could shortly become a
growth pole and significantly affect development trends in the region.

Communal and public services
Water supply The water supply in the SDR is provided mainly by capturing underground water from the Prut and Nistru rivers. Early in 2008, the proportion of
32

communities with potable water supply networks was 27%. The density of water
supply networks in 2008 was 20km/100 km2, an indicator that places the SDR ahead
of the Central Development Region (CDR), but below the national average. The
quality of water in the SDR is very poor. The drinking water does not always comply
with the existing sanitary norms for drinking water; much of the water supplied can
be used only for domestic purposes.
Sewage The SDR sewage system is poor, and the waste water treatment technologies in use are obsolete. The proportion of houses in the SDR that have sewage
systems is 13%, compared with the national average of 23%. Technically, the current condition of water waste treatment is unsatisfactory and, in most localities, this
service is unavailable.
Waste management In the SDR, both the infrastructure and management of
solid domestic waste are underdeveloped, both quantitatively and qualitatively.
Soil, water and air are heavily polluted, mainly due to the lack of systems for integrated waste management and also due to an underdeveloped system for the collection of solid and liquid waste, including toxic waste. The region lacks advanced
recycling technologies and practices.
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Supply of natural gas
The provision of natural gas to communities in the SDR is via high-pressure main
gas pipelines. The natural gas pipeline Grebenchi–Tocuz–Orlovka crosses the SDR,
and also supplies the cities of Chisinau, Hancesti, and Leova. In 2007, the proportion
of the region’s communities connected to gas pipelines was 38%, which is higher
than the national average of 35%. The largest proportion is in the district of Taraclia
(84%), and the smallest in Cantemir and Leova (3%). Large natural gas reserves were
discovered in the district of Cantemir, but they are in the initial exploration phase.

Supply of electricity and heat
Electricity supply The energy sector of the Republic of Moldova operates almost
entirely (98%) on imported energy resources. Both electricity and fuel for its production are imported. This need for imported energy resources is especially obvious in
the south, because there are no hydro-electric or thermal electricity stations in this
area. Since 2000, the owner of electricity distribution networks in the southern region
has been the Spanish Group Union Fenosa, which supplies 100% of electric power.
The heating supply is a problem for both inhabitants and institutions in the
region. Many apartment blocks were connected to a central heating supply system
which is no longer functional. Thus, residents have built their own boiler houses;
some residents have built stoves in their apartments, while others still use electricity
for heating during the cold season of the year. The situation is similar in public institutions, which have either built their own heating systems or have installed stoves.
The owners of individual houses, both in urban and rural areas, operate stoves, using wood and coal as fuel. It is difficult to supply heating to educational institutions.
The main problems within the heating sector are lack of funds to secure energy
resources and large energy losses due to outdated heating systems.
33

Communications
Land lines in the SDR are provided by the affiliates of the Moldtelecom State
Company. As of June 2009, there were 24 telephone lines per 100 inhabitants, including 36 in urban regions and 21 in rural regions, which is a higher than the CDR,
but lower than in the North Development Region (NDR).
Mobile telephone services are provided by Orange, Moldcell, Eventis, and Unite,
which cover the entire territory of the SDR. While services are expensive, over the
last three years there has been a steady growth in the number of users, according to
data from the mobile telephone operators.

Economic development
Region’s Gross Added Value1
The SDR’s Gross Added Value (GAV) in 2008 was estimated to be MDL 3.32 billion (10%
of the national GAV).2 During the period between 2006 and 2008, GAV did not change
significantly: GAV per capita was approximately €400 (64% of the national average).

Sectoral profile
The economic sectors contribute to regional GAV in different ways; the highest
proportion is still accounted for by agriculture. Over recent years, the sectoral structure of the regional economy has been changing. Thus, in 2008, the share of agriculture in regional GAV was 32%, having decreased by 10% compared with 2006. At the
same time, the contribution of the service sector has grown by the same amount
and reached 47% and the contribution of industry having increased to 21%.
The industrial sector of the region is underdeveloped, according to 2007 data.
The main industrial activities are: (a) textile production; (b) the food and beverages
industry; (c) water supply, waste and delivery; (d) wood processing and timber; and,
(e) the production of clothing, and processing and dyeing furs.
The city of Cahul is the most important industrial centre in the SDR, which, together with the international free port of Giurgiulesti, could become a growth pole
of regional importance.
Although the region specialises heavily in agriculture, agricultural land represents only 42% of the total area of the SDR. 82% of the agricultural land, is arable
1
2
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Data on GAV by region are taken calculations by Matthew Powell [1].
It was not possible to allocate the entire added value recorded on national accounts to
the region (see Powell (2009), annex B). Particularly, there is neither an effective method
with which to allocate financial services calculated indirectly to the field, nor the data
necessary to allocate the revenues of state and not-for-profit organisations from services
delivered to households. Thus, unallocated value added represents about 12.5% of value
added for 2006 in 2006 prices and about 14.5% of value added for 2008 in 2006 prices.
The estimates for national GAV and GAV per capita used for comparison in this section
represents the value added allocable for all regions and does not include un-allocable
value added.

and 17% is yards and orchards. The main agricultural products are grapes, cereals,
forage, and horticultural crops. Agriculture is still the main employment sector,
which accounts for over 61% of the total labour force of the region.
The agricultural-industrial potential of the region consists of 37 production cooperatives, 23 joint stock companies, over 173 limited liability companies, and over
53,000 farms registered as individual companies. There are 54 wineries; 27 bakeries;
12 production units for collecting and processing cereals; and 13 fruit and vegetable preservation, drying, and freezing factories. The region has many wine microzones, among which Ciumai and Purcari are internationally recognised.
The services sector is steadily growing, both in absolute terms and as a proportion of total activity at regional and national levels. The greatest contribution is
made by trade, telecommunications, and financial services. The SDR’s range of tourist infrastructure is developing, and comprises: (a) 20 hotels and accommodation
units; (b) over 15 archaeological and regional history museums; (c) six convents;
(d) two wineries – at Purcari and Taraclia, included in the Wine Route; (e) the health
and spa facility at Nufarul Alb; and, (f ) architectural historical monuments and other
important regional tourist locations.
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Entrepreneurship
Entrepreneurial development is an important driver of regional development.
The number of enterprises increased by 32% between 2004 and 2008; this indicator, relative to the number of inhabitants, is lower in other regions. However, the
number of jobs has decreased by 25%, especially in small and medium-sized enterprises (SMEs).
While the number of enterprises is steadily growing, their density is somewhat
low, with 40 companies per 10,000 inhabitants in 2008, which is lower compared
with the CDR and NDR, and 2.5 times lower than the national average. Similarly,
the spatial distribution of enterprise sales is not uniform. The most active economic
areas are Taraclia and Cahul, where over 50 SMEs per 10,000 inhabitants operate.
However, in the districts of Leova and Stefan-Voda it is lower than 35.
The SME sector amounts to 97% of total enterprises and accounts for 34% of
employment. Two-thirds of the total number of enterprises are micro-enterprises.
These employ 6% of the total number of employees and account for 3% of the total
revenues.

Investment and investment process
The period between 2004 and 2007 was very favourable in terms of investment.
In the SDR, capital investment in fixed assets and construction grew by 1.8 and 2.8
times, respectively. This was mainly because of investments in the development of
the Giurgiulesti International Free Port. The financing of investments is mainly from
private sources, and the budget of central and local public authorities covers only
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8–14% of total investments. At the same time, the distribution of construction work
across geographical areas is not evenly distributed.
Foreign investment represents an insignificant contribution to the region; the
cumulative figure calculated per capita in the SDR amounts to a mere $26 (approximately 10% of the average for the country). This is largely due to the fact that foreign companies prefer to register in the capital city, even if a significant proportion
of their activities is carried out in the region.
There are three free economic zones (FEZs): the Tvardita Free Enterprise Zone,
Taraclia Production Park, and Giurgiulesti International Free Port. Although the FEZs
of Tvardita and Taraclia have been operational for between 8 and 10 years, their
impact on the economy of the region is insignificant.
Giurgiulesti International Free Port is located along a 133.8km stretch of the
Dunarea River, with an area of 120 ha at the crossing of international trade and
transport routes – for example, the river channel Rin–Main–Dunarea, which connects the Black Sea, 14 European states and the North Sea, and European railway
systems, as well as international routes. Thus, the port at Giurgiulesti represents a
regional logistics centre at the EU border with access by land, rail, river, and sea.
The port is managed by a general investor, Danube Logistics SRL, which signed an
investment agreement with the Government of Moldova for the construction of an
international port in 2004. 2009 saw the completion of an oil terminal (with a maximum capacity of over 2 million tons/year), a cereal terminal (1 million tons/year),
and a passenger port (10,000 passengers/year). There are 22 businesses registered
at the Giurgiulesti International Free Port that undertake trading activities under
the FEZ system and have invested over $60 million.

Deprivation levels, by area, show that access to education in SDR communities
is about average when compared to the CDR and NDR. However, the level of economic deprivation is no better than those two regions either.
In terms of expenditure, food items (51%) and non-food items (31%) comprise
the largest proportions, while services account for 12%. This proportion is almost
the same for all regions. Very little expenditure is accounted for by health care (4%)
and, even less, for education – only MDL 1 per month, which is 90% less than in
Chisinau.
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Social situation
Living standards in Moldova are relatively low, especially in the areas beyond the
capital city. Of the region’s population, 33% live below the threshold of absolute
poverty, 20% in relative poverty, and 4–6% in conditions of extreme poverty.3 The
level of welfare of the population in the areas around Chisinau stands out, being
twice as high as that of the regions.

3
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Absolute poverty is represented by a lack of minimal conditions for life: food, clothing, and
accommodation needed for simple survival in the conditions of the relevant society. From
a long-term perspective, absolute poverty generates irreversible biological degradation.
Relative poverty is defined as the non-existence of a minimal level of resources to ensure
the normal functioning of a person in the relevant socio-cultural context. One may be
under the relative poverty threshold with no long-term change of capacities for normal
social operation, but only for a limited period.
Lack of income leads to an extension of poverty in all areas of life. This final state in the
poverty chain is what is known as extreme poverty.
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SWOT analysis of SDR
STRENGTHS

WEAKNESSES

zz
Access to sea and the development
of Giurgiulesti International Free
Port;
zz
Road, railway, and sea transport
junctions;
zz
Old traditions in wine production
(well-known wine factories network) and sufficient raw material
resources;
zz
Trained and relatively cheap labour
force;
zz
Existence of main pipeline for electricity and natural gas transportation;
zz
Mineral resources;
zz
Agricultural consultancy network;
zz
Rich tourist and spa potential;
zz
Favourable weather and soil conditions for development of livestockbreeding, wine and fruit cultivation.

zz
Absence of big cities and low degree of urbanisation;
zz
Underdeveloped industrial potential;
zz
Low level of foreign direct investment in region;
zz
Old technologies and underdeveloped agro-industrial infrastructure;
zz
High capital cost and limited access
to finance for economic agents;
zz
Low capacity to locate economic
agents;
zz
Unfavourable demographic situation caused by negative natural
rate and migration of population;
zz
Low productivity; lack of efficient
training and re-training system;
zz
Low local public authority revenues
and dependency on transfers from
national authorities;
zz
Low quality of existing roads;
zz
Undeveloped water and sewage
infrastructure;
zz
Unsustainable waste treatment
low level of recycled waste and collected gas emissions.

OPPORTUNITIES

THREATS
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zz
Proximity to the EU;
zz
Proximity to three operational Euroregions and eligibility for EU crossborder cooperation programmes
(Moldova–Ukraine–Romania, 2007–
13; Black Sea Cooperation, Eastern
Partnership);
zz
High priority allocated by the Government to regional development
reforms and decentralisation;
zz
Establishment of clusters, industrial
parks and technological incubators;
zz
Development of connections with
international road networks;
zz
Natural resources in the region, especially useful mineral resources
zz
Cahul Airport;
zz
Natural reservations and protected areas as resource for tourism and leisure.

zz
Negative effects of the world financial crisis and extended economic
recession;
zz
Political instability at national level
expressed through inconsistent
regional development policies and/
or frequent amendment of legal
framework;
zz
Dependence on energy resources
and fluctuating energy prices;
zz
Continuing migration of the labour
force;
zz
Greater frequency of natural hazards and extreme weather events
as a consequence of climate
change.
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The situation analysis shows that the SDR is the smallest development region of
Moldova and it has the lowest GAV per capita. Although the GAV indicator per capita
was the same as other regions in 2008, this was probably due to the good agricultural harvest obtained that year as a result of favourable weather conditions, rather
than an improvement of any fundamental growth factors. However, during the last
few years, as a result of the development of the International Giurgiulesti Free Port
and its related infrastructure, the SDR has started to utilise the advantages offered by
its favourable geographical location between Romania and Ukraine, near the ports
of the Black Sea, to become an important access point for the Republic of Moldova.
The SDR has a diversified transport network (road, railway, river, and air). Besides
its proximity to the river port, the SDR has some important railway connections to
locations with high economic potential, as well as the river ports of Reni and Belgorod-Dnestrovsk, Ukraine. This facilitates the movement of goods, services, and human resources, and can serve as a solid basis for future trade development.
The SDR is highly specialised in agriculture: the warm climate and high soil fertility are favourable for the production of goods with high added value and for the
development of activities with important economic potential, such as viticulture,
and the breeding of sheep and cattle. Additionally, the SDR has an extensive infrastructure of wineries and rich wine traditions. However, agricultural productivity is
low, and subsistence (consumption) agriculture is predominant. Although approxi39
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mately 60% of the population is employed in agriculture, the share of agriculture in
GAV was 32% in 2008.
Agricultural products are not collected, stored and processed properly; the market for local agricultural products is under-developed, and insufficient to satisfy the
needs of food processing industry so that it would become attractive to urban markets. This is mainly due to the use of obsolete technologies, a lack of new seed stock,
under-developed commodity markets, and low levels of entrepreneurship. At the
same time, high capital cost and limited access to financing, together with regulatory constraints and risks, do not favour investment in equipment and modern
technologies, and limit business development and new job creation.
The development of the SDR, as with other development regions, is strongly influenced by external factors. Policies implemented at national level are especially
important. They affect economic performance (because many economic agents are
registered in Chisinau) and the quality of public services delivered at local level.
The influence of national politics is especially important when the revenues raised
by local authorities are insufficient to cover necessary expenditures, and efficient
policy management at local level depends on transfers from the state budget. Thus,
political instability and economic decline at national level present a hazard to the
development of the SDR.
At the same time, extreme weather conditions have recently intensified. These
damage economic activity, especially in the agricultural and agro-industrial sectors, and sometimes even paralyse the activities of some areas for a period of time.
A desertification process has been observed in the SDR, which seriously limits the
competitive advantages in the development of some agricultural branches and has
severe consequences on the region’s population. In the absence of mechanisms for
adaptation, these events could severely affect the region’s development.
Promotion of a regional development policy and the enhanced emphasis of the
government on decentralisation can create favourable conditions for the implementation of projects at regional level, which would eliminate the weaknesses that
affect the SDR. Moreover, proximity to the EU opens up new opportunities, both for
economic agents in the region and for public authorities that have direct access to
cross-border cooperation programmes financed by the EU. The use of national and
external funds for the rehabilitation of regional infrastructure, implementation of
business support programmes, and the development of environmental conditions
will eliminate the impediments to economic development and will accelerate the
multi-lateral development of the SDR.
The weaknesses highlighted above can be transformed into opportunities by
developing services in agriculture, promoting new technologies and the organisation of commodity markets, creating a favourable entrepreneurial environment,
supported by the efficient functioning of centres for assistance and local support to
SME development, promoting co-operation between districts and creating a common development network based on partnerships (between towns, districts), as
well as by establishing industrial zones, technology parks and business centres.

Strategic vision, objectives and
priorities
Vision
The strategic vision of the SDR supports a realistic, credible, and attractive future
for the region. The strategic vision describes a set of basic ideals, priorities, principles and values on which the development of the region is based, as well as the
elements that differentiate the region from other parts of Moldova.
The strategic vision of the SDR is consistent with the strategic vision of the country set in the Constitution and the National Development Strategy (NDS) for 2008–
11, and envisages the establishment of the necessary conditions for improving living standards. The approach includes a number of factors in addition to economic
development: freedom of the individual and access to education, health care, and
social services. The RDS also aligns with the goals of the National Strategy for Regional Development, which, by developing an efficient implementation mechanism
to enable sustainable growth in the development regions, supports the goals of the
National Development Strategy.
The strategic vision of the SDR reflects a consensus on the aspirations formulated
by different stakeholders interested in the development of the region, including
representatives of the public authorities, private sector, and civil society.
Strategic vision: The SDR will become a dynamic and prosperous region, by developing its role as an ‘access gate’ to the Republic of Moldova in cooperation with
the regions of the Black Sea Basin. The region will consolidate its competitiveness by
focusing on adopting new technologies for the rehabilitation of priority areas, using
its favourable geographical position for international cooperation, and developing
and stimulating an environment for investment. Local cultural values and natural
heritage will be preserved, developed, and promoted, so that the region ensures a
good standard of living for its inhabitants, and becomes attractive to visitors.
In this context, the objectives set out below have been formulated to support the
realisation of the vision:
zz
the Region will develop its physical infrastructure and will use the advantages
of its geographical location;
zz
the Region will develop its international links;
zz
the Region will become attractive to investment and, subsequently, opportunities will arise for the creation of new jobs;
zz
the application of modern technologies will be encouraged and supported;
zz
economic development will not damage the environment, making the Region
a healthy place in which to live and to enjoy recreational activities; and,
zz
economic development will not damage the promotion of cultural values in
the region.
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Identification of priorities
The economic analysis of the region, as well as the SWOT analysis, indicates a
number of factors that influence the development of the region. These factors either act as constraints to growth or highlight certain advantages for the SDR compared with other development regions, both inside the country and in the immediate neighbourhood. The strategic vision, on the other hand, offers a long-term
perspective for the development of the region. Combining the analysis of the situation at present and the vision for its future, one can identify certain guidelines that
the region should seek to follow as it seeks to strengthen its economic and social
development.
Whilst the needs of the region are many, it is necessary to acknowledge that public resources are limited. Therefore, regional efforts need to be focused on activities
capable of eliminating the most fundamental constraints and achieving the greatest benefits with multiple effects across many sectors.
Analysis clearly reveals significant disparities between Chisinau and the regions,
and between the urban and rural settlements in the region. The poor condition of
physical infrastructure appears to be a fundamental factor, which generates and
deepens this disparity by increasing transportation costs, and limiting the movement of goods and people. At the same time, economic potential is limited by reduced opportunities to initiate other economic activities, both in urban and rural
regions. Therefore, increasing the efficiency of the agricultural and the agro-industrial sectors, together with encouraging greater diversity of economic activities that
would bring alternative revenues, appears to be of critical importance.
Economic development, however, should not damage the environment. Environmental conditions can have a significant effect on living standards and the attractiveness of the region, both for the local population and for visitors.
Consequently, three priority activities have been identified for the implementation of the Strategy’s objectives:
1. rehabilitation of physical infrastructure;
2. diversification of the economy and support to private sector development;
and,
3. improvement of the environment and its attractiveness to tourists.
These priorities are inter-connected, and their effective implementation will accelerate the development of the region.

Regional partnerships
Achievement of the strategic vision of the SDR and implementation of these priorities will not be possible without the active participation of the entire population
in the implementation of the RDS. The RDS has been developed in a participatory
way, with substantial participation by private enterprises, NGOs, different levels of
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public authority, and interested members of the public. This needs to be followed by
a transparent, equitable, and efficient implementation of the programmes agreed
in the RDS.
The culture of cooperation among different regional actors needs to be promoted
at all levels. The RDC is composed of locally elected officials representing different
parties, business people, civil society representatives, and experts in various areas. It
is anticipated that such regional partnerships will be also created during the implementation of the RDS. The achievement of the vision laid out in the RDS can only be
achieved through a combination of efforts working within regional partnerships.

Priorities
The regional working groups have discussed many programmes and measures
necessary for the dynamic development of the region. However, taking into consideration the financing opportunities and the implementation term of the Strategy,
only a few areas have been identified as priorities. The rationale, the measures, and
the expected outcomes for each priority are described below.
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Priority 1: Rehabilitation of physical infrastructure
Goal The goal of priority 1 is to improve access to high quality infrastructure,
both for households and economic agents.
Rationale Deficiencies of investment in public infrastructure over recent decades has led to a significant deterioration of roads, water supply, sewage systems,
and the gas supply network. This impacts competitiveness in a fundamental way,
both at the national and regional levels. Rehabilitation of the infrastructure will, on
the other hand, boost the attractiveness of the region to investors.
Measures The measures with the maximum impact on the rehabilitation and
development of physical infrastructure are:
zz
the extension and rehabilitation of the water supply and sewage systems, and
substantial development of sewage and waste water treatment services;
zz
road rehabilitation, which will include access to all the region’s communities
and connection between growth poles;
zz
rehabilitation of access infrastructure (construction of bridges across the Prut
river, rehabilitation of railway junctions, and construction of utility infrastructure necessary for the creation of industrial parks); and,
zz
development of tourist and spa resort infrastructure (creation of hunting and
fishing associations, development of green areas, parks, lakes, and camps).
Output indicators Implementation of projects focused on priority 1 will be
monitored based on the following output indicators:
zz
the proportion of houses that do not benefit from piped water in relation to
the total number of houses;
zz
the number of rehabilitated waste water treatment stations;
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zz
the proportion of reconstructed or newly constructed roads in relation to the
total number of roads;
zz
opening an additional border crossing point between Moldova and Romania;
and,
zz
the number of rehabilitated tourist buildings.
Outcome indicators Implementation of projects focused on priority 1 will be
monitored based on the following outcome indicators:
zz
the number of persons with access to high quality drinking water;
zz
the value of foreign direct investment; and,
zz
the value of exports.
Impact indicators Implementation of projects focused on priority 1 will be evaluated based on the following impact indicators:
zz
the volume of production (regional GAV); and,
zz
employment ratio.

Priority 2: Diversification of economy and support to private
sector development
Goal The goal of priority 2 is to diversify the rural economy.
Rationale The SDR is characterised by a strong rural character and agricultural
specialisation. Over 90% of the population in the region is located in rural areas,
and about 60% of the active population is employed in agriculture. The majority
of the population is concerned, first, with ensuring household consumption, and
then with the generation of additional revenues. The main challenge in the SDR is
to increase productivity in agriculture and the diversification of economic activities
in rural areas.
Creation of infrastructure for the collection, processing, storage, and commercialization of production would increase the price for agricultural products, and would
produce added value that would stay in the region and would create jobs during the
year. Additionally, the consolidation of companies’ efforts into associations would
simplify their access to finance, contribute to marketing research and commodity
market location and, thus, bring advantages for the entire agro-food sector.
Implementation of support programmes for the creation of incubators/business
centres, and for the development of their institutional capacity would help to identify competitive advantages and diversify economic activities. At the same time, the
continuous evaluation of labour market demand and the requirements for professional qualification, accompanied by training and re-training measures would contribute to an increase in labour productivity.
Measures The measures with the maximum impact on private sector development are:
zz
support for the development of collection, processing, storage, and sales infrastructure;
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zz
increasing the cooperation capacity of producers at regional level, and promotion of their products in external markets;
zz
development of business infrastructure and SME support services by creating
and supporting incubators/business centres for SMEs and their institutional
capacity;
zz
improvement of procedures for planning training of personnel, in accordance
with the real needs of the region; and,
zz
provision of support to companies that implement international standards.
Output indicators Implementation of projects focused on priority 2 will be
monitored based on the following output indicators:
zz
the number of modern professional re-training programmes in cooperation
with the private sector;
zz
the number of training programmes implemented in the business field, especially in non-agricultural activities;
zz
the number of SMEs that benefit from assistance services; and,
zz
the number of companies that benefit from grants offered within a transparent selection process.
Outcome indicators Implementation of projects focused on priority 2 will be
monitored on the basis of the following outcome indicators:
zz
the total number of enterprises;
zz
the proportion of agricultural enterprises in relation to the total number of
enterprises; and,
zz
the number of jobs created.
Impact indicators Implementation of projects focused on priority 2 will be evaluated based on the following impact indicators:
zz
the volume of production (regional GAV); and,
zz
employment ratio.
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Priority 3: Improvement of the environment and its attractiveness to tourists
Goal The goal of priority 3 is to generate initiatives in the environment field and
increase the region’s attractiveness to its population and to visitors.
Rationale The state of the environment has a direct influence on the living
standards of the population and the attractiveness of the region. An increase in
frequency of extreme weather conditions and events calls for the need to develop
programmes that would allow for the adaptation of people and organisations to
climate change. In order to anticipate and respond quickly to such events, it is important to develop regional and local procedures, including guidelines for reducing
the impact of hazards and developing the infrastructure for natural and entropic
risk prevention.
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Currently, solid and liquid wastes are treated unsustainably, leading to resource
degradation and a deterioration in the population’s health. It is necessary to decontaminate sites excessively polluted with pesticides, to develop storage polygons,
and to educate the population regarding methods of environmental protection.
Measures Measures with a maximum impact on improvement of the environment are as follows:
zz
lowering the impact of: weather events, increasing weather variability, and
the frequency of natural hazards and soil degradation;
zz
improving ecological education and access to information on the environment;
zz
developing integrated management systems for solid waste processing; and,
zz
improving its attractiveness to tourists.
Output indicators Implementation of projects for the achievement of priority 3
will be monitored based on the following output indicators:
zz
the development and implementation of an environmental awareness campaign;
zz
the number of new polygons for waste storage;
zz
the development of a forecasting of extreme weather events, and development of an early-warning and response system;
zz
the number of tourists;
zz
the increased amount of revenues from tourism;
zz
the average length of stay of tourists;
zz
the number of enterprises involved in tourism;
zz
the amount of investment attracted; and,
zz
the number of visitors to the region’s webpage.
Outcome Indicator Implementation of projects for the achievement of priority
3 will be monitored based on the following outcome indicators:
zz
the average soil fertility rate;
zz
the reduced frequency of erosion and improved soil quality;
zz
the number of tourist routes;
zz
the number of jobs;
zz
the development of leisure zones; and,
zz
the number of events organised in the field of tourism.
Impact indicators Implementation of projects focused on priority 3 will be evaluated based on the following impact indicators:
zz
the volume of production (regional GAV);
zz
employment ratio; and,
zz
the value added in the tourism sector.

Monitoring, reporting, and
evaluation
Monitoring and evaluation (M&E) will be carried out, both at the individual
projects level and at the level of the regional Strategy as a whole.
The Regional Development Agency (RDA) will report on the projects funded
through the National Fund for Regional Development (NFRD) both to the Regional
Development Council and the Ministry for Construction and Regional Development
(MCRD). The RDA will produce Quarterly Reports containing information on project
implementation. Six-monthly reports to the Regional Development Councils will also
address progress in the implementation of the RDS. An annual report on the implementation of the ROP will be prepared by the RDA at the end of each financial year.
Each project funded by the NFRD, and included in the Single Programming Document, will include in the project documentation:
zz
the overall objectives of the project, in terms of national objectives for regional development as contained in the NDS;
zz
the contribution of the project to the goals of the NSRD and the priorities of
the RDS;
zz
the immediate outputs of the project;
zz
the activities to be carried out to achieve those outputs; and,
zz
the inputs required.
This information will form the basis for identification of relevant indicators for
monitoring and evaluation.
The RDA will track the progress of projects on a monthly basis. A Quarterly Report
on each project will be submitted to the RDA on overall implementation and agreed
output, outcome, and impact indicators. The aggregation of these reports will form
the basis for the six-monthly and annual reports both to the Regional Development
Councils and to the MCRD.
The RDA is responsible for reporting in the ROP of this Strategy. The ROP contains
both qualitative and quantitative indicators. Qualitative indicators - which are largely process indicators (that is, whether an action has been carried out or not) - will be
monitored by the RDA. Quantitative indicators tracking progress in the implementation of the ROP will be developed from the information on projects collated by
the RDA. The MCRD will report information on trends in economic conditions in the
region, based on data provided by the National Bureau for Statistics. This information will be passed on to the RDA for inclusion in the six-monthly reports made by
the RDA.
In addition to regular reporting on progress, every project should submit a detailed end-of-project report; this assesses the overall success of the project, reports
on specific outcome and impact indicators, and identifies the longer-term impact
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of the project once implementation is complete. Evaluation studies will be carried
out for larger projects, which could include a range of appropriate methodologies,
including participatory surveys of beneficiaries on the value of project outcomes.
For a proportion of large projects, particularly where benefits are anticipated to be
both long-term and widespread, the RDAs will organise impact assessments at an
appropriate period after the project is completed. Funds to do this will be incorporated into the budget of the project.
The RDAs will also carry out periodic perception surveys for the Regional Development Council, in order to assess how the activities of the Council itself, and
the progress in the RDS are perceived by the local population. The results of these
surveys will be reported as part of the Quarterly Reports, and be presented as a
stand-alone report to the Regional Development Council.
Reporting on the RDS is part of an overall monitoring and evaluation (M&E) system that includes the NSRD and the NDS. The M&E system will be developed in a
way that is consistent with government reporting on the NDS.
The ROP covers a three-year period. As the ROP evolves over time, the M&E system will be updated in accordance with the ROP.

Resources and financing
framework
Existing financing commitments
The financing needs
Although the financing needs of all potential development projects are enormous,
the public resources available for the implementation of such projects are limited.
The SRD RDS has restricted itself to three priorities with the greatest impact on the
social and economic development of the region. However, the measures included in
the RDS can be implemented on a smaller or wider scale, depending on the volume
of resources that can be directed towards the implementation of regional projects
and the capacity to capitalise on the available funds. In this context, the financing
needs for each priority should be calculated, together with the available funding.
In this context, financing needs and expected sources of priorities’ funding will be
calculated when specific projects are identified and included in ROPs.
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Sources of financing
The National Fund for Regional Development
According to the Law on Regional Development in the Republic of Moldova dated
28 December 2006, the main source of financing for programmes and projects focused on the achievement of the regional development objectives is the National
Fund for Regional Development (NFRD). The NFRD is sourced from the annual allocations from the state budget, as a specific allocation to support regional development
policy. The NFRD amounts to at least 1% of the state budget revenues. The NFRD
can attract other financial resources from the public and private sectors at local, regional, national, and international levels, as well as the support offered by bi-lateral
and multi-lateral donors, including European Union assistance programmes.
The NFRD includes funds for all development regions. According to Law No. 438XVI, the distribution of the funds by region will be based on the principle of priority allocation to the disadvantaged areas from the development regions. At the
same time, the allocation of resources will depend on the quality of the submitted
projects.

Other public sources
In order to finance the priorities in the RDS, other public sources can also be
used.
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External assistance
An important source of financing for regional development projects can be the
assistance provided by external donors, through cooperation programmes with the
government, and also through programmes available to regional and local authorities. Along with the creation of the institutional and strategic regional development
framework and the practical implementation of regional development policies, external donors could contribute by providing assistance in the form of direct budget
support to the NFRD. The mobilisation of additional resources directly into the NFRD
will depend on the efficiency and effectiveness of the NRFD’s implementation, and
the quality of the identified regional development projects.
In addition, many of the external assistance programmes and projects implemented in cooperation with the government have a regional or local dimension.
For example, projects focused on the rehabilitation of social infrastructure, water
and sanitation systems, roads are implemented in many localities and regions. The
RDAs can play an important role in mapping the external assistance projects, and
in identifying the sectors and localities into which external funds can be directed in
future, according to the priorities identified in the RDS.
The regional authorities can also directly access funds from cross-border cooperation programmes. Currently, two major programmes can be accessed at the moment:
zz
the Joint Operational Programme Romania–Ukraine–Moldova, 2007–13 (€127
million – EU contribution1); and,
zz
the Black Sea Basin Programme (€17 million).2
The cross-border cooperation programmes envisage the establishment of a partnership with stakeholders in Romania, as well as co-financing 10% of the cost of the
selected project.

Annex A: Network of communities
and distribution of the population
by district
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Other sources
The regional and local authorities will undertake efforts for the mobilisation of
other sources, including private resources for the financing of regional development projects.

1

2
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Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Moldova, 2007–13, http://www.ro-ua-md.net/
index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=57
Black Sea Basin Programme, http://www.blacksea-cbc.net/index.php?page=PROGRAMME_
OVERVIEW
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Annex B: Location of economic
sectors

