
 

 
 
 
 

 

 Plan de Acţiuni privind implementarea  

Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2013-2015 

Nr. Acțiuni 
Termen de 

rezolvare 

Instituțiile 

responsabile 
Rezultat Indicatori de progres 

 

Obiectiv 1:   Perfecționarea cadrului legal și normativ în domeniul dezvoltării regionale  

 

1.1 Elaborarea propunerilor pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind 

dezvoltarea regională în RM 

2013,  

Trim. IV 

MDRC  Legea privind dezvoltarea  regională 

modificată cu toate propunerile și 

obiecțiile adoptată de Parlament . 

Lege modificată și adoptată 

1.2 Revizuirea cadrului legislativ în domeniul 

planificării teritoriale și corelarea acestuia cu 

politicile de dezvoltare regională 

2013 MDRC Cadrul legislativ adoptat conform 

legislației în vigoare 

Propunerile de modificare și completare 

elaborate 

1.3 Elaborarea propunerilor pentru modificarea și 

completarea HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire 

la măsurile de realizare a Legii nr. 438 din 

28.12.2006 privind dezvoltarea regională în RM 

2014 MDRC HG actualizată și aprobată HG actualizată și aprobată  

1.4 Elaborarea cadrului conceptual de realizare a 

politicii de dezvoltare regională în Regiunile de 

Dezvoltare Chișinău, UTA Găgăuzia, Transnistria 

2014 MDRC Cadrul conceptual (metodologia) de 

conlucrare elaborat și aprobat  

Cadrul conceptual aprobat  

1.5 Evaluarea Manualului Operațional al FNDR și 

prezentarea propunerilor de modificare 

2014 MDRC și ADR 

urile  

Manualul Operațional actualizat în 

conformitate cu modificările introduse 

în Regulament 

Manualul Operațional al FNDR actualizat  în 

concordanță cu modificările introduse în 

regulamente 

1.6 Actualizarea Manualului Operațional al ADR și 

prezentarea propunerilor de modificare 

2014 MDRC  Manualul Operațional al ADR 

actualizat în conformitate cu 

modificările introduse în Regulament 

Manualul Operațional al ADR actualizat  în 

concordanță cu modificările introduse în 

Regulament 

1.7 Ajustarea prevederilor politicii de dezvoltare 

regională, bazate pe principiile de dezvoltare a UE 

2015 MDRC Realizarea activității la fiecare etapă de 

modificare a actelor legislative și 

normative  

 

Realizarea activității la fiecare etapă de 

modificare a actelor legislative și normative 
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1.8 Asigurarea creării cadrului optim de regionalizare a 

serviciilor de utilitate publică 

2013-2015 MDRC, CS, 

ADR, APL 

Servicii regionalizate Numărul de servicii regionalizate 

Obiectiv 2:   Susținerea dezvoltării durabile a regiunilor și  asigurarea unui sistem urban policentric 

2.1 Elaborarea cadrului strategic pentru realizarea 

politicii publice cu privire la Dezvoltarea urbană 

echilibrată 

2015 MDRC Cadrul strategic elaborat și aprobat Numărul de orașe identificate 

2.2 Corelarea politicilor sectoriale în vederea 

prioritizării activităților de planificare și dezvoltare 

în orașele poli de creștere  

2014 MDRC Evaluarea gradului de corelare a 

politicilor sectoriale  

Numărul de politici elaborate 

2.3 Revizuirea cadrului legislativ în domeniul 

planificării teritoriale și corelarea acestuia cu 

politicile de dezvoltare regională 

2013 MDRC Cadrul legislativ adoptat Elaborarea propunerilor de modificare și 

completare a cadrului legislativ 

2.4 Elaborarea criteriilor şi metodologiei de selectare și 

promovare a  polilor de dezvoltare 

2013-2014 MDRC Criteriile şi Metodologia de selectare și 

aprobate  

Numărul localităților selectate ca potențiali poli 

de dezvoltare 

2.5 Asigurarea creării un cadru regulatoriu optim 

pentru atragerea programelor și proiectelor 

investiționale în orașele identificate 

2013-2015 MDRC, ME, 

CS, APL, ADR 

Cadrul regulatoriu elaborat și aprobat Numărul de documente elaborate 

Obiectiv 3:    Consolidarea capacităților instituțiilor de dezvoltare regională în toate regiunile țări 

3.1 Elaborarea unui Plan comun de activități cu privire 

la corelarea politicilor sectoriale și naționale 

2013-2015 CS, MDRC, 

APL, ADR 

Planul comun de activități cu privire la 

corelarea politicilor sectoriale și 

naționale 

Numărul de activități desfășurate  

Numărul de documente corelate 

3.2 Inițierea constituirii CRD și ADR în UTAG, 

Transnistria și municipiul Chișinău 

2015 MDRC CDR și ADR urile create pentru 

regiunile de dezvoltare  

 3 CRD  

 3 ADR 

3.3 Elaborarea mecanismelor de realizare a politicii de 

dezvoltare regională în localitățile din Zona de 

securitate 

 

2013 

Trim. IV 

MDRC și ADR 

urile 

Mecanismul elaborat. Planul de acțiuni 

cu privire la realizarea activităților în 

Zona de securitate aprobat   

Mecanismul elaborat. Planul de acțiuni cu 

privire la realizarea activităților în Zona de 

securitate aprobat   
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3.4  Elaborarea planurilor anuale de instruiri, în baza 

raporturilor anuale de evaluare  

Anual MDRC și ADR 

urile  

Planuri anuale de instruiri elaborate Planuri anuale de instruiri  

3.5 Optimizarea cadrului de funcționare a CRD  2013-2014 MDRC și ADR Cadrul de funcționare evaluat și 

aprobat 

Aprobarea modificărilor efectuate în 

conformitate cu legislația în vigoare 

3.6 Organizarea sesiunilor de training pentru CRD și 

ADR  

2013 MDRC și ADR 

urile 

Membrii CRD și ADR instruiți  Numărul participanților 

Numărul de sesiuni  

3.7 Organizarea vizitelor de studiu a colaboratorilor 

MDRC, ADR și a membrilor CRD  și a CNCDR în 

alte țări pe domenii similare dezvoltării regionale 

2013-2015 MDRC Preluarea cunoștințe, experiențelor și a  

bunelor  practici.   

Numărul participanților la vizitele de studiu 

Numărul de vizite 

3.8 Promovarea politicii DR prin includerea în 

curriculumul instituțiilor superioare de învățămînt a 

domeniului dat 

2013 MDRC, MEd și 

AAP 

Elaborarea curriculumului Numărul de persoane participante la studii 

3.9 Organizarea campaniilor de conștientizare 2013-2015 MDRC, ADR Campanii desfășurate 
Numărul de localități implicate 

Numărul de activități desfășurate 

 

Obiectiv 4:  Diminuarea disparităților locale, inter- și intra- regionale  

 

4.1 Analiza nivelului și cauzelor disparităților inter- și 

intra- regionale. 

2014-2015 MDRC, ADR Studiu elaborat Numărul de mese rotunde 

Numărul de date acumulate  

4.2 Elaborarea unui Plan de activități comune în 

vederea identificării mecanismelor de diminuare a 

disparităților inter și intra regionale 

2013-2015 MDRC Planul de acțiuni aprobat Planul de acțiuni aprobat 

4.3 Organizarea discuțiilor publice , meselor rotunde cu 

participarea actorilor regionali și locali pe tematici 

legate de impactul politicii de dezvoltare regională 

asupra dezvoltării economice și sociale a regiunilor. 

2013 -2015 MDRC și ADR 

urile 

Implicarea mai largă a actorilor 

regionali și locali în implementarea 

politicii de dezvoltare regională. 

Numărul de evenimente organizate 

Numărul de participanți 

4.4 Asigurarea condițiilor de majorare a numărului de 

proiecte regionale calitative cu impact pozitiv 

asupra dezvoltării antreprenoriatului și businessului 

mic si mijlociu în regiuni. 

2013-2015 MDRC, ME și 

ADR urile 

Creșterea ponderii proiectelor orientare 

asupra facilitarea dezvoltării 

economice. 

Numărul de proiecte implementate  în domeniul 

economic 

4.5 Elaborarea mecanismelor stimulatorii pentru 

extinderea parteneriatelor inclusiv public-privat 

2013 -2014 MDRC, ME și 

ADR 

Mecanismele elaborate pentru 

extinderea parteneriatelor 

Numărul actorilor regionali și locali implicați în 

implementarea SNDR și SDR 
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întru asigurarea durabilității dezvoltării economice, 

și competitivității.  

4.6 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

în vederea diminuării disparităților inter și intra 

regională 

2013-2015 MDRC, ADR Numărul de proiecte implementate în 

regiuni 

Impactul obținut  

4.7 Acordarea suportului pentru APL în procesul de 

identificarea a necesităților de dezvoltare a 

regiunilor 

2013-2015 MDRC, ADR, 

APL 

Lista proiectelor identificată 

 

Numărul conceptelor de proiect elaborate și 

numărul de domenii identificate 

4.8 Dezvoltarea statisticii regionale şi crearea 

sistemului durabil de menținere a statisticii 

regionale 

 

2013-2014 MDRC, ME și 

BNS 

Statistica regională dezvoltată și 

funcționalitatea sistemului statistic 

Numărul indicatorilor statisticii regionale 

Statisticile regionale publicate în anuarele 

statistice 

4.9 Crearea cadrului regulatoriu de funcționare 

instrumentelor cu privire la “observatorul în 

teritoriu” 

2013 MDRC și ADR Realizarea activităților conform 

legislației 

Realizarea activităților conform legislației 

4.10 Elaborarea  metodologiei de creare și dezvoltarea 

clusterelor  

2014-2015 ME, MDRC Metodologia elaborată și aprobată Numărul clusterelor formate 

Obiectiv 5.  Stabilirea coeziunii teritoriale și de prevenire a proceselor de marginalizare a zonelor defavorizate 

5.1 Promovarea principiilor de cooperare 

intermunicipală în cadrul politicii de dezvoltare 

regională 

2013-2015 MDRC, ADR Regionalizarea proiectelor, diminuarea 

disparităţilor 

Număr de APL-uri implicate în Cooperări 

Interrmunicipale, Număr Memorandum semnate 

5.2 Elaborarea Ghidului cu privire la cooperarea inter 

municipală  

2014 MDRC, MM, 

ME, MTID, CS 

Ghid elaborat  Ghid aprobat 

5.3 Desfășurarea Apelurilor de propunere de proiecte 

pentru identificarea proiectelor care vor stimula 

dezvoltarea zonelor defavorizate 

În funcție de 

necesități 

MDRC, ADR, 

CRD și APL 

Instrucțiunea utilizatorilor modificată și 

aprobată 

Numărul de proiecte depuse 

Numărul de participanți 

Numărul de proiecte depuse 

Numărul de seminare organizate 

5.4 Consultarea cu APL în vederea identificării 

necesităților stringente de dezvoltare a localităților 

din zonele defavorizate întru atragerea proiectelor 

investiționale din surse externe 

2013-2015 MDRC și 

partenerii de 

dezvoltare  

Numărul de mese rotunde, vizite cu 

privire la identificarea necesităților de 

dezvoltare a localităților din Zona de 

securitate 

Propuneri identificate și realizate 
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5.5 Stabilirea activităților ce vor facilita relațiile inter- 

și intra- regionale 

2013-2015 MDRC, APL, 

ADR 

Desfășurarea activităților Numărul de localități implicate 

Numărul de activități desfășurate 

5.6 Promovarea stabilirii relațiilor între localitățile 

urbane și rurale întru evitarea procesului de 

marginalizare 

2013-2015 MDRC, APL, 

ADR 

Proiecte identificate și implementate în 

comun 

Numărul de activități desfășurate 

Numărul de proiecte comune 

 

Obiectiv 6.   Elaborarea și promovarea planificării integrate și participatorii în procesul de dezvoltare regională 

 

6.1 Actualizarea documentelor de planificare strategică 

ale unităților administrativ teritoriale 

2013-2015 CS, APL Documentele actualizate și aprobate Numărul de documente actualizate și aprobate 

Numărul de raioane ce dispun de documente de 

planificare strategică 

6.2 Actualizarea listei indicatorilor de monitorizare și 

evaluare la nivel de proiecte, programe, strategii, 

regiuni și național în concordanță cu rezultatele 

implementării statisticii regionale  

2013-2015 MDRC, ADR Lista indicatorilor de monitorizare și 

evaluare la nivel de proiecte,  

programe, strategii, regiuni și național 

Număr indicatori de monitorizarea și evaluare la 

nivel de proiecte,  programe, strategii, regiuni și 

național 

6.3 Elaborarea planurilor anuale de implementare a 

SNDR 

2013,  

2014,  

2015 

MDRC, ADR Planurile anuale de implementare 

elaborate și implementate 

Numărul Planurilor anuale de implementare 

6.4 Elaborarea metodologiei și instrucțiunilor privind 

planificarea integrată 

20143 MDRC, CS Metodologia și instrucțiunile elaborate 

și aprobate 

Metodologia și instrucțiunile elaborate și 

aprobate 

6.5 Identificarea și elaborarea planurilor regionale 

sectoriale 

2014 CS, MDRC, 

APL, ADR 

Planuri regionale sectoriale elaborate Numărul planuri regionale sectoriale elaborate 

Numărul de proiecte integrate identificate în 

planuri 

6.6 Elaborarea rapoartelor privind rezultatele 

implementării proiectelor, politicii regionale la 

nivel de regiuni și la nivel național 

2013-2015 

(în 

conformitate 

cu graficul 

stabilit) 

MDRC, ADR Rapoartele privind rezultatele mersului 

implementării proiectelor, politicii 

regionale la nivel de regiuni și național 

pregătite 

Număr de rapoarte privind rezultatele mersului 

implementării proiectelor, politicii regionale la 

nivel de regiuni și național 

6.7 Corelarea interministerială a activităților în 

procesul de identificare și selectare a proiectelor în 

regiuni 

2013 CS, MDRC, 

ME, MF, MM, 

MTID, MAIA 

Elaborarea unui portofoliu de proiecte, 

identificate conform criteriilor de 

planificare integrată  

Numărul de activități comune identificate 

Numărul de ședințe desfășurate 

Numărul de proiecte identificate 


