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Membrii Consiliului Naţional de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale s-au întrunit în cadrul unei 

şedinţe        

Membrii Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

(CNCDR) s-au întrunit, la data de 03 martie 2011, în cadrul unei şedinţe 

pentru a discuta despre utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului 

Naţional pentru Dezvoltarea Regională (FNDR) în anul 2010. În cadrul 

întrevederii Ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, Dl. Marcel 

Răducan, a specificat că din suma totală de 160 mln lei predestinaţi 

dezvoltării regionale în anul 2010, 50 milioane lei au fost alocaţi pentru 

ajutorarea sinistraţilor din localităţile Cotul Morii, Nemţeni şi Obileni din 

raionul Hînceşti, iar alte circa 111 mln. lei nu au fost valorificate din 

motivul că procesul de implementare a proiectelor selectate în apelul lansat 

de MDRC a început la finele anului 2010, cînd s-a încheiat anul bugetar.                                                                                

(Continuare pag. 2) 
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Pe parcursul discuţiilor reprezentanţii Ministerului Finanţelor au comunicat că în conformitate cu 

legislaţia ţării banii FNDR care nu au fost valorificaţi în anul trecut nu pot fi transferaţi pentru 

implementarea proiectelor în anul curent, iar finanţarea proiectelor 2010 va avea loc din banii alocaţi în 

2011. 

Astfel, cei prezenţi au convenit ca din cei 163 mln lei alocaţi în 2011 pentru dezvoltarea 

regională, 134 mln lei vor fi gestionaţi pentru proiectele implementate în 2010, iar diferenţa de suma va 

fi alocată altor proiecte ce vor fi aprobate spre finanţare într-o ulterioară şedinţă a consiliului. 

De asemenea, s-a mai convenit asupra creării unui grup de lucru în componenţa căruia să se 

regăsească reprezentanţii MDRC, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Economiei care vor analiza 

situaţia financiară a proiectelor şi în cazul în care vor constata că au existat economii, urmează ca acele 

mijloace financiare să fie incluse de asemenea în suma destinată proiectelor ce vor fi implementate în 

2011. 

www.mcdr.gov.md 

În Regiunea Sud a fost organizat seminarul privind „Cadrul strategic 

regional al gestionării deşeurilor” 

 
Dl. Gheorghe Şalaru, ministrul Mediului 

La data de 11 martie 2011, în 

oraşul Cimişlia, cu sprijinul 

acordat de Agenţia de Dezvoltare 

Regională SUD a fost organizat 

seminarul privind „Cadrul strategic 

regional al gestionării deşeurilor în 

Regiunea Sud". Seminarul  

reprezintă o continuare a 

activităților lansate anterior în 

cadrul proiectului „Guvernarea 

deşeurilor - IEVP Est" finanţat de 

UE cu privire la elaborarea 

Strategiei privind gestionarea 

deşeurilor pentru Regiunea de 

Dezvoltare Sud a Republicii 

Moldova. 

 În discursul sau, dl. Gheorghe ŞALARU, ministrul Mediului a subliniat faptul că în scopul 

asigurării protecţiei mediului, Ministerul elaborează actualmente proiectul Strategiei naţionale privind 

managementul deșeurilor, care  propune  implementarea a unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, 

eficient din punct de vedere ecologic şi economic, ceea ce implică o soluţionare a gestionării tuturor 

categoriilor de deşeuri la nivel naţional şi local. Aceste aspecte ce ţin de dezvoltarea unui cadru 

instituţional inter-raional, care să poată planifica, gestiona şi integra într-un singur sistem problemele 

Activităţi curente 
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deşeurilor concomitent cu dezvoltarea economică şi socială a regiunii au stat la baza abordării regionale 

în planificarea strategică a gestionării deşeurilor din documentul Strategiei. 

În contextul celor menţionate, a adăugat Dl Ministru,  solicităm implicarea activă a autorităților publice 

locale în definitivarea locaților pentru amenajare a depozitelor intercomunale pe termen scurt (următorii 

5 ani), pentru  fiecare raion să funcționeze  între 5 şi 7 depozite de deșeuri (1 în mediul urban şi restul în 

mediul rural). Pe termen mediu (următorii 10 ani),  propunem ca numărul depozitelor să se  reducă la 

aproximativ 3/raion (1 in mediul urban si 2 in mediul rural),  ca pe  termen lung (următorii 15 ani), 

numărul depozitelor să ajungă la  3  depozite pe regiune, construite  în conformitate cu principiile 

ierarhiei deşeurilor, crearea capacităţilor de colectare şi investiţii în infrastructura de gestionare a 

deşeurilor care întruneşte standardele internaţionale.  

La finele seminarului, participanţii au inițiat discuții despre amenajarea unor depozite intercomunale și 

dezvoltarea capaciților instituţionale la nivel regional pentru asigurarea funcţionaliății sistemului de 

gestionare a deşeurilor. Partcipanții au confirmat necesitatea  regionalizării serviciilor de salubritate în 

scopul eficientizării acestor servicii, precum și pentru atragerea investițiilor în acest sector. Pe parcursul 

următoarelor luni va fi elaborat și discutat cu autoritățile fiecărui raion planul de amenajare a depozitelor 

intercomunale și  închiderea gunoiștelor ilegale. 

Vă reamintim că Proiectul „Guvernarea deşeurilor - IEVP Est", finanţat de UE  în cadrul 

Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), are ca obiectiv, prin cooperarea tehnică şi 

sprijin să asiste ţările partenere din regiune, în eforturile lor de a reduce riscurile generate de gestionarea 

necorespunzătoare a deşeurilor, care astfel  creează  riscuri de poluare a mediului şi resurselor naturale în 

comunitate. 

  Proiectul este implementat de consorţiu condus de Eptisa (Companie Spaniolă internaţională de 

consultanţă). Alţi membri ai consorţiului sunt Project Management Group (Irlanda), Fichtner (Germania), 

PlanMiljo (Danemarca), Centrul Regional de Mediu pentru Caucaz (Georgia), şi Wasteaware (Marea 

Britanie). 

Persona de contact: Dna Tatiana Ţugui (ttugui@eptisa.com) coordonator de proiect în Moldova.  

str. Cosmonăuţilor 9, Birou 736, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova Tel/Fax:(+373 22) 22-25-42, 

www.wastegovernance.org 

 

În Republica Moldova clădirile consumă 45% din totalul consumului de energie, ceea ce este de 2 

ori mai mult decît cerinţa minimă pentru clădirile noi în ţările europene. Pentru sporirea eficienţei 

energetice a clădirilor Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a iniţiat un număr de activităţi 

importante şi complexe pentru armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul construcţiilor cu 

standardele europene. 

Astfel, în perioada 24 - 25 martie 2011 a fost organizat seminarul cu tematica „Cadrul  nou de 

reglementare a eficienţei energetice a clădirilor", care are drept scop armonizarea legislaţiei Republicii 

Moldova la standardele europene pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică în sectorul construcţiilor. 

SEMINAR: „CADRUL NOU DE REGLEMENTARE A EFICIENŢEI 

ENERGETICE A CLĂDIRILOR“ 

mailto:ttugui@eptisa.com
http://www.wastegovernance.org/
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Pentru a beneficia de experienţa ţărilor europene în implementarea Directivei europene privind 

performanţa energetică a clădirilor, ministerul a iniţiat Proiectul internaţional "Îmbunătăţirea cadrului de 

reglementare a eficienţei energetice în sectorul construcţiilor", cu sprijinul Fondului de acţionari al Băncii 

Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

 

 
                www.adrsud.md 

 
 

În cadrul proiectului au fost elaborate regulamente, metodologii, manuale pentru ingineri şi soft-

uri pentru certificarea energetică a clădirilor şi inspecţia cazanelor şi a sistemelor de încălzire. 

Recomandările şi primele proiecte ale acestor documente vor fi prezentate în cadrul seminarului. 

Premisele care necesită sporirea eficienţei energetice a clădirilor sunt: Moldova nu dispune de 

resursele energetice proprii şi este importator al acestora. În acest context, reducerea consumului de 

energie este unul din mecanismele de asigurare a securităţii energetice a republicii, iar sectorul 

construcţiilor, de unul singur, poate atinge peste jumătate din ţinta naţională de economii stabilită în 

mărime de 20% către anul 2020. De asemenea, preţurile la resursele energetice sunt în creştere 

permanentă, capacitatea de plată a populaţiei, însă, este insuficientă. Un alt motiv sunt evaluările recente 

care au demonstrat că potenţialul de reducere a consumului de energie în clădiri constituie 30% - 50% din 

consumul actual, iar necesarul de investiţii pe 1 m
2
 în scop de reabilitare termică constituie - 40-50 

Euro/m
2
. 

În continuare MDRC va iniţia elaborarea Legii privind performanţa energetică a clădirilor, cu 

suportul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (în prezent are loc preselecţia consultantului 

internaţional); adoptarea a peste 100 standarde europene în domeniul eficienţei energetice a clădirilor şi 

proiectării sistemelor inginereşti (încălzire, alimentare cu apă caldă, iluminare, ventilare, condiţionare); 

va armoniza documentele normative în construcţii cu standardele europene; va crea cadrul instituţional şi 

infrastructura necesară pentru certificarea energetică a clădirilor, precum şi va elabora şi implementa 

programele de reabilitare termică a clădirilor existente. 

Pentru a transpune directiva europeană este necesar de a consolida eforturilor autorităţilor publice, 

mediului de afaceri, cetăţenilor, instituţiilor financiare şi a donatorilor străini pentru a crea condiţii şi 
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mecanisme eficiente de implementare a proiectelor investiţionale în domeniul eficienţei energetice a 

clădirilor. 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova şi 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România la o nouă rundă de 

negocieri 

  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

din Republica Moldova (MDRC) şi Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) din 

România s-au întîlnit la data de 24 martie curent, 

într-o nouă rundă de negocieri privind 

implementarea programului de asistenţă tehnică şi 

financiară în baza unui ajutor financiar 

nerambursabil în valoare de 100 milioane euro 

acordat de România Republicii Moldova semnat la 

Bucureşti, la 27 aprilie 2010. 

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM, Dl. Marcel Răducan a specificat că în 

cadrul întrevederii a fost găsit numitorul comun asupra chestiunilor de principiu pentru regulament, după 

care vor fi implementate ideile ce au fost transpuse în acord. De asemenea, ministrul şi-a exprimat 

gratitudinea faţă de partea română care a răspuns prompt la apelul nostru, şi în vara anului 2010, o parte 

din destinaţia acordului a fost redirecţionată către sinistraţii din raionul Hînceşti, menţionînd că în acest 

sens a fost semnat Protocolul Adiţional la Acord semnat la 23 septembrie 2010 care prevede un nou 

domeniu  cel de „asistenţă umanitară, acordată în cazul unor situaţii de urgenţă".  

Dl. Răzvan Murgeanu, Secretar de Stat al Dezvoltării Regionale şi Turismului al României, a 

comunicat că dorinţele părţii române în procesul de implementare a acordului coincid cu cele europene, 

astfel, ei ar dori o transparenţă totală şi derularea acţiunilor practice într-o continuitate fără ambiguităţi. 

Vizita oficială a MDRT a fost  structurată în două părţi, în prima jumătate a zilei au fost discutate 

aspectele practice privind implementarea Acordului, clarificarea rolurilor, adoptarea regulamentului 

(Cererea de finanţare, bugetul, cheltuieli eligibile/neeligibile, depunerea proiectelor, eligibilitate, 

selectare, etc). În cadrul dialogului reprezentanţii ministerului moldovean au conchis că pentru 

impulsionarea implementării acordului este necesar de a elabora Ghidului Aplicantului (cu specificarea: 

termenilor, buget, anexa la buget, costuri eligibile), precum şi elaborarea, aprobarea Regulamentului de 

implementare a programului de asistenţă tehnică şi financiară (cu specificarea: instituţiilor responsabile, 

procedurilor de raportare, prevederea finanţării secretariatului tehnic RM).  În a doua parte a consultărilor 
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au fost invitaţi reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului 

Educaţiei şi Ministerului Finanţelor pentru a-şi expune poziţiile.       

25 martie 2011 

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

Dezvoltarea regională – parte componentă a Acordului de Asociere RM – UE  

 

Dezvoltarea regională este unul din 

domeniile incluse în procesul de negocierile 

privind semnarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova şi UE. În cadrul primei 

runde de negocieri domeniul dezvoltare 

regională a fost inclus la compartimentul 

„Cooperare sectorială", aici mai fiind 

identificate şi alte 7 domenii de interes 

public unde sunt necesare eforturi de 

reformare şi dezvoltare. 

Pentru a delibera şi a aproba recomandările privind elaborarea poziţiei de ţară a Republicii 

Moldova în problema dezvoltării regionale în contextul negocierii Acordului de Asociere cu UE  s-a 

organizat, ieri, o întrunire a grupului de lucru Agricultură şi dezvoltare Regională.          

În cadrul dialogului viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, dl. Veaceslav Guţuţui a 

nominalizat colaborarea cu partenerii europeni în domeniul elaborării primului proiect a poziţiei de ţară a 

Republicii Moldova în problema dezvoltării regionale ca fiind una eficientă. Dînsul a menţionat că părţile 

au convenit să coopereze în domeniul dezvoltării regionale care are drept scop dezvoltarea economică 

durabilă a întregului teritoriu al ţării noastre prin diminuarea dezechilibrului în dezvoltarea economică 

dintre localităţi.          

Totodată, viceministrul a specificat şi principiile în baza cărora părţile vor colabora: parteneriatul 

între toate părţile implicate în domeniul dezvoltării regionale; descentralizarea procesului de luare a 

deciziilor, de la nivelul central/guvernamental spre cel al comunităţilor regionale; cofinanţarea prin 

contribuţia financiară a părţilor implicate în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională. 

        Dna Valentina Pleşca, directorul direcţiei generale dezvoltare regională din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a comunicat recomandările din partea ministerului: consolidarea 

cadrului legislativ şi normativ prin armonizarea acestuia la standardele UE în domeniul politicii de 

dezvoltare regională; consolidarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale instituţiilor naţionale şi 

regionale. De asemenea, Valentina Pleşca a menţionat necesitatea intensificării cooperării interegionale, 

interne şi internaţionale, a celei transfrontaliere, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la 
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structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, 

în scopul realizării unor proiecte de interes comun.          

Menţionăm, că evenimentul a fost organizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul" 

în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.     

MDRC şi GIZ au facut totalul activităţilor primului an al Proiectului 

“Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” 

              

Comitetul director al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica 

Moldova", proiect implementat cu suportul Agenţiei de Cooperare a Germaniei (GIZ) şi reprezentanţii 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) s-au reunit la data de 31 martie 2011, într-o 

şedinţă pentru a evalua rezultatele activităţilor implementate în cadrul proiectului pe parcursul anului 

2010, precum şi pentru a trasa principalele obiective în 2011.           

Dl. Veaceslav Guţuţui, viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor a comunicat în 

mesajul de salut că datorită partenerilor germani, a Guvernului României locuitorii s. Roşu din raionul 

Cahul şi c. Costeşti, raionul Rîşcani, vor beneficia de construcţia sistemului de apă şi canalizare. De 

asemenea, alte şapte localităţi din raioanele Şoldăneşti şi Rezina vor beneficia de construcţia sistemului 

integrat de management al deşeurilor solide. Iar în or. Orhei şi c. Tătărăuca Veche (Soroca) vor fi 

implementate proiecte legate de eficienţa energetică. Viceministrul a mulţumit partenerilor germani 

pentru interesul manifestat faţă de îmbunătăţirea serviciilor publice locale în ţara noastră, pentru asistenţa 

tehnică şi suportul financiar acordat, dar şi pentru instruirea continuă a reprezentanţilor ministerului şi 

agenţiilor de dezvoltare regională.           



8 
 

Dl. Philipp Johannsen, manager de ţără GIZ şi directorul proiectului „Modernizarea Serviciilor 

Publice Locale în Republica Moldova", a menţionat că parteneriatul cu MDRC este foarte strîns, 

deoarece ministerul este principala instituţie asociată conceptual proiectului. De asemenea, directorul a 

comunicat că obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta capacitatea instituţiilor publice şi a 

furnizorilor de servicii în vederea îmbunătăţirii accesului de servicii publice de calitate pentru populaţie.       

Pe parcursul şedinţei consultanţii proiectului au vorbit detaliat despre proiectele implementate în 

localităţi, prezentînd obiectivele generale, bugetul proiectului, scopul şi impactul acestuia asupra 

populaţiei.           

În anul 2011 Comitetul director al proiectului a decis ca membrii să se întrunească trimestrial 

pentru a discuta evoluţia activităţilor şi derularea ulterioară a acestora. Totodată, vor strădui asupra 

colaborării mai eficiente între Agenţia de Cooperare a Germaniei şi Congresul Autorităţilor Publice 

Locale (CALM).   

 

Echipa ADR Sud Vă felicită cu sosirea Sfintelor Sărbători de Paşti ! 
 

 

 

Buletinul informativ este elaborat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, 

care este o instituţie publică necomercială, creată pentru implementarea 

obiectivelor de dezvoltare regională. 
 

Pentru informaţii detaliate contactaţi: 

Viorica Cecan, specialist în comunicare 

Tel.: (0241) 26286 

E-mail: office@adrsud.md 

www.adrsud.md 
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