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SUMAR EXECUTIV: 
 
 Prezentul Raport cuprinde activităţile realizate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor pentru perioada anului 2011. 

 Competenţele funcţionale ale Ministerului în perioada de referinţă au fost 
focusate spre realizarea priorităţilor Guvernului Republicii Moldova expuse în 
principalele documente de politici (Strategia Naţională  de Dezvoltare, Cadrul de 
Cheltuieli pe Termen Mediu, Planul de acţiuni şi Programul de activitate a 
Guvernului etc.), precum şi a Planului de activitate a MDRC. 

În scopul atingerii obiectivelor pe termen mediu, Ministerul şi-a axat 
activitatea pe trei direcţii de bază: 

- Elaborarea cadrului legislativ şi normativ necesar pentru atingerea 
obiectivelor în domeniile sale de activitate; 

- Promovarea politicii statului în domeniul amenajării şi planificării 
teritoriului, arhitecturii, proiectări, urbanismului, construcţiei, producerii 
materialelor de construcţii, locuinţe şi dezvoltării regionale; 

- Colaborarea şi cooperarea cu organismele internaţionale şi cu guvernele 
altor ţări în domeniul său de activitate. 
 

Principalele rezultate obţinute în realizarea politicii în domeniile ce ţin de 
competenţa Ministerului: 
• Elaborarea şi aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică pentru 

perioada 2012-2014 
• Elaborarea  şi  promovarea  actelor  legislative  şi  normative  în  domeniul 

locuințelor,  salubrizării  localităților,  normativelor  tehnice,  proiectelor 
de programe ce țin de domeniu 

• Elaborarea (Fazei a II) a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru 
păturile socialmente vulnerabile 

• Elaborarea propunerilor de proiecte investiţionale privind atragerea 
investiţiilor în domeniul salubrizării, reabilitării fondului locativ existent, 
finalizarea construcţiei locuinţelor începute 

• Monitorizarea funcţionării sistemului de acreditare şi certificare în 
construcţii 

• Monitorizarea pregătirii către sezonul rece a fondului locativ 
• Organizarea şi desfăşurarea procesului de atestare tehnică-profesională a 

specialiştilor cu activităţi în construcţii 
• Asistenţa agenţiilor de dezvoltare regională în indentificarea proiectelor de 

dezvoltare regională 
• Implementarea mecanismelor de finanţare a dezvoltării regionale 
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• Cooperarea cu partenerii de dezvoltare 
• Tratate, Convenţii, Acorduri Internaţionale 
• Integrare Europeană 
• Cooperare tehnică cu organisme internaţionale 

 
Explicații la rapoartele despre executarea bugetului (pe compartimente) 

Darea de seamă în perioada de referinţă este alcătuită din  bilanţul Aparatului 
Ministerului, Inspecţia de Stat în Constructii,Serviciul National Locuinţă (în proces 
de lichidare) , care în anul 2011 nu a fost finanţat din bugetul de Stat.  

Venituri în sumă de 1,0 mii lei au fost înregistrate la contul mijloacelor 
speciale. 

Cheltuielile efective, pentru perioada dată constituie 122539,4 mii lei, inclusiv 
investiţii capitale- 66646,4 mii lei, cheltuieli de casă 138823,2 mii lei, inclusiv 
investiţii capitale 83204,4.0 mi lei, planul precizat pentru perioada de gestiune cu 
investiţii capitale fiind de 258344,8 mii lei.Executarea bugetului în general pe 
Minister este de 53,7% la 01.10.2011, şi la investiţii capitale – 73,6 %. Executarea 
bugetului pe întreţinerea aparatului constitue 97,5%.   

Cheltuielile au fost efectuate conform planului precizat. 
 
Explicații la raportul pe programe (realizarea indicatorilor de performanță) 

 În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nu au fost 
alocaţii bugetare pe programe. 

Explicații la rapoartele pe rețea, state şi contingente 

Schemele de încadrare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
nu au suportat o dinamică esenţială. Aparatul Ministerului , conform Hotărîrii 
Guvernului nr.662 din 10.11.2009 a fost aprobat în număr de 80 unităţi, la sfîrşitul 
perioadei de gestiune numărul total al angaja�ilor constituitd 79. 

Inspectia de Stat in Constructii la sfirsitul perioadei de gestiune are 65 
angajati, aprobate -  65 de persoane. 

Restanţele la plata salariului constituie salariul pe luna septembrie 2011 – 
452,5 mii lei. Inclusiv datoria la salariu a Serviciului Naţional Locuinţă(în proces 
de lichidare) – 26,8 mii lei.  

 
Explicații la datoriile debitoare şi creditoare 

Datoria creditoare în sumă de 3426,3 mii lei s-au distribuit în felul următor: 
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• Servicii de  telelefonie – 10,0 mii lei 
• Arenda oficiilor – 176,9 mii lei 
• Datorii salariale pe 09.2011  - 452,5 mii lei 
• Datorii la plata îndemnizaţiei de boală din contul angajatorului – 1,0 

mii lei 
• Datorii antreprenorilor la construcţia caselor sinistraţilor – 2364,7 mii 

lei 
Alte datorii - 420,2  mii lei, inclusiv, datorii ale Serviciului Naţional Locuinţă 

(în proces de lichidare) – 8,0 mii lei.  

Informație adițională 

În  perioada anului 2011 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nu 
a primit ajutoare umanitare. Bilanţul reflectă suma restanţă a ajutorului umanitar 
primit din Romînia pentru construcţia caselor de locuit din zonele inundate în vara 
anului 2010. Au fost primite materiale de construcţie în sumă de 75904,2 mii lei, 
din care în anul 2010 au fost utilizate 66151,4 mii lei. Soldul materialelor de 
contrucţii este reflectat la contul 041 „Materiale de construcţie pentru construcţii 
capitale”, în sumă de 9752,8 mii lei. Aceste operaţiuni au fost incluse în Bilanţ la 
alte componente. 

A fost efectuată transferarea cheltuielilor  pentru între�inerea Agen�iilor de 
Dezvoltare Regionala Sud, Nord �i Centru şi a proiectelor în implementare în 
sumă de 46572,4 mii lei. De menţionat că transferarea sumelor către Agenţii în 
prima decada a lunii, permanent, se efectuază cu mari întîrzieri, din motivul 
alegerii priorităţilor de finanţare de Trezoreria de Stat. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr.716 din 10.08.2010, Ministerului i-au fost 
atribuite funcţiile de „Beneficiar” la  construcţia caselor de locuit şi drumurilor în 
localităţile raionului Hînceşti, inundate în luna iulie 2010. Pentru construcţia 
caselor de locuit a sinistra�ilor din vara anului 2010 a fost transferată la data de 
01.09.2011 suma de 83204,4,0 mii lei, plan precizat a fost în mărime de 113100,1 
mii lei.Cheltuielile efective pentru construcţia caselor şi a drumurilor constitue 
suma de 66646,4 mii lei.  

În baza Acordului între Republica Moldova şi Georgia, Guvernul Georgiei a 
alocat un grant în sumă de 3702,3 mii lei, pentru construcţia a 9 case de locuit cu 3 
odăi pentru sinistraţii din vara anului 2010.  

Pe parcursul anului 2011 au fost utilizate surse financiare în sumă de 203,4 
mii lei, în acest scop.Casele au fost finisate �i se planifică transmiterea lor în 
gestiunea administraţiei publice locale.  
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Pe parcursul anului 2011 s-a conlucrat activ cu mass-media, fiind difuzate: 
- circa 220 comunicate de presă, avize, note informative despre activităţile 

desfăşurate de reprezentanţii MDRC.  
Informaţiile au fost plasate pe site-ul oficial al ministerului 

(www.mcdr.gov.md), iar ulterior preluate de portalurile de ştiri “Moldpres”, 
“Arena”, “24h”, “Adevărul”, “Publika.md”, “Ştirea zilei”, “Jurnal.md” „Infotag”; 
„allmoldova” „interlic” 

De asemenea, în baza comunicatelor de presă preluate de pe pagina web a 
MDCR au fost realizate  şi difuzate  reportaje la posturile de radio şi televiziune 
„PRIME TV”, „NIT”, „Moldova-1”, „Pro tv”, „TVC-21”,  „TV 7”, „Publika TV”, 
„Jurnal TV”; „N4”, „Radio Moldova”, „Russcaia Radio”, „Radio Noroc”, „Vocea 
Basarabiei”,  etc. 

Mai mult ca atît, la solicitarea publicaţiilor de specialitate „Stroika”, „ECO”, 
„Bussines clas”, „Новое Время”, „Молдавские Ведомости»  au fost oferite 
informaţii  cu referinţă la eficienţa energetică a clădirilor;construcţia caselor pentru 
sinistraţii din raionul Hînceşti, seminarele informative privind noile tehnologii în 
domeniul construcţiilor prezentate de companii străine, situaţia în domeniul 
construcţiilor, planul de acţiuni privind remedierea situaţie în domeniul 
construcţiei de locuinţe pentru anii 2012-2013, lansarea �i implementarea 
proiectelor de dezvoltare regională, asistenţa financiară externă pentru dezvoltarea 
regională din ţara noastră, cazurile de construcţii neautorizate şi  activităţile 
MDRC. 

Totodată, în perioada nominalizată oficialii MDRC au oferit  interviuri şi 
declaraţii de presă pentru publicaţiile „Новости Дня», „Timpul”, 
„AllMoldova.md”,, „Publika.md”, “Moldpres”, “Basa-press”, “Unimedia”, 
“Novosti Moldova”, “Infoprim-neo”, “Ştirea zilei”, “Jurnal.md” „Infotag”; 
„PRIME TV”, „NIT”, „Moldova-1”, „Pro tv”, „TVC-21”,  „TV 7”, „Publika TV”, 
„Jurnal TV”; „N4”, „Radio Moldova”, „Russcoie Radio”, „Radio Noroc”, 
„Hotnews.md”, „Ecomagazin.ro”, „ omg.md”, „Radio Briceni”, „AICI TV”, 
„Business Class” , „Panorama”, „MoldConstruct” privind proiectarea antiseismică, 
implementarea proiectului „Locuinţe sociale”, problema inundaţiilor şi construcţia 
noului sat, calitatea construcţiilor şi situaţia în domeniu, reparaţia clădirii 
Parlamentului, legislaţia în construcţii, proiectarea şi construcţia mansardelor,  
activitatea  Inspecţiei de Stat în Construcţii şi verificările efectuate de inspectori, 
expoziţia MoldConstruct 2011, eficienţa energetică, calitatea şi preţul materialele 
de construcţii, expoziţia Imobil 2011, construcţia rampelor de acces pentru tinerii 
cu dezabilităţi, construcţia caselor pentru sinistraţi şi mijloacele financiare alocate, 
situaţia construcţiilor nefinisate din ţară şi planul de acţiuni privind remedierea 
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situaţiei în domeniu, lansarea proiectelor de dezvoltare regională, eficienţa 
implementării şi beneficiarii acestora. 

CAPITOLUL I. DIRECŢIILE DE ACTIVITATE 
• Misiunea Ministerului 

 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) este organul 

central de specialitate, care elaborează şi promovează documentele de politici în 
domeniile amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, proiectării, 
urbanismului, construcţiilor, industriei materialelor de construcţie, locuinţelor şi 
dezvoltării regionale. Totodată MDRC asigură realizarea prerogativelor 
constituţionale ale Guvernului privind exercitarea conducerii generale prin 
armonizarea cadrului legal cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu, cu 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu legislaţia 
comunitară, precum şi exercită controlul de legalitate al actelor pentru realizarea 
obiectivelor în domeniile sale de activitate. 

 
• Viziunea Ministerului  

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în calitatea sa de organ 
central de specialitate, în baza principiilor ordinii de drept şi ale democraţiei, 
activează  in vederea dezvoltării durabile în domeniu, formării unui climat de 
încredere pentru cetăţeni, astfel încît, şă îndeplinească cît mai eficient obligaţiile ce 
pornesc de la aspiraţiile Republicii Moldova de a deveni membru cu drepturi 
depline al Uniunii Europene. 

• Valorile comune ale Ministerului  
Valorile comune pentru toţi angajaţii ministerului sunt: 

 profesionalismul  
 responsabilitatea 
 transparenţa 
 eficienţa 
 devotament 
 integritatea profesională  
 obiectivitatea, imparţialitatea şi egalitatea de tratament  
 orientarea spre cetăţean  
 cooperarea şi orientarea spre beneficiar/partener  
 corectitudinea şi etica profesională 
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Elaborarea şi aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică pentru 
perioada 2012-2014 

Programul de dezvoltare strategică al Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor pentru anii 2012-2014 (în continuare PDS) constituie 
principalul document de planificare managerială a activităţii instituţiei, care 
prevede misiunea, obiectivele, direcţiile de activitate şi priorităţile pe termen 
mediu, în corespundere cu documentele de politici ale Guvernului Republicii 
Moldova: Programul de activitate al Guvernului "Integrarea Europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare" 2011 - 2014, Cadrul de Cheltuieli pe Termen 
Mediu, strategiile naţionale în domeniile dezvoltării regionale şi construcţiilor, 
alte documente strategice naţionale. 

 
Rolul PDS - lui constă în reflectarea modalităţii în care Ministerul va asigura 

realizarea priorităţilor stipulate în documentele de politici publice naţionale în 
domeniul de competenţă a instituţiei, a instrumentelor de realizare a acestora, a 
instituţiilor - parteneri, deficienţelor existente în momentul de faţă şi celor 
prognozate, precum şi a mecanismelor de suprimare a acestora. Totodată, PDS - ul 
inserează şi alte angajamente şi obligaţiuni ale Ministerului, care constituie parte 
componentă a misiunii autorităţii şi sunt stipulate în diferite documente 
internaţionale, în special, cele ce derivă din documentele Uniunii Europene. 

 
În raport cu Cadrul de Buget pe Termen Mediu, PDS - ul este coroborat la 

nivelul planurilor strategice de cheltuieli. Programele din planurile strategice de 
cheltuieli se vor regăsi în PDS sau planurile anuale ale autorităţii (în cazul în care 
autoritatea participă la realizarea lor), fiind indicat rolul autorităţii la realizarea 
acestora.  

 
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 176 din 22 martie 

2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de 
dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale", întru 
organizarea şi coordonarea activităţii în acest sens, prin Ordinul Ministrului nr. 23 
din 06 aprilie 2011 s-a constituit grupul de planificare, în componenţa căruia au 
fost desemnaţi reprezentanţi ai subdiviziunilor instituţiei, astfel fiind asigurată 
participarea întregului colectiv la elaborarea PDS - lui, fiind create condiţii 
pentru consultarea şi adoptarea colegială a deciziilor pe marginea acestuia. 

PDS - ul este elaborat pentru o perioadă de 3 ani.  

De menţionat, că pentru planificarea operaţională a activităţii instituţiei se vor 
elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri concrete de realizare a PDS - lui, 
stabilind astfel un instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia.  
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CAPITOLUL III. DEZVOLTARE REGIONALĂ 
 

Activitatea a fost focusată pe atingerea scopului principal de impulsionare 
a implementării politicii de dezvoltare regională în Moldova, în conformitate 
cu priorităţile stabilite în Strategia naţională de dezvoltare pentru anii 2008-
2011 şi Programul Guvernului de stabilizare şi relansare economică a ţării pe 
anii 2009-2011, orientate spre dezvoltarea acestui domeniu. 
 
 Adoptarea cadrului legal-normativ: rolul instituţiilor dezvoltării 
regionale si relaţiile dintre acestea; managementul dezvoltării regionale; 
sistemul de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională; stabilirea prin 
acte normative a noţiunii de Zona deprivata si Zona de risc, a criteriilor de 
desemnare a acestora. 

În vederea examinării cadrului legal în domeniul dezvoltării regionale a fost 
creat un grup de lucru, în componenţa căruia au fost incluşi reprezentanţii 
ministerelor sectoriale, preşedinţii consiliilor regionale pentru dezvoltare, directorii 
agenţiilor de dezvoltare regională, reprezentanţii APL, reprezentanţi ai sectorului 
asociativ, academic şi privat, precum şi parteneri de dezvoltare. Grupul de lucru s-a 
întrunit în trei şedinţe.  

Au fot elaborate 6 studii ale cadrului legal al dezvoltării regionale în 
Republica Moldova.  
Domeniile de studiu au fost: 

- Obiectivele politicii de dezvoltare regională. 
- Rolurile instituţiilor de dezvoltare regională şi relaţiile dintre acestea. 
- Rolurile altor ministere şi agenţii guvernamentale. 
- Managementul de dezvoltare regională şi documentele asociate ale acesteia. 
- Procedura apelului de propuneri de proiecte.  
- Sistemul de finanţare al dezvoltării regionale. 
Consultările privind elaborarea documentelor de fond şi a discuţiilor din cadrul 

atelierelor de lucru au permis echipei de experţi să formuleze un şir de concluzii cu 
privire la starea actuală a politicii de dezvoltare regională şi a intervenţiilor de 
dezvoltare regională şi formularea recomandărilor finale de ordin legislativ, 
conceptual şi instituţional cu privire la modul în care ar putea evolua dezvoltarea 
regională în Republica Moldova şi ajustarea la acquis-ul comunitar.  
 Reieşind din recomandările propuse în urma studiilor, a fost elaborat proiectul 
legii pentru modificarea şi completarea legii privind dezvoltarea regională în 
Republica Moldova nr. 438 din 28.12.2006.  
 Astfel, ţinînd cont de faptul că durata implementării proiectelor de dezvoltare 
regională este de la 12 luni pînă la 24 luni, iar sistemul bugetar naţional prevede 
finanţarea proiectelor pînă la 12 luni, a fost propus modificarea statutului Fondului 
naţional de dezvoltare regională în unul cu destinaţie specială.  
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 Proiectul a fost înaintat spre avizare la toate ministerele interesate. Ministerul 
Finanţelor a avizat proiectul negativ, astfel, Cancelaria de Stat a propus 
organizarea dezbaterilor pentru găsirea unor soluţii pe principii reciproc 
acceptabile.  
Armonizarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională şi a strategiilor 
regionale de dezvoltare pentru regiunile Nord, Centru şi Sud, în vederea 
îmbunătăţirii planificării teritoriale şi localizării investiţiilor. 

Întru obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe 
întreg teritoriul ţării, reducerea dezechilibrului de dezvoltare social-economic intra 
�i inter-regional, instituţiile de dezvoltare regională şi-au propus corelarea 
documentelor de planificare strategică de nivel regional cu documentele de politici 
naţionale sectoriale.  

Astfel, au fost analizate strategiile naţionale sectoriale în domeniile prioritare 
dezvoltării regionale. 

MDRC, în parteneriat cu GIZ, în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor 
comunale în RM”, au iniţiat procesul de identificare a modalităţilor de eficientizare 
a serviciilor respective. În acest context, au fost efectuate studii diagnostice ale 
Întreprinderilor municipale Apă-Canal Rîşcani şi Cahul. Rezultatele acestor studii 
sînt utilizate la actualizarea componentei ”Aprovizionare cu apă şi canalizare” din 
Strategiile de dezvoltare social-economică ale raioanelor Rîşcani şi Cahul.  

În acest scop, a fost creat un grup de lucru în componenţa căruia se regăsesc 
reprezentanţii Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului 
Mediului, Cancelariei de Stat, ADR Sud şi ADR Nord, consiliilor regionale Cahul 
şi Rîşcani, reprezentanţii GIZ.   

Pe parcursul anului 2011 administraţia raioanelor Cahul şi Rîşcani, în 
parteneriat cu ADR Sud şi ADR Nord, cu suportul Agenţiei de Cooperare 
Internaţională a Germaniei (GIZ), a organizat mai multe mese rotunde cu 
participarea grupului de lucru menţionat şi a unui grup de consultanţi din 
Germania. 

La toate cele trei mese rotunde au participat reprezentanţi ai societăţii civile, 
ai APL de nivelul I şi II din raioanele Cahul şi Rîşcani, alţi experţi în domeniul 
aprovizionării cu apă şi canalizare cât şi consultanţi din Germania. 
        Experienţa acumulată la realizarea activităţii date va putea fi utilizată şi la 
actualizarea strategiilor social-econimice şi ale altor raioane, precum şi la 
elaborarea strategiei de aprovizionare cu apa şi canalizare a Regiunii de dezvoltare 
Sud.  
         MDRC, în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Compania Spaniolă 
Internaţională de Consultanţă EPTISA, prin intermediul Proiectului ”Guvernarea 
deşeurilor – IEVP Est”, finanţat de către UE, şi-a propus îmbunătăţirea sistemului 
de gestionare a deşeurilor în RD Sud.  
         Astfel, la 08 noiembrie 2011, a fost desfăşurată conferinţa de prezentare a 
proiectului Strategiei de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea de dezvoltare Sud, 
care a fost aprobată de Consiliul regional de dezvoltare la finele anului 2011. 
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          Proiectul strategiei a fost elaborat în baza inventarierii cartografice a 
depozitelor de DMS, urmărindu-se atât precizarea localizării şi limitelor 
depozitelor de deşeuri menajere solide, dar şi stabilirea suprafeţelor reale ale 
acestora, inclusiv estimarea capacităţilor de depozitare şi a cantităţilor de deşeuri 
acumulate. Au fost elaborate hărţi privind amplasarea depozitelor de deşeuri 
menajere solide şi registrul de depozite care conţine informaţii privind impactul 
asupra sănătăţii umane şi/sau a mediului.  
          De asemenea, în Regiunea de dezvoltare Sud a fost efectuat un studiu de 
referinţă privind situaţia actuală din domeniul gestionării deşeurilor şi prognoza 
necesităţilor în dezvoltarea managementului deşeurilor. Studiul a arătat că 
problema deşeurilor în regiune, ar putea fi soluţionată printr-un efort comun şi 
integrat al tuturor raioanelor din regiune, axîndu-se pe un cadru instituţional 
acceptat şi coordonat la nivel interraional. Aspecte ce ţin de dezvoltarea unui cadru 
instituţional interraional, care să poată planifica, gestiona şi integra într-un singur 
sistem problemele deşeurilor concomitent cu dezvoltarea economică şi socială a 
regiunii, au stat la baza abordării regionale în planificarea strategică a gestionării 
deşeurilor. 
Perfecţionarea mecanismului de finanţare a dezvoltării regionale de la 
bugetul de stat prin Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

Luînd în consideraţie experienţa acumulată pe parcursul anului trecut în 
ceeia ce priveşte implementarea proiectelor de dezvoltare regională, cum ar fi 
managementului financiar al proiectelor, planificarea cheltuielilor administrative şi 
altele, precum şi de recomandările Curţii de Conturi în rezultatul auditului efectuat, 
în luna august curent, prin Ordinele MDRC au fost aprobate manualele 
operaţionale ale ADR Nord, Centru şi Sud.  

Acestea vor asigura realizarea eficientă a sarcinilor şi atribuţiilor de bază ale 
agenţiilor de dezvoltare regională.  

În scopul eficientizării managementului financiar al Fondului Naţional 
pentru Dezvoltare Regională, prin decizia Consiliului Naţional de Coordonare a 
Dezvoltării Regionale din data de 30.09.2011 au fost aprobate modificări şi 
completări la Manualul operaţional al Fondului, care mandatează ministerul să 
redistribuie mijloacele financiare în cadrul unui proiect în limita bugetului alocat, 
cu informarea ulterioară a membrilor consiliului. 

 
Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor direcţionate spre proiecte regionale 
în conformitate cu deciziile de finanţare ale autorităţilor împuternicite şi cu 
respectarea standardelor de contabilitate. 

În urma deciziilor Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării 
Regionale, spre finanţare din Fondul naţional de dezvoltare regională au fost 
aprobate 21 de proiecte.  

Concomitent, cu suportul financiar al Agenţiei de cooperare internaţională a 
Germaniei (GIZ) se implementează încă 5 proiecte. 
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ADR-le, permanent, au fost consultate şi instruite în vederea desfăşurării 
procedurilor de achiziţii publice şi managementului financiar. 

În urma acestora, au fost încheiate 73 de contracte de achiziţii publice pentru 
lucrări de proiectare, construcţii şi procurări de bunuri şi servicii pentru 
implementarea proiectelor de dezvoltare regională, în valoare de 165 991.97 mii 
lei, din care pentru proiectele finanţate din FNDR – 161 661.09 mii lei, pentru 
proiectele finanţate de GIZ – 4 330.9 mii lei.  

În scopul asigurării calităţii îndeplinirii lucrărilor de proiectare şi construcţie 
pentru proiectele de dezvoltare regională, au fost organizate 2 seminare de instruire 
pentru responsabilii din cadrul agenţiilor. Aceştia au fost familiarizaţi cu 
prevederile cadrului normativ în construcţii, inclusiv etapele procesului de 
proiectare, etapele procesului de executare a lucrărilor de construcţie, obligaţiile 
beneficiarilor şi operatorilor economici. 

Pentru monitorizarea proiectelor, care au atins etapa de implementare, au 
fost angajaţi manageri de proiecte. 
 În vederea asigurării utilizării eficiente atît a mijloacelor FNDR cît şi a 
mijloacelor obţinute din alte surse, a fost elaborat Regulamentul privind 
delimitarea competenţelor şi responsabilităţilor între subdiviziunile MDRC în 
procesul de utilizare a mijloacelor destinate implementării proiectelor de 
dezvoltare regională. 
 Pentru asigurarea transparenţei în procesul de implementare a politicii de 
dezvoltare regională, prin Ordinul MDRC din 28 septembrie 2011 a fost aprobată 
Instrucţiunea privind monitorizarea şi evaluarea măsurilor de susţinere a 
dezvoltării regionale.  
Diversificarea instrumentelor şi mecanismelor de finanţare a proiectelor de 
dezvoltare regională.  
 În vederea diversificării instrumentelor şi mecanismelor de finanţare a fost 
elaborat mecanismul potrivit căruia proiectele de dezvoltare regională pot fi 
finanţate atît prin intermediul Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, cît 
şi prin transferurile efectuate direct Agenţiilor de Dezvoltare Regională. 
 Drept exemplu al mecanismului de finanţare a proiectelor prin intermediul 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională, este colaborarea cu GIZ, care în anul 2011 a 
iniţiat implementarea a 5 proiecte în valoare totală de 700.000 euro (11 200.00 mii 
lei), suma fiind finanţată direct de către partenerul de dezvoltare regională pe 
conturile bancare deschise de ADR. 
 Achiziţiile publice pentru proiectele respective se desfăşoară în baza 
legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, care recent a fost analizată sub 
aspectul conformităţii cu practicile europene. 
 De asemenea, în baza mecanismului de finanţare respectiv, de către un alt 
partener de dezvoltare, USAID, este examinată posibilitatea finanţării proiectelor, 
care la moment evaluează procesul de debursare a mijloacelor destinate proiectelor 
de dezvoltare regională. 
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Facilitarea şi susţinerea autorităţilor administraţiei publice locale în aplicarea 
pentru finanţare din programele europene de cooperare transfrontalieră şi 
alte fonduri externe. 

Întru susţinerea autorităţilor publice locale, la finele anului 2010, cu suportul 
financiar al GIZ, în Regiunea de dezvoltare Nord, a început implementarea 
proiectului „Dezvoltarea Capacităţii pentru Dezvoltare Regională şi Cooperare 
Transfrontalieră în Republica Moldova”. 

Acesta are drept scop îmbunătăţirea calităţii cooperării regionale şi 
transfrontaliere, familiarizarea cu principalele instrumente de finanţare disponibile 
pentru Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională şi Fondurile UE ale 
Programelor - transfrontaliere (CBC) şi transnaţionale (TNC) şi cu procedurile 
specifice de aplicare prin sporirea capacităţilor în elaborarea proiectelor regionale 
şi europene. Durată proiectului este de doi ani. Costurile totale constituie 290.000 
EUR. 

Pentru realizarea proiectului RD Nord a fost divizată în 3 microregiuni, cu 
centrele în mun. Bălţi, or. Soroca şi or. Edineţ. Implementator al proiectului a fost 
desemnat Centrul Regional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor 
Neguvernamentale CONTACT-Bălţi. Beneficiari ai proiectului au fost APL de 
nivel I şi II din Regiunea de dezvoltare Nord. 

Lunar, în cadrul proiectului respectiv, pe parcursul a 7 luni ale anului 2011 
au fost organizate seminare în fiecare din aceste trei regiuni. În rezultatul acestor 
seminare au fost identificate 9 concepte de proiecte, care vor fi înaintate spre 
finanţare din FNDR şi Programele UE. 

MDRC cooperează activ cu Autoritatea comună de management şi 
secretariatul tehnic comun din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 
România – Ucraina – Republica Moldova. Astfel, reprezentanţii ministerului, în 
luna iunie curent, au participat la două foruri la Chişinău şi Odessa, Ucraina. 
Acestea au reunit reprezentanţi din cele trei ţări implicate în program. Scopul 
evenimentelor a fost facilitarea identificării de parteneriate între organizaţiile din 
aria eligibilă a programului în contextul următorului apel de propuneri de proiecte.  

De asemenea, în luna octombrie, în cadrul Programului Operaţional Comun 
România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, în Regiunea de dezvoltare 
Sud, Academia de Administrare Publica, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor şi ADR Sud, prin intermediul proiectului „Consolidarea 
Administraţiei Publice Locale conform standardelor si practicelor UE”, finanţat de 
UE,  a organizat sesiuni de instruire pentru consolidarea capacităţilor autorităţilor 
publice locale în vederea managementului şi elaborării proiectelor. La sesiunile de 
instruire au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din raioanele 
Cimişlia, Leova, Basarabeasca, Căuşeni şi Ştefan Vodă.  
 Concomitent, proiectele de dezvoltare regionale, incluse în DUP şi în 
Planurile Operaţionale Regionale (POR), au fost promovate în cadrul întrevederilor 
cu partenerii de dezvoltare. Astfel, proiecte din domeniul turismului şi domeniul 
mediului au fost înaintate spre finanţare din Fondul Global de Mediu.  
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Promovarea diferitelor forme de parteneriat pentru implementarea 

proiectelor regionale: autorităţile publice centrale – autorităţile administraţiei 
publice locale – donatori străini; autorităţile administraţiei publice locale – 
agenţiile naţionale – donatorii străini; parteneriatul public-privat. 

Proiectele de dezvoltare regională sunt implementate în conformitate cu 
Acordurile de parteneriat, încheiate între Agenţiile de Dezvoltare Regională, 
aplicanţii proiectelor şi partenerii lor.  

În perioada respectivă, s-au fortificat relaţiile de colaborare cu diverşi parteneri 
de dezvoltare internaţionali la implementarea programelor şi proiectelor de 
dezvoltare regională: 

- Delegaţia UE în Republica Moldova; 
- Departamentul pentru Dezvoltarea Internaţională, Marea Britanie, DFID; 
- Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei, GIZ; 
- Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională, USAID; 
- Corpul Păcii SUA; 
- Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, SIDA; 
- Ambasada României; 
- Ambasada Cehiei; 
- Ambasada Poloniei. 
Instituţiile de dezvoltare regională au asigurat elaborarea şi implementarea cu 

succes a unui şir de proiecte de asistenţă tehnică şi financiară în domeniul 
implementării strategiilor regionale de dezvoltare.  

Astfel, a continuat implementarea proiectelor: 
- „Guvernarea deşeurilor –IEVP Est”, finanţat de UE- implementat în 

Regiunea Sud; 
- „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” şi proiectul 

Dezvoltarea capacităţilor regionale şi cooperarea transfrontalieră – finanţat 
de GIZ, pentru implementarea a 5 proiecte de dezvoltare regională în cele 3 
regiuni de dezvoltare; 

- „Dezvoltarea capacităţilor pentru dezvoltare regională şi cooperare 
transfrontalieră în Republica Moldova” – finanţat de GIZ şi implementat în 
Regiunea de dezvoltare Nord în parteneriat cu ADR Nord; 

- „Moldova: Cooperarea în dezvoltarea regională” – finanţat de DFID/SIDA 
şi-a încheiat activitatea în februarie 2011. 

De asemenea, întru realizarea politicii naţionale de dezvoltare regională în 
Republica Moldova, pe parcursul anului 2011 s-au dus mai multe tratative cu 
diferite organisme, atît naţionale, cît şi internaţionale în vederea stabilirii diverselor 
forme de parteneriat. În rezultatul acestor tratative au fost luate decizii concrete 
după cum urmează. 
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1. Proiectul Twinning „Consolidarea capacităţilor în dezvoltarea regională în 
Republica Moldova”, finanţat de UE, începînd cu 1 ianuarie 2012, va fi 
implementat cu suportul ministerelor omoloage din Franţa şi România în 
parteneriat cu ministerele sectoriale din Republica Moldova.  

2. Programul în domeniul dezvoltării locale şi regionale în parteneriat cu USAID. 
 Pe parcursul anului au avut loc mai multe întrevederi şi discuţii cu 
reprezentanţii oficiului USAID în Moldova în vederea stabilirii parteneriatului în 
implementarea unui nou program în domeniul dezvoltării locale şi regionale. 
Între 11 şi 23 iulie 2011 un grup de lucru format din reprezentanţi ai Misiunii 
Regionale pentru Ucraina, Moldova şi Belarus cît şi reprezentanţi de la 
Washington s-au aflat în Moldova pentru a lucra asupra primei etape a 
procesului „Cadrul de Răspundere Financiară privind Cheltuielile Publice” 
(PFMRAF), Evaluarea Rapidă. 
 USAID s-a angajat să contribuie la consolidarea capacităţilor Moldovei în 
vederea îmbunătăţirii eficacităţii şi durabilită�ii asistenţei externe. În legătură 
cu aceasta, USAID/Moldova doreşte să exploreze posibilitatea de a lucra cu 
Guvernul Moldovei, în special, cu FNDR şi ADR. În acest sens, USAID va veni 
cu un suport bugetar la FNDR, condi�ionat de succesul evaluărilor efectuate ce 
�in de gestionarea eficientă a mijloacelor financiare din partea Republicii 
Moldova. 
 3. Acordul de colaborare cu Corpul Păcii SUA din Moldova.  

Întru realizarea acestuia, în cadrul ADR Nord şi Centru activează cîte un 
voluntar al Corpului în domeniul dezvoltării locale şi regionale. Acesta asistă 
specialiştii agenţiilor în implementarea activităţilor curente.  

4. Suportul de asistenţă tehnică în dezvoltarea regională va fi acordat de Agenţia 
Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională în valoare de 3.6 mil. lei.  

În rezultatul discuţiilor cu reprezentaţii SIDA la Chişinău, a fost acceptată 
extinderea proiectului GIZ ”Modernizarea serviciilor publice locale”, aflat în 
derulare, prin cofinanţarea propusă de Guvernul Suedez. Obiectivul general al 
colaborării propuse este de a îmbunătăţi accesul echitabil al cetăţenilor din cele 
trei regiuni de dezvoltare Nord, Centru şi Sud, la principalele servicii publice. 
Domeniile de intervenţie propuse ale contribuţiei suedeze la proiectul GIZ vor 
fi: 
- Actualizarea Strategiilor de Dezvoltare Regională cu Planurile Regionale 

Operaţionale; 
- Dezvoltarea Liniilor de Proiect ale Fişelor de Investiţii;  
- Dezvoltarea capacităţilor Agenţiilor de Dezvoltare Regională; 
- Dezvoltarea Capacităţii Consiliilor de Dezvoltare Regională. 

Suportul respectiv va fi acordat începînd cu 01 ianuarie 2012. 
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5. Programul de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România 
Republicii Moldova. 

Regulamentul şi ghidul aplicantului întru realizarea Acordului semnat între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 
Programului respectiv se află spre examinare şi aprobare de către partea română. 

6. Programul pilot de dezvoltare regională în cadrul Parteneriatului Estic Chişinău-
Bruxelles pentru anii 2012-2013, finanţat din fondurile UE în valoare de 7 mil 
euro.  

Scopul acestuia este cooperarea şi schimbul de informaţii şi practici, 
familiarizarea şi implementarea standardelor şi practicilor europene în 
dezvoltarea regională în Moldova. În acest sens, proiectele propuse de MDRC 
spre finanţare sunt:  
- Îmbunătăţirea statisticii regionale; 
- Eurocodurile. Armonizarea standardelor naţionale în vigoare din domeniul 

construcţiilor cu standardele europene în vigoare; 
- Elaborarea proiectelor şi a planurilor urbanistice regionale. 

7. Programul UE-12 � o nouă iniţiativă a Comisiei Europene privind eficientizarea 
asistenţei acordate de către ţările membre ale UE (cele 12 ţări noi membre) 
ţărilor în curs de dezvoltare.  

Statele care au acceptat să finanţeze proiecte sunt: Slovacia, Estonia, 
România, Republica Cehă, Letonia, Polonia, Lituania, Ungaria.  
 

Proiectele selectate de ţările din cadrul Programului UE 12: 
- Dezvoltarea Societăţii civile. Scopul acestui proiect constă în consolidarea  

societăţii civile pentru o bună guvernare la nivel local, pentru combaterea corupţiei 
în APL, precum şi pentru a adopta reforme ce vor asigura dezvoltarea echilibrată a 
tuturor regiunilor ţării. 

- Proiect Twinning pentru Agenţiile de dezvoltare regională şi Consiliile  
regionale pentru dezvoltare în vederea dezvoltării capacităţilor ADR-urilor, 
actualizării strategiilor de dezvoltare, precum şi în vederea corelării Strategiei 
naţionale de dezvoltare regională şi cele sectoriale, incluzînd metode, etape şi 
instrumentele necesare pentru elaborarea sau actualizarea strategiilor. 

- Dezvoltarea capacităţilor Biroului Naţional de Statistică în domeniul  
statisticii regionale – o colaborare cît mai eficientă cu Institutul Naţional de 
Statistică din România în vederea preluării bunelor practici şi împărtăşirea 
experienţei.  
 
 
8. Memorandumul de colaborare încheiat dintre ADR Nord şi Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică.  
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Obiectivul principal al memorandumului constituie dezvoltarea domeniului 
de eficienţă energetică şi valorificarea resurselor regenerabile pentru obiectivele 
publice. 

9. Memorandumul de colaborare în dezvoltarea regională între Regiunea Nord din 
Republica Moldova şi Regiunea Vest din România.  

Obiectivul principal al Memorandumului constă în facilitarea schimbului de 
bune practici între cele două regiuni, dat fiind faptul că Regiunea Vest 
(România) reprezintă un bun exemplu în ceea ce priveşte managementul 
fondurilor de pre- şi post- aderare şi al politicilor pentru dezvoltare regională în 
ansamblu. 

Susţinerea autorităţilor administraţiei publice locale în elaborarea unor 
politici realiste de dezvoltare a comunităţii/raionului şi sporirea capacităţilor 
diferitor actori la nivel local de implementare a acestor politici, inclusiv prin 
organizarea schimbului de experienţă cu alte localităţi şi elaborarea 
instrumentelor metodologice la nivel naţional. 

MDRC, în parteneriat cu GIZ, în cadrul proiectului ”Modernizarea 
serviciilor comunale în RM”, au iniţiat procesul de identificare a modalităţilor de 
eficientizare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare. În acest context, au 
fost efectuate studii diagnostice ale Întreprinderilor municipale Apă-Canal Rîşcani 
şi Cahul. Rezultatele acestor studii sînt utilizate la actualizarea componentei 
”Aprovizionare cu apă şi canalizare” din Strategiile de dezvoltare social-
economice ale raioanelor Rîşcani şi Cahul.  

Metodologia de identificare a modalităţilor de eficientizare a serviciilor de 
aprovizionare cu apă a fost elaborată cu suportul echipei de doctoranzi de la 
Universitatea Humboldt din Germania şi experţi tehnici ai GIZ. Metodologia 
respectivă va fi aplicată şi la eficientizarea serviciilor date şi în alte localităţi. 
 
Atragerea finanţării externe pentru dezvoltarea capacităţilor umane şi 
instituţionale în domeniul dezvoltării regionale 

În luna noiembrie 2011 a fost semnat contractul de implementare al 
Proiectului Twinning ”Consolidarea capacităţilor în dezvoltarea regională în 
Republica Moldova” între liderii de proiect.  Proiectul este finanţat de către UE şi 
va fi implementat cu suportul ministerelor omoloage din Franţa şi România în 
parteneriat cu ministerele sectoriale din Republica Moldova. Durata maximă de 
implementare a proiectului este de 24 luni.  
Obiectivul general al acestui proiect este de a sprijini dezvoltarea şi implementarea 
politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova.  
Rezultatele obligatorii care trebuie atinse de către proiect sunt: 

1. Îmbunătăţirea structurii instituţionale, a cadrului legislativ şi regulator al 
dezvoltării regionale. 

2. Integrarea într-un cadru de planificare a conceptelor de amenajare a 
teritoriului şi dezvoltare regională integrată. 
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3. Consolidarea capacităţii MDRC, CNCDR în domeniul planificării 
dezvoltării regionale. 

A fost elaborat Planul de instruire pentru anul 2011 pentru instituţiile de 
dezvoltare regională. Documentul dat prevede un şir de tematici de instruire, 
scopul şi obiectivele instruirilor, participanţii, perioada aproximativă propusă 
pentru desfăşurare.  

În vederea realizării Planului respectiv, s-a conlucrat activ cu instituţiile de 
dezvoltare regională, cît şi cu partenerii de dezvoltare ai MDRC.  

În acest context, au fost luate în calcul necesităţile curente de instruire ale 
angajaţilor ADR, care au fost dezvoltate sub formă de sesiune de instruire, 
suplimentar la cele incluse în Planul pentru anul 2011. 

Astfel, au fost realizate circa 35 de seminare de instruire, unde au participat 
angajaţii ADR-urilor şi colaboratorii MDRC, reprezentan�ii autorităţilor publice 
centrale şi locale, ai sectorului non-guvernamental şi de afaceri.  

În vederea obţinerii asistenţei tehnice pentru realizarea prevederilor Planului de 
instruiri, au fost întreprinse măsuri concrete. Astfel, în urma înaintării propunerii 
de proiect către Ambasada Republicii Cehia la Chişinău, MDRC a primit 
confirmarea obţinerii finanţării pentru realizarea unor seminare, contractare de 
experţi în diferite domenii şi a unor vizite de studiu peste hotare.  

În procesul de instruire, în afară de subdiviziunile MDRC, au fost implicate şi 
alte instituţii ale administraţiei publice centrale: cum ar fi Cancelaria de Stat, 
Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Mediului, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare. Toate acestea au participat în cadrul sesiunilor de instruire sub diferite 
forme, avînd rol de formatori sau instruiţi.   

În scopul acordării sprijinului necesar întru implementarea politicii de 
dezvoltare regională, GIZ a contractat experţi şi consultanţi pe diverse domenii. 
Concomitent, în cadrul ADR-lor funcţionează 4 consultanţi în implementarea 
proiectelor. 

MDRC cooperează activ cu Autoritatea comună de management şi secretariatul 
tehnic comun din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – 
Ucraina – Republica Moldova. Astfel, reprezentanţii ministerului, în luna iunie 
curent, au participat la două foruri la Chişinău şi Odessa, Ucraina. Acestea au 
reunit reprezentanţi din cele trei ţări implicate în program. Scopul evenimentelor a 
fost facilitarea identificării de parteneriate între organizaţiile din aria eligibilă a 
programului în contextul următorului apel de propuneri de proiecte. 

 
Promovarea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii utilităţilor publice 
(sisteme de apă şi canalizare, salubrizare, aprovizionarea cu gaze naturale, 
protecţia mediului, dezvoltarea turismului etc.) 
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 Conform HG nr. 772 din 25.08.2010 DUP pentru anii 2010-2012 include 56 
proiecte de dezvoltare regională, în valoare totală de 1,2 miliarde lei, care urmează 
a fi finanţate din FNDR.  
 Proiectele menţionate reflectă priorită�ile APL de ambele nivele şi anume 
în domeniile: aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare, salubrizare, protecţia 
mediului, dezvoltarea turismului. 
Actualmente în proces de implementare se află: 

- 21 proiecte, finanţate din FNDR; 
- 5 proiecte, finanţate de Agenţia de cooperare internaţională a Germaniei 

(GIZ). 
Proiectele în derulare sunt pe următoarele tipologii de proiecte: 

- gestionarea deşeurilor menajere    - 8 
- apă şi canalizare   - 7 
- drumuri     - 6 
- eficienţă energetică  - 2 
- susţinerea businessului mic şi mijlociu  - 1 
- atractivitatea turistică   - 2 

Pentru eventualele investiţii, proiectele incluse în DUP au fost traduse în limba 
engleză şi au fost expediate la toate misiunile diplomatice din Republica Moldova. 
 
CAPITOLUL III. Amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, 
urbanism, proiectări, construcţii, producerea materialelor de 
construcţii şi locuinţe. 

În vederea asigurării cadrului strategic şi operaţional pentru domeniile de 
arhitectură, proiectare, amenajare a teritoriului, construcţii, producerea materialelor 
de construcţie şi locuinţe, în perioada de referinţă au fost abordate etapizat şi 
integrat următoarele aspecte şi iniţiative: 

• Armonizarea actelor legislative şi normative existente cu cerinţele 
actuale ale economiei naţionale şi cadrul normativ european; 

• Elaborarea şi promovarea noilor acte legislative şi normative; 

• Elaborarea şi aprobarea Documentelor normative în construcţii; 

• Regulamentului privind performanţa energetică a clădirilor; 

• Elaborarea şi promovarea programelor privind modernizarea sectorului 
de producere a materialelor de construcţie, construcţia de locuinţe 
pentru categoriile socialmente vulnerabile ale populaţiei, reabilitarea 
fondului locativ existent; 
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• Perfectarea procedurilor de recepţie a obiectelor construite şi controlul 
calităţii în construcţii; 

• Activitatea desfăşurată privind lichidarea consecinţelor inundaţiilor din 
luna iulie 2010; 

• Monitorizarea pregătirii către sezonul rece al anului; 

• Participarea în activităţile Comisiilor de atestare tehnico-profesională a 
specialiştilor din construcţii; 

• Crearea şi asigurarea funcţionării a Centrului informaţional (biblioteca 
tehnico-ştiinţifică). 

I. Proiecte de legi: 
1. Proiectul de lege cu privire la salubrizarea localităţilor, urmează a fi 

transmis Guvernului  
2. Proiectul de lege cu privire la locuinţe, transmis spre examinare experţilor 

Băncii Dezvoltare a Consiliului Europei. După obţinerea opiniei băncii va fi 
definitivat şi transmis repetat la avizare. 

3. Proiectul de lege privind Casa Socială a Constructorilor, a trecut ancheta 
publică şi prin Comisia tripartită, se pregăteşte pentru Grupul de lucru de 
reglementare.  

4. Proiectul de lege „pentru modificarea şi completarea Legii privatizării 
fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993” a fost transmis la Guvern 
pentru aprobare în trimestrul IV 2011. 
 

II. Proiecte de hotărîri ale Guvernului: 
Au fost elaborate şi adoptate 6 proiecte de hotărîri ale Guvernului: 

a) Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a 
specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.272 
din 13.04.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la 
atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii  

b) Hotărîrea Guvernului cu privire la unele măsuri de lichidare a 
consecinţelor inundaţiilor din luna iulie a anului 2010, aprobată cu nr. 633 din 
14.07.2010, ulterior completată prin HG nr. 716 din 10.08.2010 şi nr. 1100 din 
02.12.2010) 

c) Hotărîrea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 
aprobată cu nr. 687 din 02.08.2010 (prevede finanţarea din fondul de rezervă a 
datoriilor pentru materialele de construcţie procurate pentru ajutorarea persoanelor 
sinistrate în urma calamităţilor naturale din vara anului 2008 şi a sumei necesare 
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pentru procurarea unei locuinţe pentru familia Lungu Alexandru, domiciliat în s. 
Ustia, raionul Dubăsari, sinistrat) 

d) Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Listei localităţilor care 
vor beneficia de facilităţi pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara 
anului 2010, aprobată prin nr. 960 din 15.10.2010. 

e) Hotărîrea Guvernului „Cu privire la transmiterea materialelor de 
construcţie” nr. 850 din 16 noiembrie 2011; 

f) Hotărîrea Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 
nr. 928 din 7 decembrie 2011; 

g) Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 20.09.2011„Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare” (r-nul Briceni, Criva). 

 
A fost organizat lucrul asupra elaborării şi promovării a 7 hotărîri de 

Guvern: 
1. Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea 

unor Hotărîri ale Guvernului (modificarea şi completarea Regulamentului cu 
privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi 
necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile 
deconectării acestora de la reconectării la sistemele de încălzire  
şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 
2002). 

2. Proiectul de hotărîre privind aprobarea Programului de reconstrucţie şi 
modernizare a căminelor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de 
specialitate pentru anii 2010-2019, definitivat şi prezentat Guvernului spre 
aprobare în trimestrul IIIal anului 2011. 

3. Proiectul de hotărîre privind aprobarea Programului de reabilitare a 
blocurilor de locuit multietajate pe anii 2011-2025, urmează a fi prezentat 
Guvernului spre aprobare. 

4. Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 1259 din 12noiembrie 2008, elaborat şi prezentat CCCEC şi 
Ministerului Justiţiei în trimestrul IV al anului 2011 pentru expertiză anticorupţie şi 
juridică. 

5. Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului 
nr.226 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la 
produsele pentru construcţii. A fost examinată la ancheta publică. Se lucrează cu 
avizele de la ancheta publică, după care va fi trimis spre examinare la Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. 

6. Proiectul de hotărîre a Guvernului privind Concepţia sistemului de 
asigurare a construcţiilor şi înaintarea spre examinare Guvernului. Pregătit pentru  
ancheta  publică spre examinare şi avizare.  



22 
 

7. Proiectul Dispoziţiei Guvernului şi Planului de acţiuni pentru redresarea 
situaţiei în domeniul construcţiilor (conform solicitărilor Federaţiei Patronale şi 
Sindicatelor din Construcţii). Finalizat. 

8. Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare” (r-nul Briceni) transmis la Guvern în trimestrul IV 2011. 

9. Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii 
Guvernului nr.850 din 16 noiembrie 2011”, transmis în decembrie 2011 pentru 
expertiză juridică Ministerului Justiţiei. 

III. Emiterea actelor departamentale 

• Elaborarea şi emiterea Ordinului Ministerului Dezvoltării  
Regionale şi Construcţiilor nr. 40 din 28.06.2011 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformităţii produselor 
pentru construcţii”; Ordinului MDRC nr.111 din 09.11.2011 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului Comisiei Interdepartamentale de agrement tehnic pentru 
produse, procedee şi echipamente noi în construcţii” şi Ordinului MDRC nr.112 
din 09.11.2011 „cu privire la aprobarea Regulamentului Organismului de 
agrementare tehnică pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii”. 

• Au fost examinate şi adoptate 542 documente normative dintre care  
standarde naţionale -3, regulamente – 2, standarde interstatale – 9, standarde de 
firmă – 11, standarde europene – 517, agremente tehnice adoptate – 49. 
 
 Acţiuni specifice în domeniul arhitecturii, proiectării, urbanismului, 
amenajării teritoriului, construcţiilor, producerii materialelor de construcţie 
şi locuinţelor în: 

a) DOMENIUL arhitectură, proiectări, urbanism şi amenajarea 
teritoriului:  

Desfăşurarea activităţilor privind definitivarea proiectelor de acte legislative 
şi normative legate de domeniile de competenţă a ministerului, cum ar fi: 

 participarea in activitatea Grupului de lucru instituit in cadrul  
Ministerului Agriculturii privind elaborarea Codului funciar; 

 participarea in activitatea Grupului de lucru instituit in cadrul Agenţiei  
Cadastru şi Relaţii Funciare privind modificarea HG 1451 cu privire la modul de 
atribuire, modificare a destinaţiei şi  schimbul terenurilor; 

 perfectarea şi prezentarea la Guvern a proiectelor Hotărârii Guvernului şi Legii 
privind modificarea Legii privind piaţa produselor petroliere nr. 461- XV din 30 
iulie 2001; conlucrarea cu Comisiile Parlamentare şi activitatea in cadrul 
comisiilor guvernamentale asupra modificărilor propuse la Legea privind piaţa 
produselor petroliere nr. 461- XV din 30 iulie 2001; 

 studierea dosarelor, colectarea informaţiei şi elaborarea răspunsurilor  
pentru Cancelaria de Stat şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru referitor la  
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proiectele de hotărîri ale Guvernului „Cu privire la modificarea destina�iei unor 
terenuri agricole” privind respectarea legislaţiei în domeniul urbanismului  -  52 de 
dosare; 

 examinarea şi avizarea, în limita competenţelor, a proiectelor de acte  
legislative şi normative – total  87. 

 
Organizarea şedinţei deschise privind proiectul Planului de Amenajare a 

Teritoriului Naţional. Lansarea anchetei publice asupra proiectului dat. 
Generalizarea datelor parvenite. 

Participarea în activităţile Comisiilor de atestare a proiectanţilor – total 11 
şedinţe, la care au fost atestaţi 211 proiectanţi. 

Colectarea şi pregătirea sintezei asupra informaţiei obţinute de la autorităţile 
publice locale (APL) privind casele de locuit private, construite în localită�ile 
rurale ale Moldovei, privind asigurarea localităţilor din Republica Moldova cu 
documentaţia de urbanism, precum şi privind organele locale de arhitectură şi 
urbanism. 
 Consultarea APL şi organelor locale de arhitectură şi urbanism privind 
aplicarea corecta a legislaţiei în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Total 
consultări oferite – 133. 

Monitorizarea situaţiei la Stadionul Republican din mun. Chişinău. 
Pregătirea propunerii de proiect investiţional pentru construcţia unui stadion nou. 
Prezentarea proiectului la Bucureşti în cadrul Forului Internaţional Investiţional. 

b) DOMENIUL construcţii, materiale de construcţii şi tehnologii 
moderne: 

Organizarea activită�ii Grupului de lucru privind pregătirea documentului 
final cu privire la depăşirea crizei în domeniul construcţiilor. Total 6 şedinţe cu 
diferit nivel de participare. 

Efectuarea analizei realizării Hotărîrii Guvernului nr.875 din 27.09.1999 cu 
privire la obiectele de construcţie nefinalizate. 

Promovarea şi monitorizarea implementării: 
 Planului de acţiuni privind examinarea, adoptarea şi implementarea  

standardului  SR EN 206-1 „BETON. Partea 1: specificaţie, performanţă, producţie 
şi conformitate” în calitate de standard naţional; 

 Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii  materialelor de  
construcţii, aprobat prin ordinul Ministrului nr.76 din 24.06.2009 şi Planului de 
implementare a Reglementării tehnice cu privire la produsele pentru construcţii, 
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.226 din 29.02.2008. 

c) DOMENIUL locuinţelor: 
Monitorizarea procesului de construcţie a locuinţelor, inclusiv prin: 

 coordonarea activităţii Unităţii de implementare a proiectului de  
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construcţie a locuinţelor sociale, întru asigurarea realizării proiectului de 
construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile (Faza I). Total 
date în exploatare 249 apartamente în 4 blocuri locative în mun. Chişinău, or. 
Glodeni şi or. Criuleni. Au fost lichitate lucrările de construcţie la al 4 obiectiv din 
or. Criuleni; 

 elaborarea Fazei a II a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru  
păturile socialmente vulnerabile şi anume: elaborarea proiectului, lucrul cu 
expertul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, inclusiv furnizarea datelor 
necesare pentru elaborarea unui studiu privind dezvoltarea Fazei a doua a 
proiectului, vizitarea obiectelor incluse în proiect, precum şi organizarea 
întrunirilor cu instituţiile interesate, prezentarea Propunerii de Proiect (pentru 
acordarea împrumutului în sumă de 13,4 milioane Euro) BCE în luna iulie 2011, 
pentru a fi aprobată în cadrul şedinţei Consiliului Administrativ al BCE; 

 
 monitorizarea şi coordonarea procesului de executare a Hotărîrii  

Guvernului nr.411 din 9.06.2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru 
remedierea situaţiei în domeniul construcţiei de locuinţe pe anii 2011-2012.  

 
Monitorizarea procesului de pregătire către sezonul rece al anului a fondului 

locativ conform Hotărîrii Guvernului, astfel se colectează informaţia de la 
administraţia publică locală pe întreg teritoriul Republicii, care se generalizează şi 
se prezintă pentru examinare la şedinţele Comisiei guvernamentale pentru 
redresarea situaţiei în complexul energetic. Total 2 rapoarte prezentate. 

Participarea la seminarul cu participarea Consiliului Europei referitor la 
acceptarea dispoziţiilor Cartei Sociale Europene. 

Participarea în calitate de membru şedinţele Comitetului Consultativ al 
Programului de implementare a proeictelor de eficienţă energetică şi valorificarea 
surselor regenerabile de energie pentru obiective publice, organizate de Ministerul 
Economiei. 

Participarea în calitate de ţară-membru la lucrările Comitetului pentru 
Locuinţe şi Managementul Terenurilor al Comisiei Economice pentru Europa a 
ONU.  

Examinarea proiectelor de acte legislative şi normative, adresărilor şi 
demersurilor şi consultării populaţiei. Prin urmare, au fost examinate şi pregătite 
avize la proiectele de acte legislative şi normative parvenite de la alte organizaţii şi 
instituţii ce ţin de problemele locative (total 40), răspunsuri la 127 petiţii şi 
adresări ale cetăţenilor, inclusiv 5 % cu ieşirea la faţa locului; examinate; primi�i 
în audienţă şi consultaţi cca 750 de cetăţeni. 

În urma examinării petiţiilor putem concluziona problemele majore cu care 
se confruntă cetăţenii republicii în domeniul fondului locativ şi anume: 

‐ necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale păturilor socialmente  
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vulnerabile, tinerilor familii, tinerilor specialişti, precum şi a familiilor cu venit 
modest; 

‐ majorarea tarifelor pentru serviciile locativ-comunale, prestarea necalitativă  
a serviciilor respective; 

‐ deconectarea totală sau parţială a apartamentelor de la sistemul centralizat de  
încălzire; 

‐ interpretarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19.02.2002  
„Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a 
serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ…”; 

‐ întreprinderea măsurilor de lichidare a consecinţelor inundaţiilor din vara  
anului 2008 şi vara anului 2010. 

a) Conlucrarea cu reprezentanţii misiunilor internaţionale pe  
problemele: 
- utilizării surselor renovabile (Japonia); 
- realizării proiectul „TWINNING” in Moldova; 
- participării PNUD Moldova la formularea documentului de proiect pentru 
asistenţa tehnica orientată spre dezvoltarea localităţilor şi teritoriilor; 
- cooperării cu firmele din Estonia în domeniul activităţilor în construcţii,; 
- realizării proiectului oraşului ecologic, propus de arhitect din Franţa. 
- producerii noilor materiale de construcţie (А.О. «ЗАБУДОВА», Беларусь); 
- eficienţei energetice cu Programul „INOGATE”, Proiectul ESIB; 
- asigurării cu locuinţe accesibile cu programul ONU Habitat; 
- eficienţei energetice cu reprezentaţii PNUD Moldova; 
- producerii mai pure în domeniul producerii materialelor de construcţie cu 
reprezentantul UIP a ONU; 
- construcţiei de locuinţe cu reprezentanţii companiei chineze SYNOHIDRO 
(China); 
- managementului fondului locativ cu reprezentanţii companiei „Институт 
экономики города”, contractate pentru elaborarea planului de acţiuni privind 
managementul fondului locativ din mun. Chişinău; 
- eficientizării activităţilor în domeniul construcţiilor cu Directorul pe ţară al 
USAID şi conducătorii proiectului BIZTAR. 
 
Elaborarea şi aprobarea documentelor normative în construcţii 

În acest context, activitatea Ministerului a fost axată pe următoarele domenii 
prioritare: 

• Promovarea eficienţei energetice a clădirilor 
• Armonizarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor cu 

standardele europene 
 

Promovarea eficienţei energetice a clădirilor 
În scopul promovării eficienţei energetice a clădirilor în Republica Moldova, 

Direcţia reglementări tehnico-economice a întreprins următoarele acţiuni: 
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• Crearea cadrului normativ 

A fost elaborat proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor, 
care va transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei europene nr. 
2010/31 privind performanţa energetică a clădirilor. Acest proiect de lege este 
elaborat cu susţinerea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.  

Proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor este supus 
consultării publice şi urmează a fi prezentat Guvernului spre aprobare în trimestrul 
I, a. 2012. 

Au fost actualizate: 
– regulamentul privind performanţa energetică a clădirilor; 
– metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor; 
– regulamentul privind inspecţia periodică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire; 
– instrumentul pentru calcularea performanţei energetice a clădirilor executat în 
Excel; 
– ghidul utilizatorului pentru calcularea performanţei energetice a clădirilor în baza 
instrumentului executat în Excel  
– metodologia de calcul şi ghidul utilizatorului pentru elaborarea raportului privind 
inspecţia periodică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire; 
– raportul-model privind inspecţia periodică a cazanelor şi a sistemelor de 
încălzire. 

A fost iniţiată adoptarea şi implementarea a 61 standarde europene şi 
internaţionale în domeniul eficienţei energetice a clădirilor care reglementează: 
metodele de calcul al performanţei energetice a clădirilor, metodele de calcul a 
necesarului de energie, metodele de exprimare a eficienţei energetice a clădirilor, 
procedurile de efectuare a inspecţiei periodice a cazanelor şi a sistemelor de 
încălzire, etc.  
 

A fost iniţiată adoptarea şi implementarea a 106 standarde europene şi 
internaţionale în domeniile care au impact asupra eficienţei energetice a clădirilor: 
standardele pentru proiectarea sistemelor de încălzire (pe apă, electrice, cu pompe 
de căldură, cu utilizarea colectoarelor solare, etc.) şi ventilare; standardele pentru 
sistemele de automatizare şi managementul clădirilor; standarde pentru 
echipamente şi utilaje utilizate în sistemele inginereşti ale clădirilor, etc. 

Din standardele sus-menţionate 20 standarde au fost adoptate, iar celelalte - 
urmează a fi adoptate şi implementate în Semestrul I al anului 2012. 

Implementarea Directivei europene nr. 2010/31 privind performan�a 
energetică a clădirilor reprezintă şi o obligaţiune asumată de Republica Moldova 
faţă de Comunitatea Energetică. În acest sens, reprezentantul Direcţiei a participat 
la 2 şedinţe de lucru organizate de Comunitatea Energetică (în luna martie şi 
noiembrie) la care a raportat despre progresele înregistrate de Moldova privind 
implementarea directivei. 
 

• Sensibilizarea opiniei publice 
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În scopul sensibilizării opiniei publice privind importanţa sporirii eficienţei 
energetice a clădirilor şi pentru promovarea acestui concept, Direcţia a organizat 
pe parcursul anului 2011 cinci seminare şi conferinţe, la care s-au discutat diferite 
aspecte legate de eficienţa energetică a clădirilor. 
 

• Implementarea măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice a 
clădirilor 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor constituie una din priorităţile 
politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice. Acest lucru este demonstrat 
prin includerea în proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare 2020, la capitolul 
"Energie - furnizată sigur, utilizată eficient" a obiectivelor naţionale privind 
reducerea consumului de energie în clădiri, în general, şi în clădiri publice, în 
special.  

Deoarece promovarea eficienţei energetice în clădiri necesită acţiuni mult mai 
complexe, decît crearea cadrului normativ, a fost iniţiată elaborarea Hărţii de 
parcurs pentru eficienţa energetică a clădirilor, bazată pe modelul hărţii, elaborat 
de către Comunitatea Energetică. Această Hartă de parcurs urmează a fi 
definitivată şi aprobată în Semestrul 1 al anului 2012. 

Cel  mai mare potenţial de reducere a consumului de energie îl au blocurile de 
locuit  (circa 40-45% din totalul energiei consumate), în acest sens,  în sensul 
promovării eficienţei energetice a clădirilor  a fost elaborat proiectul Propunerii de 
Politică Publică "Asigurarea eficienţei energetice a clădirilor instituţiilor de 
învăţămînt primar şi secundar". Prin această propunere de politică publică se vor 
stabili obiectivele şi opţiunile de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor 
instituţiilor de învăţămînt.  

La momentul actual, această propunere de politică publică este supusă 
consultărilor publice şi urmează a fi promovată în trimestrul I, a.2012. 

Promovarea eficienţei energetice în clădirile de locuit reprezintă una din 
priorităţile Ministerului, deoarece sectorul rezidenţial este cel mai mare 
consumător de energie.  

În scopul elaborării mecanismelor de promovare a eficienţei energetice în 
sectorul rezidenţial, cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare a fost realizat "Studiului privind îmbunătăţirea eficienţei energetice a 
clădirilor de locuit".  

Prin acest studiu s-a analizat cadrul normativ în domeniul locuinţelor şi 
mecanismele financiare existente care pot fi aplicate la implementarea programelor 
de eficienţă energetică a clădirilor de locuit.  

De asemenea, studiul menţionat conţine şi recomandări privind perfecţionarea 
cadrului legal în domeniul locuinţelor, precum  şi crearea mecanismelor durabile 
de finanţare a măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice. În baza studiului în 
a. 2012 urmează a fi implementat proiectul de perfecţionare a legislaţiei în 
domeniul locuinţelor, în scopul facilitării realizării măsurilor de îmbunătăţire a 
eficienţei energetice a clădirilor de locuit. 
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• Armonizarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor cu 
standardele europene 

Reieşind din acest obiectiv strategic, Ministerul a realizat un număr de acţiuni, 
şi anume: 
 
— în Planul Tematic de elaborare a documentelor normative în construcţii 
pentru anul 2011 au fost incluse circa 400 standarde europene şi internaţionale în 
domeniul construcţiilor.  

Pe parcursul anului deja au fost adoptate şi implementate 185 din aceste 
standarde. 
 
1) a elaborat şi a înaintat Comisiei Europene Conceptul de proiect "Adoptarea şi 
implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova", pentru obţinerea asistenţei 
tehnice şi financiare din partea Comisiei; 
 
2) a organizat Vizita de experţi internaţionali din Scoţia în Republica Moldova 
pentru acordarea asistenţei tehnice în elaborarea Strategiei de adoptare şi 
implementare a Eurocodurilor în Republica Moldova (cu suportul Instrumentului 
TAIEX al Comisiei Europene); 
 
3) a modificat structura Comitetelor Tehnice pentru Normare Tehnică şi 
Standardizare în conformitate cu structura Comitetelor Tehnice de Standardizare 
Europene (în total vor exista 15 Comitete Tehnice). Pînă în prezent deja au fost 
constituite 8 Comitete Tehnice; 
— a organizat vizita de studiu în Danemarca pe tema "Reglementarea tehnică şi 
standardizarea construcţiilor" (cu suportul Instrumentului TAIEX al Comisiei 
Europene); 
— a înaintat Comisiei Tehnico-Ştiinţifice Interstatale de Reglementare Tehnică, 
Certificare şi Evaluare a Conformităţii în Construcţii (MNTCS), la care este 
membru, propuneri de armonizare a documentelor normative în construcţii cu 
standardele europene. În cadrul Comisiei este creat Grupul de lucru interstatal 
pentru armonizarea normativelor în construcţii cu standardele europene, la care a 
participat şi reprezentantul Ministerului; 
 

— participarea la activităţile Comisiei privind Formarea Preţurilor în  
Construcţii a Consiliului Interguvernamental de Colaborare în domeniul 
Construcţiilor al ţărilor-membre CSI; 
 
— participarea la şedinţele de lucru a Consiliului Interguvernamental de 
Colaborare în domeniul Construcţiilor al ţărilor-membre CSI; 
 
— a fost iniţiată elaborarea Concepţiei privind reformarea sistemului naţional 
de documente normative în construcţii şi armonizarea acestuia cu standardele şi 
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practicile europene. La momentul actual se efectuează analiza ex-ante a acestei 
propuneri de politică publică; 
 
— a fost organizat seminarul internaţional "Directivele şi standardele europene 
în domeniul achiziţiilor publice de lucrări şi servicii în construcţii" (cu suportul 
Instrumentului TAIEX al Comisiei Europene); 
 
— în scopul implementării conceptului de E-Guvernare în sectorul 
construcţiilor, precum şi asigurării accesului la informaţii publice, Ministerul, de 
comun acord cu Centrul de Guvernare Electronică şi cu suportul Băncii Mondiale, 
a lansat proiectul privind crearea bazei de date a documentelor normative în 
construcţii, cu accesul prin Internet.  

Baza de date va include atît documentele normative aprobate în construcţii, 
cît şi cele în curs de elaborare (pentru efectuarea consultărilor publice asupra 
proiectelor de normative); 
 
— au fost elaborate şi implementate peste 300 norme de deviz noi pentru 
executarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii cu aplicarea tehnologiilor şi 
materialelor de construcţie noi; 
 
— este iniţiată prima fază a revizuirii documentelor normative în construcţii 
privind determinarea costului construcţiilor şi întocmirea documentaţiei de deviz; 
 
— au fost elaborate şi aprobate 14 normative tehnice în construcţii; 
 
— au fost organizate şi desfăşurate 2 seminare pe problemele reglementării 
tehnice în construcţii, cu participarea experţilor din Ucraina. 
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CAPITOLUL IV. Relaţii Internaţionale şi atragerea investiţiilor 
 
Tratate, Convenții şi Acorduri Internaționale 

În perioada de referinţă au fost iniţiate/elaborate documentele necesare 
pentru negocierea şi semnarea de acorduri, memorandumuri cu diverse state, 
privind colaborarea bilaterală în domeniile prioritare de activitate: 

1. Proiectul Protocolului de colaborare între Comisia pentru Dezvoltarea Relaţiilor 
Economice Internaţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al 
Republicii Moldova (Comisia pentru Dezvoltarea Relaţiilor Economice 
Internaţionale, creată pentru realizarea Programului Business Gate, acţionînd cu 
sprijinul Ambasadei Italiei la Chişinău).  
2. Proiectul Memorandumului de înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor cu Ministerul Dezvoltării Regionale al Federaţiei Ruse privind 
cooperarea interregională. 
3. Proiectul Acordului de colaborare în domeniul dezvoltării regionale între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi 
Ministerul Protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale al Republicii Letonia. 
4. De asemenea, ministerul a contribuit la elaborarea Regulamentului �i Ghidului 
Aplicantului, în scopul implementării eficiente şi transparente a Acordului privind 
ajutorul financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de 
România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010. 
5. A fost pregătit pachetului de documente pentru iniţierea negocierilor asupra 
proiectului celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României 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 (iunie 2011). 
6. A fost semnat cel de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României 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 (16 august 2011). 
7. S-a contribuit la ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României 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, încheiat la Chişinău la 16 august 2011. (20 octombrie 2011). 
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Integrare Europeană 

 Pe parcursul anului 2011 au fost reluate negocierile în cadrul Acordului 
de Asociere la capitolul Dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi 
regională (Title 6: Regional development,  cross-border and regional level 
cooperation). Colaboratorii ministerului au participat la videoconferinţele cu 
Comisia Europeană şi la elaborarea textului documentului ce include colaborarea 
mai amplă în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării şi 
reluarea navigaţiei pe rîul Prut.   

Astfel, noul text conţine prevederi conform cărora părţile vor intensifica şi 
vor asigura o coordonare şi cooperare mai eficientă între ţările şi regiunile în 
cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, concentrându-se pe conectivitatea 
(transport durabil şi reţele de energie), protecţia mediului, a resurselor de apă, 
managementul riscurilor, dezvoltarea socio-economică (cultură, educaţie, 
cercetare, turism, dezvoltare rurală, piaţa internă) şi îmbunătăţirea sistemului de 
guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă).  

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) 

Strategia se referă în principal la 14 ţări, dintre care opt sunt state membre 
UE (Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Slovenia, 
Bulgaria şi România), iar şase sunt ţări în curs de aderare la UE (Croaţia, Serbia, 
Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Ucraina şi Republica Moldova). 

Strategia se bazează pe o nouă metoda care are la bază o abordare "macro-
regională", urmînd paşii strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice. Noutatea 
metodei constă în modul în care aceasta reuneşte ţări diferite în vederea cooperării 
pentru stabilirea obiectivelor, pentru alinierea fondurilor, precum şi pentru a-şi uni 
eforturile în vederea atingerii obiectivelor, Comisia urmînd sa joace un rol major în 
materie de coordonare. 

În luna noiembrie 2011, Viceministrul Veaceslav Guţuţui  a fost desemnat 
coordonatorul naţional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. 
La 22 noiembrie 2011, a avut loc prima întrevedere cu oficialii străini, în contextul 
SUERD,  �i s- au discutat priorităţile strategiei, interesul Republicii Moldova în 
participarea la implementarea acesteia,  precum modalitatea de finanţare a 
proiectelor.  

La data de 01 decembrie 2011, Coordonatorul naţional al SUERD a 
convocat în şedinţă experţii naţionali pe priorităţile Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării pentru a discuta despre evoluţia ţării noastre în cadrul SUERD şi despre 
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potenţialele concepte de proiecte ce vor fi prezentate şi dezvoltate împreună cu alte 
state din regiune. 

În plan intern, contribuţia Moldovei la realizarea SUERD este un rezultat al 
colaborării dintre următoarele instituţii guvernamentale: Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei, 
Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei, Agenţia 
Turismului, Academia de Ştiinţe a Moldovei. 
 

Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul dezvoltării regionale 
şi construcţiilor 

 Pe parcursul anului 2011, la 14 iunie şi la 16 decembrie au fost organizate 2 
şedinţe ale Consiliului de coordonare a asistenţei externe în domeniul dezvoltării 
regionale şi construcţiilor, care au avut drept scop contribuirea la o bună 
programare, implementare şi monitorizare a asistenţei externe acordate.  
 Prin intermediul şedinţelor Consiliului s-a dinamizat comunicarea cu 
partenerii de dezvoltare ţinînd cont de obiectivele existente în sector şi 
posibilităţile de asistenţă. La evenimente au participat partenerii de dezvoltare, 
reprezentanţii instituţiilor guvernamentale, ai organismelor internaţionale active în 
sector, directorii de agenţii/departamente tehnice pentru dezvoltare şi cooperare, 
reprezentanţi ai ONG, sectorului asociativ, asociaţiilor profesionale  şi mediului de 
afaceri.  

Programul pilot de dezvoltare regională 

 Avînd în vedere că fondurile disponibile sunt limitate, în cadrul 
Parteneriatului Estic a fost dezvoltat un instrument nou – Programul pilot de 
dezvoltare regională întru sprijinirea dezvoltării cadrului legal şi instituţional 
necesar pentru o politică eficientă de dezvoltare regională. Pentru Republica 
Moldova sunt disponibile  7 mil euro în cadrul  politicii de coeziune a Uniunii 
Europene.   Coordonatorul naţional al PPDR a fost desemnat dl ministru Marcel 
Răducan.  În acest context la 15 aprilie 2011 a avut loc întrevederea cu 
reprezentanţii Comisiei Europene (CE) din cadrul Direcţiei Generale Politică 
Regională (DG REGIO), Direcţiei Generale Dezvoltare şi Cooperare, Serviciul 
Acţiuni  Externe (EEAS) pentru Moldova şi reprezentanţi ai delegaţiei UE.   

Au fost elaborate instrucţiunile de pregătire a Programelor Pilot de 
Dezvoltare Regională în cadrul Parteneriatului Estic (PPDR), Elaborarea fişei de 
proiect (identification fiche) PPDR pe componentele „Elaboration of regional 
development projects” şi „Supporting the Republic of Moldova in implementation 
the European principles concerning the urban development and spatial planning, 



33 
 

including harmonizing the national legislation to the European policy on urban and 
spatial development”. 
   La 28 iunie   2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în 
colaborare cu Direcţia Generală Politică Regională a Comisiei Europene (DG 
REGIO) au organizat un seminar cu privire la lansarea PPDR în Republica 
Moldova.  

În perioada 10 - 13 octombrie 2011, reprezentan�ii ministerului au 
participat la Open Days -Săptămâna europeană a regiunilor la Bruxelles.  

Proiectul „Modernizarea sеrviсiilor publice locale în Republica Moldova” 

Obiectivul proiectului este  modernizarea serviсiilor publice în satele şi 
oraşele selectate din Republica Moldova. 

În cadrul proiectului, la 27 octombrie 2011, a fost organizată Conferinţa 
naţională cu genericul „Armonizarea strategiilor locale de dezvoltare social-
economică cu strategiile naţionale sectoriale”. 
 Evenimentul a fost organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
în colaborare cu Ministerul Mediului şi Agenţia de Cooperare Internaţională a 
Germaniei (GIZ), Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 
al Germaniei  şi Ministerul Afacerilor Externe al României.   

În cadrul conferinţei a fost prezentată viziunea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor şi Ministerului Mediului referitor la transpunerea 
obiectivelor Strategiilor Naţionale în documentele strategice locale şi regionale. 
Totodată, cei prezenţi au fost informaţi despre rezultatele preliminare ale 
metodologiei aplicate în procesul de actualizare a Strategiilor locale de dezvoltare 
social-economică a raioanelor Rîşcani şi Cahul, componenta Aprovizionare cu Apă 
şi Canalizare (AAC). 

Pa parcursul anului au avut loc mai multe şedinţe de planificare şi totalizare 
cu experţii GIZ.  

Astfel, la 17-18 februarie 2011 a avut loc atelierul de lucru de planificare a 
proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale” în cadrul cărui s-au discutat 
modalităţile de colaborare dintre MDRC, Agenţiile de Dezvoltare Regională şi GIZ 
în vederea implementării eficiente a proiectului nominalizat. De aemenea, s-au mai 
pus în discuţie acţiunile concrete în derularea a celor 5 proiecte de dezvoltare 
regională, finanţate din sursele GIZ – proiectele de asigurare cu apă potabilă şi 
servicii de canalizare din localităţile Roşu şi Costeşti–Stînca, raionul Cahul; 
 proiectele de eficienţă energetică şi utilizare a energiei regenerabile din s. 
Tătărăuca Veche, r-nul Soroca şi oraşul Orhei; poriectul de gestionare a deşeurilor 
solide din oraşul Şoldăneşti.  
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La 22-23 decembrie  a fost organizat un atelier  pentru a asigura concordanţa 
şi complementaritatea activităţilor planificate de MDRC-ADR-GIZ; oportunităţile 
de finanţare în cadrul proiectului extins cu contribuţia SIDA în domeniul elaborării 
planurilor operaţionale regionale,  dezvoltării capacităţilor agenţiilor, consiliilor de 
dezvoltare regională,  precum şi modalităţile de cooperare. 

Pe parcursul anului 2011 a fost negociată extinderea proiectului 
Modernizarea serviciilor comunale locale implementat în colaborare cu  Agenţia 
de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), prin intermediul finanţării 
adiţionale primite de la Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare 
Internaţională (SIDA). Astfel, în cadrul componentei extinse a proiectului se vor 
elabora Planuri Operaţionale Regionale şi Fişe de proiecte în domeniul  
aprovizionării cu apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor solide şi eficienţei 
energetice a clădirilor publice. De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea 
şi sporirea capacităţilor Agenţiilor şi Consiliilor de Dezvoltare Regională.  

 În perioada aprilie - noiembrie 2011, MDRC în colaborare cu GIZ şi SIDA 
au elaborat Oferta Tehnică pentru Acordul de Finanţare între GIZ şi SIDA, 
aprobată de SIDA cu un buget aproximativ de 3.60000,00 €   

Programare şi intervenţia comună pentru Moldova 
 în cadrul  iniţiativei UE 12 

 Moldova reprezintă prioritate înaltă pentru cele 12 ţări noi membre ale UE 
şi în special pentru  - Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, România, Slovenia. (Cipru, Ungaria, Slovacia, Malta).  În acest context, la 
14-15 septembrie 2011 a fost organizat un atelier privind consolidarea capacităţilor 
de cooperare pentru dezvoltare, în cadrul căruia au fost identificate oportunităţile 
dezvoltării regionale în Republica Moldova prin prisma descentralizării, precum şi 
problemele şi necesităţile din domeniu (capacitatea profesională insuficientă, 
migraţia specialiştilor, lipsa de experienţă, interesul scăzut al societăţii civile de a 
se implica în procesul de luare a deciziilor, insuficienţa resurselor pentru o 
guvernare locală bună, corupţia, precum şi insuficienţa surselor financiare). 

La 09 noiembrie 2011 au fost preselectate 3 proiecte: dezvoltarea Societăţii 
civile, Proiect Twinning pentru Agenţiile de dezvoltare regională şi Consiliile  
regionale pentru dezvoltare în vederea dezvoltării capacităţilor ADR-urilor; 
Dezvoltarea capacităţilor Biroului Naţional de Statistică în domeniul  
statisticii regionale.  
 

Proiectul „INOGATE” „Iniţiativă de Conservare a Energiei în Clădiri în 
Ţările Europei de Est şi Asiei Centrale” (Energy Saving Initiative in the 

Building Sector in Eastern Europe and Central Asia (ESIB) 
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Scopul proiectului - stimularea investiţiilor instituţiilor financiare 
internaţionale în proiecte energetice; dezvoltarea capacităţii cadrului legislativ 
pentru energie; promovarea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile. 

În perioada 11-13 mai 2011 la Chişinău, sub patronajul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerului Economiei al Republicii 
Moldova s-a desfăşurat Seminarului cu privire la strategiile de termoficare 
urbană, organizat de proiectul INOGATE . În cadrul seminarului a fost prezentat 
Proiectul „Extensia Acordului Primărilor” lansat de Uniunea Europeană şi lansarea 
solicitării de granturi mici pentru Republica Moldova, inclusiv pentru domeniul 
dezvoltării măsurilor ce ţin de eficienţa energetică în clădiri.De asemenea, au fost 
discutate problemele ce ţin de strategiile de termoficare urbană şi acţiunile 
autorităţilor publice locale pentru a contribui la eficienţa energetică în clădiri.  

 
Colaborare internaţională bilaterală 

Cooperarea bilaterală a MDRC constă în promovarea relaţiilor de colaborare 
cu instituţiile omologe din ţările partenere.  Cooperarea bilaterală este un segment 
important în dezvoltarea relaţiilor cu ministere, instituţii, organisme internaţionale, 
parteneri de dezvoltare şi oameni de afaceri.   

România 

La 28 februarie 2011 a fost ratificat Acordul între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României 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. La 28 martie 2011 - intră în vigoare Acordul nominalizat �i  
Protocolul Adiţional acestuia, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010 
 În baza HG nr.412 din 10 iunie 2011, au fost iniţiate negocierile asupra 
proiectului celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României, iar la 16 august 2011 acesta fost semnat. Conform 
documentului în Acord se introduce un nou domeniu de colaborare, sectorul 
energetic. La 20 octombrie 2011 are loc ratificarea celui de-al doilea Protocol 
Adiţional între cele două state.  

La 24 martie 2011  MDRC participă la o nouă rundă de negocieri cu 
MDRT privind implementarea acordului i nominalizat, astfel, se decide elaborarea 
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 
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responsabile, procedurilor de raportare, prevederea finanţării secretariatului tehnic 
RM) pentru a impulsiona p0rocesul de implementare. 

  
Grecia 

 La 8 februarie 2011 a fost organizată întrevedere oficialilor ministerului cu un 
grup al oamenilor de afaceri din Republica Elenă. Scopul vizitei oaspe�ilor străini 
a fost de a se  familiariza cu climatul investiţional din ţara noastră.   

 
Cehia 

Pe parcursul anului 2011, MDRC a continuat să dezvolte relaţiile de 
colaborare cu Cehia, atît la nivel instituţional cît şi în domeniul investiţional.  

La 9 februarie 2011 a avut loc întilnirea cu Preşedintele Consiliului de 
Administrare al EuroEcoSolutions din Republica Cehă, dl Vladislav Beneš.  S-a 
discutat despre iniţierea relaţiilor  de colaborare a partenerilor  cehi cu ministerul, 
în scopul dezvoltării unui proiect de obţinere a resurselor energetice netradiţionale 
în Moldova în contextul Priorităţii 3 “Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a 
atractivităţii turistice” din Strategiile de Dezvoltare Regională. 

În martie 2011,  MDRC şi Agenţia de Dezvoltare din Republica Cehă în 
colaborare cu Ambasada Republicii Cehe în republica noastră au iniţiat relaţii de 
colaborare pentru a identifica proiecte de dezvoltare regională, precum şi pentru a 
dezvolta schimbul de experienţă la nivel de agenţii de dezvoltare regională. 

În luna iulie 2011, oamenii de afaceri cehi au vizitat Ministerul şi şi-au 
manifestat interesul de a investi în domeniul dezvoltării regionale şi sectorul 
construcţiilor din Republica Moldova.         

       La 29 septembrie 2011, a avut loc întrevederea cu dl Tomas Dub, 
viceministrul de Externe al Republicii Cehe şi E.S Jaromir Kvapil ambasador 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Cehe în Republica Moldova unde s-au 
discutat principalele direcţii de acordare a asistenţei pentru domeniile gestionate de 
MDRC.  

Polonia 
Pe parcursul anului 2011, Polonia a continuat să fie partenerul strategic al 

MDRC în promovarea politicilor de dezvoltare regională şi colaborarea în baza 
Memorandumului de Înţelegere semnat în anul 2010 cu Ministerul dezvoltării 
regionale al Poloniei.  

În aprilie 2011 MDRC a facilitat vizita în Moldova a unui grup de companii 
din Polonia producătoare de tehnologii moderne în construcţii cu scopul de a 
cunoaşte proiecte concrete unde ei ar putea să utilizeze tehnologiile lor moderne de 
sortare a deşeurilor, să construiască uzine de beton (staţionare şi mobile), să 
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participe în consorţii la modernizarea stadionului naţional, precum şi să 
construiască instalaţii de biogaz (tehnologia umedă şi uscată). În acest sens, 
ministerul a stabilit modalită�i de colaborare în vederea noilor investi�ii în 
proiectele de dezvoltare regională şi din domeniul construcţiilor din Republica 
Moldova, tehnologiilor moderne de prelucrare a DMS.  

Tot în contextul colaborării bilaterale cu Polonia s-a organizat, în iunie 2011,  
întrevederea cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, 
Ministerului Dezvoltării Regionale al Poloniei, Fundaţiei Est din Polonia, precum 
şi reprezentanţi ai Ambasadei Poloniei la Chişinău. În cadrul întrevederii au fost 
evaluate necesităţile Republicii Moldova în domeniul dezvoltării regionale  ce vor 
fi finanţate de Polonia în cadrul Strategiei de Asistenţă Oficială de Dezvoltare 
pentru anii 2012-2016.  

În octombrie 2011 MDRC a participat la Forul Naţional de Dezvoltare 
Rurală în Moldova (organizat în cadrul Preşedinţiei Poloniei în Uniunea 
Europeană, Fundaţia Est (East Foundation)) care va oferi autorităţilor publice 
centrale, locale �i societă�ii civile  soluţii novatoare pentru dezvoltarea rurală. 
  De asemenea, ministerul a participat la cel de-al II-lea Forum European 
anual de Cooperare Transfrontalieră pentru o Europă liberă, organizat în 
noiembrie 2011, în or. Elblag, Polonia.  Scopul Forului - promovarea dialogului 
interactiv care ar facilita libera circulaţie a cetăţenilor din regiunile de frontieră 
interstatale, încurajarea finanţării activităţilor de colaborare transfrontalieră, 
precum şi întărirea capacităţilor administraţiilor publice locale, businessului şi a 
ONG-urilor pentru participare la cooperare.  
  

Canada 
În februarie 2011 a avut loc întrevederea cu Russel Merifield, consilier 

comercial al Ambasadei Canadei cu sediul la Bucureşti şi Octavian Bonea, expert 
în dezvoltarea afacerilor şi s-a discutat despre oportunităţile de business în 
domeniul construcţiilor şi infrastructurii drumurilor în ţara noastră. 

Letonia 

La 07 aprilie 2011 a avut loc întîlnirea cu Raimonds Vejonis, ministrul 
mediului şi dezvoltării regionale pentru a discuta despre modalitatea de dezvoltare 
a regiunilor Republicii Moldova după experienţa Letoniei, precum şi despre 
iniţierea colaborării interministeriale şi examinarea posibilităţii semnării unui 
Memorandum de Înţelegere. 
        În contextul preluării experien�ei Letoniei în domeniul dezvoltării regionale 
a fost organizată, în octombrie 2011, vizita de studiu în Letonia. În cadrul vizitei au 
avut loc întrevederi oficiale la Ministerul Finanţelor leton, Agenţia de Stat de 
Dezvoltare Regională, în scopul cunoaşterii etapelor procesului de dezvoltare 
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regională, implementarea proiectelor, rolul agenţiilor de dezvoltare regională în 
eficientizarea elaborării proiectelor.  

Suedia 

La 08 aprilie 2011 MDRC a organizat vizita unui grup de doctoranzi din 
Suedia care au studiat eficienţa energetică din Republica Moldova.  Scopul 
studiului este  de a dezvolta oportunităţile de cooperare dintre Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind eficienţa energetică durabilă. 

Spania 

Oportunităţile investiţionale în ţara noastră au fost discutate în cadrul unei 
întrevederi la 6 mai 2011, cu  dl Eduardo Prieto Kessler, consilier economic şi 
comercial şef în cadrul Ambasadei Spaniei la Bucureşti, responsabil de Republica 
Moldova.  

MDRC a prezentat cele mai importante proiecte investiţionale promovate de 
minister, despre posibilităţile de colaborare în domeniul dezvoltării regionale, 
precum şi despre modalităţile de realizare a schimbului de experienţă şi instruiri de 
specialitate.  

Turcia 

În cadrul unei întrevederi oficiale din 16 iunie 2011 businessmenii turci au 
făcut cunoştinţă cu principalele proiecte investiţionale promovate de minister şi cu 
oportunităţile investiţionale în Republica Moldova, printre care construcţia 
Stadionului Naţional şi modernizarea Aeroportului internaţional Bălţi. Agenţia de 
dezvoltare a locuinţelor din Turcia (TOKI) a manifestat un interes sporit pentru a 
dezvolta proiectul privind construcţia Stadionului Naţional prin intermediul unui 
Parteneriat Public Privat, agenţia avînd experienţă similară în oraşul Ankara, 
capitala Turciei.  

Statele Unite ale Americii 

În iulie 2011, MDRC a participat la �edin�a Comitetului Bilateral de 
Cooperare Republica Moldova – Carolina de Nord unde s-a discutat  asistenţa 
acordată de statul  american Carolina de Nord ţării noastre în domeniile: cultură, 
educaţie, medicină, precum şi au fost identificate noi direcţii de cooperare. 

  În noiembrie 2011, MDRC a fost vizitat în cadrul unei vizite de curtuazie 
de Excelenţa Sa William H. Moser,  Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
SUA în RM, în cadrul căreia au fost stabilite priorităţile de colaborare atît la nivel 
naţional, cît şi regional.  
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Italia 

În iulie 2011, a avut loc Forul  Bienal al ţărilor Mediteraneene desfăşurat 
la Chieti, regiunea Abruzzo din Italia..  În cadrul evenimentului Veaceslav Guţuţui, 
viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor a avut o întrevedere cu Franco 
Frattini, ministrul de externe al Italiei. Principalul obiectiv al discuţiilor l-au 
constituit oportunităţile investiţionale italiene în domeniile eficienţă energetică, 
drumuri, apă şi canalizare, construcţii, agricultură, industrie din Republica 
Moldova.  

În noiembrie 2011, Alfredo Castiglione, vicepreşedintele Regiunii Abruzzo, 
Italia a vizitat MDRC.  În cadrul întrevederii au fost discutate modalităţile de 
cooperare dintre regiunea italiană şi regiunile de dezvoltare din Republica 
Moldova.   

În aceea�i perioadă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al 
Republicii Moldova şi Comisia pentru Dezvoltarea Relaţiilor Economice 
Internaţionale au semnat un protocol de colaborare care are ca scop consolidarea 
cooperării economice dintre întreprinzătorii moldoveni şi cei italieni în cadrul 
Programului „Business Gate”. 

La sfîrşitul lunii noiembrie, Veaceslav Guţuţui, viceministrul dezvoltării 
regionale şi construcţiilor a efectuat o vizită de lucru în regiunea Lombardia din 
Italia pentru a dezvolta relaţiile de parteneriat cu reprezentanţii sectorului de 
afaceri ai regiunii, precum şi pentru a realiza un schimb de experienţă în 
implementarea proiectelor de dezvoltare regională. De asemenea, un obiectiv al 
vizitei a fost dezvoltarea comerţului, înfrăţirea de localităţi, schimbul de experienţă 
în diferite domenii,  transferul de noi tehnologii şi  investiţii în domeniul 
dezvoltării regionale.  

Azerbaijan 

La 12 august 2011, Ministrul Marcel Răducan a avut o întrevedere cu 
Excelenţa Sa Namig Hasan oglu Aliyev, ambasadorul Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova. Oficialii au 
discutat despre domeniul construcţiilor şi dezvoltarea regiunilor ambelor ţări, 
cooperarea bilaterală dintre state şi schimbul de experienţă, precum şi despre 
principalele probleme din domeniu. 

Armenia 

În perioada 24-26 martie 2011 a avut loc vizita de lucru în Armenia la 
Şedinţa a II-a a Consiliului de dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră a 
ţărilor din cadrul CSI.   
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  În perioada 28-30 noiembrie 2011, la Erevan, Armenia a avut loc cea de-a 
32-a şedinţă a Consiliului Interguvernamental de Colaborare în Domeniul 
Construcţiilor al ţărilor-membre CSI,  la care a participat Marcel Răducan, 
ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor. Membrii consiliului au discutat în 
cadrul reuniunii despre îmbunătăţirea activităţii în domeniile arhitecturii, 
urbanismului şi construcţiilor pe parcursul ultimilor 20 de ani de la înfiinţarea 
Comunităţii Statelor Independente. 

Kazahstan 
În perioada 25-28 mai 2011 la Astana, Kazahstan a avut loc cea de-a 31-a 

şedinţă Consiliului Interguvernamental de Colaborare în Domeniul Construcţiilor a 
ţărilor-membre CSI la care a participat ministrul Marcel Răducan.Membrii 
consiliului s-au reunit pentru a discutat despre îmbunătăţirea activităţii în 
domeniile arhitecturii, urbanismului şi construcţiilor, necesită�ii standardizării 
noţiunii de locuinţă socială (locuinţă de clasă econom), pentru aplicare în cadrul 
politicilor locative; sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor şi 
perspectivele de dezvoltare a acestuia în contextul armonizării cu standardele 
europene; planul de activitate al Comisiei Tehnico-Ştiinţifice Interstatale de 
Normare Tehnică, Standardizare şi Evaluare a Conformităţii în Construcţii; precum 
şi programul de activitate al Consiliului pentru următorii 3 ani. 

Serbia 
Delegaţia MDRC a participat la Conferinţa Internaţională „Depăşirea 

disparităţilor regionale şi realizarea unei implementări mai bune şi coerente a 
politicilor regionale ale Uniunii Europene”în oraşul Arandjelovac, Serbia. 

Organizaţii internaţionale 
La 22 martie 2011 a avut loc întrevederea cu reprezentanţii Băncii 

Europene de Investiţii în cadrul căreia s-au discutat despre cele mai 
importante proiecte investiţionale promovate de minister cum ar fi construcţia 
Stadionului Naţional, diminuarea riscurilor inundaţiilor, construcţia digurilor, 
precum şi proiecte de infrastructură regionale (aprovizionare cu apă, canalizare, 
drumuri). 

La 15 aprilie 2011 a avut loc întrevederea cu experţii Secretariatului 
Comunităţii Energetice ai Comisiei Europene (CE)  ce au decis să efectueze  în 
perioada 2011-2012 un studiu al eficienţei energetice a clădirilor din Republica 
Moldova.   

La 19 aprilie 2011 Viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, 
Anatolie Zoloctov s-a întîlnit cu Rainer Mikulits, consultant al Departamentului de 
Consiliere privind Climatul Investiţional în cadrul Băncii Mondiale totodată, 
director executiv al Institutului Austriac de Inginerie în Construcţii, pentru a 
discutat despre implementarea noii legi privind autorizaţiile în construcţie.  
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De asemenea, Banca Mondială a decis să acorde asistenţă tehnică 
Republicii Moldova în domeniul operaţiunii de politici de dezvoltare, scopul final 
ai căreia este reducerea timpului si procedurilor necesare pentru obţinerea 
autorizaţiilor de construire şi a aprobărilor necesare pînă la finalizarea construcţiei 
şi înregistrarea acesteia la cadastru. 

La 26 iulie 2011 a avut loc o întrevedere cu o delegaţie formată din membri 
ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Principalele 
subiecte ale discuţiei au vizat comunicarea şi cooperarea MDRC cu Administraţiile 
Publice Locale în implementarea proiectelor de dezvoltare regională de 
infrastructură, aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor. De asemenea, s-a 
discutat despre stadiul de implementare a proiectelor în localităţi, procedura de 
monitorizare a procesului de implementare, precum şi posibilităţile de cooperare şi 
schimbul de experienţă privind organizarea şi gestionarea acţiunilor de proiect. 

 La 14 septembrie 2011 Marcel Răducan, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor a avut o întrevedere cu Francis Lec, co-raportor al Congresului 
Puterilor Locale şi Regionale din Europa vice-preşedinte al Comitetului de 
Monitorizare al Congresului şi vice-preşedinte al Consiliului General Somme (L, 
SOC, Franţa) �i au discutat despre politicile de dezvoltare regională în contextul 
adoptării Strategiei Naţionale de Descentralizare 
 
CAPITOLUL V. INDICATORI DE MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE 

   
  În perioada de gestiune a anului 2011, au fost realizate următoarele activităţi: 

- Elaborate şi aprobate 370 de ordine cu privire la personal: angajarea 
şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea, dezvoltarea profesională, remunerarea, 
avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi 
stimularea personalului, transferarea şi eliberarea acestora, acordarea concediilor, 
deplasărilor de serviciu, îmbunătăţirea relaţiilor de muncă, cu efectuarea 
controlului asupra realizării deciziilor luate de către conducere; 

- Examinate şi expediate răspunsuri  la 106  demersuri ale Guvernului 
Republicii Moldova, Cancelariei de Stat precum şi din partea altor ministere, 
institu�ii ale administra�iei publice centrale, etc.; 

- Elaborat statul de personal al Ministerului conform Metodologiei cu 
privire la completarea şi avizarea statului de personal şi transmis către  avizare 
Cancelariei de Stat; 

- În cadrul comisiei de disciplină, instituită în conformitate cu 
prevederile Regulamentului cu privire la comisia de disciplină, anexa nr. 7 la H.G. 
nr. 201 din 11.03.2009, a fost examinat pe parcursul anului un caz de abatere 
disciplinară cu emiterea ordinului de sancţionare a 3 (trei) angajaţi ai aparatului 
central al ministerului; 
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- Întru executarea prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea 
funcţiei publice vacante prin concurs, au fost organizate şi desfăşurate 4 
concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului central 
al ministerului; 

- În perioada de gestiune, în cadrul aparatului central al ministerului au 
fost efectuate angajări, inclusiv prin:  concurs - 10 pers. 

   transfer -  2 pers. 
   alte modalităţi -  2 pers. 
 

- Elaborate, coordonate şi aprobate 15  fişe de post pentru funcţionarii 
publici noi angajaţi, în conformitate cu Metodologia cu privire la elaborarea, 
coordonarea şi aprobarea fişei postului; 

- Organizate şi desfăşurate pentru toţi funcţionarii publici debutanţi,  
perioade de probe, în conformitate cu Regulamentul cu privire la perioada de probă 
pentru funcţionarul public debutant cu elaborarea la fine a documentelor de 
evaluare şi emise acte administrative cu privire la confirmarea acestora în funcţii şi 
acordate grade de calificare; 

- Acumulată şi analizată, în condiţiile legii, informaţia cu privire la 
personal, cu întocmirea şi prezentarea rapoartelor respective conducerii 
Ministerului, Direcţiei politica de cadre a Cancelariei de Stat; 

-  Lunar este întocmită şi expediată Ministerului Finanţelor darea de 
seamă cu privire la personal; 

- Întocmite rapoartele statistice privind mobilitatea salariaţilor şi 
locurile de muncă 1-C şi  1-FP privind numărul funcţionarilor publici şi expedierea 
lor în adresa  Biroului Naţional de Statistică; 

- Se ţine evidenţa şi completarea dosarelor personale ale angajaţilor  
MDRC, a carnetelor de muncă, buletinelor pentru incapacitate temporară de 
muncă, fişelor personale, contractelor de management încheiate între fondator şi 
administratori şi altele; 

- Perfectate dosare personale pentru toate persoanele angajate şi 
pregătite dosarele pentru persoanele concediate pentru a fi expediate în arhivă; 

- Perfectate şi eliberate legitimaţiile de serviciu; 
- Organizată şi desfăşurată Şedinţa Colegiului Ministerului cu aprobarea 

şi repartizarea Hotărîrilor de Colegiu; 
- Organizată şi desfăşurată Şedinţa Comisiei pentru consultări şi 

negocieri colective din ramura construcţiilor; 
- S-a asigurat participarea angajaţilor la cursuri de dezvoltare 

profesională, organizate în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lîngă 
Preşedintele RM  (12 pers.), 

- Examinate petiţiile parvenite de la cetăţeni cu perfectarea 
răspunsurilor în termenul prevăzut de legislaţie; 

- Consultaţi şefii de subdiviziuni şi angajaţii în probleme ce ţin de 
aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, de procedurile de personal, de relaţiile de 
muncă etc. 
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           În anul 2011 în adresa Ministerului au parvenit şi au fost înregistrate în total 
4634 de documente, inclusiv: 

Acte normative şi legislative – 84,                                                                              

 Legi ale Parlamentului – 6                                                                                                       

Hotărîri ale Guvernului – 59                                                                                                     

Dispoziţii ale Guvernului – 16 

Decrete – 3 

Porunci ale organelor ierarhic superioare (la control) – 539, inclusiv: 

Porunci ale Aparatului Preşedintelui – 3 

Porunci ale Parlamentului RM – 38 

Porunci ale Guvernului RM – 240 

Porunci ale Cancelariei de Stat – 258 

În perioada respectivă în adresa ministerului au fost expediate petiţii, 
adresări, cereri – 536 

Aparatul 
Preşedintelui 

Parlamentul 
şi Aparatul 
Parlamentului 
RM 

Guvernul 
RM 

Cancelaria 
de Stat 

Direct de 
la Cetăteni 

Alte 
instituţii 

4 13 1 131 358 29 

 

Documente parvenite din ministere, departamente şi alte instituţii – 2095 
Documente primite prin FAX – 551 
Avize – 509 
Poşta electronică au fost primite – 211 adresări 
Numarul documentelor de ieşire constituie – 2300 
Documente expediate prin poşta – 3483 

Au fost eliberate 109 certificate pentru perfectarea pensiei privind 
confirmarea activităţii în construcţii. 
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               A fost efectuată ordonarea dosarelor cu termen permanent şi lung de 
păstrare pentru anii 2008 - 2009, ale Ministerului Construcţiilor si Dezvoltării 
Regionale al Republicii Moldova. 
              Elaborarea şi coordonarea cu Arhiva Naţională a Republicii Moldova 
Inventarele dosarelor cu termen permanent şi lung de păstrare, perfectarea 
Procesului- Verbal cu privire la selectare a 547 dosare pentru anii 1988 - 2007, cu 
termenul de păstrare expirat. 
 
 
CAPITOLUL VI. INDICATORI DE APLICARE A TEHNOLOGIILOR 
INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICARE 
 
Elaborarea paginilor web şi actualizarea lor 
 

Ministerul întreprinde acțiuni concrete de comunicare. 
Pe pagina web a MCDR cu regularitate sunt expuse comunicatele privind 
evenimentele care au avut loc în domeniile gestionate, sistematic actualizate. 

.De asemenea, reprezentanții ministerului sunt invitați să participe la 
emisiuni difuzate de diverse posturi de radio şi televiziune naționale.  

Au fost publicate articole în presa națională şi locală. 


