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INTRODUCERE 

Importanța și actualitatea temei. Politicile de dezvoltare regională constituie ansamblul de 

măsuri planificate şi promovate de autoritățile administrației publice centrale, regionale și locale 

în parteneriat cu diverși actori publici sau privați pentru a asigura o creștere economică şi socială 

dinamică şi durabilă prin valorificarea eficientă a potenţialului local şi regional, dar și a resurselor 

atrase în acest sens. Unul dintre obiectivele primordiale ale politicilor de dezvoltare regională este 

de a spori competitivitatea economică a regiunilor și, prin urmare, de a stimula dezvoltarea 

economică și socială în regiuni. Legat de aspectele economice este şi un alt obiectiv principial – 

asigurarea coeziunii sociale a populației și instituțiilor. Al treilea obiectiv indispensabil este 

asigurarea coeziunii teritoriale. Toate aceste trei elemente primordiale contribuie la reducerea 

diferențelor de dezvoltare în cadrul regiunilor și între regiuni. Ţinînd cont de aceste elemente 

constituente, politica de dezvoltare regională este un subiect important al politicii structurale a 

Uniunii Europene. 

 În prezent, aceasta reprezintă principala politică de investiţii a Uniunii Europene, fiind 

orientată spre restabilirea creşterii economice şi a competitivităţii în statele membre, consolidarea 

coeziunii sociale și teritoriale, dezvoltarea durabilă. Politica de dezvoltare regională stimulează 

regiunile să îşi valorifice atuurile lor şi, beneficiind de sprijin din partea Uniunii Europene prin 

programele structurale, să demareze strategii regionale inteligente, destinate creşterii 

socioeconomice și realizării potenţialului lor competitiv. 

Scopul cercetării constă în analiza, diagnosticarea și stabilirea direcțiilor prioritare ale 

politicilor de dezvoltare regională din Republica Moldova. 

Obiectivele cercetării sunt deduse din scopul cercetării și constau în: 

 Cercetarea aspectelor teoretico-metodologice privind dezvoltarea regională, evidențiind 

obiectivele, principiile și conținutul acestora; 

 Analiza instrumentelor și modelelor utilizate în analiza economică regională; 

 Prezentarea cadrulului legislativ și instituțional în dezvoltarea regională națională; 

 Descrierea dinamicii indicatorilor macroeconomici ai dezvoltării naționale; 

 Identificarea problemelor și disparităților constatate în dezvoltarea economică regională; 

 Descrierea politicilor europene, fondurilor și instrumentelor europene de dezvoltare 

regională aplicate în spațiul economic autohton; 

 Evidențierea acțiunilor de perspectivă și obiectivelor de dezvoltre economică a regiunilor 

din Moldova. 

Suportul metodologic al lucrării. În cadrul cercetării au fost utilizate metode generale de 

cercetare științifică, precum studiul bibliografic, analiza literaturii de specialitate disponibile în 
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domeniu, analiza indicatorilor macroeconomici, cercetarea politicilor naționale și europene și 

analiza cadrului legislativ.  

Baza informațională cuprinde acte legislativ normative, precum: Legea nr. 438-XVI din 28 

decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova; – Hotărîrea Guvernului nr. 

127 din 8 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 

2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Regulamentul Consiliului Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale, Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare, Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională, Regulamentul de formare 

şi utilizare a mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, Hotărîrea Guvernului nr. 

1305 din 21 noiembrie 2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale, Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 cu privire la aprobarea Strategiei 

naționale de dezvoltare regională; Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 4 septembrie 2013 cu privire 

la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2013–2015; Hotărîrea 

Guvernului nr. 772 din 26 august 2010 cu privire la aprobarea Documentului unic de program 

pentru anii 2010–2012; Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 cu privire la 

aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2013–2015; strategiile de dezvoltare 

regională pentru regiunile Nord, Centru și Sud; planurile operaționale regionale pentru regiunile 

de dezvoltare Nord, Centru și Sud. 

Structura lucrării include 3 capitole de bază, introducere, concluzii și bibliografie. 
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I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND 

DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

1.1. Dezvoltarea regională: obiective, principii, conținut 

Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmăreşte impulsionarea şi diversificarea 

activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuţia la reducerea 

şomajului şi, nu în cele din urmă, să conducă la o îmbunătăţire a nivelului de trai.  

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de 

autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, publici, 

voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin valorificarea 

eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.  

Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea întreprinderilor, 

piaţa forţei de muncă, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului IMM-

urilor, îmbunătăţirea infrastructurii, calitatea mediului înconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, 

educaţie, învăţământ, cultură. Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai 

importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul că, prin 

obiectivul său de reducere a disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale 

Europei, acţionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creşterea 

economică şi sectorul IMM, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, 

ocuparea şi formarea profesională, educaţia, egalitatea de gen etc.  

Concepută ca o politică a solidarităţii la nivel european, politica regională se bazează în 

principal pe solidaritate financiară, adică pe redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar realizat 

prin contribuţia Statelor Membre către regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere (pentru 

perioada 2000-2006, suma aferentă reprezintă aproximativ o treime din bugetul UE). Caracterul 

complex al politicii de dezvoltare regională este subliniat şi de modul în care acesta integrează trei 

dintre obiectivele prioritare ale UE: coeziunea economică şi socială, extinderea aplicării 

principiului subsidiarităţii şi dezvoltarea durabilă. Principiul subsidiarităţii - care reprezintă gradul 

crescut de implicare a Statelor Membre în dezvoltarea şi implementarea politicilor comunitare - 

este prezent şi la nivelul altor politici. În contextul de faţă, acest principiu are aplicabilitate în 

negocierea finanţării din fondurile de solidaritate de către fiecare stat în parte (în funcţie de 

priorităţile naţionale şi regionale) precum şi în responsabilitatea ce revine acestora din urmă în 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor stabilite de comun acord. 

Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene îşi are originea în diferenţele de nivel ale 

veniturilor existente între zone geografice distincte, cele mai prospere zece regiuni ale UE sunt de 

trei ori mai bogate şi investesc de trei ori mai mult în unităţile lor de producţie decât cele mai 
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sărace zece regiuni; această problemă s-a accentuat cu fiecare lărgire a Uniunii; din 1988 aproape 

o treime din bugetul comunitar este dedicat sprijinirii zonelor mai puţin avantajate, iar această 

proporţie tinde să crească. Această politică a fost dezvoltată datorită apariţiei unor dezechilibre 

economice, sociale, politice la nivelul Uniunii Europene. 

În general, problemele economice – ca obiective de bază ale politicilor publice – au fost de 

cele mai multe ori abordate la nivel microeconomic şi macroeconomic. Abordarea problematicii 

economice la nivelul unor unităţi teritoriale distincte şi existenţa unor politici specifice au 

reprezentat preocupări importante ceva mai târziu, dat fiind faptul că acestea erau considerate 

componente ale unui sistem economic unitar.  

Astfel, sistemul economic este folosit în general pentru a caracteriza o politică economică 

oarecare sau principii economice generale promovate de un stat sau altul pe baza doctrinei sale 

economice (ex., sisteme economice liberale, neoliberale, clasice etc.). Pentru numeroşi economişti 

occidentali şi îndeosebi pentru George J. Viksnius (profesor la Universitatea Georgetown – SUA) 

şi pentru profesorul Raymond Barre (fost prim-ministru al Franţei), sistemul economic are 

semnificaţia unui ansamblu de trei componente1:  

1. obiectivele activităţii economice sau mobilurile definitorii ale agenţilor economici 

(obiective strategice, obiective intermediare);  

2. organizarea juridică şi socială a unei activităţi care în viaţa reală se prezintă sub cele mai 

diverse combinaţii;  

3. tehnica şi tehnologia utilizată, adică acele procedee de prelucrare a factorilor de producţie.  

Sistemele economice sunt considerate entităţi dinamice, iar natura şi consecinţele 

schimbărilor ce se petrec în cadrul lor sunt de o importanţă considerabilă. Unele schimbări 

afectează individul, în timp ce alte schimbări acţionează asupra unei comunităţi sau naţiuni. Ca 

fiinţe sociale, individuale, oamenii nu pot ajuta dar reacţionează la schimbările pe care le observă 

şi care le influenţează viaţa.  

Aşa cum am arătat, sistemele economice regionale pot fi caracterizate prin anumite activităţi 

principale sau specifice, prin potenţialul natural, uman, tradiţii etc.  

De asemenea, cuprind şi localizările în raport cu alte activităţi economice; acestea, la rândul 

lor, implică întrebări referitoare la apropiere, concentrare, dispersie şi similaritate sau disparitate 

a modelelor spaţiale şi poate fi discutat în termeni de localizare, cum sunt: zone, vecinătăţi, situri, 

regiuni, microregiuni, macroregiuni etc. 

 Încercând să răspundă la aceste întrebări, politica regională este considerată un instrument 

prin care se pot corecta anumite dezechilibre regionale (dezechilibre apărute în nivelul veniturilor, 

                                                           
1 Coordonator Dobrotă N., Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999. 
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în angajarea forţei de muncă, în probleme de migraţie, restructurare, inovare, cercetare etc.). Prin 

strategiile pe care le utilizează şi prin programele pe care le propune, politica regională reprezintă 

o acţiune strategică prin care se identifică şi corijează problemele specifice unei anumite regiuni. 

Cu toate că, prin nivelul său de acţiune, politica regională are anumite limite de aplicare, ea trebuie 

să ţină cont şi să se armonizeze cu celelalte politici sectoriale, sociale etc. 

I. Obiective generale ale politicii regionale  

Obiectivele regionale au evoluat în timp şi spaţiu, îmbrăcând anumite forme în funcţie de 

politica generală propusă sau fiind influenţate de condiţiile internaţionale. După forma în care 

acestea au evoluat în timp, am identificat o serie de obiective generale ale politicii regionale.  

În general, obiectivele politicii de dezvoltare regională au în vedere o serie de aspecte legate 

direct de anumite colectivităţi sociale: promovarea bunăstării individuale, echitate, echilibru 

social, măsurile utilizate vizând creşterea veniturilor în termeni reali pe locuitor, deplina angajare 

a forţei de muncă, îmbunătăţirea stilului de muncă şi viaţă a individului, siguranţa veniturilor etc. 

Alte tipuri de acţiuni, cum ar fi cheltuirea fondurilor publice pentru îmbunătăţirea serviciilor, 

susţinerea de noi industrii în regiune sau impunerea unui control restrictiv asupra utilizării 

terenului ajută doar pe unii indivizi mai mult decât pe alţii. Fiecare locuitor al unei regiuni are 

propriile valori şi încearcă să influenţeze obiectivele politicii sociale astfel încât să reflecte aceste 

valori2.  

Esenţa unei regiuni este de fapt interdependenţa dintre activităţi şi interese, iar aceste 

interacţiuni devin fundamentale în regiunile cu densitate foarte mare a populaţiei. Orice schimbare 

înregistrată într-un anumit tip de activitate determină externalităţi şi efecte, iar aceste efecte pot fi 

pozitive sau nu3.  

II. Obiectivele regionale privite în context naţional  

Privită în context naţional, regiunea este influenţată şi influenţează, la rândul ei, celelalte 

regiuni, deci nu este independentă. În acest sens, urmărind cu adevărat bunăstarea socială, trebuie 

realizată o evaluare reală a obiectivelor politicii regionale, pe baza unor criterii multiregionale şi 

naţionale. 

a. Ajustarea economică regională şi ocuparea forţei de muncă 

 Experienţele de până acum amintesc situaţii în care nu se poate vorbi de o soluţionare 

corespunzătoare a şomajului regional în condiţiile unei economii prospere. În perioada de depresie 

economică, afacerile înregistrează o dezvoltare redusă şi prezintă dificultăţi în selectarea forţei de 

muncă adecvate. Investiţiile realizate sunt, preponderent, sub forma îmbunătăţirii fabricilor 

                                                           
2 Charles Leven, Establishing Goals for Regional Economic Development; ″Journal of the American Institute of 

Planners″, 30, 2 (1964), pag. 99-105 
3  Thomas Wilson, Policies for Regional Development, University of Glasgow, ″Social and Economic Studies″, 

Occasional paper No.3 (Edinburgh, Londra: Oliver & Boyd, 1964 
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existente, lucru ce presupune uneori reducerea facilităţilor acordate anumitor sectoare aflate într-

o localizare marginală. Astfel, surplusul de forţă de muncă dintr-o arie poate merge oriunde şi în 

orice altă activitate, deci nu se poate urmări şi controla migraţia forţei de muncă într-o asemenea 

fază.  

b. Eficienţă, echitate şi şomaj structural  

Unii economişti consideră că, dacă se poate obţine un nivel ridicat de angajare a forţei de 

muncă şi o expansiune a cererii într-o economie dată, atunci se poate obţine acelaşi lucru şi într-o 

economie regională. Pentru susţinerea regiunilor, există două argumente diferite care pot fi citate: 

eficienţa şi echitatea. 

Prin invocarea criteriului eficienţei, se cer de fapt facilităţi legate de alocarea resurselor în 

unele regiuni şi ajustări dinamice specifice, iar atunci când se vorbeşte de criteriul echităţii, se 

solicită o creştere a responsabilităţii guvernului în ajutarea regiunilor dezavantajate. 

Argumentul eficienţei are la bază, uneori, existenţa şomajului structural. Acest tip de şomaj 

există şi din cauza diferenţelor foarte mari în gradul de angajare a diferitelor grupuri de forţă de 

muncă. De cele mai multe ori, chiar dacă există o anumită cerere de locuri de muncă în regiune, 

aceasta nu este adecvată ofertei (insuficientă mobilitate a forţei de muncă etc.). Nepotrivirea 

determină creşterea costurilor, ceea ce presupune o inflaţie inevitabilă, în condiţiile în care 

milioane de angajaţi aşteaptă un loc de muncă corespunzător pregătirii şi aspiraţiilor lor.  

Devine evident faptul că orice politică care va reuşi să reducă aceste disparităţi şi să ofere 

forţei de muncă o mobilitate şi o interschimbare mai mare va obţine un efect pozitiv asupra spiralei 

inflaţioniste şi chiar asupra idealului de angajare deplină a forţei de muncă.  

În acest moment, intervine politica regională care, prin programele sale, trebuie să susţină 

educaţia şi pregătirea forţei de muncă şi, mai mult, trebuie să favorizeze mobilitatea spaţială a 

forţei de muncă: de exemplu, îmbunătăţirea informaţiilor legate de oportunităţile locurilor de 

muncă, asistarea persoanelor care migrează, asigurarea rezidenţei acestora, reducerea 

discriminărilor de orice fel etc. 

c. Promovarea regiunii şi susţinerea locuitorilor  

În momentul în care o politică regională acţionează la nivel geografic, se trece foarte repede 

de la consensul iniţial la controverse, lucru care se poate argumenta astfel: dacă o politică publică 

îşi propune să ajute clasele sociale mai puţin avantajate să-şi găsească locuri de muncă, atunci 

trebuie să susţină, prin aceleaşi mijloace, întreaga comunitate.  TE
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Acest punct de vedere se caracterizează prin substituirea obiectivului de prosperitate a regiunii 

cu un obiectiv mult mai precis şi anume prosperitatea oamenilor4. Chiar dacă poate fi considerată 

o expresie mult prea subiectivă, are la bază următoarea analogie: ceea ce este valabil pentru individ 

se poate aplica întregii regiuni. O abordare mult mai raţională poate fi bazată pe următoarea 

accepţie: cel mai bun mod de a ajuta o persoană este cel de a promova prosperitatea întregii regiuni 

în care persoana respectivă trăieşte.  

Cu toate acestea, de cele mai multe ori, doctrina privind prosperitatea locului este mai viabilă, 

deoarece, în fapt, o regiune nu corespunde pe orice perioadă de timp considerată unui grup de 

persoane. În timp ce unele persoane au mai multă mobilitate de mişcare, cel mai adecvat mod de 

a ajuta persoanele dezavantajate este cel de a le încuraja să se deplaseze. Migraţia poate servi atât 

obiectivului privind eficienţa utilizării resurselor, cât şi echităţii interpersonale şi distribuirii 

oportunităţilor.  

În orice comunitate sau regiune unde există şomaj şi, în acelaşi timp, există şi o cerere de forţă 

de muncă, vor fi angajate, în realitate, persoanele prospere, care nu au nevoie foarte mare de locuri 

de muncă. Creşterea numărului de persoane angajate şi a veniturilor pentru o arie, privită ca întreg, 

poate ajuta şi celor care vor să se angajeze, dar o mare parte din beneficiile locale vor ajunge la 

persoane care nu au nevoie efectivă de acestea. Aceste persoane sunt cele care susţin şi stabilesc 

orientarea afacerilor în regiune: proprietari de utilităţi, bancheri, comercianţi şi firmele de servicii5. 

Creşterea veniturilor agregate în regiune şi angajarea nu presupun automat şi creşterea veniturilor 

pe locuitor sau reducerea şomajului.  

d. Concurenţa regională şi interesul naţional  

Avantajele creşterii economice a unei regiuni sunt resimţite, de cele mai multe ori, de anumite 

grupuri interesate şi influente, în timp ce costurile sunt susţinute de întreaga comunitate.  

În consecinţă, un număr mare de regiuni îşi propun ca obiectiv principal creşterea economică, 

prin atragerea unor activităţi adiţionale. Rivalitatea regională, privită ca formă de promovare a 

competitivităţii, nu contribuie la creşterea bunăstării naţionale: o regiune câştigă în timp ce altă 

regiune pierde. Resursele (capitalul, forţa de muncă) sunt direcţionate spre o regiune şi deci nu 

mai pot fi utilizate în altă regiune, iar din perspectivă naţională, nu reprezintă nici un câştig.  

În orice caz, putem observa cum creşterea regională este mai mult generativă decât 

competitivă. Deci eficienţa obţinută în fiecare regiune poate induce prosperitate naţională, fapt 

                                                           
4 Louis Winnick, Place Prosperity vs.People Propsperity: Welfare Considerations in the Geographic Distribution of 

Economic Activity, în ″Essays in Urban Land Economics″, Marin von N.Whitman, Place Prosperity and People 

Prosperity: The Delineation of Optimum Policy Areas; Mark Perlman. 
5 Matthew Edel, People versus Place in Urban Impact Analysis; şi J.Glickman, The Urban Impacts of Federal 

Policies (Baltimore: John Hopkins University Press, 1980), pag. 175-191 
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arătat şi de Harry Richardson6: ̋  Este posibil ca, la nivel naţional, creşterea generală să fie susţinută 

de o creştere mai rapidă a dezvoltării regiunilor şi este de asemenea posibilă o situaţie în care 

performanţele unei regiuni să se realizeze fără intrări de resurse adiţionale. Aglomerarea 

economiilor şi clusterele spaţiale de activităţi pot induce mai multe ieşiri decât dacă producţia s-

ar dispersa. Creşterea indusă de inovaţie poate fi adoptată de antreprenorii locali, chiar dacă ei erau 

iniţial din afara regiunii. O schimbare în modul de organizare a regiunii (o ierarhie regională 

urbană mai eficientă) sau o reorganizare a sistemului de transport intra-regional poate îmbunătăţi 

şi promova mult mai rapid creşterea. ˝  

Astfel, eforturile locale depuse pentru creşterea unei regiuni se pot solda cu beneficii nete 

semnificative. Aceste eforturi pot îmbrăca diferite forme: îmbunătăţirea capitalului uman şi a celui 

natural, protejarea şi îmbunătăţirea atractivităţii regiunii, stimularea sectorului IMM şi a inovării, 

stimularea cooperării între IMM-uri, elemente politice şi sociale, descoperirea avantajelor reale 

ale regiunii necesare dezvoltării viitoare etc. Este adevărat că rivalitatea regională poate uneori 

înrăutăţi şi distorsiona eficienţa alocării resurselor regionale. Acest pericol este inerent atunci când 

sunt utilizate subvenţiile locale şi multe dintre ele au ca rezultat utilizarea abuzivă a resurselor 

naturale şi neglijarea externalităţilor.  

Competitivitatea regională şi dezvoltarea urbană sunt clar suboptimale. Ele pot implica 

regiunile într-o cursă competiţională în a oferi exploatării private resursele regionale de apă şi aer. 

Rezultatul deteriorării resurselor implică transferul veniturilor de la localnici la firmele de afaceri. 

Taxele de concesiune competitive cu scopul de a atrage investitori pot avea ca rezultat slăbirea 

sectorului public. Dezvoltarea unei competitivităţi regionale poate implica diseconomii externe 

serioase, rezultate din prăbuşirea standardelor de protecţie a mediului (de exemplu, poluarea 

apelor, pădurilor, barajelor etc.). De asemenea, pot fi evaluate corespunzător atât lărgirea 

planificării regionale, cât şi unele externalităţi7. Din cele prezentate anterior, se poate concluziona 

că: o politică regională (spaţială) poate ajuta la obţinerea unei utilizări mai eficiente a resurselor 

naturale ale regiunii, ca şi la reducerea şomajului regional şi crearea de oportunităţi pentru capitalul 

uman. 

În Uniunea Europeană, principiile fundamentale care stau la baza politicii de dezvoltare 

regională sunt următoarele:  

                                                           
6 Harry Richardson, Regional Economics (Urbana University of Illinois Press, 1978), pag. 146. 
7 John H. Cumberland, A Regional Industry Model for Analisys of Development Objectives, material al Asociaţiei 

de Ştiinţe Regionale (1966), pag. 93. Pentru un punct de vedere contrar, se poate citi James R. Reinehart and 

William E. Laird, Community Inducement to Industry and the Zero-Sum Game, ″Scottish Journal of Political 

Economy″, 19,1 (februarie 1972), pag. 73-89. 
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 Principiul concentrării: Fondurile alocate se combină şi se concentrează pe obiective 

comune. Acest principiu previne risipa inerentă şi dispersia resurselor în prea multe obiective şi 

pe zone mult prea întinse;  

 Principiul coerenţei: Conform acestui principiu, eforturile pentru sprijinirea regiunilor 

dezavantajate trebuie să ia forma unor strategii globale de lungă durată, care să urmărească toate 

problemele regiunii respective. Un proiect specific unui anumit sector trebuie să fie corelat cu alte 

proiecte şi încadrat în planul general de dezvoltare;  

 Principiul parteneriatului: Potrivit lui, este imperativă implicarea şi participarea celor 

interesaţi, de la toate nivelurile - local, regional, naţional şi comunitar - în toate fazele procesului 

de utilizare a Fondurilor Structurale (atât în pregătire cât şi în implementare şi evaluare). În acest 

fel se recunoaşte că responsabilii la nivel local sunt cei mai în măsură să-şi definească nevoile şi 

să-şi mobilizeze resursele proprii;  

 Principiul subsidiarităţii: responsabilitatea este plasată cât mai aproape de nivelul realităţii 

concrete, unde acţiunea poate fi în cel mai eficient mod ajustată situaţiei existente;  

 Principiul adiţionalităţii: conform acestui principiu, sprijinul comunitar este acordat în 

scopul de a suplimenta eforturile financiare ale regiunilor în cauză şi ale statelor membre, şi 

nicidecum a le înlocui;  

 Principiul cofinanţării: cofinanţarea proiectelor şi programelor presupune participarea şi 

implicarea în dezvoltarea unei regiuni atât a factorilor locali, regionali, dar şi a celor aflaţi la 

conducerea Comunităţii;  

 Principiul evaluării: evaluarea trebuie făcută atât pe parcursul implementării proiectului, 

pentru a se vedea dacă programele sunt duse la îndeplinire aşa cum s-a prevăzut şi pentru a se 

putea interveni în caz de nevoie, cât şi la sfârşit, pentru a se vedea în ce măsură s-au atins 

obiectivele scontate şi în ce măsură eforturile în direcţiile stabilite pot fi continuate prin programe 

ulterioare.  

Fondurile alocate în vederea susţinerii obiectivelor de politică regională a Uniunii Europene 

sunt distribuite acelor regiuni care au într-adevăr nevoie de ele. Principiile care stau la baza politicii 

regionale asigură în permanenţă acest lucru şi fac posibilă utilizarea eficientă a resurselor 

comunitare. 

Obiectivele politicii de dezvoltare regională pot fi privite atât din perspectiva Uniunii 

Europene, privită ca o uniune de entităţi naţionale, dar şi din punctul de vedere al fiecărui stat 

membru în parte, prezentând în timp o tendinţă de combinare a obiectivelor de ordin regional cu 

cele structurale, în scopul susţinerii şi promovării competitivităţii regionale şi naţionale.  
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Începând cu anii ′70, politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene a cunoscut 

transformări profunde, atât din punctul de vedere al obiectivelor, cât şi al instrumentelor utilizate. 

Urmărind, iniţial, reducerea dezechilibrelor teritorial-spaţiale, în prezent, această politică şi-a 

accentuat importanţa în cadrul sistemului de politici comunitare, fiind, alături de uniunea 

economică, monetară şi politică, una din cele mai importante politici. În ultimii zece ani, politica 

de dezvoltare regională a Uniunii Europene a cunoscut câteva modificări substanţiale. Astfel, 

putem spune că există un fenomen de concentrare a acesteia, prin reducerea numărului de obiective 

prioritare propuse. 

I. În perioada 1994-1999, politica de dezvoltare regională a UE a avut în vedere un număr 

mai mare de obiective regionale (6 obiective), acestea fiind următoarele: 

 - Obiectivul 1: promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor rămase în urmă din 

punctul de vedere al dezvoltării;  

- Obiectivul 2: transformarea regiunilor sau părţilor de regiuni afectate de declinul industrial;  

- Obiectivul 3: combaterea şomajului pe termen lung şi facilitarea integrării pe piaţa muncii;  

- Obiectivul 4: adaptarea forţei de muncă la schimbările industriale;  

- Obiectivul 5 (a): ajustarea agriculturii şi a regiunilor cu specific de pescuit;  

- Obiectivul 5 (b): dezvoltarea zonelor rurale;  

- Obiectivul 6: dezvoltarea regiunilor cu densitate a populaţiei sub media Comunităţii 

Europene. 

II. Pentru perioada 2000–2006, numărul obiectivelor urmărite prin politica de dezvoltare 

regională a Uniunii Europene s-a restrâns la trei (proces cunoscut sub denumirea de concentrare 

sporită), prin concentrarea resurselor financiare în special pe trei mari probleme: dezvoltare 

generală, restructurare şi social. 

- Obiectivul 1: promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor rămase în urmă din 

punctul de vedere al dezvoltării generale;  

- Obiectivul 2: susţinerea economică şi conversia socială a zonelor cu dificultăţi structurale;  

- Obiectivul 3: susţinerea adaptării şi modernizării politicilor şi sistemelor de educaţie, 

pregătire profesională şi angajare. 

 

1.2. Indicatori și modele utilizate în analiza economică regională 

Un obiectiv de bază al politicii de dezvoltare regională este cel legat de reducerea disparităţilor 

dintre regiuni. Pentru atingerea lui, trebuie elaborate analize care au la bază anumite tehnici şi 

metode de evaluare. Referitor la evaluarea disparităţilor regionale, se poate afirma că o metodă 

des utilizată de măsurare a acestora este cea legată de calculul şi analiza gradului de 

concentrare/specializare a activităţilor la nivel de regiune. Creşterea sau diminuarea gradului de 
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concentrare a unor activităţi (sau a unor domenii specializate) într-o regiune oferă informaţii cu 

privire la: 

- nivelul de dezvoltare economică de ansamblu (care este cu atât mai ridicat cu cât 

concentrarea este mai scăzută);  

- - evoluţia şi ritmul de creştere economică;  

- - specificul regiunii, tradiţii locale etc. 

În analizele de specialitate se arată că, în condiţiile unui nivel de dezvoltare generală ridicat 

sau ale unui ritm de creştere economică susţinut, există premise favorabile ca activităţile 

economice să se localizeze în oricare dintre regiuni, deci acestea să fie repartizate relativ uniform 

în teritoriu. 

Cunoaşterea gradului de concentrare, precum şi a factorilor de influenţă este util în luarea 

deciziilor şi stabilirea măsurilor de politică regională.  

În continuare, vor fi prezentaţi sintetic principalii indicatori ai concentrării. Există mai mulţi 

indicatori utilizaţi la măsurarea gradului de concentrare a activităţilor într-un spaţiu dat.  

a. Coeficientul de localizare (CL) permite aprecierea concentrării activităţilor în raport cu o 

normă stabilită funcţie de gradul de concentrare spaţială a populaţiei. Notând cu xij nivelul 

activităţii j în spaţiul i, şi pij ponderea din spaţiu i în totalul activităţii j, avem:  

pij = xij/∑xij                                                                                                                (1)  

De asemenea, avem Pi o parte din populaţia totală localizată în spaţiul i. Atunci:  

CLj = ½ ∑xi│Pi - pij│/n                                                                                             (2)  

b. Cota de localizare (QLij), indicator creat de Sargant Florence8, măsoară gradul de 

concentrare spaţială a unei activităţi. Pentru fiecare spaţiu se poate stabili raportul dintre nivelul 

relativ al forţei de muncă şi nivelul total al forţei de muncă (se poate aplica şi la nivel naţional). 

Dacă raportul este egal cu 1, atunci în acel spaţiu nu există nici un fel de specializare şi nici o 

concentrare a activităţii. Coeficientul permite determinarea gradului relativ de specializare a zonei 

în raport cu media naţională şi a gradului de concentrare spaţială a activităţii (relevând, de 

exemplu, ponderea şi ierarhia celor mai specializate regiuni).  

QLij = (xij/xi xj/x                                                                                                        (3)  

unde: x = măsoară activitatea la nivel regional; X=activitatea la nivel naţional iar i=nivelul 

relativ al zonei şi j=nivelul relativ al activităţii.  

Este vorba deci de o măsură a specializării regiunii într-o activitate. 

                                                           
8 Florence S., The logic of British and American industry, Routledge & Kegan, 1953. 
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O regiune mai poate fi analizată în funcţie de nivelul său de specializare sau gradul de 

diversificare. De asemenea, la nivelul unei regiuni mai poate fi calculat şi indicatorul de 

specificitate (Si) care se calculează după următoarea formulă:  

Si = ∑j QLij ∙xij/xi                                                                                                     (4) 

 Se pot construi indicatori simetrici pentru a măsura gradul de concentrare spaţială a unei 

activităţi:  

Sj = ∑i QLij ∙xij/xi                                                                                                     (5)  

Aceeaşi măsură se poate face cu un coeficient de variaţie a activităţii (plecând de la un efectiv 

mediu pe regiune).  

Pentru a măsura gradul de specializare a unei regiuni (măsurarea comparabilităţii indicatorilor 

de specificitate), W. Isard propune coeficientul de specializare industrială:  

CSi = ½ ∑i│xij - Xj/X│ 100                                                                                     (6)  

c. De asemenea, se poate urmări măsurarea gradului de asociere spaţială între două activităţi 

dacă ele sunt specializări apropiate. Economistul regionalist S. Florance a propus gradul de 

asociere spaţială utilizând următoarea formulă: 

 DAS (j,g) = 1 – 1/2[∑i │xij - xIg│]                                                                          (7) 

d. Indicatori ai concentrării/diversificării  

Cea mai utilizată tehnică de măsurare a gradului de concentrare a unei activităţi în regiune 

este curba Lorentz şi coeficientul Gini.  

Curba de concentrare (Lorentz-Gini) este reprezentarea grafică a variabilei q în funcţie de p, 

valorile celor două variabile fiind definite de relaţiile:  

pi = Ni/Σni                                                                                                                 (8) 

 qi = Li/ Σxini                                                                                                            (9)  

unde: pi reprezintă efectivele relative cumulate până la nivelul i al caracteristicii de grupare şi 

qi reprezintă valorile globale cumulate până la nivelul i.  

Curba de concentrare Lorentz-Gini se construieşte prin unirea punctelor de coordonate p 

şi q, fiind înscrisă într-un pătrat cu latura egală cu 1 sau 100%, suprafaţa definită de curba de 

concentrare şi diagonala pătratului fiind denumită suprafaţă de concentrare. Cu cât curba de 

concentrare se abate mai mult de la diagonala pătratului, cu atât este mai mare suprafaţa de 

concentrare, adică disparităţile sunt mai mari, iar concentrarea este mai puternică. Indicele de 

concentrare Gini se defineşte ca raport între suprafaţa de concentrare şi aria pătratului, dar cum 

aria pătratului este egală cu 1 sau 100%, valoarea indicelui este adimensională, adică independentă 

de unităţile de măsură ale variabilei studiate. 
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Figura 1.1. Curba de concentrare Lorentz-Gini 

Sursa: Antonescu Daniela. Romanian regional development policy in contecxt of European 

Union structure, 2003 

Formula utilizată pentru calculul coeficientului Gini (CG) este următoarea: cu valori pe 

intervalul [1/n0,5;1] şi n = numărul de observaţii.  

 

Pentru normalizare se foloseşte şi CG corectat (CGC) după formula:  

 

CGC ia valori în intervalul [0;1]; pentru o mai bună utilizare a intervalului CGC, se ridică la 

pătrat. Coeficientul de concentrare Strück reprezintă forma corectată a coeficientului Gini; valorile 

pot fi cuprinse în intervalul (0;1), valoarea minimă posibilă (zero) fiind independentă de numărul 

categoriilor considerate, ceea ce permite compararea cu alte structuri. Coeficientul de concentrare 

Strück se calculează cu formula:  

 

Alţi indicatori înrudiţi9 care pot caracteriza nivelul de concentrare a unei serii teritoriale sunt: 

 energia informaţională Onicescu, care se calculează ca sumă a pătratelor ponderilor tuturor 

părţilor unei colectivităţi; prezintă inconvenientul variabilităţii valorii minime posibile în funcţie 

de numărul categoriilor/grupelor;  

  energia informaţională corectată, care elimină inconvenientul indicatorului anterior;  

                                                           
9 Tovissi L., ş.a., Metode şi modele ale analizei economice structurale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

1979. 
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 indicele variaţiei calitative, valoarea lui fiind cuprinsă în intervalul (0;1); cu cât se apropie 

de zero, creşte gradul de omogenitate (variaţie redusă). 

e. Mobilitatea activităţii în spaţiu  

Pentru a aprecia evoluţia localizării, se realizează combinaţii între diferiţi indicatori. Aceştia 

sunt: indicatori ai mobilităţii activităţii, creşterea relativă a regiunii şi stabilitatea spaţială a 

economiei naţionale. 

 Cel mai simplu indicator măsoară numărul deplasărilor realizate de anumite firme în regiune. 

Raportat la numărul total de firme în regiune sau la nivel naţional, acest indicator sugerează o idee 

despre instabilitatea sau dinamismul unei regiuni. Deplasarea firmelor nu este singura componentă 

a unei creşteri regionale.  

Un alt indicator este cel legat de înfiinţarea sau dispariţia locurilor de muncă din regiune sau 

volumul producţiei realizate.  

Putem realiza astfel o definiţie simplă a noţiunii de mobilitate, ca fiind un indicator care 

deformează spaţial activitatea respectivă. Se poate calcula un coeficient care este pentru regiuni 

similar ratei de mobilitate a activităţii, şi anume indicatorul stabilităţii structurale a unei regiuni. 

El măsoară importanţa relativă a schimbărilor înregistrate comparativ cu structura activităţilor 

între două perioade:  

SSi = ½ ∑i│xij t´ - xij t (1+gj) │/∑i xij t´                                                                       (10)  

Una din cele mai utilizate tehnici de măsurare a dezechilibrelor regionale o reprezintă analiza 

gradului de concentrare a activităţilor în teritoriu. În UE, utilizarea acestei tehnici de analiză 

regională a dus la concluzia că există corelaţii între concentrarea spaţială a activităţii şi nivelul de 

dezvoltare.  

Cunoaşterea rezultatelor analizei bazate pe concentrare/diversificare este utilă în proiectarea 

şi aplicarea unor măsuri adecvate de reducere a dezechilibrelor regionale cunoscându-se astfel 

natura şi domeniul în care există aceste dezechilibre regionale. 

O preocupare constantă a ştiinţei economice a fost aceea de a determina modele privind 

evoluţia unei entităţi economice, în anumite condiţii, într-o anumită perioadă şi având în vedere 

influenţa unor factori externi. Având în vedere complexitatea vieţii economice, a existat un număr 

mare de modele care au încercat să explice cauzele apariţiei dezvoltării economice. În ceea ce 

priveşte dezvoltarea regională, modelele acesteia s-au îndreptat în special spre explicarea cauzelor 

care duc la apariţia disparităţilor între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor. Rezolvarea 

problemelor la nivel regional se poate face ţinând cont atât de factorii interni, cât şi de factorii 

externi. Acest lucru rezultă şi din prezentarea sintetică a celor mai cunoscute modele ale dezvoltării 

regionale în funcţie de variabilele şi funcţiile-obiectiv: 
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Tabelul 1.2. 

Tipuri și modele de dezvoltare regională 

Modele Variabile Funcție-obiectiv 

Neo-clasice Forţa de muncă, 

capitalul, producţia, 

progresul tehnic, 

investiţiile, 

economiile, veniturile, 

exportul 

Să explice cauzele disparităţilor dintre regiuni şi să 

ofere soluţii pentru diminuarea disparităţilor. 

Soluţii:  creşterea capitalului şi forţei de muncă;  

creşterea ratei progresului tehnic şi a gradului de 

înzestrare;  creşterea mobilităţii factorilor de 

producţie. 

Axate pe 

cererea 

exterioară a 

regiunii 

Exportul, veniturile, 

preţul, cererea, oferta, 

producţia, 

productivitatea 

Să evalueze efectul cererii externe asupra creşterii 

regiunii. Soluţii: creşterea ofertei pentru export. 

Modelul 

centruperiferie 

Producţie, inovaţie, 

migraţia forţei de 

muncă, investiţii 

Să evalueze influenţa sectoarelor moderne, a 

inovaţiilor asupra creşterii regiunii. Soluţie: 

dezvoltarea industrială puternică a unor zone care, 

ulterior, vor determina dezvoltarea altor zone aflate 

sub influenţa zonelor centrale. 

Difuziunea 

spaţială a 

inovaţiilor 

Forţa de muncă, 

inovaţia, capitalul, 

costurile, preţul, 

mărimea firmei, a 

oraşului, structura 

industriei, oferta 

Să evalueze efectul inovaţiilor asupra dezvoltării 

unei regiuni. Soluţii: susţinerea şi promovarea 

procesului inovaţional din regiune şi difuzarea 

progresului tehnic. 

Econometrice 

axate pe 

ocupare şi 

venituri 

Venituri, exportul, 

populaţia, 

competitivitatea 

exportului, 

productivitatea muncii 

Urmăresc să cuantifice legăturile economice din 

interiorul regiunii, precum şi pe cele între regiune şi 

exterior. 

Keynesist 

bazat pe 

venituri şi 

cheltuieli 

Venitul regional, 

cheltuielile regionale, 

investiţiile, exportul, 

importul, cheltuielile 

guvernamentale 

Să evalueze impactul politicii regionale asupra 

regiunii în cauză, dar şi asupra altor regiuni 

învecinate. Soluţii: creşterea investiţiilor. 

Sursa: Antonescu Daniela. Romanian regional development policy in contecxt of European 

Union structure, 2003 

Modelarea reprezintă una din metodele importante folosite astăzi în ştiinţa economică 

regională (şi nu numai) în scopul punerii în valoare a elementelor fundamentale şi esenţiale, prin 

utilizarea cunoştinţelor teoretice şi practice. 

Analiza modificării ponderilor  

Indicatorul de mobilitate [Mi] introduce un tip de analiză foarte util în economia regională. 

Analiza modificării ponderilor propusă de Creamer şi Berstein se utilizează frecvent şi ea constă 

în compararea creşterii înregistrate de două regiuni. Dacă o regiune înregistrează o creştere 

importantă în sectoare cu dezvoltare rapidă (celelalte condiţii rămân neschimbate), atunci creşterea 

de ansamblu va fi superioară. Dacă, din contră, o regiune are mai multe activităţi în declin, atunci 
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activitatea globală va fi nesatisfăcătoare; de aceea, este util de a reliefa performanţele regiunii 

legate de influenţa structurii iniţiale şi ceea ce a s-a datorat dinamismului intern în cursul perioadei 

analizate. Diferenţa între două rate de creştere (naţională şi regională) va fi descompusă într-un 

efect structural (inerţial legat de structura iniţială) şi un efect rezidual: 

Rata de creştere naţională–rata de creştere regională=efect structural+efect rezidual Efect 

structural=rata de creştere structurală–rata de creştere naţională 

Utilizând analiza structurală, se va putea constata dacă rata de creştere structurală depinde de 

rata de variaţie a locurilor de muncă care a fost observată într-o regiune. 

Rata de creştere structurală se calculează astfel: 

Cs = ∑i (Lir gi)/Lr;                                                                                                                (11) 

unde: L = forţa de muncă, i = sectorul, r = regiunea, g = indicatorul de variaţie naţională.  

Efectul rezidual = rata de creştere reziduală – rata de creştere structurală.  

Modele gravitaţionale  

Modele din această categorie sunt analoage cu modelul din fizica clasică (newtoniană), având 

la bază formule în care există noţiunea de atracţie. 

 Modelul general este de forma:  

F= cM1M2d -a                                                                                                                   (12)  

unde F= atracţia exercitată o anumită distanţă, c = constanta specifică, d =distanţa, M1,2 = 

masa (dimensiunea) fiecărei entităţi (firme, regiune).  

Cum să determini relaţia dintre regiuni? Răspunsul cel mai neutru este de a considera că 

schimburile scad, se modifică, atunci când distanţa creşte. Distanţa este factorul explicativ major. 

Prin similitudine cu teoria newtoniană a gravitaţiei, regiunile se atrag direct proporţional cu 

mărimea şi invers proporţional cu pătratul distanţei. Masa unei entităţi spaţiale poate fi populaţia 

sau "potenţialul" regional bazat pe PIB. Obiectivul acestor modele este de a arăta că relaţiile dintre 

regiuni sunt în funcţie de masă şi dimensiune şi invers proporţionale cu distanţa dintre regiuni.  

De la Isard la Keeble, abordarea gravitaţională a fost, de aproape 30 de ani, instrumentul cel 

mai des utilizat în analiza spaţială. În acest sens, exemplul cel mai elocvent este modelul de 

schimburi inter-spaţiale al lui Tinbergen (1962), testat cu succes (s-a obţinut un coeficient de 

corelaţie de 0,82): 

Xij = q0 Ya i Yb idcij                                                                                                            (13)  

Linnemann (1996) a precizat interesul pentru modele gravitaţionale care permit să se ţină 

seama de "potenţialul" unei ţări exportatoare ca măsură apropiată de capacitatea de a oferi şi de 

potenţialul unei ţări importatoare ca măsură a capacităţii sale de cumpărare iar distanţa ca măsură 

a rezistenţei la schimburi (costuri de transport, timp, distanţe psihologice etc.). 

 Ca măsură a centralităţii, Keeble a propus o formulă foarte simplă:  

TE
ZA

.M
D



20 
 

Ci = ∑j Yj/dij                                                                                                                (14)  

O regiune este mai centrală cu cât este mai mică distanţa ei faţă de regiuni cu potenţial ridicat; 

invers, o regiune este periferică cu cât distanţa faţă de regiunile cu potenţial ridicat este mai mare. 

Modelul input-output  

W. Leontief şi Alan Strout au elaborat, pentru prima dată, un model de analiză inputoutput 

multiregional, care urmăreşte un echilibru general al intrărilor şi ieşirilor interramuri regionale. 

Interdependenţa dintre două regiuni este privită şi comparată cu cea existentă între două dintre 

ramuri.  

Integrarea funcţională a fluxurilor depinde de o varietate de interdependenţe complexe, 

urmărind în principiu următoarele aspecte:  

1. studiul fluxurilor şi interdependenţelor interregionale în cadrul unui sistem economic 

naţional; atingerea unui asemenea scop presupune o conectare a balanţelor regionale la balanţa 

legăturilor între ramurile naţionale şi acoperirea completă a întregului teritoriu naţional prin 

balanţe regionale (vezi Figura 2-2);  

2. analiza structurii şi perspectivelor de dezvoltare a unei regiuni precizate, locul şi 

interdependenţa acesteia în cadrul economiei naţionale;  

3. analiza relaţiilor şi structurii balanţei legăturilor inter-ramuri la nivel naţional (nivel 

naţional privit ca nivel regional în cadrul unei comunităţi de state – exemplu: România privită ca 

viitoare regiune în cadrul Uniunii Europene) în relaţie cu balanţa legăturilor între regiunile 

comunitare. 

În evoluţia sa în timp, economia regională şi-a creat modele de analiză a relaţiilor şi 

fenomenelor economice ce au loc între diferite regiuni. Majoritatea acestor modele implică un 

sistem de "conturi regionale" care descriu tranzacţiile dintre regiuni, dar şi relaţiile regiunii cu 

exteriorul. Coeficienţii sau multiplicatorul redau întotdeauna relaţiile dintre creşterile iniţiale şi 

efectul final al acestora asupra veniturilor regionale sau asupra ocupării. 
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Figura 1.2. Fluxul intersectorial de bunuri și servicii 

Sursa: Constantin D.L., Economie Regională, Editura Oscar Print, 1998 

Unele modele sunt relevante pentru variaţiile pe termen scurt, în timp ce altele sunt relevante 

pentru tendinţele de creştere regională pe termen lung. Interdependenţa între două regiuni este, în 

fapt, interdependenţa între ramurile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul regiunilor respective. 

Această interdependenţă este realizată în mod direct atunci când oferta de produse şi servicii dintr-

o regiune este absorbită direct de cererea de acelaşi tip de produse dintr-o altă regiune şi indirect 

atunci când ramurile sunt amplasate în alte regiuni. 
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II. DEZVOLTAREA REGIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 

REALIZĂRI ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE 

2.1. Cadrul legislativ și instituțional al dezvoltării regionale 

În abordarea clasică, prin „politică de dezvoltare regională” se înțelege activitatea concentrată 

a diferitor autorități, structuri și instituții de stat, regionale sau locale, publice și private, realizată 

în scopul sprijinirii proceselor de dezvoltare în regiuni și echilibrării nivelului de dezvoltare al 

acestora atît în interiorul regiunilor (intraregional), cît și între regiuni (interregional). Din această 

activitate coordonată rezultă scopul general urmărit de politicile de dezvoltare regională – 

asigurarea dezvoltării echilibrate a teritoriului național din punct de vedere economic, social, 

cultural, de mediu și evitarea manifestării disparităților și dezechilibrelor de dezvoltare.  

Astfel, politicile de dezvoltare regională constituie ansamblul de măsuri planificate şi 

promovate de autoritățile administrației publice centrale, regionale și locale în parteneriat cu 

diverși actori publici sau privați pentru a asigura o creștere economică şi socială dinamică şi 

durabilă prin valorificarea eficientă a potenţialului local şi regional, dar și a resurselor atrase în 

acest sens. 

 Unul dintre obiectivele primordiale ale politicilor de dezvoltare regională este de a spori 

competitivitatea economică a regiunilor și, prin urmare, de a stimula dezvoltarea economică și 

socială în regiuni. Legat de aspectele economice este şi un alt obiectiv principial – asigurarea 

coeziunii sociale a populației și instituțiilor.  

Al treilea obiectiv indispensabil este asigurarea coeziunii teritoriale. Toate aceste trei elemente 

primordiale contribuie la reducerea diferențelor de dezvoltare în cadrul regiunilor și între regiuni. 

Ţinînd cont de aceste elemente constituente, politica de dezvoltare regională este un subiect 

important al politicii structurale a Uniunii Europene. 

 În prezent, aceasta reprezintă principala politică de investiţii a Uniunii Europene, fiind 

orientată spre restabilirea creşterii economice şi a competitivităţii în statele membre, consolidarea 

coeziunii sociale și teritoriale, dezvoltarea durabilă. Politica de dezvoltare regională stimulează 

regiunile să îşi valorifice atuurile lor şi, beneficiind de sprijin din partea Uniunii Europene prin 

programele structurale, să demareze strategii regionale inteligente, destinate creşterii 

socioeconomice și realizării potenţialului lor competitiv.  

În Republica Moldova, cadrul instituţional privind dezvoltarea regională, creat în baza Legii 

nr.438 şi finalizat la începutul anului 2010, este similar celui care operează în alte state europene. 

Experienţa în domeniu a acestor state demonstrează că structurile instituţionale de coordonare şi 

implementare a politicii regionale necesită a fi create astfel, încât să poată realiza coordonarea unei 

politici unitare de dezvoltare regională; planificarea, elaborarea, monitorizarea şi asigurarea 
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implementării programelor şi strategiilor de dezvoltare regională; stimularea cooperării 

interregionale în interiorul şi exteriorul republicii; asigurarea reprezentativităţii teritoriilor în 

componenţa regiunilor, precum şi a interacţiunii dintre structurile instituţionale centrale, regionale 

şi locale; minimizarea influenţei politice şi asigurarea unui cadru stabil de funcţionare. Totodată, 

este cert că distribuţia funcţiilor între actorii instituţionali este mai importantă decât locul de 

plasare a autorităţii centrale în domeniu10.  

Practicile privind gestionarea politicii de dezvoltare regională la nivel naţional, aplicate în 

statele membre ale UE, arată o varietate de soluţii, începând cu un minister dedicat în întregime 

dezvoltării regionale, un minister responsabil şi pentru dezvoltare, până la un Birou guvernamental 

pentru dezvoltare regională şi planificare sau o Direcţie pentru dezvoltare regională în cadrul 

Ministerului Economiei, Mediului, Internelor, Infrastructurii, Lucrărilor Publice etc. În cele ce 

urmează ne vom axa investigaţia pe situaţia din ţara noastră. În Republica Moldova rolul strategic 

în gestionarea politicii de dezvoltare regională îl are Guvernul.  

Astfel, Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, nr.438-XVI din 28 

decembrie 200611, prevede că organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi 

autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de promovarea politicii de dezvoltare 

regională în Republica Moldova. Fără a nominaliza autoritatea de implementare a politicii de 

dezvoltare regională, Legea prevede (art.4 alin.(2)) că aceasta:  

a) elaborează, monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare 

regională;  

b) gestionează Fondul naţional pentru dezvoltare regională;  

c) determină, în colaborare cu alte ministere, cu Consiliul Naţional de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale şi cu consiliile regionale pentru dezvoltare, priorităţile naţionale de 

dezvoltare regională; 

d) Coordonare a Dezvoltării Regionale pentru a se lua decizie asupra planului anual de 

implementare;  

e) reglementează metodologic procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare regională şi a 

planurilor operaţionale;  

f) defineşte criteriile de determinare a disparităţilor din dezvoltarea regională, monitorizează 

indicatorii acestei dezvoltări şi înaintează Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale propuneri de intervenţie;  

                                                           
10 Studiu de fezabilitate privind dezvoltarea regionala, Disponibil: http://www.docstoc.com/docs/121143590/studiu-

defezabilitate-privind-dezvoltarea-regionala (accesat 15.04.2021) 
11 Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, nr.438-XVI din 28.12.2006. În Monitorul Oficial nr. 

21-24, art. 68 
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g) coordonează şi monitorizează, în cooperare cu consiliile regionale pentru dezvoltare, 

procesul de elaborare a strategiilor şi programelor regionale de dezvoltare;  

h) evaluează procesul de implementare a strategiilor de dezvoltare regională;  

i) propune mecanismul de finanţare a dezvoltării regionale;  

j) atrage mijloace financiare suplimentare pentru implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare regională. 

În Republica Moldova, implementarea politicilor în domeniul dezvoltării regionale este un 

domeniu relativ nou. Deși încă de la începutul anilor 2000 au fost lansate mai multe inițiative de 

dezvoltare regională, abia odată cu asumarea vectorului european al politicii externe (anul 2009) 

autorităţile centrale au întreprins paşi concreţi în vederea iniţierii, promovării şi implementării unui 

nou concept de politici orientate spre dezvoltarea regiunilor.  

Prin realizarea prevederilor Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova, Guvernul a început implementarea politicii de dezvoltare 

regională orientate spre: – obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe 

întreg teritoriul țării; – reducerea dezechilibrelor de dezvoltare social-economică între regiuni şi în 

interiorul lor; – consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea 

socialeconomică echilibrată a regiunilor.  

Suportul legislativ al acestor acțiuni a fost asigurat de cadrul legislativ și normativ aprobat, 

inclusiv de:  

– Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova;  

– Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 200812 cu privire la măsurile de realizare a 

Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, 

prin care s-a aprobat Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, 

Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, Regulamentul-cadru al Agenţiei 

de Dezvoltare Regională, Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului Naţional 

pentru Dezvoltare Regională; 

– Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 21 noiembrie 200813 cu privire la Consiliul Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale. În baza prevederilor legale au fost elaborate un șir de 

documente strategice și de programare care asigură suportul conceptual, direcția de implementare, 

                                                           
12 Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 cu cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 

28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. În Monitorul Oficial nr. 34-36 art. 200 
13 Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 21 noiembrie 2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale. În Monitorul Oficial nr. 211-212 art. 1317 
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responsabilitățile instituționale, mecanismele și instrumentele de implementare a politicii de 

dezvoltare regională.  

Cele mai importante dintre acestea sunt:  

– Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale 

de dezvoltare regională14; 

 – Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 4 septembrie 2013 cu privire la aprobarea Strategiei 

naționale de dezvoltare regională pentru anii 2013–201515;  

– Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 26 august 2010 cu privire la aprobarea Documentului unic 

de program pentru anii 2010–201216;  

– Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 cu privire la aprobarea Documentului 

unic de program pentru anii 2013–201517; 

 – strategiile de dezvoltare regională pentru regiunile Nord, Centru și Sud;  

– planurile operaționale regionale pentru regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud.  

Prezenta Strategie și Documentul unic de program reprezintă cadrul de politici ale dezvoltării 

regionale la nivel național. La nivel regional acțiunile sînt ghidate de strategia de dezvoltare 

regională și planul operaţional regional. Aceste documente principale definesc prioritățile și 

instrumentele de punere în aplicare a politicii de dezvoltare regională în regiuni, iar fiecare regiune 

își poate elabora propriile viziuni de dezvoltare corespunzătoare nevoilor specifice. Realizarea 

efectivă a obiectivelor politicilor de dezvoltare regională și gestionarea eficientă a proceselor de 

dezvoltare sînt asigurate de un cadru instituțional bine definit, constituit din autorități, structuri și 

instituții atît naționale, cît și regionale.  

În acest sens, la nivel național, instituțiile responsabile de coordonarea politicii de dezvoltare 

regională sînt Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcţiilor și structurile subordonate, în speță Direcţia generală dezvoltare 

regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor.  

La nivel regional, cadrul instituțional pentru implementarea politicii de dezvoltare regională 

este constituit din consiliile regionale pentru dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia și 

agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. Specificul cadrului 

instituțional regional este că consiliile regionale pentru dezvoltare sînt constituite din reprezentanți 

                                                           
14 Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regional. 

În Monitorul Oficial nr. 34 art. 212 
15 Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 4 septembrie 2013 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare 

regională pentru anii 2013–2015. În Monitorul Oficial nr. 198-204 art. 792 
16 Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 26 august 2010 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru 

anii 2010–2012. În Monitorul Oficial nr. 159 art. 858 
17 Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 cu privire la aprobarea Documentului unic de program 

pentru anii 2013–2015. În Monitorul Oficial nr. 270-272 art. 1015 
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ai sectorului public și privat, a căror activitate operațională este desfășurată cu suportul agenţiilor 

de dezvoltare regională, acestea fiind și instituțiile care asigură secretariatul. Parte integrantă a 

cadrului instituțional al dezvoltării regionale sînt și administrațiile publice locale de ambele 

niveluri, care coordonează procesul de dezvoltare la nivel local. 

 În ultima perioadă acestea sînt tot mai mult implicate în elaborarea, promovarea, crearea de 

parteneriate cu instituții publice şi private, precum și în implementarea proiectelor de dezvoltare 

regională. Conform prevederilor legale, întreg spectrul de programe, proiecte și acțiuni ale politicii 

de dezvoltare regională trebuie să se realizeze în cele șase regiuni de dezvoltare: Nord, Centru, 

Sud, municipiul Chișinău, UTA Găgăuzia, Transnistria. Conform prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare 

regională, în perioada anilor 2010–2012 politica de dezvoltare regională urma a fi fortificată în trei 

regiuni de dezvoltare: Nord, Centru și Sud, iar în perioada 2012–2019 – în celelalte trei regiuni: 

municipiul Chișinău, UTA Găgăuzia și Transnistria.  

Un aspect al politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova este legat de susținerea 

financiară a acestui proces. Conform prevederilor legislației în vigoare, anual, programele şi 

proiectele definite ca prioritare, incluse în Documentul unic de program şi aprobate de Consiliul 

Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, se finanțează din mijloacele Fondului Naţional 

pentru Dezvoltare Regională, care constituie 1% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv, 

cu excepția veniturilor cu destinație specială. 

Totodată, implementarea politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova se bucură și 

de sprijinul partenerilor externi de dezvoltare. Începînd cu anul 2010, Uniunea Europeană, 

guvernele Marii Britanii, Germaniei, României și Suediei, prin agențiile lor de cooperare, dar și 

alți parteneri externi, oferă suport financiar, logistic și asistență pe mai multe dimensiuni ale 

politicii de dezvoltare regională. În acest sens, se acordă asistență pentru implementarea diferitor 

proiecte de investiții orientate spre dezvoltarea infrastructurii, creșterea eficienței şi calității 

serviciilor publice, consolidarea capacității instituționale a beneficiarilor. Suportul partenerilor de 

dezvoltare se referă și la cadrul de politici.  

Astfel, cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect de twinning, au fost consolidate 

capacitățile de dezvoltare regională. Cu participarea partenerilor externi au fost elaborate Strategia 

naţională de dezvoltare regională pentru anii 2013–2015, strategiile de dezvoltare regională pentru 

regiunile Nord, Centru și Sud, planurile operaţionale regionale pentru regiunile vizate. De 

asemenea s-a acordat suport pentru elaborarea Programului regional sectorial pentru domeniile: 

alimentarea cu apă şi canalizare, gestionarea deșeurilor solide, eficiența energetică în clădirile 

publice, drumurile regionale şi locale. Implementarea Programului regional sectorial va fi 
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asigurată prin identificarea unui flux de proiecte „gata de finanțare”, inclusiv studii de fezabilitate, 

evaluări ale impactului asupra mediului etc., pentru investițiile din sectoarele identificate.  

În baza celor menționate constatăm că, în prezent, în Republica Moldova există toate 

premisele necesare – legale, instituționale și de suport – pentru a asigura un proces durabil și 

eficace de dezvoltare regională conform cerințelor și abordărilor europene în domeniu, și anume:  

– este aprobat cadrul legislativ și normativ necesar; 

 – este constituit cadrul instituțional la diferite niveluri de administrare; 

– este aprobat și pus în aplicare cadrul conceptual strategic și de programare; 

 – există un mecanism stabilit de finanțare, dar și un cadru de cooperare pentru sprijinirea 

financiară externă a proiectelor și programelor de dezvoltare regională. 

Cu toate acestea, în domeniul dezvoltare regională persistă încă un șir de probleme și necesități 

care urmează a fi soluționate inclusiv prin punerea în aplicare a prezentei Strategii. Acțiunile de 

dezvoltare regională ce urmează a fi realizate în perioada următoare sînt determinate de contextul 

actual existent și de faptul că mecanismul de implementare a politicii de dezvoltare regională în 

Republica Moldova contribuie puțin la asigurarea coeziunii sociale și teritoriale, la creșterea 

bunăstării populației și necesită astfel să fie modificat. Factorul principal care determină situația 

descrisă este lipsa unui mecanism integrat și unitar de planificare, gestionare și coordonare, precum 

și nevalorificarea adecvată a potențialului regional pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a 

regiunilor.  

Din aceste considerente, prezenta Strategie stabilește că dezvoltarea regională trebuie să fie 

un domeniu de concentrare a eforturilor mai multor actori, instituții amplasate la diferite niveluri 

de administrare. În acest sens, se va asigura fortificarea coeziunii economice, teritoriale și sociale, 

dar și îmbunătăţirea competitivității regionale şi a calității vieții cetăţenilor, răspunzînd 

imperativelor politicilor trasate în cel de-al Șaselea Raport al Coeziunii Economice, Sociale și 

Teritoriale al Uniunii Europene18, aprobat de Comisia Europeană la 23 iulie 2014, și prevederilor 

Acordului de Asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană. 

Din analiza efectuată se constată instituirea unui cadru instituţional adecvat al procesului de 

regionalizare, abilitat cu competenţe şi dotat cu împuternicirile corespunzătoare, care să asigure 

cu succes realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională. Totodată, devine cert că 

responsabilitatea pentru realizarea politicii de dezvoltare regională este o prerogativă a 

Guvernului, realizată cu sprijinul autorităţilor locale şi al societăţii civile, prin structurile 

decizionale şi de implementare la nivel regional – Consiliile regionale pentru dezvoltare şi 

Agenţiile de dezvoltare regională.  

                                                           
18 Raport referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de-al 7-lea 

raport al Comisiei Europene (2017/ 2279) (INI)) 
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Cercetarea sistemului instituţional al regionalizării denotă că în Republica Moldova avem o 

regionalizare administrativă – rezultat al creării de către stat a unor autorităţi dotate cu atribuţii pe 

linia promovării dezvoltării economice regionale, care reprezintă instrumente de acţiune ale 

administraţiei centrale şi care sunt plasate sub controlul acesteia. 

 

2.2. Situația și dinamica indicatorilor macroeconomici ai dezvoltării naționale 

După un an cu provocări majore, când economia Republicii Moldova a fost afectată puternic 

de condiții climatice extreme și criza pandemică, înregistrând un declin de -7%, în anul 2021 se 

anticipează o revigorare treptată a economiei. Conform proiecțiilor, Produsul intern brut va 

înregistra o creștere reală de circa 6% în anul 2021, iar în următorii ani (2022-2024) creșterea 

economică se va menține pe o traiectorie ascendentă în jur de 4%. 

Totodată, menționăm despre interdependența indicatorilor vizați de evoluția pandemiei care 

poartă la moment un caracter incert. În condițiile situației epidemiologice actuale, este în creștere 

riscul de reintroducere a unui sistem de restricții mai severe pentru protecția sănătății populației și 

de prevenire a răspândirii COVID-19, fapt ce poate influența datele prognozate. 

Evoluția economiei naționale în anul 2020  

Criza pandemică și seceta au afectat puternic economia Republicii Moldova, Produsul intern 

brut diminuându-se cu 7% în anul 2020.  

Majoritatea sectoarelor economice au contribuit negativ la evoluția Produsului intern brut, dar 

influențe majore se remarcă din contul sectorului agricol, comerțului intern de bunuri cu ridicata 

și cu amănuntul, industria, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, tranzacții imobiliare etc. 

Totodată, pe partea cererii, măsurile restrictive impuse în contextul răspândirii pandemiei au 

condus la diminuarea accentuată a consumului populației.  

Deficitul de resurse financiare și incertitudinile create de criza pandemică au determinat 

scăderea activității investiționale. Cele mai afectate de criză au fost investițiile din sursele proprii 

ale agenților economici, generând cel mai mare impact negativ asupra activității investiționale. 

Sectorul industrial a scăzut cu 5,5%. Diminuarea cererii externe din partea țărilor partenere afectate 

de COVID-19, concomitent cu seceta din anul 2020, au determinat scăderea producției în special 

în ramurile exportatoare și cele ale industriei alimentare: industria constructoare de mașini, 

industria ușoară, prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, fabricarea băuturilor, fabricarea 

altor produse alimentare.  

Condițiile climatice nefavorabile au determinat scăderea esențială a volumului producției 

agricole. În 2020 acesta s-a diminuat cu 27,1%. Producţia vegetală a scăzut cu 35,9%, iar producția 

animalieră - cu 3,8%.  
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Au înregistrat descreșteri semnificative majoritatea culturilor agricole: porumbul, floarea 

soarelui, grâul, strugurii, legumele, fructele, rapița, soia, orzul, sfeclă de zahăr. Transportul de 

mărfuri și pasageri a fost unul din cele mai afectate sectoare de pandemie. În 2020 transportul de 

pasageri a scăzut aproape în jumătate (-46,1%), iar transportul de mărfuri – cu 12,5%. Închiderea 

hotarelor și restricțiile de călătorie, precum și restrângerea volumului schimburilor comerciale în 

timpul crizei pandemice au constituit factorii de bază ce au determinat aceste involuții. Comerțul 

intern de bunuri cu amănuntul a fost în creștere, însă comerțul cu servicii s-a diminuat esențial din 

cauza efectelor pandemiei. 

 În 2020, comerțul de bunuri cu amănuntul a înregistrat o creștere de 4,6% (în prețuri 

comparabile), celelalte domenii ale comerțului interior fiind în scădere:  

 volumul serviciilor de piață prestate populației – -15,7% (în prețuri comparabile), volumul 

serviciilor prestate întreprinderilor – -15,5% (în prețuri curente),  

 comerțul cu ridicata – -5,6% (în prețuri curente),  

 comerțul cu autovehicule – -18,1% (în prețuri curente).  

Pandemia COVID-19 a produs efectedramatice industriei de turism. În anul 2020 agențiile de 

turism şi turoperatorii au acordat servicii la circa 90,3 mii de turiști și excursioniști, ce constituie 

doar 24,1% față de anul 2019. Din numărul total de turiști, 68,2% au constituit turiștii rezidenți 

(locali) și 31,8% - turiștii nerezidenți (străini).  

Deficitul de resurse financiare și incertitudinile create de criza pandemică au determinat 

scăderea investițiilor. În 2020, volumul investițiilor în active imobilizate a scăzut cu 2,6%, 

însumând circa 27,1 mild. lei. Cele mai afectate de criză au fost investițiile din sursele proprii ale 

agenților economici (-6,6%), generând cel mai mare impact negativ asupra activității 

investiționale. Au scăzut esențial investițiile în mașini și utilaje (-11,4%), clădiri nerezidențiale (-

13,5%) și rezidențiale (-5,1%).  

De asemenea, criza pandemică a influențat puternic fluxul investițiilor străine (-15,8%). 

Investițiile publice au fost limitate de constrângerile bugetare (-1,5%). Totuși, surse de susținere a 

activității investiționale în 2020 au fost investițiile în infrastructură finanțate din Fondul rutier (de 

2 ori mai mult) și din împrumuturile externe (+32,3%). Cererea internă în diminuare a avut impact 

dezinflaționist și, ca rezultat, rata inflației anuală (decembrie 2020 față de decembrie 2019) a 

constituit 0,4%, fiind sub limita intervalului de variație al țintei inflației stabilite de Banca 

Națională a Moldovei (5% +/- 1,5%).  

În scopul atenuării presiunii dezinflaționiste, la data de 06.11.2020 BNM a luat decizia de a 

micșora rata de bază de la 2,75% până la 2,65%. Leul moldovenesc s-a depreciat față de Euro. De 

la începutul anului 2020 moneda națională a marcat o depreciere neesențială de 0,03% față de 

dolarul SUA în termeni nominali (de la 17,21 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2020 pînă la 
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17,21 lei la 31.12.2020), dar față de Euro leul moldovenesc s-a depreciat cu 9,7%. Stocul activelor 

valutare de rezervă ale BNM la 31.12.2020 a atins un record istoric de 3783,5 mil. dolari, 

majorîndu-se cu 23,7% comparativ cu nivelul înregistrat la 31.12.2019. 

 Masa monetară M3 la sfârșitul anului 2020 a constituit circa 107,6 mild. lei, majorându-se cu 

19,7% comparativ cu sfârșitul anului 2019. Evoluția masei monetare M3 a fost determinată de 

majorarea banilor în circulație cu 29,9%, depozitelor la vedere – cu 29,5% și depozitelor în valută 

străină – cu 18,4%. Cererea pentru credite este în diminuare: volumul creditelor noi acordate în 

anul 2020 a înregistrat o micșorare cu circa 2% față de anul 2019. Veniturile bugetare au fost sub 

nivelul din anul 2019.  

La Bugetul public național au fost încasate venituri în valoare de circa 62,7 mild. lei în anul 

2020, în diminuare cu 0,5% față de anul 2019. Totodată, au fost realizate cu 11,1% mai multe 

cheltuieli, acestea însumând circa 73,3 mild. lei. Astfel, deficitul bugetar a atins un nou maxim 

istoric (-10,6 mild. lei). În anul 2020 datoria de stat a atins un nivel maxim istoric – 67,8 mild.lei. 

Datoria de stat internă însumează 29,2 mild. lei și a înregistrat o majorare de 26,2% față de anul 

precedent. Totodată, datoria de stat externă este la nivel de circa 2,2 mild. dolari SUA (38,6 mild. 

lei) și a crescut cu 31,5% (cu 31,6% - în moneda națională). Criza pandemică a determinat 

accentuarea necesității de finanțare a bugetului și, astfel, pe parcursul anului 2020 au fost 

înregistrate intrări de surse externe de finanțare în sumă de 557,4 mil. dolari, comparativ cu 241,8 

mil. dolari în anul 2019. Impactul negativ al pandemiei COVID-19 și a măsurilor restrictive 

asociate s-au răsfrânt și asupra balanței de plăți.  

Diminuarea cererii interne în anul 2020 a determinat micșorarea deficitului contului curent cu 

28,9%. De asemenea, sistarea activității economice și perspectivele incerte cu privire la viitor au 

influențat negativ activitatea investițională și, astfel, în perioada de referință intrările de capital 

sub formă de investiții străine directe s-au micșorat de 8 ori. Comerțul internațional cu bunuri a 

fost afectat de criza pandemică. Reducerea cererii externe din partea principalilor parteneri ai 

Republicii Moldova a rezultat în scăderea exporturilor, iar diminuarea consumului a condus la 

scăderea importurilor. În anul 2020 s-au diminuat exporturile cu 10,6%, iar importurile - cu 7,3%. 

Soldul negativ al balanței comerciale a constituit circa 2,9 mild. dolari SUA, cu 4,3% mai mic 

decât cel înregistrat în anul 2019. Gradul de acoperire al importurilor cu exporturi a constituit circa 

46%, inferior celui înregistrat în anul 2019 cu 1,7 p.p.  

Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia națională în anul 2020 a 

constituit 8107,5 lei și s-a majorat în termeni nominali cu 10,2% față de anul 2019. În termeni reali 

salariul s-a majorat cu 6,2%. Exprimat în valută străină acesta a constituit circa 410 Euro sau 468 

dolari SUA. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit 7313,8 lei, fiind în creștere 

cu 10,2%, iar în sectorul real – 8402,7 lei și s-a majorat cu 10,2%, respectiv (în termeni nominali). 
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Rata șomajului (ponderea șomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de țară în trimestrul IV 2020 

a înregistrat valoarea de 4,3%. Numărul șomerilor înregistrați la oficiile forței de muncă în anul 

2020 a constituit 50,2 mii persoane și s-a majorat de circa 1,6 ori față de anul 2019. 

Prognoza inflației și a cursului de schimb al monedei naționale  

Cererea internă în creștere va avea impact pro-inflaționist asupra prețurilor de consum. 

Conform prognozei Băncii Naționale a Moldovei, rata anuală a inflației la sfârșitul anului 2021 se 

estimează la nivel de 3,3%. Pentru anii următori aceasta va fi relativ stabilă, constituind 4,7%-5%. 

Rata inflației medie anuală pentru anul 2021 se estimează la nivel de 1,8%, iar în următorii 3 ani 

va constitui 4,4%, 5% și 5%, respectiv. Cursul monedei naționale va constitui la sfârșitul anului 

2021 17,90 lei pentru 1 dolar SUA, cu o depreciere în următorii trei ani până la 19,88 lei pentru 1 

dolar SUA. Cursul mediu anual pentru anul 2021 este prognozat la nivel de 17,64 lei pentru 1 dolar 

SUA, iar în următorii 3 ani moneda națională se va deprecia ușor până la 19,66 lei pentru 1 dolar 

SUA în anul 2024. 

 

Figura 2.1. Prognoza ratei inflației în Republica Moldova, % 

Sursa: Notă cu privire la prognoza preliminară a principalilor indicatori macroeconomici 

pentru anii 2022-2024, elaborat de MEI, martie 2021 

Prognoza sectorului real  

După o diminuare de 5,5% înregistrată în 2020, sectorul industrial va reveni pe un trend 

crescător în anul 2021 (+2,4%). Datorită îmbunătățirii cererii externe așteptate din regiune, ca 

urmare a vaccinurilor aplicate împotriva virusului COVID-19, se va îmbunătăți situația în ramurile 

exportatoare, inclusiv în cadrul Zonelor Economice Libere, unde se anticipează o creștere a 

activității industriale cu circa 10% în 2021. De asemenea, se anticipează evoluții mai pozitive decât 

în 2020 și în celelalt e ramuri industriale. În ceilalți ani de prognoză (2022-2024), se anticipează o 

evoluție stabil-pozitivă a sectorului industrial, încadrată între 3-4%. Dezvoltarea Zonelor 

Economice Libere, a platformelor industriale, valorificarea oportunităților Acordului de Asociere 

vor constitui factorii de bază care vor asigura creșterile sectorului industrial în următorii ani. Un 
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factor stimulativ va fi creșterea investițiilor în mașini și utilaje realizate în anii de până la criză, 

care au crescut 3 ani consecutiv cu un ritm de 5-10%, anticipându-se astfel o creștere a 

productivității în sector. 

 

Figura 2.2. Prognoza sectorului industrial, 2020-2024 

Sursa: Notă cu privire la prognoza preliminară a principalilor indicatori macroeconomici 

pentru anii 2022-2024, elaborat de MEI, martie 2021 

După un an de secetă profundă, în 2021 se anticipează o creștere a producției agricole cu circa 

29%. Conform estimărilor, în 2021 producția vegetală va crește cu circa 45%, iar producția 

animalieră va avansa cu mai puțin de 1%. Totuși, din cauza constrângerilor financiare a 

producătorilor mici și mijlocii ca urmare a efectelor secetei anului 2020 și a pandemiei Covid-19, 

volumul producției agricole nu va reveni la nivelul de până la secetă. În anii următori, în cazul 

unor condiții meteo relativ favorabile se estimează o creștere a sectorului agricol de 3-5%. În 

general, incertitudinea condițiilor climaterice rămâne a fi un factor de risc pentru toată perioada 

de prognoză. Totuși, acest risc va fi diminuat de implementarea tehnologiilor performante și 

creșterea investițiilor în sector, tendințe înregistrate în ultima perioadă.  
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Figura 2.3. Prognoza producției agricole, 2020-2024 

Sursa: Notă cu privire la prognoza preliminară a principalilor indicatori macroeconomici 

pentru anii 2022-2024, elaborat de MEI, martie 2021 

În 2021 activitatea investițională va continua să fie afectată de consecințele pandemiei, dar va 

înregistra valori pozitive (+2%). Investițiile publice în infrastructură, inclusiv cele finanțate din 

sursele partenerilor de dezvoltare vor continua, însă limitările bugetare nu vor permite creșterea 

acestora (-6%). Se vor diminua investițiile în drumuri, dar și cele în sectorul energetic ca rezultat 

al încheierii unor proiecte investiționale importante precum este gazoductul Ungheni-Chișinău. 

Totuși, situația creditară favorabilă, tendința de retehnologizare a economiei, vor fi factori care 

vor contribui pozitiv la evoluția investițiilor private. În Zonele Economice Libere se anticipează o 

creștere de 2 ori a investițiilor comparativ cu 2020, planificându-se reluarea proiectelor 

investiționale planificate pentru 2020, precum și începerea unor proiecte noi în condițiile 

îmbunătățirii mediului extern. În anii următori (2022-2024) se anticipează că investițiile vor evolua 

stabil pozitiv, în ritmuri de creștere de circa 4% anual. Totuși, mediul politic instabil, 

constrângerile prezente în calea mediului de afaceri vor fi factorii ce vor afecta negativ activitatea 

investițională și atragerea investițiilor străine în perioada de prognoză. TE
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Figura 2.4. Prognoza volumului de investiții, 2020-2024 

Sursa: Notă cu privire la prognoza preliminară a principalilor indicatori macroeconomici 

pentru anii 2022-2024, elaborat de MEI, martie 2021â 

Prognoza comerțului exterior  

Ipotezele de bază care au fost luate în considerație la prognoza comerțului exterior sunt 

prognoza pozitivă a sectorului real, relansarea consumului intern, înviorarea cererii externe, 

majorarea prețurilor externe la produsele petroliere și materie primă, precum și baza scăzută de 

comparație. Conform estimărilor, în anul 2021 un factor principal de creștere a exporturilor va fi 

sectorul agricol, care va impulsiona exporturile de produse agroalimentare. Astfel, se prognozează 

un volum al exporturilor cu 14,7% mai mare decât în anul 2020. Pentru următorii ani se prevede 

relansarea treptată a economiei și, astfel, va continua promovarea exporturilor pe piețele 

tradiționale, dar și penetrarea piețelor noi de desfacere. Dezvoltarea Zonelor Economice Libere va 

stimula în continuare expansiunea sectoarelor orientate spre piețele externe. Luînd în considerație 

multitudinea de factori, pentru anii următori 2022-2024 exporturile se vor majora în mediu cu 

8,3%. Majorarea consumului, din contul creșterii veniturilor populației, urmare relansării 

activităților economice, majorarea necesarului de materie primă în sectoarele productive ale 

economiei, vor influența pozitiv cererea pentru bunurile de import.  

Deficitul de producție agricolă în anul 2021, ca rezultat al condițiilor meteorologice 

nefavorabile din anul precedent va determina creșteri ale importului de produse ale regnului 

vegetal. În acest context, estimăm pentru anul 2021 un volum al importurilor în creștere cu 13,7%. 

Importurile vor fi influențate negativ de deprecierea monedei naționale. Pentru anii 2022-2024 

anticipăm o creștere a importurilor în medie cu circa 6,7%. 

Prognoza indicatorilor remunerării muncii 

În pofida influenței unor factori negativi, precum: sistări complete sau parțiale a activităților 

din sectorul real al economiei, diminuări ale numărului de salariati, cauzate de pandemia COVID-
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19, angajatorii și-au onorat obligațiunile față de salariați. Astfel, în anul 2020 fondul de remunerare 

a muncii a fost în creștere cu 6,3% față de anul 2019. În aceste condiții, fondul de remunerare în 

sectorul real a fost estimat în valoare de 49,3 mild. lei pentru anul 2021, în creștere cu 10,2% faţă 

de anul 2020 în termeni reali.  

Prognoza comerțului exterior  

Export, mil USD Import, mil. USD Soldul balanţei comerciale, mil.USD % export/PIB % 

import/PIB % soldul balanței comerciale/PIB sănătății”. Astfel, în sectorul bugetar fondul de 

remunerare a muncii se prognozează în mărime de 14,2 mild.lei, în creștere cu 3,7% în termeni 

reali. Printre principalii factori ce vor influența valoarea salariului mediu în anii 2022-2024 se 

enumeră creșterea economică prognozată, deficitul accentuat de forță de muncă, efectele majorării 

salariilor angajaților din domeniul ocrotirii sănătății, precum și majorarea cuantumului salariului 

minim garantat în sectorul real. 

 

Figura 2.5. Prognoza câștigului salarial, 2020-2024 

Sursa: Notă cu privire la prognoza preliminară a principalilor indicatori macroeconomici 

pentru anii 2022-2024, elaborat de MEI, martie 2021 

Prognoza Produsului intern brut  

Conform proiecțiilor, se anticipează o revigorare treptată a economiei pe termen mediu. 

Produsul intern brut va înregistra o creștere reală de circa 6% în anul 2021 și o valoare de circa 

228 mild.lei, iar în următorii ani (2022-2024) creșterea economică se va menține pe o traiectorie 

ascendentă în jur de 4% până la finele orizontului de prognoză. Vor înregistra creșteri majoritatea 

sectoarelor economice. După un an cu secetă profundă, sectorul agricol își va reveni în anul 2021 

și se va menține în creștere, în cazul unor condiții climatice favorabile, asigurând totodată și 

evoluția pozitivă a industriei alimentare. Odată cu îmbunătățirea mediului extern ca rezultat al 

vaccinării populației și îmbunătățirii situației epidemiologice la nivel global, anticipăm revenirea 
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activității sectoarelor dependente de cererea externă (industria prelucrătoare, exportul de bunuri și 

servicii etc.). 

 

Figura 2.6. Prognoza Produsului intern brut, dinamica anuală reală, 2020-2024 

Sursa: Notă cu privire la prognoza preliminară a principalilor indicatori macroeconomici 

pentru anii 2022-2024, elaborat de MEI, martie 2021 

Pe partea cererii, se estimează revenirea consumului privat pe o traiectorie ascendentă 

începând cu anul 2021 și va continua să fie unul din factorii determinanți ai creșterii economice. 

Printre sursele de acoperire a consumului se evidențiază veniturile salariale, remitențele în creștere, 

creditele bancare, care au devenit destul de atractive odată cu diminuarea ratelor dobânzii, pensiile 

indexate etc. Activitatea investițională va stagna în anul 2021, în condițiile dificultăților financiare 

atât în sectorul privat, cât și public. Indicatorii comerțului exterior se vor ameliora în condițiile 

conjuncturii externe mai favorabile. Progrnoza preliminară a indicatorilor macroeconomici este 

anexată (Anexa 1). 

 

2.3. Disparități constate în dezvoltarea economică regională 

Analiza contextului implementării politicii de dezvoltare regională, a rezultatelor 

diagnosticului situației curente de dezvoltare socioeconomică, dar și a rezultatelor evaluării 

implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională în perioada 2010–2015, denotă 

existența unui spectru larg de probleme care pot fi clasificate, convențional, în cîteva categorii. 

Prima categorie de probleme rezultă din deficiențele intercorelării documentelor strategice de 

politici ale cadrului legislativ și ale celui instituțional, care conferă procesului de implementare a 

dezvoltării regionale un caracter îngust sectorial, diferit de abordările moderne și tendințele 

europene în acest domeniu.  

Pe această dimensiune constatăm că:  
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1) lipsește o viziune generală și coordonată a procesului de dezvoltare regională, deși, începînd 

cu anul 2006, în Republica Moldova au fost aprobate documentele de politici și cadrul legislativ 

necesar dezvoltării regionale;  

2) pînă la momentul actual, politica de dezvoltare regională nu este percepută ca o politică de 

coeziune socială, economică și teritorială, astfel cum stabilește Politica de coeziune a Uniunii 

Europene;  

3) dezvoltarea regională este percepută ca un domeniu sectorial, preocupat de realizarea unor 

proiecte de infrastructură sau de dezvoltare a serviciilor, și nu este înțeleasă drept o politică 

interministerială;  

4) deşi prioritățile politicii de dezvoltare regională au tangență cu prevederile mai multor 

documente strategice naționale (Strategia națională de descentralizare, Strategia de dezvoltare a 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012–2020 etc.), sinergia acestora şi 

coordonarea cu alte politici nu sînt asigurate deplin;  

5) cadrul legislativ în vigoare, în mare parte, corespunde normelor europene și a permis 

inițierea implementării politicii de dezvoltare regională. În același timp, la etapa actuală, 

prevederile cadrului legal urmează a fi ajustate la prevederile acquis-ului comunitar pentru a oferi 

un impuls nou procesului de dezvoltare regională;  

6) la nivel instituțional, nu sînt valorificate pe deplin competențele Consiliului Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale și consiliilor regionale pentru dezvoltare pentru 

implementarea prezentei Strategii și a strategiilor de dezvoltare regională. Legislația ar trebui să 

prevadă un statut definit pentru agenţiile de dezvoltare regională;  

7) unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova sînt foarte fragmentate, 

autoritățile administrației publice locale fiind subfinanțate și cu o slabă capacitate instituțională de 

a organiza și de a presta servicii publice. Dimensiunile mici ale localităților, combinate cu 

potențialul economic scăzut, afectează negativ capacitatea administrativă a autorităților locale de 

a-și îndeplini funcțiile lor;  

8) procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională se confruntă și cu 

capacitatea scăzută a administraţiei publice locale de a coordona efectiv și de a gestiona eficient 

proiecte. În aceste condiții, rolul de coordonator se transferă agenţiilor de dezvoltare regională, 

care sînt preocupate atît de implementarea, coordonarea, monitorizarea, cît și de controlul realizării 

proiectelor; 

 9) suma anuală de doar 1% alocată din bugetul de stat este infimă pentru realizarea unui 

proces amplu de dezvoltare regională. În același timp există un șir de alte fonduri naționale, Fondul 

Ecologic Național, fondul rutier, Fondul de Eficiență Energetică, care finanțează proiecte conexe 

procesului de dezvoltare regională, însă o sinergie a acestor fonduri nu este asigurată.  
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A doua categorie de probleme este creată de faptul că, în pofida realizării politicii de 

dezvoltare regională, de mai bine de 5 ani, obiectivele generale privind diminuarea disparităților 

intra- și interregionale și dezvoltarea echilibrată a teritoriului rămîn a fi nerealizate. Pe această 

dimensiune constatăm că:  

1) pînă în prezent nu au fost create premisele necesare care ar asigura definirea, la nivel 

conceptual și legal, a conceptelor „disparitate intraregională”, „disparitate interregională” și 

„dezvoltare echilibrată”. Aceste impedimente sînt create de lipsa unui sistem statistic regional bine 

dezvoltat;  

2) la nivel național există în continuare discrepanțe majore între indicatorii de dezvoltare 

socioeconomică a municipiului Chișinău și a celorlalte regiuni. Decalajele de dezvoltare dintre 

mediul urban și rural în cadrul regiunilor de dezvoltare sînt în creștere. Regiunea de dezvoltare 

Sud depășește regiunile de dezvoltare Nord și Centru în ceea ce privește indicatorii de dezvoltare 

socioeconomică și de infrastructură; 

 3) este necesară ajustarea prevederilor legislative existente la prevederile Regulamentului 

(CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea 

unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), în vederea organizării 

teritoriale a regiunilor de dezvoltare a Republicii Moldova;  

4) lipsește o viziune strategică în ceea ce privește asigurarea dezvoltării teritoriale și spațiale 

a Republicii Moldova. Pînă în prezent nu au fost aprobate planul național de amenajare a 

teritoriului, planurile regionale de amenajare a teritoriului. Planurile de amenajare raionale și 

locale lipsesc practic în majoritatea administrațiilor publice locale. În acest sens, dezvoltarea 

regională nu poate asigura un echilibru teritorial în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de 

utilități și servicii. Absenţa unor informaţii exacte cu privire la infrastructura utilităților și 

serviciilor din teritoriu împiedică dezvoltarea regională proporţională;  

5) politicile de dezvoltare regională se realizează prin intermediul proiectelor finanțate 

preponderent din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională. Proiectele de dezvoltare regională 

implementate pînă în prezent au vizat (cu mici excepții), în mod prioritar, dezvoltarea unor obiecte 

de infrastructură de utilități (apă, canalizare, drumuri) și servicii locale (salubrizare, aprovizionare 

cu apă potabilă etc.). La nivelul regiunilor de dezvoltare nu au fost identificate și nu au fost 

realizate proiecte de dezvoltare a infrastructurii de utilități regionale;  

6) lipsa unui cadru de reglementare privitor la conceptul de regionalizare a serviciilor nu a 

permis creșterea numărului de inițiative în acest sens. Conform evaluării cu privire la 

implementarea proiectelor realizate cu sprijinul Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, 

serviciile publice create/dezvoltate au avut mai mult caracter local, decît regional, ceea ce nu 
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contribuie la diminuarea disparităților de dezvoltare și nu le asigură serviciilor eficiență 

economică, economii de scară, externalizare.  

În general, serviciile publice primordiale (apă, canalizare, salubrizare, sănătate etc.) sînt încă 

insuficiente și amplasate disproporționat pe teritoriul regiunilor. A treia categorie de probleme 

rezidă în insuficiența premiselor pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile a regiunilor. 

Existența acestor premise ar permite creșterea, în primul rînd, a PIB-ului regional (care, la 

momentul actual, nu este stabilit clar), a veniturilor locale, atragerea investițiilor, crearea 

întreprinderilor mici și mijlocii, a locurilor de muncă la nivel de regiuni, ceea ce ar condiționa 

creșterea competitivității regiunilor de dezvoltare și, respectiv, a atractivității pentru noi investiții 

publice și private.  

Deocamdată, situația existentă arată că:  

1) mai mult de 2/3 dintre întreprinderi își au sediul în municipiul Chișinău, realizînd aproape 

3/4 din veniturile din vînzări (circa 73,3%), în timp ce cotele medii ale acestor indicatori în 

celelalte trei regiuni de abia dacă ajung la o pondere de 5–10%;  

2) investițiile publice și private au o reprezentare disproporționată în profil teritorial. Așa cum 

atestă analiza socioeconomică a situației existente, investițiile se realizează, de regulă, în 

municipiul Chișinău și în localitățile urbane mari, diferențele fiind de circa 7 ori. Investițiile în 

localitățile rurale practic nu se realizează sau sînt foarte mici în comparație cu localitățile urbane. 

În legătură cu acest indicator există decalaje între regiunile de dezvoltare. Acest fapt atestă absenţa 

unei orientări strategice coerente a investițiilor la nivel de țară;  

3) regiunile de dezvoltare și teritoriul național, în general, au o acoperire suficientă cu 

infrastructură de afaceri. Multe din aceste structuri economice necesită însă investiții substanțiale 

pentru construirea infrastructurii tehnice și de producție, care ar permite atragerea investiților 

străine în lansarea de noi activități de producere sau extinderea celor existente. Principalul 

impediment este insuficiența mijloacelor financiare;  

4) fragmentarea excesivă a unităților teritorial-administrative condiționează existența la nivel 

național, local și regional a unui potențial și a unor resurse și capacități de dezvoltare mici, a 

veniturilor bugetare limitate, fără prea multe perspective de creștere din cauza situației economice, 

a capacităților instituționale slabe, a mediului investițional neatractiv, a lipsei de cunoștințe și de 

experiență în atragerea de investiții;  

5) fondurile externe existente (de exemplu, programele Uniunii Europene de cooperare 

transfrontalieră) sau cele acordate prin diferite alte programe de către donatorii internaționali, care 

sînt comparabile cu resursele din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, sînt utilizate fără 

a fi coordonate pentru diferite tipuri de proiecte locale. În acest mod este ratată oportunitatea de a 

uni resursele și de a asigura un efect de „plus valoare” proiectelor de dezvoltare.  
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Astfel, problema principală a domeniului de dezvoltare regională constă în faptul că politicile 

de dezvoltare regională nu asigură dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunilor de dezvoltare și 

contribuie nesemnificativ la creșterea bunăstării populației. Politica de dezvoltare regională 

actuală nu asigură premise solide și durabile pentru promovarea/asigurarea coeziunii teritoriale, 

sociale și economice la nivelul regiunilor de dezvoltare.  

Prezenta Strategie urmăreşte modificarea situației existente prin asigurarea creării premiselor 

și a bazei conceptuale necesare pentru ca politica de dezvoltare regională pentru perioada 2016–

2020 să întrunească criteriile corespunzătoare și să se transforme într-o politică intersectorială 

conform politicilor şi principiilor europene în domeniu. În acest sens se consideră oportună 

orientarea eforturilor tuturor factorilor implicați în proces și a resurselor necesare spre realizarea 

obiectivului general și obiectivelor specifice prevăzute în prezenta Strategie. 
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III. EFICIENTIZAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 

3.1.Politici europene de dezvoltare regională aplicabile în spațiul economic autohton 

În Raportul Cartografierea potențialului economic, inovator și științific în Republica 

Moldova45 elaborat la 9 octombrie 2017 sunt realizate analize ale potențialelor sectoare relevante 

pentru specializare inteligentă la nivelul a 5 din cele 6 regiuni de dezvoltare ale Republicii 

Moldova (figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Domeniile economice prioritare de dezvoltare regional 

Sursa: Raportul Cartografierea potențialului economic, innovator și științific în Republica 

Moldova 

Astfel, municipiul Chișinău beneficiind de statutul de capitală, concentrează mare parte din 

activitatea economică a Republicii Moldova. Pentru Chișinău sunt multe domenii economice 

prioritare, din care pot fi luate în considerare următoarele sectoare de interes deosebit: fabricarea 

de produse informatice, electronice și optice, telecomunicații și programare, consultanță și 

activități conexe, subliniind evident importanța sectorului TIC pentru Chișinău. Sectorul TIC a 

fost identificat, de către MIEPO ca fiind unul dintre principalele sectoare economice care 

contribuie la dezvoltarea economică a orașului Chișinău și evident a Republicii Moldova.  

La nivelul Regiunii Nord avem identificate următoare sectoare cu potențial de creștere: 

agricultura și prelucrarea produselor alimentare, identificat de către MIEPO ca fiind unul dintre 

principalele sectoare economice, fabricarea produselor alimentare și lactate, precum și fabricarea 
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de echipamente electrice, dispozitive de cablare care împreuna pot constitui elemente esențiale de 

dezvoltare. 

Pentru Regiunea Centru, sectoarele economice cu potențial relevante sunt: agricultura și 

prelucrarea produselor alimentare, identificată de către MIEPO ca fiind unul dintre principalele 

sectoare economice, dar de interes deosebit sunt și producția animală, prelucrarea și conservarea 

cărnii și producția de produse din carne, indicând un rol important pentru industria cărnii. De 

asemenea, în această regiune sectorul textilelor, articolelor de îmbrăcăminte, încălțămintei și 

pieilor este unul dezvoltat comparativ cu alte zone din Moldova, precum și 33 fabricarea de 

produse farmaceutice și zona de materiale de construcții sunt, de asemenea, zone economice 

puternice. 

Pentru Regiunea Sud, din analiză remarcăm următoarele sectoare economice cu potențial: 

industria alimentară, care include fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor 

din amidon, fabricarea produselor de panificație și a produselor făinoase dar și fabricarea 

băuturilor, printre care se numără și producția de vin.  

Pentru UTA Găgăuzia, sectoare economice cu potențial relevante sunt: prelucrarea 

produselor alimentare, cu o mențiune specială la nivelul sectoarelor fabricarea produselor de 

morărit, a amidonului și a produselor din amidon, precum și fabricarea băuturilor, inclusiv 

producția de vin la fel ca în Regiunea Sud.  

Din analizele regionale rezultă oarecum în mod distinct sectoarele economice cu potențial 

relevant pentru specializarea inteligentă. Astfel se confirmă faptul că Chișinăul și celelalte patru 

regiuni sunt diferite și pot avea domenii relevante diferite dar complementare pentru specializarea 

inteligentă.  

Pentru regiunile Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, sectorul agricultura și prelucrarea 

produselor alimentare, este un domeniu comun prioritar, există însă și diferențe: cultivarea 

culturilor non-perene este mai puțin relevantă în Regiunea Nord, care se bazează mai mult pe o 

industrie puternică a cărnii, inclusiv producția animală și prelucrarea și conservarea cărnii și 

producția de produse din carne.  

Regiunea Centru are de asemenea, o puternică industrie silvică și forestieră. În fabricarea si 

prelucrarea produselor alimentare există diferite modele de specializare, iar fabricarea băuturilor, 

inclusiv a vinului, este un domeniu prioritar în Regiunea Sud și în UTA Găgăuzia.  

Textile, îmbrăcăminte, încălțăminte și articole de îmbrăcăminte este un domeniu prioritar în 

Regiunea Centru, cu specializări în trei industrii CAEN cu 2 cifre. Energia este un domeniu 

prioritar în regiunile Nord și Sud, precum și în Găgăuzia. Pentru Chișinău, sectorul TIC este 

industria cea mai relevantă 
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Totodată, prin politicile de DR actuale toate regiunile au un cadru de 6 domenii de intervenție 

comune. Astfel, această situație poate conduce la o constrângere în aplicarea principiului de 

dezvoltare pe baze locale. În această situație este necesară o nouă abordare în stabilirea cadrului 

de intervenții, care în mare parte este o consecință a obiectivelor actuale de DR și a modului de 

elaborare și aprobare a SNDR. Prin urmare, este necesară o revizuire a obiectivelor și modului de 

elaborare și aprobare a SNDR. 

a) Analiza succinta a programelor, domenii, resurse alocate, proiecte implementate 

(analiza mai aprofundată a provocărilor în domeniul stimulării mediului de afaceri/dezvoltării 

economice ale regiunilor). 

Pentru implementarea politicii de dezvoltare regională sunt necesare resurse financiare. 

Conform prevederilor legislației în vigoare, anual, programele şi proiectele definite ca prioritare, 

incluse în Documentul unic de program şi aprobate de Consiliul Naţional de 34 Coordonare a 

Dezvoltării Regionale, sunt propuse la finanțare prin instrumentul numit Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională.  

În perioada 2011-2017 pentru DR a fost valorificată suma de 1089,4 milioane lei din FNDR 

și surse externe (125 mil GIZ, alte surse). Proiectele au fost implementate pe 6 domenii de 

intervenție (Figura). Majoritatea covârșitoare a proiectelor au fost implementate în infrastructură 

și utilitățile locale și regionale. Însăși faptul că un proiect este din domeniul de infrastructură nu 

înseamnă că alocarea nu este pro creștere. În unele cazuri lipsa unor elementele de infrastructură 

constituie cea mai importantă constrângere în creșterea economică a regiunii. 

 

Figura 3.2. Structura alocării resurselor pe domeniile de intervenții 

Sursa: Pagina web a MADRM 

Totodată, un proiect de infrastructură locală sau chiar regională poate fi foarte important pentru 

dimensiunea socială, însă să nu contribuie la dezvoltarea economică a regiunii. Prin urmare, aceste 
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proiecte nu vor avea un impact asupra creșterii economice, însă vor contribui la realizarea 

obiectivelor sociale.  

Astfel, la alocarea resurselor pe proiecte în domeniile de infrastructură și utilități este necesar 

de determinat în ce măsură acestea contribuie la atingerea obiectivelor sociale și a celor economice. 

Separarea acestor efecte este importantă pentru o mai bună planificare strategică, asigurarea 

sustenabilității și identificarea corespunzătoare a resurselor din care se finanțează proiectele. 

Analiza SNDR 2016-2020, a documentelor de atribuire și rapoartelor anuale de implementare a 

SNDR nu a scos la iveală o astfel de abordare.  

De asemenea, susținerea sectorului de cercetare-dezvoltare este o măsură importantă, însă care 

trebuie fortificată și dezvoltată în conformitate cu capacitățile Republicii Moldova în acest sector. 

Ținând cont de experiența UE în implementare a strategiilor de specializare inteligentă, este bine 

de revăzut modalitatea existentă. Fortificarea capacităților de cercetare – dezvoltare a regiunilor, 

în condițiile Republicii Moldova să fie efectuată din perspectiva unei strategii de specializare 

inteligentă pe țară, care ar constitui fundamentul general pentru măsurile specifice regiunilor.  

În perioada 2011-2017 au fost finalizate 75 (62+13 GIZ) în valoare de 1.114,4 milioane lei. 

Din fondurile FNDR în perioada menționată au fost construite/reparate 83,6 km de drumuri și 21, 

care au îmbunătățit accesul la drumurile naționale la populația din 68 de localități, au fost 

construite 4 depozite regionale de depozitare a deșeurilor solide (58 localități, 192 mii beneficiari), 

236,4 km apeduct (2793 conectări, 24 localități) și 91,6 km rețele de canalizare (2006 conectări). 

De asemenea, au fost construite/reabilitate 4 obiective de suport în afaceri (161 de rezidenți/ 

beneficiari), au fost construite 2, reparate 8 și amenajate 10 unități turistice, precum și au fost 

renovate clădiri publice prin măsuri de eficiență energetică cu o suprafață de 3408 mp. Rezultate 

vorbesc de la sine. Volumul resurselor acordate dezvoltării regionale este practic infim în 

comparație cu necesitățile Republicii Moldova (necesarul doar pentru programul pe țară de 

apă/sanitație se ridică la 2 miliarde EURO, la fel pentru drumuri peste 2 miliarde de EURO pentru 

drumurile incluse în strategia de transport și logistică 2013-2022). 

 Astfel, pentru Republica Moldova este importantă o mai bună consolidare a tuturor resurselor 

disponibile și concentrarea acestora pe măsurile de prioritare de sporire a creșterii economice. 

Aceasta, nu înseamnă că măsurile sociale, cele îndreptate spre lichidarea inegalităților trebuie 

stopate, ci plasate într-un echilibru optimal cu obiectivele de creștere a dezvoltarii economice.  

În fiecare an din Bugetul Public Național sunt implementate proiecte și activități care au impact 

asupra dezvoltării regionale, sau ar putea avea, însă mecanismele de alocare sunt separate de cele 

ale DR. Proiectele sunt similare celor acoperite în DUP, însă acestea sunt finanțate și gestionate în 

afara politicii de DR. Din cele mai evidente surse din care se finanțează astfel de proiecte pot fi 

menționate (legea bugetului de stat 2018):  
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a) Fondul Rutier– în sumă de 972449,3 mii de lei. 

b) Fondul pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 50000,0 mii de lei;  

c) Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – în sumă de 900000,0 mii de 

lei.  

d) Fondul viei şi vinului – în sumă de 45789,5 mii de lei, dintre care 28789,5 mii de lei din 

Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;  

e) Fondul ecologic naţional – în sumă de 269290,9 mii de lei;  

Total, - peste 2, 2 miliarde lei.  

La aceste sume, de asemenea trebuie adăugate proiectele implementate de către Ministerul 

Economiei și Infrastructurii în domeniul IMM, susținerii noilor afaceri, sporirii competitivității 

etc. Nu toate din aceste sume alocate din aceste Fonduri pot fi utilizate sau sunt utilizate ca politică 

de DR, însă o bună parte din acestea în mod direct finanțează același tip de proiecte, sau cel puțin 

au un impact indirect asupra realizării obiectivelor DR. De asemenea, resursele pentru proiectele 

din educație și sănătate, nu sunt considerate ca parte componentă a DR. Astfel, principala concluzie 

la acest capitol este că pentru sporirea impactului politicilor de DR este necesară o abordare mai 

integratoare privind DR. 

O altă constrângere, în abordarea DR „de jos în sus” este volumul extrem de limitat al 

resurselor proprii ale autorităților locale (o situație puțin diferită este în Găgăuzia). Din toate 

resursele BPN pentru anul 2017, doar 7,3% sunt resursele proprii ale APL nivelul I și II. Această 

cotă este substanțial sub majoritatea țările UE și OECD (doar 3 țări din OECD acest indicator este 

sub 10%). Ținând cont și de nivelul absolut foarte jos al acestor resurse pentru majoritatea absolută 

a APL, situația este și mai dificilă. Sub presiunea intereselor politice imediate a liderilor locali 

resursele sunt îndreptate pentru proiecte cu mai mare impact politic, care nu întotdeauna coincid 

și cu obiectivele politicilor de DR.  

Nevoile de dezvoltare ale Republicii Moldova sunt numeroase. Nefiind stat membru al 

Uniunii Europene și implicit beneficiar al fondurilor europene, autoritățile publice locale caută 

susținere pentru proiectele de dezvoltare din partea donatorilor/partenerilor de dezvoltare. Unul 

dintre principalii parteneri ai MADRM în acest proces este Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ). 

Începând cu anul 2010, Uniunea Europeană, guvernele SUA, Marii Britanii, Germaniei, 

României și Suediei, prin agențiile lor de cooperare, dar și alți parteneri externi, au sprijinit 

financiar, logistic și prin proiecte de asistență tehnică în cadrul domeniilor politicii de dezvoltare 

regională. Regăsim astfel, asistență pentru implementarea diferitor proiecte de investiții orientate 

spre dezvoltarea infrastructurii, creșterea eficienței şi calității serviciilor publice, consolidarea 
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capacității instituționale a beneficiarilor. Suportul partenerilor de dezvoltare se referă și la cadrul 

de politici. 

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) este un acord între UE și 

Republica Moldova care urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual 

avantajoase, acordând fiecărei din aceste părți un acces mai bun pe piață, decât ce este oferit altor 

parteneri de comerț. Acordul de Liber Schimb urmărește eliminarea taxelor vamale de import (și 

export, daca există) în comerțul produselor între aceste părți. Acesta are ca scop eliminarea 

barierelor în comerțul serviciilor și un acces mai bun al companiilor pe piețele respective. Zonele 

de Liber Schimb (ZLS) stabilite de UE în relație cu partenerii săi comerciali, de obicei includ un 

număr de domenii, care depășesc „comerțul” obișnuit. Este o abordare „cuprinzătoare” vis-a-vis 

de comerț, legată de faptul că comerțul nu mai este decuplat de politicile interne privind achizițiile, 

concurența, proprietatea intelectuală sau dezvoltarea durabilă. Aceste aspecte sunt prin urmare 

incluse în DCFTA cu Republica Moldova. 

O dimensiune specifică a politicilor are referință cu aspectul „aprofundat” al acestei Zone de 

Liber Schimb cu Republica Moldova. Fiind membrul al Parteneriatului Estic, Republicii Moldova 

i-a fost oferit un statut avansat de parteneriat cu UE, orientat să creeze legături politice și 

economice mai strânse cu UE. Pe această bază, DCFTA include o serie de prevederi care vizează 

reformarea comerțului și politicilor comerciale ale Republicii Moldova, în conformitate cu acquis-

ul comunitar. Acestea vor viza modernizarea economiei, atragerea investițiilor UE în țară, pentru 

un mediu mai previzibil al politicilor.  

A. Regulile „Trade only” 

1. Obligațiuni tarifare 

Eliminarea completă a tuturor taxelor de import și interzicerea taxelor de export pentru toate 

produsele UE. Doar câteva din bunurile agricole (majoritatea de origine animală, zahăr și produse 

cereale), care sunt considerate sensibile în UE, vor fi obiectul monitorizării fluxurilor comerciale. 

Această monitorizare va viza asigurarea că importurile produselor clasificate ca fiind fabricate 

în Moldova corespund capacității de producție a republicii și că nu are loc eludarea taxelor în cazul 

produselor originare din alte țări. În plus, o categorie limitată de fructe și legume, care sunt obiectul 

prețului de intrare în UE, va fi liberalizată (ad valorem free) în cadrul contingentelor tarifare 

acoperind fluxurile comerciale tradiționale. Ce ține de Republica Moldova, este preconizată 

eliminarea tuturor taxelor de import pentru marea majoritate a produselor.  

O etapă de liberalizare a procesului (între 3 și 10 ani, în funcție de produs) este prevăzută 

pentru Republica Moldova pentru anumite produse sensibile (majoritatea agricole, ca vinul, 

anumite produse agricole procesate, produse de carne, fructe/legume, la fel ca produse din 

industria textilă). Anumite produse rămân neliberalizate, gestionate în cadrul contingentelor 
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tarifare (carne de pasăre și porc, anumite produse lactate, produse din carne procesate sau de zahăr 

și altele aferente). Contingentul tarifar acoperă însă fluxurile comerciale tradiționale dintre UE și 

Republica Moldova. 

Liberalizarea generală a comerțului pentru produse agricole poare fi revizuit de părți în 

perspectiva accelerării acestuia, în al treilea an după intrarea în vigoare a Acordului. O posibilitate 

de a recurge la o măsura generală de protecție pentru toate produsele (agricole sau industriale) a 

fost solicitată de Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani. Mecanismele existente permit 

astfel o liberalizare graduală a comerțului din partea Moldovei, cu perioadele de tranziție necesare 

legate de procesul intern al reformelor și consolidarea competitivității industriei locale înainte de 

a permite deschiderea completă a pieței pentru produse din UE. 

2. Regulile de origine 

Republica Moldova va aplica regulile de origine care vor face posibilă aderarea la Convenția 

Pan-EuroMed (PEM), ca zonă de cumul al proceselor de fabricație cu UE și alte țări PEM, și care 

favorizează pozitiv integrarea economică regională a comerțului cu bunuri. Totuși, pentru a ușura 

tranziția de la regimul comercial autonom la DCFTA până la finele anului 2015, sistemul 

Preferințelor Comerciale Autonome (PCA) pentru Republica Moldova va continua să fie aplicat 

în baza regulilor de origine aplicate (pentru a beneficia din aceste preferințe și nu DCFTA). 

3. Servicii și dreptul de stabilire 

UE și Republica Moldova își oferă reciproc accesul pe piață pentru serviciile transfrontaliere 

într-o gamă largă de domenii, pe lângă alte angajamentele înscrise în Acordul General privind 

Comerțul cu Servicii (GATS). În plus, părțile au convenit la un acces larg ce ține de dreptul de 

stabilire într-o varietate largă de sectoare, care sunt acompaniate de așa-numitele prevederi „mode 

4”, oferind dreptul personalului calificat la o muncă temporară în UE sau Republica Moldova, în 

sectoarele acoperite de prevederile ce țin de dreptul de stabilire. 

B. Aspectul „Comprehensiv” 

1. Politici concurențiale 

Regulile sunt mai mult bazate pe disciplinele relevante ale UE pentru a asigura implementarea 

corectă a legislației interne în domeniul concurenței și prevenirea practicelor monopoliste sau a 

abuzului de poziție dominantă pe piață. Republica Moldova și UE urmăresc să asigure cooperarea 

în schimbul de informații și conformarea cu regulile concurențiale. În ceea ce privește evaluarea 

subvențiilor/ajutorului de stat, aceste reguli sunt bazate pe legislația UE și vor fi aplicate în decurs 

de 5 ani de la data intrării în vigoare al acestui acord. Republica Moldova de asemenea își asumă 

angajamentul de a crea instituțiile necesare de aplicare în ceea ce ține ajutorul de stat, operaționale 

în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a Acordului. Există și o perioadă de tranziție 

prevăzută pentru ajustarea ajutorului de stat oferit anterior entităților moldovenești. 
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2. Proprietatea intelectuală 

Părțile consolidează angajamentul de a proteja proprietatea intelectuală, dincolo de 

prevederile Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind aspectele comerciale ale 

drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs). Acestea se referă la extinsa protecție a diferitor 

drepturi ale proprietății intelectuale (de exemplu mărci comerciale, brevete, design, soiuri de 

plante) cooperare îmbunătățită și o mai bună aplicare a proprietății intelectuale, inclusiv la 

frontieră. În același mod, Acordul privind Indicațiile Geografice este integrat în întregime 

în DCFTA. 

3. Dezvoltare durabilă și transparență 

Aceste două capitole vizează faptul că dezvoltarea economică în Republica Moldova e 

necesar să aibă loc în ceea ce privește legislația mediului, socială și cea de lucru, în particular 

acordurile internaționale relevante în cadrul cărora Moldova este membru, implicând transparența 

necesară în elaborarea politicilor. Disciplinele menționate se referă la implicarea activă a societății 

civile, a experților relevanți și a părților interesate în elaborarea politicilor, consultări și 

deschiderea în ceea ce ține de formularea și implementarea politicilor referitoare la DCFTA. 

C. Componenta „Aprofundată” 

1. Siguranța alimentară/măsuri sanitare și fitosanitare 

Aceste discipline prevăd condițiile comerciale pentru plante și produse din plante, precum 

și animale și produse de origine animală. Acestea vor furniza în continuare proceduri pentru 

stabilirea echivalenței regimului siguranței alimentare din Republica Moldova cu cel al UE, ceea 

ce ar permite Moldovei exportul către UE a animalelor și produselor de origine animală. Procesul 

reformelor este stabilit de DCFTA și graficul exact de implementare va fi fixat în decurs de o lună 

de la data intrării în vigoare al acordului. De îndată ce acest lucru va fi finisat și evaluat pozitiv, 

Republica Moldova va beneficia de accesul ulterior pe piața UE. 

2. Reglementări tehnice și standarde pentru bunurile industrial 

Prevede armonizarea progresivă (până în 2018) și comprehensivă cu legile UE a legislației 

locale pe orizontală și pe sectoare pentru produsele industriale. De îndată ce Republica Moldova 

este gata și armonizarea legislației va fi finalizată, părțile trebuie să adauge drept Protocol la acest 

Acord un Acord privind evaluarea conformității și acceptare a standardelor industriale în 

sectoarele industriale selectate. Acest acord va recunoaște acreditarea Republicii Moldova și 

politicile de supraveghere a pieții pentru bunurile industriale, care vor reduce costurile comerciale 

în produsele industriale pentru afacerile din ambele părți. 

3. Achiziții publice 

UE și Republica Moldova vizează modernizarea continuă și graduală (pe parcursul a 8 ani) 

a sistemului de achiziții publice și alinierea legislației cu cea a UE. Finisarea procesului reformelor, 
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îndreptată să adapteze practicile de achiziție ale Republicii Moldova la cele ale UE, vor rezulta 

într-un acces sporit pe piața UE în baza tratamentului național, peste anumite limite valorice. De 

îndată ce alinierea legislației va fi finalizată, UE și Republica Moldova vor avea posibilitatea 

deschiderii reciproce a piețelor sale respective, mai jos de limitele valorice determinate. 

4. Servicii 

Procesul reformelor va implica și domeniile serviciilor poștale și curierat, transportul maritim, 

comunicațiile electronice și serviciile financiare. Ca rezultat, UE poate aprofunda accesul pe piața 

sa de servicii, în cadrul angajamentelor bilaterale. Republica Moldova prevede până la 10 ani 

pentru procesul gradual al reformelor în toate aceste domenii. 

5. Facilitări comerciale și vamale 

Republica Moldova va întreprinde discipline legate de gestionarea politicii vamale, a fraudelor 

vamale și cooperarea administrativă în acest sens, în conformitate cu legislația 

UE. DCFTA prevede armonizarea legislației selectate în acest sens, în termen de 3 ani de la 

intrarea în vigoare (cum ar fi Codul Vamal al UE sau aplicațiile vamale ale proprietății 

intelectuale). 

 

3.2. Echilibrarea nivelului de dezvoltare economică a regiunilor: acțiuni imediate și de 

perspectivă 

În corespundere cu noua paradigmă de dezvoltare regională a Republicii Moldova, obiectivul 

strategic al SNDR 2021-2027 constă în sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltări durabile a 

fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor”. În realizarea 

obiectivului strategic de dezvoltare regională în Republica Moldova, implementarea SNDR va 

fi axată următoarele 3 obiective specifice: 

 1. Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a regiunilor: 

 1) Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în calitate de motoare de creștere a 

competitivității regiunilor  

2) Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiuni 

3) Identificarea și promovarea specializării inteligente în regiuni  

2. Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii: 

1) Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază în regiuni  

2) Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în regiuni  

3) Sprijinirea procesului de adaptare a regiunilor la schimbările climatice, prevenirea 

riscurilor și reziliența în fața dezastrelor.  

3. Îmbunătățirea instrumentelor de coordonare și implementare a politicii naționale de 

dezvoltare regional:  
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1) Eficientizarea operațională a cadrului de implementare  

2) Consolidarea mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regională  

3) Operaționalizarea Regiunii de Dezvoltare Chișinău.  

Obiectiv specific 1: Sprijin pentru creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a 

regiunilor 

 În prezent, Republica Moldova își bazează creșterea economică în special pe dinamica 

antreprenorială din mun. Chișinău, în timp ce contribuția celorlalte regiuni continuă să fie limitată. 

Având o pondere de pest.e 75% din populația țării, regiunile de dezvoltare din afara mun. Chișinău 

reprezintă doar 37% di.n numărul de agenți economici și 28% din cifra de afaceri, 33% din 

volumul investițiilor capitale și mai puțin de 50% din volumul producției industriale. În linii 

generale, economia regiunilor din afara mun. Chișinău se caracterizează prin o competitivitate 

redusă, reflectată printr-un dinamism investițional și antreprenorial scăzut, economii bazate pe 

sectorul 37 agricol, cu o ponderea mare a activităților sezoniere, tendințe pronunțate de emigrare 

a populației active și îmbătrânire a forței de muncă. 

 În contextul unei competitivități reduse, ponderea în PIB a regiunilor din afara mun. Chișinău 

(unde locuiesc peste 75% din cetățenii țării) s-a redus la doar 42% în anul 2017, în comparație cu 

55% în 2002. În același timp, decalajul indicatorului PRB/locuitor dintre mun. Chișinău și restul 

teritoriului constituie aproximativ 1:5, fiind caracterizat de o creștere continuă pe parcursul 

ultimilor decenii. Respectiv, creșterea competitivității fiecărei regiuni, prin stimularea specializării 

inteligente în baza avantajelor competitive specifice și utilizării cât mai eficiente a resurselor 

endogene (materii prime, resurse naturale, resurse umane și competențe), va constitui o prioritate 

națională de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2027.  

Există mai multe instituții publice și parteneri de dezvoltare implicați cu intervenții sistemice 

în acest domeniu. În acest context, pentru asigurarea unei mai bune eficiențe și sinergii a 

intervențiilor, va fi necesară o abordare integrată și coordonată, care se va propune a fi asigurată 

prin intermediul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale. Respectiv, acest 

obiectiv urmează a fi realizat în corelare și sinergie directă cu implementarea altor documente de 

politici publice, inclusiv: Strategia națională pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală 2030 

(în proces de elaborare), Programul național pilot de creare a platformelor industriale 

multifuncționale 2019-2023, Strategia națională de transport și logistică 2013-2022, ș.a. 

Măsura 1.1: Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în calitate de motoare de creștere a 

competitivității regiunilor  

O provocare majoră pentru sporirea competitivității regiunilor o constituie situația social-

economică a orașelor regionale, menite să acționeze ca centre de competitivitate și poli de creștere. 

În prezent, nici un oraș din Republica Moldova (inclusiv mun. Bălți – al doilea oraș al țării) nu 
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dețin suficiente capacități endogene pentru a-și valorifica pe deplin potențialul de dezvoltare în 

calitate de poli de creștere, fiind în incapacitate de a difuza prosperitate pentru teritoriile rurale 

adiacente pe care le polarizează, astfel fiind afectată negativ competitivitatea și ritmurile de 

creștere economică a Republicii Moldova. Intervențiile aferente acestei măsuri vor fi axate pe 

următoarele trei direcții prioritare:  

1. Dezvoltarea unei rețele de orașe – poli de creștere regională  

2. Accelerarea dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol național de dezvoltare  

3. Revitalizarea economică și socială a orașelor mici în calitate de catalizatori ai dezvoltării 

rurale inteligente  

Dezvoltarea rețelei de orașe–-poli de creștere Pe parcursul doar a ultimilor 15 ani, cu asistența 

partenerilor internaționali de dezvoltare, au fost efectuate trei analize distincte (în 2004, 2012 și 

2019), în baza unor metodologii complexe, în vederea determinării centrelor urbane din Republica 

Moldova care dețin potențial pentru a deveni poli de creștere regională. Toate aceste analize au 

rezultat în identificarea și recomandarea a 6 municipii pentru a fi sprijinite în vederea dezvoltării 

lor în calitate de poli de creștere: Cahul, Ungheni, Soroca, Orhei, Comrat și Edineț. 

În acest sens, odată cu aprobarea Programului Național de dezvoltare a orașelor – poli de 

creștere (elaborat în 2020 cu asistența GIZ), urmează implementarea lui efectivă care are la bază 

următoarele direcții și ținte de intervenție:  

1. Îmbunătățirea mobilității și calității infrastructurii de acces și a legăturilor acestora cu 

zonele înconjurătoare, care va ținti:  Creșterea ponderii drumurilor locale de calitate îmbunătățită 

în orașele – poli de creștere până la minimum 50% (în 2019 indicatorul a constituit în medie 35%). 

 Asigurarea funcționării de servicii îmbunătățite de transport public urban în fiecare municipiu și 

acoperirea a minium 85% din teritoriu (în 2019 în 5 din 6 municipii nu funcționează în general 

transport public urban).  

2. Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula 

competitivitatea, care va ținti:  Creșterea salariului mediu în orașele – poli de creștere până la cel 

puțin media națională (în anul 2019 media pe 6 municipii a constituit 70-90%).  Creșterea ratei 

de acoperire cu locuri de muncă (cu excepția celor cu finanțare din buget) în orașele – poli de 

creștere până la cel puțin 55% față de numărul populației în vârstă aptă de muncă (în anul 2019 

indicatorul pe municipii a constituit 30-50%).  Creșterea capacității fiscale a orașelor – poli de 

creștere până la minimum 70% din nivelul mun. Chișinău (în anul 2019 indicatorul a constituit 34-

67%). 

 3. Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (infrastructură și servicii de suport, 

inovații, digitalizare, specializare inteligentă, etc.)  
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4. Revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice, care va ținti:  Dotarea 

fiecărui oraș – pol de creștere cu o infrastructură minimă de spații publice. îmbunătățite: un centru 

civic revitalizat, o zonă de recreere de calitate și un complex sportiv multifuncțional dotat inclusiv 

cu bazin acoperit.  

5. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice, care va ținti:  

 Creșterea nivelului de acoperire cu servicii centralizare de canalizare până la minimum 70% 

(în 2019 media cumulativă pe orașe – poli de creștere a fost de 57%).  

 Creșterea nivelului de acoperire cu servicii de iluminare nocturnă până la minimum 80% (în 

2019 media cumulativă pe orașe – poli de creștere a fost de 68%).  

 Asigurarea cu SEAU funcționale a tuturor orașelor – poli de creștere (în anul 2019 SEAU 

nu existau deloc sau funcționau doar parțial în 4 din 6 municipii).  

Accelerarea dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol național de dezvoltare Una dintre 

principalele cauze ale perpetuării modelului monopolar de dezvoltare a Republicii Moldova și 

concentrării dezechilibrate a resurselor în mun. Chișinău l-a constituit marginalizarea și 

periferizarea economică, socială, culturală, educațională și administrativă a mun. Bălți. În ultimii 

30 de ani populația mun. Bălți s-a redus cu peste 20%, ceea ce este mai mult decât declinul 

demografic din alte orașe din țară (spre exemplu, Soroca și Cahul – 17%, Ungheni – 13%, Comrat 

– 10%).  

Mai mult, mun. Bălți a se caracterizează de aceleași tendințe de emigrare a populației tinere 

și active, ca și celelalte regiuni din țară. În prezent, cu excepția creșterii industriale concentrate în 

Zona Economică Liberă și bazată pe naveta forței de muncă relativ ieftine din raioanele proxime, 

mun. Bălți este caracterizat de un decalaj enorm față de mun. Chișinău. Astfel, raportat per 

locuitor, volumul comerțului în mun. Bălți 39 constituie 31% față de nivelul Chișinăului, a 

construcțiilor – 27%, a numărului de agenți economici – 47%, a cifrei de afaceri agenților 

economici – 43%. 

Revitalizarea economică și socială a orașelor mici în calitate de catalizatori ai dezvoltării 

rurale inteligente Republica Moldova a moștenit din perioada sovietică o rețea extinsă de orașe 

mici, localizate foarte uniform în teritoriul țării, având un rol foarte important de deservire 

economică, socială, culturală și educațională a localităților rurale proxime. Tradițional, aceste 

orașe mici aveau un rol major în procesarea materiei prime agro-alimentare, sprijinind crearea 

valorii adăugate sporite prin agregarea economiilor rurale mici.  

Anterior tranziției, concentrarea economică a însemnat o creștere economică integrată, bazată 

pe beneficiile economiilor de aglomerare. Ulterior, a avut loc o dezindustrializare 40 dramatică a 

acestor orașe mici, ceea ce a amplificat problemele în zonele rurale proxime, favorizând emigrarea 
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și o specializare agricolă bazată pe produsele cu cea mai mică valoare adăugată (cerealierele). În 

termen mediu și lung, mărirea masei economice și demografice a orașelor mici trebuie să fie una 

dintre prioritățile naționale ale Republicii Moldova, în contextul sprijinirii unui proces durabil de 

urbanizare a țării.  

Va fi nevoie de mobilizarea unor resurse consistente pentru proiecte integrate cu viziune și 

impact atât pe termen scurt cât și lung privind creșterea atractivității orașelor mici prin crearea 

unei economii reziliente și favorabile incluziunii, infrastructură conectivă, investiții în calitatea 

vieții. Un mare potențial îl are dezvoltarea sectorului agroalimentar, susținând dezvoltarea zonei 

rurale din proximitate.  

De asemenea este importantă încurajarea și susținerea acelor proiecte strategice care 

facilitează diversificări funcționale a orașelor, mai ales în contextul dezvoltării activităților 

orientate la export. Respectiv, una dintre prioritățile SNDR 2021-2027 va consta în sprijinirea 

procesului de reindustrializare și îmbunătățire a condițiilor de trai în orașele mici - ca premisă 

pentru revitalizarea economică și socială a zonelor rurale proxime.  

Măsura 1.2: Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiuni 

 Pentru consolidarea competitivității, regiunile de dezvoltare au nevoie stringentă de sprijin în 

creșterea abilităților antreprenoriale a locuitorilor, atât în calitate de angajatori, cât și de angajați – 

aceasta reprezentând una dintre condițiile de bază pentru dezvoltarea unor economii regionale 

competitive. Prin urmare, oferirea condițiilor necesare în acest sens va facilita dezvoltarea 

sectorului privat, la crearea de locuri de muncă decente și înalt calificate, la creșterea 

productivității și, respectiv, a salariilor, la sporirea transferului de know-how și inovații și va 

permite flexibilizarea economiei – elementele decisive în condițiile unui mediu economic extern 

dinamic și incert. Aceste procese vor duce la creșterea nivelului veniturilor populației din surse 

durabile: activitatea salarială și de antreprenoriat.  

Astfel, în perioada 2021-2027, un accent sporit va fi pus pe îmbunătățirea mediului de afaceri, 

fiind asigurată prin intervenții sistemice orientate spre, dezvoltarea antreprenorialului și sporirea 

atractivității turistice în regiuni:  

Dezvoltarea mediului antreprenorial  

1) Dezvoltarea de abilității și competențe în cadrul infrastructurilor de afaceri: programe de 

incubare, acceleratoare regionale, dezvoltarea de hub-uri de competențe (în conformitate cu 

specializarea inteligentă a regiunilor).  

2) Programe regionale de formare profesională (continuă) și antreprenorială în conformitate 

cu specializarea inteligentă a regiunilor;  

3) Proiecte de sprijin a inovării pentru mediul privat.  

4) Sprijinirea consolidării și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică între localități.  
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5) Sprijinirea creșterii competitivității economiilor rurale prin dezvoltarea infrastructurii 

postrecoltare și de procesare a producției agricole, sprijinirea agriculturii „verzi”/ecologice și a 

dezvoltării lanțurilor valorice.  

Sporirea atractivității turistice  

1) Intervenții sistemice de sprijinire a diversificării economiilor rurale non agricole, în special 

prin dezvoltarea activităților turistice și industriilor artizanale, în baza valorificării avantajelor 

competitive și clusterizare micro-regională.  

 2) Crearea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de agrement;  

3) Reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces și a infrastructurii aferente către 

obiectivele turistice de importanță regională și națională;  

4) Amenajarea obiectivelor turistice naturale și antropice de utilitate publică precum și dotarea 

cu infrastructură conexă de utilități publice.  

5) Dezvoltarea și promovarea programelor de formare a competențelor în domeniul turism.  

Măsura 1.3: Identificarea și promovarea specializării inteligente în regiuni  

În contextul promovării competitivității care să susțină accelerarea creșterii economice în 

regiuni, este nevoie ca fiecare regiune să-și identifice și să-și prioritizeze cele mai promițătoare 

sectoare și nișe cu potențial de specializare inteligentă, unde impactul economic al intervențiilor 

va fi cel mai mare. Specializarea inteligentă pornește de la premisa că nici o regiune nu are 

suficiente resurse pentru a putea fi competitivă în toate domeniile, motiv pentru care este mult mai 

eficace să își identifice ariile în care poate face diferența în competiția globală și să își focalizeze 

apoi atenția pe acele arii în efortul de inovare.  

Conform conceptului de bază de specializare inteligentă, fiecare regiune are un potențial unic, 

ancorat în specificul local, care poate fi deblocat prin anumite măsuri, contribuind la creșterea 

competitivității prin inovare. Inovarea se întâmplă la nivelul companiilor din regiune prin suportul 

ecosistemului regional de inovare, format din instituții de învățământ, structuri de cercetare, ONG-

uri catalizatoare, centre de transfer tehnologic, agenții de finanțare, la care se adaugă resursele 

umane, materiale financiare și capitalul social din regiune. 

În acest, context, una dintre prioritățile – cheie ale SNDR 2021-2027 va consta în sprijinirea 

fiecărei regiuni de dezvoltare să-și evalueze avantajele competitive și să-și definească sectoarele 

prioritare de specializare inteligentă, în vederea creșterii competitivității și avansării integrării în 

lanțurile valorice globale și atenuării impactului rămânerii în urmă în ceea ce privește adaptarea la 

noile tehnologii.  

Obiectiv specific 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii  

Prioritatea creșterii competitivității trebuie sincronizată cu eforturi guvernamentale sistemice 

de sprijinire a zonelor defavorizate și prevenirii marginalizării localităților periferice și lipsite de 
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potențial de dezvoltare. În prezent, după nivelul de dezvoltare, decalajul dintre UAT extreme (cea 

mai dezvoltată vs cea mai puțin dezvoltată) este enorm. Astfel, decalajul după indicele de deprivare 

economică este de 1:12 (mun. Chișinău vs raionul Nisporeni), iar decalajul după infrastructură este 

de 1:28 (mun. Chișinău vs raionul Dondușeni). 

Măsura 2.1: Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază  

 În ciuda progreselor înregistrate în ultima perioadă, infrastructura de utilități publice în 

regiuni continuă să fie extrem de subdezvoltată, existând încă un decalaj foarte mare față de țintele 

naționale fixate în SND „Moldova 2030”. 

Totodată, în mai mult de jumătate de localități, calitatea apei din apeduct nu corespunde 

cerințelor normative minime înaintate față de apa potabilă. Stații de epurare a apelor uzate 

funcționează în mai puțin de 5% din localitățile rurale. În peste 90% din localitățile rurale lipsește 

serviciul public de evacuare a deșeurilor menajere, iar infrastructura poligoanelor de depozitare 

este subdezvoltată și în cea mai mare parte nu corespunde normelor ecologice în vigoare.  

Astfel, în vederea reducerii decalajelor între mediile rezidențiale privind standardul de viață a 

locuitorilor și creșterea atractivității localităților rurale se impune continuarea și extinderea 

eforturilor conjugate din toate sursele posibile ce vizează dezvoltarea infrastructurii 

tehnicoedilitare în toate regiunile țării, eforturile urmând a fi îndreptate spre următoarele direcții 

prioritare:  

a) Sprijinirea dezvoltării infrastructurii edilitare de bază (aprovizionarea cu apă, canalizare și 

tratarea apelor uzate, managementul deșeurilor și îmbunătățirea infrastructurii drumurilor) prin 

promovarea regionalizării și cooperării intercomunitare (intervenții pentru arii cu impact de 

minimum 20 mii locuitori).  

b) Sprijinirea transformării graduale a operatorilor de utilități publice din orașele – centre 

raionale în operatori regionali care vor acoperi cu servicii și localitățile rurale proxime, aflate într-

o rază de 5- 30 kilometri depărtare. În general, urmează a fi conjugate eforturile tuturor actorilor 

implicați pentru sprijinirea dotării localităților rurale cu infrastructură edilitară de bază, astfel încât 

să devină posibilă atingerea țintelor fixate în SND „Moldova 2030”.  

Măsura 2.2: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri  

Pe parcursul ultimilor 15 ani în Republica Moldova s-a dezvoltat o infrastructură extinsă de 

structuri de sprijinire a afacerilor, inclusiv 7 Zone Economice Libere cu 34 de sub-zone, 10 parcuri 

industriale și 11 incubatoare de afaceri. Totodată, începând cu anul 2019 a demarat procesul de 

creare și dezvoltare a 18 platforme industriale multifuncționale în regiuni. Totuși, chiar dacă au 

fost înregistrate anumite progrese sesizabile în activitatea acestor structuri de sprijinire a afacerilor, 

privite în 44 ansamblu, rezultatele obținute de aceste structuri continuă să fie modeste, volumul 

investițiilor atrase și numărul de locuri de muncă create fiind departe de așteptări, iar serviciile 
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conexe, menite să sprijine dezvoltarea întreprinderilor, prestate în cadrul acestor instituții sunt încă 

slab dezvoltate, limitându-se la competențe antreprenoriale de bază. Mai multe restanțe de 

infrastructură, inclusiv deficitul dotărilor tehnico-inginerești a teritoriilor ZEL-urilor și parcurilor 

industriale continuă să se perpetueze, impunând necesitatea unor intervenții care ar asigura 

funcționalitatea deplină și eficiența a structurilor date. 

Măsura 2.3: Sprijinirea procesului de adaptare a regiunilor la schimbările climatice, 

prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor  

Conform estimărilor SND „Moldova 2030”, impactul schimbărilor climatice se prezintă ca 

una din cele trei vulnerabilități majore de dezvoltare a Republicii Moldova în perioada următoare, 

alături de problemele demografice și economice. În mod special, vulnerabilitatea față de 

schimbările climatice se referă la mediul rural, seceta reprezentând fenomenul cu cel mai mare 

impact asupra dezvoltării în următoarele decenii. Frecvența medie a secetelor deja constituie 1-2 

episoade pe parcursul unui deceniu în regiunea de nord, 2-3 în regiunea centrală și 5-6 în regiunea 

de sud, anticipându-se o înrăutățire a situației în următoarele decenii. 

Respectiv, o prioritate a politicii naționale de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2027 

va fi axată pe abordarea celor mai stringente probleme de mediu, fiind amplificat sprijinul pentru 

realizarea următoarelor direcții prioritare:  

a) Sprijinirea tranziției la o economie circulară, pentru o mai bună valorificare a resurselor 

naturale și eficientizării activităților economice. 

 b) Îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea ponderii energiei regenerabile, pentru 

reducerea emisiilor de CO2. 

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și 

implementare a politicii naționale de dezvoltare regională  

Realizarea Obiectivului specific 3 reprezintă o premisă obligatorie pentru asigurarea 

implementării eficiente și eficace a Obiectivelor specifice 1 și 2 din cadrul prezentei Strategii. 

Acest Obiectiv specific vizează îmbunătățirea managementului procesului de implementare, care 

este încă la o etapă tranzitorie de dezvoltare și consolidare. În acest sens, intervențiile necesare 

pentru perfecționarea mecanismelor și instrumentelor de coordonare, implementare și evaluare a 

politicii naționale de dezvoltare regională, urmează a fi realizate pe câteva paliere. Totodată, 

obiectivul dat nu vizează doar consolidarea mecanismelor și instrumentelor deja existente, ci 

prevede și crearea altor noi, menite să asigure aplicarea practică a abordării intersectoriale a 

politicii de dezvoltare regională, inclusiv aprofundarea cooperării dintre toți actorii implicați în 

procesul de implementare. 

Măsura 3.1: Eficientizarea operațională a cadrului de implementare 
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 Conform cadrului legislativ în vigoare, CNCDR este organul suprem de coordonare a politicii 

de dezvoltare regională. În acest sens, CNCDR aprobă, promovează și coordonează la nivel 

național obiectivele politicii de dezvoltare regională. CNCDR este responsabil de aprobarea 

instrumentelor de implementare și finanțare, precum și de supravegherea și controlul modului de 

utilizare a mijloacelor FNDR. 

Măsura 3.2: Consolidarea mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare regional 

Tranziția la noua paradigmă a politicii naționale de dezvoltare regională impune consolidarea 

cooperării interministeriale în vederea optimizării alocării mijloacelor publice pentru atingerea 

unor rezultate conjugate și avansarea creării unei platforme de coordonare a intervențiilor 

financiare sectoriale la nivel regional. În acest sens, în conformitate cu prevederile legale, politica 

națională de dezvoltare regională nu trebuie să se limiteze la sursele alocate prin intermediul 

Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, dar ar trebui să se bazeze inclusiv pe sinergia cu 

alte instrumente financiare conexe și confluente. Totodată, urmează a fi găsite soluții eficiente și 

sistemice pentru o mai bună implicare a sectorului privat în procesul de finanțare a intervențiilor 

de dezvoltare regională, care la moment continuă să fie la un nivel extrem de redus. 

Măsura 3.3: Operaționalizarea Regiunii de Dezvoltare Chișinău  

Relativa „bunăstare” și rolul dominant al capitalei în comparație cu restul țării este nu atât 

meritul propriu al mun. Chișinău, cât rezultatul „statutului de capitală” și dividendelor din 

contrastul „centruperiferie”, care s-a amplificat în condițiile pieței libere și reducerii funcțiilor 

regulatorii ale statului. Conservarea situații existente va amplifica și mai mult clivajul dintre 

indicatorii de dezvoltare ai capitalei în comparație cu „restul țării” și va menține iluzia unei 

bunăstări relative, diminuând din calitatea și cantitatea eforturilor de exploatare a resurselor interne 

de dezvoltare. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

În urma cercetării realizate, autorul evidențiază următoarele concluzii: 

1. Dezvoltarea regională în Republica Moldova se articulează în contextul instituţionalizării 

relaţiilor cu Uniunea Europeană, în timp ce Legea nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea 

regională, transpune obiectivele politicii europene de coeziune în practica legală şi instituţională 

naţională. Uniunea Europeană şi ceilalţi parteneri de dezvoltare au susţinut financiar şi tehnic 

realizarea politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova. 

2. Realizarea prevederilor Legii privind dezvoltarea regională a demarat odată cu aprobarea 

şi implementarea strategiilor naţionale de dezvoltare regională (SNDR) şi strategiilor regionale de 

dezvoltare (SRD). Pe parcursul anilor 2010-2016, s-au depus eforturi semnificative la nivelul 

autorităţilor publice centrale şi locale în vederea creării şi dezvoltării cadrului legal, arhitecturii 

instituţionale şi a mecanismelor de implementare şi promovare a politicii de dezvoltare regională 

în Republica Moldova. 

3.  Cadrul legal în vigoare şi arhitectura instituţională corespund în mare parte reglementărilor 

şi normelor Uniunii Europene în materie de dezvoltare regională, fapt care a permis implementarea 

proiectelor şi realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională. 

4.  Totodată, paradigma de dezvoltare „teritorializată” nu este recunoscută ca atare la nivel 

naţional şi nu există  suficientă coordonare a intervenţiilor care abordează „ineficienţa” şi 

„inegalitatea”, fapt care nu permite ca toate proiectele publice de investiţii în infrastructura fizică 

şi socială să fie încadrate într-o logică comună a dezvoltării. Nu există un model de dezvoltare 

economică acceptat la nivel naţional şi nu există o corelare cu dezvoltarea „teritorializată” 

specifică politicii de dezvoltare regională. 

5. FNDR este un mecanism de finanţare publică eficient şi viabil, dar insuficient pentru 

realizarea politicii de dezvoltare regională în conformitate cu politica de coeziune a Uniunii 

Europene, în timp ce corelarea cu alte fonduri publice sectoriale este dificilă. 

6. Nerealizarea reformei teritorial-administrative şi tergiversarea descentralizării financiare 

sunt obstacole de context care obstrucţionează suplimentar guvernanţa dezvoltării regionale în 

Republica Moldova. 

7. Politica de dezvoltare regională în Republica Moldova conţine obiective aliniate la politica 

de coeziune a Uniunii Europene, de a asigura echitatea şi eficienţa „teritorializate”, dar SNDR-

urile nu definesc exact echilibrul dintre echitate/convergenţă şi eficienţă/ competitivitate. 

Din cele menționate, se recomandă următoarele: 

1. Definirea unui model de dezvoltare economică acceptat la nivel naţional, eventual prin 

adoptarea unei noi Strategii Naţionale de Dezvoltare sustenabile, şi corelarea acesteia cu 

dezvoltarea „teritorializată” specific politicii de dezvoltare regională. 

TE
ZA

.M
D



59 
 

2. Definirea clară a echităţii/convergenţei şi eficienţei/creşterii economice „teritorializate” ca 

obiective de paradigmă, separate dar complementare, a căror realizare etapizată şi participativă să 

conducă la reducerea decalajelor de dezvoltare dintre RD Chişinău şi celelalte RD sau dintre 

mediul urban şi cel rural, dar să conducă şi la creşterea economică sustenabilă în toate regiunile 

de dezvoltare. Introducerea obiectivului de coeziune teritorială în documentele de planificare 

strategică sectorială. 

3. Asigurarea sinergiei dintre politica de dezvoltare regională şi alte politici publice sectoriale, 

la nivel de planificare strategică şi de implementare, prin care să fie definit un model de dezvoltare 

gândit teritorial ale căror obiective constau în creşterea bunăstării şi îmbunătăţirea nivelului de 

viaţă şi în generarea şi menţinerea avantajelor competitive regionale. SNDR trebuie să fie corelată 

cu Strategia Naţională de Dezvoltare şi cu alte documente strategice naţionale relevante, iar 

instituţiile regionale consolidate (CRD şi ADR) să fie utilizate în coordonarea implementării în 

teritoriu şi altor politici sectoriale. 

4. Eficientizarea funcţionării CRD şi ADR, precum şi asigurarea sinergiei între decidenţii 

APC, stimularea descentralizării administrative şi responsabilizarea APL, conştientizarea 

cetăţenilor şi participarea la realizarea reformelor relevante. 

5. Asigurarea sinergiei la nivel naţional, regional şi local, a tuturor strategiilor, planurilor, 

programelor de dezvoltare regională, deoarece la acest moment fiecare dinte actorii implicaţi 

consideră doar acele acţiuni pe care le doreşte, nu există o prioritizare şi nu există obligaţii şi 

responsabilităţi certe. 

6. Eficientizarea finanţării prin FNDR, implicit prin majorarea etapizată a ponderii FNDR în 

bugetul de stat, de la 1% la 3%. 

7. Asigurarea corelării dintre FNDR, alte Fonduri publice, AOD şi investiţii private, în care 

FNDR să reprezinte „ghidul investiţional” central pentru un model de dezvoltare „teritorializat”, 

conceput şi implementat printr-un sistem de guvernanţă pe mai multe niveluri. 
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ANEXA 1. Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2024 
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