
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea Documentului  

unic de program pentru anii 2022-2024 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr. 21-24, art. 68), cu modificările ulterioare, și în scopul implementării politicii 

statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

1. Se aprobă Documentul unic de program pentru anii 2022-2024 (se 

anexează). 

 

2. Finanțarea proiectelor incluse în Documentul unic de program pentru anii 

2022-2024 se va efectua din contul mijloacelor financiare alocate din Fondul 

național pentru dezvoltare regională și din alte surse financiare neinterzise de lege. 

 

3. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: 

1) va monitoriza procesul de implementare a Documentului unic de 

program; 

2) va asigura alocarea mijloacelor financiare din Fondul național pentru 

dezvoltare regională, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Național de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale; 

3) va prezenta Cancelariei de Stat, până la data de 15 aprilie a anului următor 

celui de referință, rapoarte anuale privind implementarea Documentului sus-

menționat. 

 

4. Ministerul Finanțelor va redistribui, la propunerea Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, alocațiile aprobate pentru Fondul național 

pentru dezvoltare regională, în baza deciziei Consiliului Național de Coordonare 

a Dezvoltării Regionale. 
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5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

DOCUMENTUL UNIC DE PROGRAM  

pentru anii 2022-2024 

 

1. Politica de dezvoltare regională în Republica Moldova reprezintă o 

prerogativă națională la a cărei realizare contribuie în mod coordonat autoritățile 

administrației publice centrale și locale în cadrul unui proces participativ, în 

vederea diversificării activităților economice, stimulării investițiilor, reducerii 

șomajului și a îmbunătățirii nivelului de trai în regiunile de dezvoltare. 

 

2. Documentul unic de program (în continuare – Document unic) este un 

document de planificare elaborat pe termen mediu pentru implementarea 

Strategiei naționale de dezvoltare regională. Acesta reprezintă documentul-sinteză 

al programelor operaționale regionale și include lista proiectelor prioritare de 

dezvoltare regională (prevăzută în anexă), selectate în baza unui concurs organizat 

de autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională, ce urmează a fi 

implementate în următorii trei ani. 

 

3. Domeniile prioritare pentru care au fost selectate proiectele de dezvoltare 

regională sunt organizate în trei programe de finanțare:  

1) Programul 1 „Competitivitate”; 

2) Programul 2 „Dezvoltare urbană”; 

3) Programul 3 „Infrastructură regională”.  

 

4. Finanțarea programelor și a proiectelor de dezvoltare regională va asigura 

realizarea indicatorilor domeniilor prioritare ale Strategiei naționale de dezvoltare 

regională orientate spre:  

1) creșterea competitivității și a ocupării forței de muncă în regiuni; 

2) sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii; 

3) îmbunătățirea mecanismelor și a instrumentelor de coordonare și 

implementare a politicii naționale de dezvoltare regională. 

 

5. Proiectele incluse în Documentul unic 2022-2024 au fost selectate în 

cadrul concursului de propuneri de proiecte, organizat în două tipuri de apeluri: 

apel competitiv și apel pe listă. 

 

6. Condițiile de înaintare, selectare și aprobare a proiectelor finanțate din 

Fondul național pentru dezvoltare regională în cadrul celor două tipuri de apeluri 

sunt prezentate în regulamentele de desfășurare a apelurilor de proiecte (anexe la 

Manualul operațional al Fondului național pentru dezvoltare regională). 
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7. Sursa principală de finanțare a Documentului unic este Fondul Național 

pentru Dezvoltare Regională, constituit din alocațiile anuale de la bugetul de stat, 

surse de asistență externă și alte surse ce nu contravin legislației.  

 

8. Bunurile obținute în urma implementării proiectelor cu finanțare din 

Fondul național pentru dezvoltare regională vor fi transmise cu titlu gratuit 

aplicantului menționat în anexă, conform procedurilor stabilite în Regulamentul 

privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma 

achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii 

acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și 

din alte surse, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1235/2016. 

 

9. Implementarea proiectelor incluse în Documentul unic şi finanţate din 

mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională va fi monitorizată de 

agenţiile de dezvoltare regională şi Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale. 

 

10. Procesul de raportare cu privire la implementarea proiectelor și a 

programelor de dezvoltare regională se va desfășura în conformitate cu prevederile 

Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare 

regională. 
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Anexă  

la Documentul unic de program  

pentru anii 2022-2024 

 

LISTA 

proiectelor prioritare de dezvoltare regională  

pentru finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională în perioada 2022-2024 
 

Nr. 

crt. 

Codul 

proiectului 
Denumirea proiectului 

Regiunea 

de 

dezvoltare 

Localizarea 

proiectului 

Solicitantul 

proiectului 
Partenerii proiectului 

Durata 

proiectului 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Programul 1. COMPETITIVITATE 

Domeniul 1.1. Valorificarea infrastructurilor de afacere  

1. N111017C Construcția Centrului 

expozițional NORD-EXPO, 

mun. Bălți, str. Aerodromului, 

nr. 1 

Nord Mun. Bălți Zona Economică 

Liberă „Bălți” 

Camera de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova 

12 luni 

2. N111018C Rețeaua Start-up Hub: 

Laboratoare antreprenoriale 

din Regiunea de Dezvoltare 

Nord 

Nord R-nul Soroca: 

- mun. Soroca 

IP „IAS Gunnar Due 

Gundersen” 

Consiliul raional Soroca; 

Organizația pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii; 

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca; 

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”; 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca; 

Școala Profesională din Soroca; 

Liceul Teoretic „Constantin Stere” din 

Soroca 

30 luni 

3. S111016L Racordarea la utilități a 

subzonei nr. 18 (Cahul) din 

cadrul Zonei Economice 

Libere „Bălți” 

Sud R-nul Cahul: 

- s. Crihana Veche 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud 

Zona Economică Liberă „Bălți”; 

Primăria mun. Cahul, r-nul Cahul 

12 luni 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. G111001L Dezvoltarea inovativă a 

întreprinderilor agricole și 

prelucrătoare din regiune prin 

construcția unui complex de 

păstrare și ambalare a 

producției 

UTA 

Găgăuzia 

UTA Găgăuzia:  

- mun. Comrat 

Agenția de Dezvoltare 

Regională UTA 

Găgăuzia 

Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia; 

Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia; 

Asociația producătorilor agricoli UTA 

Găgăuzia „Agro Ocuz” 

24 luni 

5. G111002C Crearea condițiilor pentru 

dezvoltarea postincubare a 

rezidenților Incubatorului de 

afaceri și dezvoltarea 

economiei municipiului 

Ceadîr-Lunga și a regiunii 

UTA 

Găgăuzia 

UTA Găgăuzia: 

- mun. Ceadîr-

Lunga 

Primăria mun. Ceadîr-

Lunga, UTA Găgăuzia 

Incubatorul de afaceri Ceadîr-Lunga; 

SRL „Asena-Textil”; 

Agenția pentru atragerea investițiilor și 

promovarea exportului din UTA 

Găgăuzia; 

Primăriile s. Joltai, s. Baurci și s. Gaidar, 

UTA Găgăuzia; 

Primăriile s. Corten și s. Valea Perjei,  

r-nul Taraclia; 

Filiala Camerei de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova din Găgăuzia 

24 luni 

Domeniul 1.2. Dezvoltarea mediului antreprenorial  

6. G112010C Implementarea educației 

continue în domeniul 

antreprenoriatului în mediul 

rural prin formate hibride de 

instruire 

UTA 

Găgăuzia 

UTA Găgăuzia:  

- mun. Comrat 

AO „Institutul 

Dezvoltării Economice 

Regionale”  

Universitatea de Stat din Comrat 12 luni 

Domeniul 1.3. Sporirea atractivității turistice  

7. N113034C Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Muzeului de Istorie și 

Etnografie din municipiul 

Bălți 

Nord Mun. Bălți Primăria mun. Bălți Primăria or. Drochia, r-nul Drochia; 

Primăria or. Rîșcani, r-nul Rîșcani 

36 luni 

8. N113020C Valorificarea patrimoniului 

istorico-cultural al Regiunii de 

Dezvoltare Nord prin 

reabilitarea Muzeului de 

Nord R-nul Soroca: 

- mun. Soroca 

Consiliul raional 

Soroca 

Primăria or. Soroca, r-nul Soroca; 

Agenția de Inspectare și Restaurare a 

Monumentelor 

34 luni 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Istorie și Etnografie din 

municipiul Soroca 

9. C113009L Dezvoltarea Grădinii Botanice 

ca destinație ecoturistică 

Centru Mun. Chișinău Grădina Botanică 

Națională (Institut) 

„Alexandru 

Ciubotaru” 

Ministerul Educației și Cercetării 12 luni 

10. C113010L Consolidarea, conservarea și 

dezvoltarea infrastructurii 

turistice din cadrul 

Rezervației Cultural-Naturale 

„Orheiul Vechi” 

Centru R-nul Orhei:  

- s. Butuceni 

- s. Morovaia 

IP Rezervația Cultural-

Naturală „Orheiul 

Vechi” 

Ministerul Culturii 24 luni 

11. C113028C Dezvoltarea atractivității 

turistice în comunitățile de pe 

Platoul Coșnița și orașul 

Criuleni 

Centru R-nul Dubăsari:  

- com. Coșnița 

- s. Pohrebea 

- s. Doroțcaia 

- s. Pîrîta 

R-nul Criuleni:  

- or. Criuleni 

Primăria com. Coșnița, 

r-nul Dubăsari 

Primăria or. Criuleni, r-nul Criuleni; 

Primăriile com. Coșnița, s. Pîrîta și 

s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari; 

AO „Ostrov”, mun. Chișinău 

24 luni 

12. C113039C Anenii Noi – Hub național de 

turism sportiv 

Centru R-nul Anenii Noi:  

- or. Anenii Noi 

Primăria or. Anenii 

Noi, r-nul Anenii Noi 

Consiliul raional Anenii Noi;  

Primăria or. Căușeni, r-nul Căușeni; 

Primăria or. Ștefan Vodă, r-nul Ștefan 

Vodă;  

Comitetul Național Olimpic și Sportiv;  

Federația de Ciclism; 

Federația de Caiac-Canoe; 

Federația de Turism Sportiv; 

Federația de Triatlon; 

Federația de Motosport 

24 luni 

13. C23057 Valorificarea potențialului 

turistic al regiunii de centru a 

Republicii Moldova (raioanele 

Străşeni, Călăraşi, Nisporeni 

şi Ungheni) 

Centru R-nul Călărași:  

- or. Călărași 

Consiliul raional 

Călărași 

Primăria or. Călărași, r-nul Călărași 12 luni 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14. G113005C Crearea complexului turistic 

sportiv-ecvestru „AT-Prolin” 

UTA 

Găgăuzia 

UTA Găgăuzia: 

- mun. Ceadîr-

Lunga 

Comitetul Executiv al 

UTA Găgăuzia 

Primăria mun. Ceadîr-Lunga, UTA 

Găgăuzia; 

IS „AT-Prolin” 

24 luni 

Programul 2. DEZVOLTARE URBANĂ 

Domeniul 2.1. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice  

15. N223035C Modernizarea infrastructurii 

spațiilor publice și a 

instituțiilor educaționale în 

zona de revitalizare din 

municipiul Bălți 

Nord Mun. Bălți Primăria mun. Bălți Fără parteneriat 36 luni 

16. N223025C Păstrăm trecutul pentru viitor 

– reabilitarea patrimoniului 

istoric al orașului Ocnița 

pentru generațiile viitoare 

Nord R-nul Ocnița: 

- or. Ocnița 

Primăria or. Ocnița,  

r-nul Ocnița 

Fondul de Sinergie – ediția 2021 a 

Solidarity Fund PL în Moldova 

12 luni 

17. N223026C Sîngerei – orașul incluziunii 

teritoriale 

Nord R-nul Sîngerei: 

- or. Sîngerei 

Primăria or. Sîngerei, 

r-nul Sîngerei 

Fără parteneriat 24 luni 

18. C223009C Crearea unei zone de 

agrement pentru sporirea 

calității vieții locuitorilor din 

or. Ialoveni 

Centru R-nul Ialoveni:  

- or. Ialoveni 

Primăria or. Ialoveni, 

r-nul Ialoveni 

Fără parteneriat 24 luni 

19. S223025C Consolidarea revitalizării 

urbane prin dezvoltarea 

infrastructurii spațiilor publice 

în sectorul Căușenii Vechi din 

orașul Căușeni 

Sud R-nul Căușeni: 

- or. Căușeni 

R-nul Căușeni 

Primăria or. Căușeni, 

r-nul Căușeni 

Consiliul raional Căușeni 12 luni 

20. G223003C Îmbunătățirea condițiilor de 

trai și de agrement ale 

locuitorilor din zona de 

revitalizare 

UTA 

Găgăuzia 

UTA Găgăuzia:  

- mun. Ceadîr-

Lunga 

Primăria mun. Ceadîr-

Lunga, UTA Găgăuzia 

Asociațiile de Coproprietari în 

Condominiu „Pharos”, „Essedis”, nr.52, 

nr.54, nr.2/35 și nr.13/41 din 

mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia 

18 luni 

Programul 3. INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ 

Domeniul 3.1. Aprovizionarea cu apă și sanitație  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21. N331014L Aprovizionarea cu apă din 

râul Nistru pentru 33 de 

localități din raioanele 

Dondușeni, Soroca, Ocnița 

Nord R-nul Dondușeni: 

- or. Dondușeni 

- s. Arionești 

- s. Pocrovca 

- com. Sudarca 

- s. Horodiște 

- s. Crișcăuți 

- com. Teleșeuca 

- com. Elizavetovca 

- s. Plop 

- com. Moșana 

- s. Climăuți 

- s. Cernoleuca 

- s. Corbu 

- s. Dondușeni 

- s. Țaul 

- s. Tîrnova 

R-nul Soroca: 

- s. Visoca 

- s. Dărcăuți 

- com. Cremenciug 

- com. Tătărăuca 

Veche 

- s. Oclanda 

- com. Iarova 

- s. Rudi 

R-nul Ocnița: 

- s. Berezovca 

- com. Calarașovca 

- s. Sauca 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord 

Consiliul raional Dondușeni; 

Consiliul raional Soroca; 

Consiliul raional Ocnița 

36 luni 

22. N331019C Apa – necesitate primordială 

pentru o viață calitativă în 

Regiunea de Dezvoltare Nord 

Nord R-nul Soroca: 

- com. Volovița 

- s. Alexandru cel 

Consiliul raional 

Soroca 

Primăriile com. Vasilcău, 

com. Vărăncău, com. Volovița și 

s. Racovăț, r-nul Soroca; 

24 luni 
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Bun 

- s. Răcovăț 

- s. Slobozia-

Cremene 

- s. Slobozia-

Vărăncău 

IP Tabăra de odihnă „La Dumbrava”, 

mun. Soroca; 

ÎM „Parvolina”, com. Parcani, r-nul 

Soroca; 

AO „Soarta”, mun. Soroca 

23. N331021C Construcția stației de tratare a 

apei și extinderea sistemului 

de canalizare în orașele Edineț 

și Cupcini 

Nord R-nul Edineț: 

- mun. Edineț 

- or. Cupcini 

Primăria mun. Edineț, 

r-nul Edineț 

Consiliul raional Edineț; 

Primăria or. Cupcini, r-nul Edineț 

22 luni 

24. N331010C Sisteme de sanitație moderne 

pentru cetățenii raionului 

Glodeni 

Nord R-nul Glodeni: 

- or. Glodeni 

- com. Danu 

- s. Hîjdieni 

- s. Dușmani 

Consiliul raional 

Glodeni 

Primăria or. Glodeni, r-nul Glodeni 18 luni 

25. N331033C Apă pentru viață în regiunea 

de nord: raioanele Florești și 

Soroca 2 

Nord R-nul Florești: 

- com. Trifănești 

- s. Alexandrovca 

- com. Sevirova 

- s. Ivanovca 

- com. Iliciovca 

- com. Frumușica 

- com. Izvoare 

R-nul Soroca: 

- com. Căinarii 

Vechi 

- com. Vărăncău 

Consiliul raional 

Florești 

Primăriile com. Căinarii Vechi și 

com. Vărăncău, r-nul Soroca; 

Primăriile com. Trifănești, 

com. Sevirova, com. Iliciovca, 

com. Frumușica și com. Izvoare, r-nul 

Florești;  

AO „Pro Comunitate Băhrinești; 

SA „Servicii Comunale Florești” 

36 luni 

26. N331006C Construcția stației de epurare 

regionale și extinderea 

rețelelor de canalizare în 

or. Florești 

Nord R-nul Florești: 

- or. Florești 

Primăria or. Florești,  

r-nul Florești 

Consiliul raional Floreşti  

SA „Servicii Comunale Floreşti” 

18 luni 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

27. C331017C Construcția apeductului 

magistral Sărata-Răzeși–

Voinescu–Mingir, raionul 

Hîncești 

Centru R-nul Hîncești:  

- s. Voinescu 

- com. Mingir 

Primăria s. Voinescu,  

r-nul Hîncești 

Primăria com. Mingir, r-nul Hîncești 36 luni 

28. C331004C Reabilitarea și extinderea 

apeductului magistral 

Zagarancea–Cornești 

Centru R-nul Ungheni:  

- mun. Ungheni 

- com. Negurenii 

Vechi 

- s. Zăzulenii Noi 

- s. Zăzulenii Vechi 

- s. Negurenii Noi 

- s. Țîghira 

- s. Coșeni 

Consiliul raional 

Ungheni 

Primăriile mun. Ungheni, or. Cornești, 

com. Agronomovca, com. Alexeevca, 

com. Boghenii Noi, com. Florițoaia 

Veche, com. Negurenii Vechi, 

com. Pîrlița, com. Todirești, 

com. Zagarancea, s. Cornești, 

s. Bumbăta, s. Bușila, s. Cetireni, 

s. Chirileni, s. Rădenii Vechi, 

s. Teșcureni și s. Unțești, r-nul Ungheni 

24 luni 

29. C331006C Îmbunătățirea calității vieții 

populației rurale prin 

construcția apeductului de 

interconexiune a râului Prut –  

s. Măcărești cu apă potabilă 

pentru 13 localități din 

raioanele Nisporeni și 

Ungheni 

Centru R-nul Ungheni:  

- com. Măcărești 

- s. Frăsinești 

- s. Costuleni 

R-nul Nisporeni:  

- com. Boldurești 

- s. Chilișoaia 

- s. Băcșeni 

- com. Brătuleni 

- s. Cîrnești 

- com. Valea-

Trestieni 

- s. Isăicani 

- s. Luminița 

- s. Selișteni 

- s. Odobești 

Consiliul raional 

Nisporeni 

Consiliul raional Ungheni; 

Primăriile com. Măcărești și 

s. Costuleni, r-nul Ungheni;  

Primăriile com. Boldurești, 

com. Brătuleni și com. Valea Trestieni, 

r-nul Nisporeni 

36 luni 

30. C331007L Sistem de canalizare pentru 7 

localități și conectarea la stația 

de pompare/epurare din 

Strășeni 

Centru R-nul Strășeni:  

- mun. Strășeni 

- com. Ghelăuza 

- com. Pănășești 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Centru 

Consiliul raional Strășeni; 

Primăriile mun. Strășeni, 

com. Ghelăuza, com. Pănășești, 

36 luni 
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- s. Roșcani 

- s. Sireți 

- s. Recea 

- s. Negrești 

s. Roșcani, s. Sireți, s. Recea și 

s. Negrești,  r-nul Strășeni 

31. C331008L Apeduct magistral pentru 

localitățile: Văsieni, Ulmu 

(etapa 3) și Costești, Pojăreni 

(etapa 4) 

Centru R-nul Ialoveni:  

- s. Ruseștii Vechi 

- s. Văsieni 

- s. Ulmu 

- s. Pojăreni 

- s. Costești 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Centru 

Consiliul raional Ialoveni;  

Primăriile s. Văsieni, s. Ulmu și 

s. Costești, r-nul Ialoveni 

36 luni 

32. C331003C Construcția sistemelor de 

aprovizionare cu apă și 

sanitație a localităților din 

lunca râului Prut, raionul 

Hîncești, etapa I 

Centru R-nul Hîncești:  

- com. Cotul Morii 

- com. Ivanovca 

- com. Mirești 

- com. Leușeni 

- s. Bujor 

- s. Cățeleni 

- s. Nemțeni 

- s. Obileni 

Consiliul raional 

Hîncești 

Primăriile com. Cotul Morii, 

com. Ivanovca, com. Mirești, 

com. Leușeni, s. Bujor, s. Cățeleni, 

s. Nemțeni și s. Obileni, r-nul Hîncești 

36 luni 

33. C331011C Apeduct Prut – Nisporeni. 

Evacuarea apelor reziduale ale 

or. Nisporeni (etapele a II-a și 

a III-a) și com. Vărzărești 

Centru R-nul Nisporeni:  

- or. Nisporeni 

- com. Vărzărești 

Primăria or. Nisporeni, 

r-nul Nisporeni 

Consiliul raional Nisporeni;  

Primăria com. Vărzărești, r-nul 

Nisporeni 

23 luni 

34. C331014C Sisteme regionale „Apă-

Canal” – garanția sănătății 

noastre 

Centru R-nul Hîncești: 

- mun. Hîncești 

- com. Bozieni 

- s. Buțeni 

- s. Fîrlădeni 

Primăria 

mun. Hîncești, r-nul 

Hîncești 

Consiliul raional Hîncești; 

Primăriile com. Bozieni, s. Buțeni și 

s. Fîrlădeni, r-nul Hîncești 

24 luni 

35. C331027C Îmbunătățirea nivelului de trai 

în localitățile raioanelor 

Călărași și Strășeni prin 

asigurarea accesului 

Centru R-nul Călărași:  

- or. Călărași 

- com. Dereneu 

- s. Nișcani 

- s. Pitușca 

Consiliul raional 

Călărași 

Primăriile or. Călărași, com. Dereneu, 

s. Nișcani, s. Pitușca și s. Vărzăreștii 

Noi, r-nul Călărași; 

Primăria or. Bucovăț, r-nul Strășeni 

36 luni 
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populației la sistemele 

centralizate de canalizare 

- s. Vărzăreștii Noi 

R-nul Strășeni:  

- or. Bucovăț 

36. C11018 Îmbunătățirea calității vieții 

populației rurale prin 

construcția sistemelor de apă 

potabilă și de canalizare, 

regionalizarea serviciilor 

comunale în satele din lunca 

râului Lăpușnița, raionul  

Hîncești 

Centru Raionul Hîncești:  

- s. Sofia 

- s. Bălceana 

- s. Negrea 

Primăria s. Sofia, r-nul 

Hîncești 

Primăriile s. Bălceana și s. Negrea 12 luni 

37. N/A Îmbunătățirea infrastructurii 

de apă în Moldova Centrală 

Centru R-nul Strășeni:  

- or. Bucovăț 

- s. Făgureni 

- s. Sireți 

- s. Rassvet  

R-nul Călărași:  

- com. Sipoteni 

- s. Podul Lung 

- com. Tuzara 

- s. Seliștea Nouă 

- s. Pitușca 

Ministerul 

Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 

Guvernul Federal German prin 

intermediul Băncii de Dezvoltare KfW 

36 luni 

38. S331012C Construcția apeductelor 

magistrale Iargara–Borogani, 

Iargara–Tigheci și a rețelelor 

de apeduct interioare în 

localitățile Băiuș, Cociulia 

Nouă, Tigheci și Cuporani din 

raionul Leova 

Sud R-nul Leova: 

- or. Iargara 

- s. Meșeni 

- com. Băiuș 

- s. Cociulia Nouă 

- com. Tigheci 

- s. Cuporani 

- s. Borogani 

Primăria com. Tigheci, 

r-nul Leova 

Consiliul raional Leova; 

Primăriile or. Iargara, com. Băiuș și 

s. Borogani, r-nul Leova 

24 luni 

39. S331003C Construcția apeductelor 

interioare în satele Tomai și 

Sărata-Răzeși, raionul Leova 

Sud R-nul Leova: 

- s. Tomai 

- s. Sărata-Răzeși 

Primăria s. Tomai, r-

nul Leova 

Consiliul raional Leova; 

Primăria s. Sărata-Răzeși, raionul Leova 

36 luni 
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40. S331005L Construcția apeductului 

magistral Sărata Nouă–

Sărăteni cu conectarea 

localităților Seliște, Cazangic, 

Beștemac, Troian, Troița, 

Vozniseni, Sărăteni, Orac, 

Ceadîr, Colibabovca și 

Cneazevca, raionul Leova 

Sud R-nul Leova: 

- com. Cazangic 

- s. Seliște 

- com. Beștemac 

- com. Vozniseni 

- s. Troian 

- s. Troița 

- com. Sărăteni 

- s. Orac 

- s. Covurlui 

- s. Ceadîr 

- s. Colibabovca 

- com. Cneazevca 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud 

Consiliul raional Leova; 

Primăriile com. Cazangic, 

com. Vozneseni, com. Sărăteni, 

com. Cneazevca, s. Ceadîr,  

s. Colibabovca și s. Orac, r-nul Leova 

24 luni 

41. S331004L Apeduct magistral Ștefan 

Vodă–Căușeni–Căinari 

Sud R-nul Ștefan Vodă: 

- or. Ștefan Vodă 

- s. Cioburciu 

R-nul Căușeni: 

- or. Căușeni 

- or. Căinari 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud 

Consiliul raional Ștefan Vodă; 

Consiliul raional Căușeni; 

Primăriile or. Ștefan Vodă și 

s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă; 

Primăriile or. Căușeni și or. Căinari, r-

nul Căușeni 

36 luni 

42. S331034C Extinderea sistemului de 

canalizare în orașul Cimișlia 

Sud R-nul Cimișlia: 

- or. Cimișlia 

Primăria or. Cimișlia, 

r-nul Cimișlia 

Consiliul raional Cimișlia; 

ÎM Servicii Publice Cimișlia  

24 luni 

43. S331002C Modernizarea stației de 

epurare a apelor uzate din or. 

Căușeni, etapa a II-a, și 

construcția sistemului de 

canalizare în sectorul Căușenii 

Vechi 

Sud Raionul Căușeni: 

- or. Căușeni 

Consiliul raional 

Căușeni 

Primăria or. Căușeni, r-nul Căușeni 24 luni 

44. S331026C Asigurarea bunei 

funcționalități a stației de 

epurare prin extinderea 

rețelelor de canalizare și 

regionalizarea serviciului 

Sud R-nul Căușeni: 

- or. Căușeni 

Primăria or. Căușeni, 

r-nul Căușeni 

Consiliul raional Căușeni; 

Consiliul raional Ștefan Vodă; 

Primăriile or. Căinari, s. Ursoaia, 

s. Plop-Știubei, s. Cîrnățeni, com. Zaim, 

s. Sălcuța, s. Taraclia, com. Fîrlădeni, 

s. Chircăiești, com. Baimaclia, s. Opaci 

12 luni 
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și s. Tănătari, raionul Căușeni; 

Primăriile or. Ștefan Vodă, s. Ermoclia, 

s. Talmaza, s. Feștelița, s. Cioburciu și 

s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă 

45. S331005C Modernizarea serviciului de 

alimentare cu apă potabilă în 

raionul Cahul prin extindere și 

regionalizare continuă 

Sud R-nul Cahul: 

- com. Moscovei 

- s. Trifeștii Noi 

- s. Bucuria 

- s. Luceşti 

- s. Tătăreşti 

- s. Huluboaia 

- com. Tartaul de 

Salcie 

- s. Tudorești 

- s. Lopăţica 

- com. Burlacu 

- s. Spicoasa 

- s. Borceag 

- s. Frumuşica 

Consiliul raional 

Cahul 

Fără parteneriat 18 luni 

46. G331002L Construcția stației de epurare 

a apelor uzate în municipiul 

Ceadîr-Lunga 

UTA 

Găgăuzia 

UTA Găgăuzia:  

- mun. Ceadîr-

Lunga 

Agenția de Dezvoltare 

Regională UTA 

Găgăuzia 

Administrația r-nului Ceadîr-Lunga;  

Primăria mun. Ceadîr-Lunga; 

Primăriile s. Baurci, s. Beşghioz, 

s. Gaidar, s. Joltai, s. Cazaclia, 

s. Chiriet-Lunga și s. Tomai, UTA 

Găgăuzia; 

Primăriile s. Corten și s. Valea Perjei,  

r-nul Taraclia 

36 luni 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Documentului unic de 

program pentru anii 2022-2024 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Documentului unic de program 

pentru anii 2022-2024 este elaborat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale (MIDR). 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul actului normativ este elaborat în temeiul art. 10 alin (2) din Legea nr. 438/2006 

privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și urmărește aprobarea Documentului 

unic de program pentru anii 2022-2024, cu includerea listei proiectelor prioritare de 

dezvoltare regională, ce urmează a fi finanțate din sursele Fondului național pentru 

dezvoltare regională (FNDR). 

Totodată, aprobarea proiectului de act normativ se regăsește printre prioritățile politicii de 

dezvoltare regională, enunțate în Planul de Acțiuni ale Guvernului pentru perioada 2021-

2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021. 

Perioada de implementare a Documentului Unic de Program pentru anii 2017-2020, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2017 a expirat la data de 31 decembrie 2020, 

creând premisele necesare pentru demararea unui nou Apel de propuneri de proiecte de 

dezvoltare regională. 

În acest context, conform Deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale (CNCDR) nr. 18/20 din 04.08.2020 cu privire la desfășurarea Apelului de 

propuneri de proiecte în anul 2020, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului a lansat de la 10.08.2020 un nou apel de propuneri de proiecte, cu finanțare din 

sursele FNDR pentru perioada anilor 2022-2024. 

Potrivit prevederilor Manualului operațional al FNDR, aprobat prin Decizia CNCDR nr. 

17/20 din 04.08.2020, cu modificările ulterioare, concursul s-a desfășurat în etape, cu 

dezvoltarea, evaluarea și promovarea graduală a conceptelor de proiecte, după cum 

urmează: 

 Etapa I: evaluarea notelor conceptuale; 

 Etapa II: evaluarea cererilor complete de finanțare; 

 Etapa III: evaluarea cererilor complete de finanțare; 

 Etapa IV: formarea listei proiectelor prioritare pentru finanțare din FNDR. 

Etapa I de concurs 

În cadrul primei etape de concurs, care s-a desfășurat în perioada august - noiembrie 2020, 

au fost depuse 137 note conceptuale, cu un cost total de cca 3,56 miliarde lei, suma 

solicitată din FNDR constituind cca 3,04 miliarde lei. 

Urmare a evaluării de către comisiile regionale, în cadrul apelului competitiv și de către 

comisia interministerială, în cadrul apelului pe listă, au fost acceptate 99 note conceptuale, 



cu un cost total de cca 2,93 miliarde lei, suma solicitată din FNDR constituind cca 2,49 

miliarde lei. 

Etapa a II-a de concurs 

În cadrul acestei etape de concurs, desfășurate în perioada noiembrie 2020 – aprilie 2021, 

au fost depuse 761cereri de finanțare, cu un cost total de cca 2,2 miliarde lei, suma solicitată 

din FNDR constituind cca 1,87 miliarde lei. 

Urmare evaluării de către comisiile regionale în cadrul apelului competitiv și de către 

comisia interministerială în cadrul apelului pe listă, au fost acceptate 72 cereri de finanțare, 

cu un cost total de cca 2,12 miliarde lei, suma solicitată din FNDR constituind cca 1,79 

miliarde lei,. 

Toate 72 de proiecte (59 din apelul competitiv și 13 din apelul pe listă), care au promovat 

etapa II de evaluare, se regăsesc în Programele Operaționale Regionale pentru anii 2022-

2024 și respectiv, sunt pasibile pentru a fi finanțate din diverse surse, inclusiv FNDR și 

cele externe. 

Etapa a III-a de concurs 

Urmând consecutivitatea etapelor pentru finanțarea din FNDR, din cele 59 de proiecte din 

apelul competitiv, regiunile de dezvoltare au înaintat pentru a fi evaluate la nivel național 

55 de proiecte, cu un cost total de cca 1,55 miliarde lei, suma solicitată din FNDR 

constituind cca 1,29 miliarde lei. 

Urmare a evaluărilor desfășurate în luna iunie 2021 de către comisa interministerială în 

cadrul apelului competitiv, din cele 55 de proiecte depuse, au promovat etapa națională și 

acceptate 46 proiecte pentru examinarea oportunității finanțării din FNDR, cu un cost total 

de cca 1,22 miliarde lei, suma solicitată din FNDR constituind cca 1,06 miliarde lei. 

Etapa a IV-a de formare a DUP 

În urma evaluărilor cererilor de finanțare la etapele precedente de concurs, de către comisia 

interministerială s-a propus pentru a fi finanțate din FNDR 59 de proiecte, după cum 

urmează: 

 13 proiecte din apelul pe listă, cu un cost total de cca 0,432 miliarde lei, suma solicitată 

din FNDR constituind cca 0,384 miliarde lei. 

 46 proiecte din apelul competitiv, cu un cost total de cca 1,224 miliarde lei, suma 

solicitată din FNDR constituind cca 1,059 miliarde lei; 

Totodată, pentru finalizarea a două proiecte din DUP 2017-2020, deja lansate și aflate în 

implementare, acestea sunt înaintate pentru a fi incluse în DUP 2022-2024, cu un cost total 

de cca 0,019 miliarde lei, suma restanțelor din FNDR constituind cca 0,018 miliarde lei. 

De asemenea, se propune pentru a fi inclus în cadrul DUP 2022-2024 un proiect de asistență 

externă, urmare a angajamentelor asumate de către Republica Moldova, privind asigurarea 

contribuției de 10% în cadrul Acordului de Finanțare și Proiect, semnat la 27.05.2019 cu 

Banca Germană de Dezvoltare (KfW), privind finanțarea proiectului „Îmbunătățirea 

                                                           

1din cele 99 de note conceptuale acceptate la etapa I de concurs, 23 de aplicanți s-au retras din concurs și nu au prezentat cererile complete de finanțare 
pentru etapa II de concurs. 



Infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, cu un cost total de 27,6 milioane euro (0,574 

miliarde lei), suma solicitată din FNDR constituind 2,65 milioane euro (0,055 miliarde lei).  

Drept rezultat, pentru formarea Listei proiectelor prioritare pentru finanțare din mijloacele 

FNDR în perioada 2022-2024, sunt examinate 62 proiecte, cu un cost total de cca 2,25 

miliarde lei, suma solicitată din FNDR constituind cca 1,516 miliarde lei. 

În perioada octombrie – noiembrie 2021, în scopul stabilirii situației reale conform 

enunțărilor descrise în cererile de finanțare ale proiectelor, de a determina oportunitatea 

investițiilor și prioritățile de finanțare și de a determina gradul de pregătire a proiectelor 

pentru lansare, au fost întreprinse vizite de constatare în teren asupra celor 62 de proiecte 

de către reprezentanții Agențiilor de Dezvoltare Regională și a Ministerului Infrastructurii 

și Dezvoltării Regionale. 

Astfel, pornind de la prioritățile de dezvoltare, determinate de noul concept al dezvoltării 

regionale și obiectivele de guvernare, oportunitatea și gradul de pregătire a proiectelor 

pentru lansare, și constrângerile surselor bugetare disponibile pentru alocare, se propune 

formarea listei proiectelor prioritare de dezvoltare regională pentru finanțare din 

mijloacele FNDR în perioada 2022-2024, care va cuprinde 46 proiecte, cu un cost total de 

1 579 083 266,51 lei, suma solicitată din FNDR constituind 912 329 280,15 lei, după cum 

urmează: 

 Nr. proiecte Cost total (lei) FNDR (lei) 

Distribuirea pe forme de 

participare: 

   

 apel pe listă 10 141 130 647,87 121 250 822,00 

 apel competitiv 33 844 448 407,92 718 406 655,43 

 proiecte trecătoare 2 19 374 080,72 17 646 672,72 

 angajamente internaționale 1 574 130 130,00 55 025 130,00 

Distribuirea pe regiuni de 

dezvoltare (RD): 

   

 RD Nord 13 282 168 463,84 242 210 122,36 

 RD Centru 17 899 236 637,55 334 848 815,90 

 RD Sud 10 349 553 702,12 292 994 379,89 

 RD Sud UTA Găgăuzia 6 48 124 463,00 42 275 962,00 

Distribuirea pe programe:    

1. Competitivitate 14 188 874 583,66 156 188 207,40 

2. Dezvoltare urbană 6 57 646 649,57 48 937 503,89 

3. Infrastructura regională 26 1 332 562 033,28 707 203 568,86 

 

Celelalte 16 proiecte, care nu se regăsesc în DUP 2022-2024, vor fi incluse în Programele 

Operaționale Regionale la nivelul regiunilor de dezvoltare, urmând ca Agențiile de 

Dezvoltare Regională să identifice surse alternative de finanțare, inclusiv cele externe. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Acest proiect nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia statelor membre 

ale Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 



Documentul unic de program este un document de planificare elaborat pe termen mediu, 

pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională. 

În esența sa, DUP reprezintă un document-sinteză a programelor operaționale regionale, 

elaborate la nivelul regiunilor de dezvoltare și include proiectele prioritare de dezvoltare 

regională, selectate în baza unui concurs, organizat de către autoritatea de elaborare a 

politicii de dezvoltare regională - MIDR. 

Domeniile prioritare pentru care au fost selectate proiectele de dezvoltare regională sunt 

organizate în 3 Programe de finanțare:  

Programul 1 „Competitivitate”; 

Programul 2 „Dezvoltare Urbană”; 

Programul 3 „Infrastructură Regională”.  

Prin finanțarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională se va asigura realizarea 

indicatorilor domeniilor prioritare ale Strategiei naționale de dezvoltare regională orientate 

spre:  

 creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiuni; 

 sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii; 

 îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii 

naționale de dezvoltare regională. 

Elementul inovativ al proiectului vizează desfășurarea concursului de propuneri de proiecte 

și selectarea acestora în baza noului concept de dezvoltare regională, focusat pe creșterea 

competitivității și dezvoltării durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creșterea 

calității vieții cetățenilor. 

Prezentul proiect de hotărâre propune finanțarea a 46 de proiecte, cu un cost total de cca 

1,58 mlrd lei, cu suma solicitată din FNDR de cca 0,91 mlrd lei. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare regională incluse în Documentul unic de 

program pentru anii 2022-2024 se vor utiliza mijloacele financiare alocate Fondului 

național pentru dezvoltare regională, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat, 

mijloacele financiare alocate din surse externe, bugetele APL și alte surse neinterzise de 

lege. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea actului normativ nu va necesita modificarea cadrului normativ în vigoare. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, la data de 10 noiembrie 2021, pe site-ul MIDR a fost plasat anunțul privind 

inițierea elaborării proiectului normativ. De asemenea, proiectul este publicat pe pagina 

web a Ministerului la compartimentul Transparență decizională, precum și la adresa 

www.particip.gov.md. 

Totodată, având la bază prevederile art. 5, alin. (6) lit. b) din Legea nr. 438/2006 privind 

dezvoltarea regională în Republica Moldova, la data de 10.12.2021, proiectul 

Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 a fost avizat de către membrii 

CNCDR, fiind propus spre aprobare Guvernului. În componența Consiliului intră miniștrii 

cu competențe în domeniile dezvoltării regionale, economie, finanțe, alți miniștri, 

http://www.particip.gov.md/


președinții consiliilor regionale pentru dezvoltare, reprezentanți ai sectorului privat și civic, 

fiind asigurat un proces participativ și transparent de luare a deciziilor. 

Decizia CNCDR privind avizarea DUP 2022-2024 se anexează. 

Subsecvent, în conformitate cu prevederile Legii nr.100/2017, proiectul de act normativ a 

fost avizat de instituțiile administrației publice centrale în modul stabilit. Sinteza avizelor 

se anexează. 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice, iar recomandările și normele de tehnică legislativă 

incluse în proiectul hotărârii, respectiv sinteza propunerilor și recomandărilor. 

Recomandările Ministerului Justiției au vizat în parte obiecții ce țin de stabilirea datei 

intrării în vigoare a actului normativ, respectarea normelor de tehnică legislativă și 

corelarea cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  

Obiecțiile și recomandările au fost acceptate, iar proiectul actului normativ redactat prin 

prisma celor expuse. 

  

 Secretar general al ministerului                  Lilia DABIJA 
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