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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 438/2006 

privind dezvoltarea regională în Republica Moldova 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. În tot cuprinsul legii, cuvintele „autoritatea de implementare a politicii 

de dezvoltare regională” se substituie cu cuvintele „autoritatea de realizare a 

politicii de dezvoltare regională”, iar cuvântul „strategii”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „Programe operaționale regionale”, la 

cazul gramatical corespunzător. 

2. La articolul 1: 

noțiunea „politică de dezvoltare regională” va avea următorul cuprins: 

„politică de dezvoltare regională – ansamblul instrumentelor și măsurilor 

pe care autoritățile administrației publice centrale și locale le aplică într-o 

regiune de dezvoltare pentru asigurarea creșterii competitivității și dezvoltării 

durabile;”; 

la noțiunea „Fond național pentru dezvoltare regională”, după cuvântul 

„obiectivelor” se completează cu cuvântul „politicii”;  

noțiunea „consiliu regional pentru dezvoltare” va avea următorul cuprins: 

„Consiliu regional pentru dezvoltare – structură deliberativă fără 

personalitate juridică creată la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare pentru 

promovarea și coordonarea implementării programelor de dezvoltare la nivel 

regional;”; 

noțiunea „agenție de dezvoltare regională” va avea următorul cuprins: 

„Agenție de dezvoltare regională – instituție publică constituită de Guvern, 

a cărui fondator este autoritatea de realizare a politicii de dezvoltare regională, 

creată pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii 

de dezvoltare;”; 

noțiunea „Document unic de program” va avea următorul cuprins: 

„Document unic de program – document de politici elaborat pe termen 

mediu pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională;”;  

noțiunea „strategie de dezvoltare regională” se exclude; 

noțiunea „plan operațional” se exclude; 

se completează cu noțiunea „Program operațional regional” cu următorul 

cuprins: 



4 

 

\\172.17.20.7\operatori\200\2020\HOTĂRARI\19076\19076 - redactat (ro).docx 

„Program operațional regional – document de politici elaborat pe termen 

mediu la nivel regional”. 

3. Articolul 2: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Obiectivul general al dezvoltării regionale este creșterea 

competitivității și dezvoltării durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și 

creșterea calității vieții cetățenilor.”; 

se completează cu alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

„(1
1
) Obiectivele specifice ale dezvoltării regionale sunt:  

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

b) sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii; 

c) asigurarea condițiilor instituționale și legale pentru implementarea unei 

guvernanțe colective, care implică nivelul național, regional și local în 

parteneriat cu sectorul privat și asociativ.”; 

la alineatul (2):  

principiul „planificarea” va avea următorul cuprins:  

„planificarea – proces sistemic prin care statul creează o imagine proprie a 

viitorului său şi elaborează paşii corespunzători, în funcţie de resursele locale 

disponibile, pentru a realiza acel viitor”. 

4. Articolul 4: 

la alineatul (2): 

litera d) va avea următorul cuprins: 

„d) propune Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

pentru avizare Documentul unic de program;”; 

se completează cu litera (d
1
) cu următorul cuprins: 

„d
1
) propune Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

pentru a se lua decizie asupra planului anual de implementare a Documentului 

unic de program;”; 

la litera e), cuvintele „strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor 

operaționale” se substituie cu cuvintele „Programelor operaționale regionale;”; 

literele f) și g) se abrogă; 

litera h) va avea următorul cuprins: 

„h) monitorizează și evaluează procesul de implementare a Programelor 

operaționale regionale;”; 

litera i) va avea următorul cuprins: 

„i) propune Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

mecanismul de finanțare a măsurilor și instrumentelor de implementare a 

Programului operațional regional;”. 

5. Articolul 5: 

la alineatul (4), cuvintele „pe principiul parității,” se exclud; 

la alineatul (6): 

litera c) va avea următorul cuprins: 

„c) aprobă prioritățile naționale ale politicii de dezvoltare regională;”;  
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la litera e), după cuvintele „dezvoltare regională” se completează cu textul 

„ ,denumit în continuare Fond;”; 

la litera f), cuvintele „şi a strategiilor de dezvoltare regională” se substituie 

cu cuvintele „şi a Programelor operaționale regionale;”. 

6. Articolul 6 se abrogă. 

7. La articolul 7: 

alineatul (2) se abrogă; 

la alineatul (4), propoziția a doua se exclude; 

la alineatul (6): 

litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) aprobă Programul operațional regional și planul anual de 

implementare, elaborat de către Agenția de dezvoltare regională;”;  

litera d) se abrogă; 

litera f) se abrogă. 

8. La articolul 8: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Agenția de dezvoltare regională, denumită în continuare Agenţie, se 

constituie în fiecare regiune de dezvoltare, are personalitate juridică şi activează 

în conformitate cu un regulament aprobat de către autoritatea centrală 

responsabilă de realizarea politicii de dezvoltare regională în baza unui 

regulament-cadru aprobat de Guvern.”; 

se completează cu alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

„(1
1
) Mijloacele încasate de la prestarea serviciilor de consultanță, 

informare și instruire, prestate de către Agenție, se gestionează prin conturile 

deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.”; 

alineatul (3), după cuvintele „activitate economică” se completează cu 

cuvintele „și alte surse financiare neinterzise de legislația Republicii Moldova”, 

iar cuvintele „coordonare cu consiliul regional” se exclud. 

9. La articolul 9: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) Strategia națională de dezvoltare regională este conformă Strategiei 

naționale de dezvoltare şi/sau altor documente de politici publice de sector care 

au drept scop dezvoltarea social-economică a țării.” 

10. La articolul 10: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Documentul unic de program este elaborat de către autoritatea de 

realizare a politicii de dezvoltare regională pe termen mediu. Documentul unic 

de program reprezintă sinteza Programelor operaționale regionale şi prevede 

programele/proiectele prioritare de dezvoltare regională care urmează a fi 

implementate.” 

11. Articolul 11 se abrogă. 

12. Legea se completează cu articolul 11
1
,
 
care va avea următorul cuprins: 

„Articolul 11
1
. Programe operaționale regionale 
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(1) Programele operaționale regionale sunt elaborate în conformitate cu 

prioritățile Strategiei naționale de dezvoltare regională.  

(2) Programele operaționale regionale sunt elaborate de către agențiile de 

dezvoltare regională potrivit unei metodologii şi structuri tipice, aprobate de 

către autoritatea de realizare a politicii de dezvoltare regională. 

(3) Programele operaționale regionale sunt expertizate de către autoritatea 

de realizare a politicii de dezvoltare regională sub aspectul corespunderii şi 

compatibilității acestora cu documentele naționale de planificare. 

(4) Impactul implementării Programelor operaționale regionale este 

monitorizat și evaluat de către agențiile de dezvoltare regională în baza unui 

document aprobat de către autoritatea de realizare a politicii de dezvoltare 

regională.”  

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 12. Programele și proiectele de dezvoltare regională 

(1) Strategia națională de dezvoltare regională şi Programele operaționale 

regionale se implementează prin programe şi proiecte de dezvoltare regională. 

(2) Programele şi proiectele de dezvoltare regională sunt propuse de către 

agențiile de dezvoltare regională, autoritățile administrației publice locale, 

organizațiile neguvernamentale și alte persoane juridice, având ca bază 

obiectivele prevăzute în Strategia națională de dezvoltare regională și în 

Programele operaționale regionale. 

(3) Programele şi proiectele de dezvoltare regională definite ca fiind 

prioritare în Documentul unic de program şi aprobate de către Consiliul Naţional 

se finanţează din mijloacele Fondului. Resursele financiare disponibile, altele 

decât Fondul, pot contribui la implementarea proiectelor şi programelor de 

dezvoltare regională prevăzute în Programele operaționale regionale.” 

14. Legea se completează cu articolul 12
1
 cu următorul cuprins: 

„Articolul 12
1
. Fondul național pentru dezvoltare regională 

(1) Pentru finanțarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională 

incluse în Documentul unic de program se constituie Fondul naţional pentru 

dezvoltare regională. 

(2) Volumul Fondului se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat. 

(3) Fondul se află în gestiunea autorităţii de realizare a politicii de 

dezvoltare regională, care efectuează alocarea mijloacelor acestuia, cu aprobarea 

prealabilă a Consiliului Naţional. 

(4) Modul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului este conform 

regulamentului aprobat de Guvern. 

(5) Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului 

public național de către agențiile de dezvoltare regională se gestionează prin 

contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor, iar operațiunile financiare de 

executare a proiectului de investiţii cu finanţare din contul partenerilor de 

dezvoltare regională sunt derulate de către agențiile de dezvoltare regională prin 

bănci comerciale.” 
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15. Anexa va avea următorul cuprins: 

 
„Anexă 

 

Regiunile de dezvoltare 

 

Regiunile de dezvoltare Unităţile administrativ-teritoriale 

Nord 

Municipiul Bălţi, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, 

Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, 

Sîngerei, Soroca 

Centru  

Raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, 

Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, 

Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni 

Sud 
Raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, 

Cimişlia, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia 

Unitatea teritorială autonomă 

Găgăuzia  
  

Municipiul Chişinău   

Transnistria 
Unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, 

inclusiv municipiile Tiraspol şi Bender”. 

 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.  

 

 

Președintele Parlamentului 

 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 438/2006

privind dezvoltarea regionald in Republica Moldova

1. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participanJilor la elaborarea proiectului
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regionald in
Republica Moldova este elaborat de cdtre Ministerul Agriculturii, Dezvolt6rii Regionale
qi Mediului (MADRM).
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 9i finalitifile
urmirite
Experienla de mai bine de l0 ani de implementare a politicii de dezvoltare regionald in
Republica Moldova condilionezi necesitatea intervenliei in vederea modificdrii
conceptului de politici in domeniu, pentru ajustarea acestuia la noile tendinle de

dezvoltare.

in acelaqi timp, proiectul nominalizat este elaborat in vederea realizirii prevederilor

obiectilrului specific nr. 3. "imbun6t6lirea guvemanfei in domeniul dezvoltirii
regionale" din Strategia nalionali de dezvoltare regionald pentru anii 2016-2020,

aprobatd prin Legea rc. 239 1201 6.

Elaborarea gi aprobarea proiectului de lege este inclus in Planul de acliuni al Guvemului

pentru anii 2020-2023,la capitolul X. Dezvoltare regionala qi planificare spafiala, fiind

o continuitate a politicilor promovate de cdtre Minister gi o prioritate pentru !ar6, in
conformitate prevederile Capitolului 20 din Acordul de Asociere Republica Moldova-

UE.

Recomandarea modific6rii cadrului legal in vigoare se regdsegte qi in Concluziile

operalionale ale ultimilor reuniuni ale Subcomitetului RM-UE pentru cooperare

economici qi alte tipuri de cooperare sectoriale - Cluster V "Agriculturi 9i dezvoltare

rurald, pescuit qi politici maritime, dezvoltare regionali, cooperare transfrontalierd qi la

nivel regional". Ambele rapoarte indici necesitatea modificirii cadrului legal existent,

prin inserarea noului concept de dezvoltare regionali, focusat pe creEterea

competitivitafii gi dezvoltdrii durabile a fiecdrei regiuni, ajustarea disparitdlilor qi

cre;terea calitalii vielii cetSlenilor.

in acest context, pentru sustinerea celor enunlate, MADRM, cu suportul Agen{iei de

Cooperare Intemalionald a Germaniei (GIZ) au elaborat un nou Concept (Paradigmi) al

dezvolt6rii regionale in Republica Moldova, care a fost aprobat prin Decizia Consiliului

Nalional de Coordonare a DezvoltArii Regionale (CNCDR) nr. 4/20 din 13.02.2020'

Noul Concept al dezvoltirii regionale s-a conturat pe necesitatea ca autoritilile publice

locale qi centrale sd se implice mai mult in dezvoltarea economici locale, in contextul in

care scopul politicilor economice il reprezint6 creqterea economicA 9i imbunatelirea

calitdgii vielii cetalenilor din teritoriu.



3. O"."ti"."u gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaiiei nationale cu legislaJia Uniunii Europene

A"""t p."t""t * are ca scop armonizarea legislaliei naJionale cu legislatia statelor

membre ale Uniunii EuroPene.

zl, Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi

prfit t .""t,rtrt t"gt.l"ti" propune ajustarea obiectivelor politicii de dezvoltare

regionala, relatate in Legea nr. 43812006,1a prevederile noului Concept al politicii de

dezvoltare regional6, armonizat la politicile europene in domeniu. Proiectul propune

amplificarea accentelor politicii de dezvoltare regional6 incluzind toate regiunile

Republicii Moldova, nu doar ca o politici pentru regiunile mai pufin dezvoltate.

Sub aspect tehnic, proiectul prevede modificarea conlinutului unor noliuni de bazd ale

politicii in domeniu cum ar fi: ,stoliticd de dezvohare regionald", ,pocument unic de

program",,,ConsiliuRegionalpentruDezvoltare".Lafel,noliunea,planoperalionaf',
se exclude, fiind completat proiectul cu termenul de ,"Program operalional regional'.

Noliunea ,,strategiei de dezvoltare regionald" se exclude, fiind substituite de fapt prin

,frogram operalional regional' . in acest scop este propusi completarea proiectului de

lege cu articolul 1 11, care va include prevederile generale privind programul operalional

regional, scopul elabordrii programelor operalionale regionale, atribuliile autoritdlilor de

elaborare, expertizare, monitorizare qi evaluare a implement6rii programelor.

Notiunile definite sunt conforme noului Concept al dezvoltdrii regionale in Republica

Moldova, aprobat prin decizia CNCDR nr. 4120 din 13.02.2020. Totodatd, potrivit
redacfiei art. II din proiectul de lege, modificdrile propuse intrd in vigoare din

01.01.2021. Tot din aceasti datd nu mai este aplicabil6 Strategia Nalionald de dezvoltare

regionald 201,6-2020, aprobatd prin Legea nr. 23912016, excluz6ndu-se neconcordanla

dintre noliunile din lege gi strategie. Astfel, la elaborarea unei noii strategi se va line
cont de modificirile aduse Legii nr.438/2006.
in alt6 ordine de idei, proiectul de lege urmAreqte modificarea art. 2 al Legii prin
reformularea obiectir.r.rlui general al dezvolt6rii regionale: creEterea competitivitdlii 9i
dezvoltirii durabile a fiecdrei regiuni, ajustarea disparitdfilor gi cregterea calitd(ii vielii
cetdfenilor. De asemenea se propune evidentierea intr-un aliniat nou a obiectivelor
speciflce ale dezvoltArii regionale, dup6 cum urmeazd:

- cre$terea competitivitelii 9i ocupirii fo4ei de muncd a regiunilor;

- sporirea coeziunii teritoriale qi prevenirea excluziunii;

- asigurarea condifiilor institutionale fi legale pentru implementarea unei guvemanle

colective, care implici nivelul nafional, regional gi local in parteneriat cu sectorul
privat qi asociativ.

Proiectul propune modificarea unor atributii ale principalelor autoritdji participante in
procesele de elaborare, implementare qi evaluare a Strategiei na{ionale de dezvoltare
regionald. Se propune excluderea atribuliei autoritilii de implementare a politicii de



dezvoltare regionald de definire a criteriilor de determinare a disparitdJilor din

dezvoltarea regionalS, monitorizare indicatorilor acestei dezvoltiri 9i inaintarea

Consiliului Nalional de Coordonare a Dezvoltdrii Regionale propuneri de interven(ie,

aceste funclii fiind atribuite Agenliilor de dezvoltare regionald. De asemenea atribufiile

de elaborare a strategiilor gi programelor regionale de dezvoltare necesitd a fi exclusd

din considerentul propunerilor de inlocuire a acestor documente cu Programul

operalional regional, atribufia de elaborare a acestuia revenindu-i Agen{iei de

Dezvoltare Regionali.

Se propun schimbdri in ceea ce priveqte aprobarea structurii qi componenlei Consiliului

NaJional de Coordonare a Dezvolt6rii Regionale, excluz6ndu-se principiul paritdlii din

modalitatea de formare a CNCDR, dat fiind faptul modificdrilor frecvente ce tin de

reorganizarea administrafiei publice centrale de specialitate. Componenfa CNCDR se

aprobi prin Hot6rire de Guvem gi include conducitorii autriGlilor nafionale (miniqtri),

in dependenfd de structura Guvemului.
Totodate, prin proiectul de lege plopus se vor revizui unele atribulii ale Consiliului

regional pentru dezvoltare (CRD). Se propune excluderea din responsabilitdlile CRD

evaluarea impactului implementdrii proiectelor ;i programelor regionale, av6nd in

vedere cd CRD nu dispune de instrumentele qi mecanismele necesare pentru evaluare. $i
in cazul CRD se propune a fi exclus ,,principiul paritdlii" din considerentul cd Regiunea

de Dezvoltare UTA G6g6uzia Ei Regiunea de Dezvoltare Municipiul Chiginiu au o

form6 de organizare administrativteritoriale distinctd, ce face imposibil aplicarea

principiului dat.

Concomitent, avand in vedere cd in capitolul II din Legea in vigoare este inclus

compartimentul institulional, cu principalele atribulii ale autoritA(ilor participante in

procesul de dezvoltare regionald, se propune transferatea art. 6 Fondul Nalional pentru

Dezvoltare Regional6 la compaftimentul Planificarea Dezvoltarii Regionale - capitolul

III din prezenta Lege. Fondul reprezint6 sursa financiard preconizat6 anual in Legea

bugetului de stat pentru realizarea qi implementarea proiectelor qi programelor de

dezvoltare regionalS, reprezentand de fapt o surse de planificare a politicii de dezvoltare

regionalS. De asemenea prin modificarea propusd se va exclude prevederea de alocare a

mijloacelor Fondului in mod prioritar zonelor defavorizate din regiunile de dezvoltare,

racorddndu-ne la noile obiective ale dezvoltdrii regionale, odentate spre competitivitatea

regiunilor gi dezr oltare economicd.

in final, se aduc modificiri Ia Anexa Legii, prin excluderea datelor privind numdrul

populaliei din regiuni, indicate potrivit recensdmantului din 2004' actualitatea acestor

informalii fiind depdqita 9i irelevantd pentru atingerea scopului Legii'

5. Fundamentarea economico-fi nanciara

I.pl.fit"r* *"st", p."t*t ,- necesitd alocarea surselor financiare suplimentare din

bugetul de stat. Se vor utiliza sursele financiare previzute in legea bugetului de stat

pentru Fondul nalional pentru dezvoltare regional6'



6. Modul de inconrorare a actului in cadrul normativ in vigoare

Tr."t" 
";d"pt6ttt 

proiectului de lege va fi necesard armonizarea cadrului normativ

regulator, prin modifi carea:

- Hotedrii Guvernului nr. 12712008 cu privire Ia mdsurile de realizare a Legii nr. 438-

XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regionald in Republica Moldova,

inclusiv a anexelor;

- Hot6ririi Guvemului nr. 1305/2008 cu privire la Consiliul Nalional de Coordonare a

Dezvoltdrii Regionale;

- Manualelor operalionale ale agenliilor de dezvoltare regional6;

- Manualul de gestionare a surselor financiare ale Fondului Nalional pentru Dezvoltare

Regional6.

7. Avizarea qi consultarea publici a proiectului

in scopul respectirii prevederilor Legli r:r.23912008 privind ffansparenla in procesul

decizional, la data de l7.03.2020, pe site-ul MADRM a fost plasat anunlul privind

inilierea elabordrii proiectului normativ. De asemenea, proiectul a fost publicat pe

pagina web a Ministerului la compartimentul Transparen!6 decizionali,/proiecte de

documente, precum qi la adresa www.particio.gov.md.

Proiectul a fost aprobat in cadrul gedinlei secretarilor generali ai ministerelor din 03

iunie 2020 (nr. unic 394/\4ADRM/2020) qi remis spre avizare instituliilor de resod,

fiind intocmite sinteza obiecliilor Ei propunerilor la proiect.

Urmare a consultdrilor publice, au fost recep,tionate propuneri de modificare a

proiectului din parlea Agenliei de Cooperare IntemalionalS a Germaniei (GIZ), care au

fost acceptate Ei incluse in proiect/sintezd.

Totodatd, au fost organizate doud qedinle interministeriale cu Ministenrl Economiei qi

Infrastructurii qi Ministerul Finanlelor, pentru eliminarea divergenjelor ap6rute, varianta

propusd a proiectului fiind acceptatd de institulii.

8. Constatirile expertizei anticorupf ie

Proiectul a fost remis

expertizei anticorup,tie,

propunerilor/obiecliilor.

Centrului National Anticoruplie (CNA)
obiecliile fiind acceptate qi reflectate in

pentru efectuarea

proiect gi sinteza

9. Constatdrile exp€rtizei de compatibilitate
Efectuarea expertizei de compatibilitate nu este necesara, proiectul actului nomativ nu
are scopul de a armoniza legislalia na1iona16 cu legislaJia Uniunii Europene.

10, Constatirile expertizei juridice
Constatdrile expertizei juridice, precum qi respectarea normelor de tehnicd legislativd au

fost incluse in sinteza obiecliilor qi propunerilor/recomand6rilor la proiectul vizat, acesta

din urm6 fiind modificat.

/,7
Secretar de Stat WV'-, >/' lt- Mihail MACHIDON
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