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 Guvernul 

 Republicii Moldova 

 

În scopul elaborării Raportului de activitate pentru 100 de zile, vă prezentăm 

Informaţia privind implementarea Programului Guvernului 2015-2018 şi Notelor 

informative ce ţin de colaborarea cu partenerii de dezvoltare. 
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Anexă 

Informaţia privind  implementarea Programului Guvernului 2015-2018 şi 

Notelor informative din partea partenerilor de dezvoltare (<100 zile) 

 

 

I. Dezvoltare regională 

 

 Revizuirea atribuţiilor funcţionale ale Agenţiilor de dezvoltare regională şi 

elaborarea studiului privind organizarea regiunilor de dezvoltare conform 

prevederilor Regulamentului UE cu privire la NUTS 

 

 În urma constituirii Grupului de lucru a fost iniţiat procesul de elaborare a 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2020. Ulterior, a fost organizat 

un Atelier de lucru cu participarea experţilor polonezi, în cadrul căruia s-a 

discutat analiza SWOT a SNDR precum şi studierea experienţei Poloniei în 

elaborarea şi punerea în aplicare a propriei SNDR 

 

 Au fost aprobate Programele regionale sectoriale pentru Regiunile de 

Dezvoltare Nord, Centru şi Sud şi implementarea acestora prin dezvoltarea 

portofoliului de proiecte viabile pentru toate cele 4 domenii prioritare: 

managementul deşeurilor solide, eficienţa energetică a clădirilor publice, 

asigurare cu apa şi sanitaţie, drumuri regionale şi locale 

 

 A fost aprobat Planul de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională 

pentru anul 2015, în baza Deciziei nr. 2/15 din 24.04.2015 a  Consiliului 

Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale. Astfel, cu finanţarea din 

partea Guvernului Germaniei, are loc continuarea implementării a 7 proiecte 

pilot în sumă de 6,5 mln. Euro, în raioanele Cahul, Leova, Orhei, Nisporeni, 

Rîscani  

 

 Se află în proces de elaborare planurile urbanistice generale (PUG) ale 

oraşelor Orhei, Şoldăneşti, Sîngerei, Străşeni, iar  în proces de contractare 

pentru elaborarea PUG a localităţilor -  Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti, Leova, 

Călăraşi şi Ştefan-Vodă 

 

 

 

 

 



II. Asigurarea calităţii în construcţii 

 

 În prezent, se modifică şi se completează proiectul Codului Urbanismului şi 

Construcţiilor în urma generalizării avizelor parvenite de la autorităţile 

publice centrale şi locale şi societăţii civile 

 

 Ministerul asigură buna funcţionare a „ghişeului unic” de elaborare a 

evaluării tehnice în construcţii şi a „ghişeului unic” de eliberare a 

certificatului de  atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii. 

Astfel, în perioada ianuarie-aprilie 2015, au fost elaborate 1605 avize de 

verificare a proiectelor şi efectuate 444 rapoarte de expertiză tehnică 

 

 Ministerul continuă implementarea Proiectului de construcţie a locuinţelor 

pentru păturile social vulnerabile, faza II, început în a. 2013 şi finanţat cu 

suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) şi Autorităţilor 

Publice Locale de nivelul doi. Proiectul urmează să fie finalizat în a. 2018. 

Scopul Proiectului constă în construcţia în mai multe oraşe ale ţării (pînă în 

prezent au decis să participe Consiliile raionale Sîngerei, Briceni, Călăraşi, 

Hînceşti, Ialoveni, Soroca şi Nisporeni) a circa 700 de locuinţe pentru circa 

2500 persoane vulnerabile. Locuinţele sociale vor fi acordate în locaţiune de 

către autorităţile administraţiei publice locale  categoriilor socialmente 

vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative şi care vor 

corespunde criteriilor de selectare (situaţia locativă, venitul etc.). În anul 

2014 a avut loc recepţia finală a blocului locativ cu 40 apartamente din or. 

Călăraşi, iar în anul 2015 la data de 30 aprilie a fost dat în exploatare blocul 

cu 40 de apartamente din or. Briceni. Se pregătesc pentru recepţia finală 

obiectele din or. Sîngerei și satele din raionul Hîncești. Se desfăşoară 

lucrările de construcţie la obiectele din or. Soroca și din raionul Hîncești. Au 

fost inițiate lucrările în or. Nisporeni și or. Ialoveni 

 

 În scopul facilitării implementării inovaţiilor şi tehnologiilor noi în 

construcţii şi producerea materialelor de construcţii, pe parcursul perioadei 

solicitate, au fost organizate şi desfăşurate expoziţia de ramură 

Moldconstruct-2015 (18-21 martie) şi 2 seminare în cadrul acestei expoziţii 

cu tematica: ”Priorităţi în domeniul construcţiilor şi dezvoltării regionale” şi 

”Tendinţe noi în tehnici şi tehnologii pentru întreprinderile de construcţie de 

drumuri comunale” 

 

 Ministerul a elaborat şi urmează să examineze în cadrul Grupului de lucru 

proiectul de politică publică „Reabilitarea blocurilor de locuit multietajate”. 

Obiectivele politicii sunt asigurarea integrității și extinderea duratei de viață 



cu 20-30 ani a blocurilor reconstruite, către anul 2021; creșterea numărului 

parteneriatelor public-private cu 10% către anul 2021; asigurarea securității 

și calității vieții locatarilor blocurilor avariate către anul 2021; energie 

economisită cu 3022,2 Kwh/an în blocurile locative reconstruite către 2021 

 În urma avizării repetate şi expertizei anticorupţie, Ministerul definitivează 

proiectul de lege cu privire la condominiu. Ulterior, acesta va fi transmis 

spre examinare Ministerului Justiţiei 

 

III. Cooperare şi programe transfrontaliere 

 

 La 24 martie 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a 

lansat Proiectul „Danube connects” (Dunărea uneşte) realizat cu suportul 

financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (ADA). Scopul proiectului 

cu durata de trei ani de zile este fortificarea capacităţilor de coordonare şi 

promovare a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD) 

în Republica Moldova, inclusiv a programelor transfrontaliere şi 

transnaţionale. Respectiv, acţiunile planificate vor crea condiţiile necesare 

iniţierii unor noi parteneriate şi dinamizării participării ţării noastre în cadrul 

programelor UE 

 

 Ministerul a fost direct implicat în consultările tehnice din cadrul Grupului 

National de Programare pentru elaborarea noilor programe de cooperarea 

transfrontalieră. În cadrul şedinţelor Comitetelor de programare pentru 

Programul Transnaţional Dunărea şi Bazinul Mării Negre (BSB), 

Programele de cooperare teritorială Republica Moldova-România şi 

Republica Moldova-Ucraina, s-au pus în discuţie diverse aspecte: sistemul 

de management al programelor, responsabilităţile părţilor implicate, 

priorităţile în cadrul programelor. Aceste colaborări vor duce la fortificarea 

relaţiilor de bună vecinătate şi participarea ţării noastre la programe de 

dezvoltare transfrontaliere 

 

 A fost înaintată către Ministerul Afacerilor Externe / Delegaţia UE, 

propunerea de proiect pentru finanţare din CIB (Comprehensive Institutional 

Building – asistenţa pentru finanţarea unor Activităţi din Acordul de 

Asociere), valoarea acestuia fiind de 2 mln Euro. 

În baza solicitării MDRC către Agenţia Cehă de Dezvoltare, a fost acceptată 

asistenţa pentru expertiza la adoptarea şi implementarea Eurocodurilor în 

Republica Moldova. În contextul acestei asistenţe, va fi contractată o echipă 



de experţi de la Oficiul pentru standardizare şi metrologie din Cehia (Czech 

Office for Standards, Metrology and Testing) în domeniul armonizării 

legislaţiei pe termen scurt. Această echipa va investiga domeniile de 

intervenţie, necesităţile instituţionale ale MDRC pentru implementarea 

Eurocodurilor. Termenii propuşi pentru misiune sunt: 7-13 iunie curent, cu 

estimarea acordării asistenţei tehnice începînd cu octombrie 2015. 


