




 

 

                                                                                                                Aprobat 

                                                                                prin Hotărîrea Guvernului nr.___  

                                                                               din  ______________ 

 

Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020 
 

 Scopul general urmărit de politicile de dezvoltare regională constă în 

asigurarea dezvoltării echilibrate a teritoriului național din punct de vedere 

economic, social, cultural, de mediu și evitarea manifestării disparităților și 

dezechilibrelor de dezvoltare. 

 Documentul Unic de Program (în continuare – Document unic) este un 

document de programare pe termen scurt a implementării politicii de dezvoltare 

regională, elaborat în baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor 

operaționale regionale, ce include programele și proiectele prioritare de dezvoltare 

regională  care urmează a fi realizate  în perioada 2017-2020. 

 Destinația Documentului unic este de a contribui la realizarea obiectivului 

general al Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională, aprobată prin Legea   nr. 

239 din 13.10.2016 „Dezvoltarea echilibrată și durabilă asigurată în toate 

regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova”. 

 Caracterul multisectorial al Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională, 

impune integrarea priorităților și tendințelor sectoriale în politica de dezvoltare 

regională, în vederea asigurării unui cadru coerent de dezvoltare durabilă a 

regiunilor. 

 Documentul unic presupune asigurarea unei planificări strategice a procesului 

de realizare a acţiunilor coordonate, necesare pentru dezvoltarea regiunilor.  

 La elaborarea Documentului unic s-a ținut cont de cadrul legal şi strategic 

existent, de realizările și lacunele politicilor strategice implementate anterior, 

precum și de experiența obținută în implementarea proiectelor de dezvoltare 

regională.  

 Principalele documente de planificare a dezvoltării regiunilor sînt Strategiile 

de dezvoltare regionale şi Planurile operaționale regionale, care includ programele, 

proiectele și activitățile prioritare, iar Documentul unic reprezintă sinteza planurilor 

operaționale regionale cu proiectele ce urmează a fi implementate din Fondul 

național pentru dezvoltarea regională în următoarea perioadă. 

 Domeniile de intervenții stipulate în strategiile de dezvoltare regională ale 

regiunilor Nord, Centru, Sud și Unitatea teritorial autonomă Găgăuzia (UTAG) sunt: 

infrastructura drumurilor regionale și locale, aprovizionare cu apă și sanitație, 

managementul deșeurilor solide, dezvoltarea infrastructurii de afaceri, sporirea 

atractivității turistice, eficiența energetică a clădirilor publice. 

 În vederea realizării necesităților de dezvoltare, prevăzute în analiza socio-

economică a Strategiilor de dezvoltare regională  Nord, Centru, Sud și UTAG, a fost 



 

 

desfășurat Concursul de propuneri de proiecte, în rezultatul căruia au fost elaborate 

și aprobate  planurile operaționale regionale. Proiectele incluse în planurile 

operaționale regionale au constituit baza formării prezentului Document Unic de 

Program. 

 Pentru finanțarea proiectelor vor fi utilizate mijloacele Fondului național 

pentru dezvoltare regională, constituit din alocaţiile anuale din bugetul de stat, ca 

linie distinctă pentru politica de dezvoltare regională. 

 Concomitent, conform prevederilor legale, Fondul este deschis pentru 

completare cu mijloace din sectorul public şi cel privat la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional, precum şi mijloace oferite de programele de asistenţă din 

partea partenerilor de dezvoltare, inclusiv a Uniunii Europene. 

 Bunurile obținute în rezultatul implementării proiectelor cu finanțare din 

Fondul național pentru dezvoltare regională vor fi transmise cu titlul gratuit 

aplicantului menționat în anexa la Documentul unic în conformitate cu 

„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 dezvoltarea regională și 

din alte surse” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1235 din 10 noiembrie 2016. 

 Repartizarea bunurilor între aplicant și partenerii proiectului se va efectua în 

conformitate cu prevederile contractului de societate civilă încheiat între aceștia. 

Proiectele incluse în Documentul unic şi finanţate din Fondul naţional pentru 

dezvoltare regională vor fi monitorizate de către agenţiile de dezvoltare regională şi 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pe întreaga perioadă de 

implementare a acestora. 

 Procesul de raportare cu privire la implementarea proiectelor și programelor 

de dezvoltare regională, se va desfășura în conformitate cu următoarele prevederi 

ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională: 

1. raportarea cu privire la implementarea proiectelor prezentului Document 

unic,  se efectuează semestrial de către Agențiile de Dezvoltare Regională atît 

Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, cît și Ministerului; 

2. rapoartele privind progresul de implementare a prezentului document, se 

elaborează de către Minister și se prezintă semestrial  către Consiliul Naţional 

şi anual Cancelariei de Stat. Rapoartele anuale sunt prezentate la sfîrșitul 

anului de gestiune. 
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