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Nr.06/1-1938 din 12.04.2022 

 

Curtea de Conturi 

e-mail: ccrm@ccrm.md 

Cu referire la solicitarea nr. 06/1-580-21 din 05.08.2021 privind prezentarea 

informației despre măsurile întreprinse în vederea conformării la recomandările 

înaintate în Raportul auditului performanței implementării Strategiei naționale de 

dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi 

a Republicii Moldova nr.41/2021, anexat se remite informația solicitată. 

Anexă: 2 (două) file. 

 

 

 

Secretar general                                                                           Lilia DABIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex: Sergiu Tăbăcaru, 

tel. (022) 25-06-55, 

e-mail: sergiu.tabacaru@midr.gov.md  

Ministerul Infrastructurii 

și Dezvoltării Regionale 

al Republicii Moldova 
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Informația 

privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr.41/2021cu privire la Raportul auditului 

performanței implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 

 

Nr. 

d/o 

Entitatea /persoana 

responsabilă 
Conținutul cerinței / recomandării 

Acțiunile întreprinse de 

către entitate 
Comentarii / concluzii 

 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

2.4. Pentru examinarea rezultatelor auditului și 

luare de atitudine, conform competențelor, cu 

aprobarea uni plan de măsuri privind remedierea 

situațiilor constatate și implementarea 

recomandărilor din Raportul de audit; 

  

  Recomandări din Raportul de audit   

 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

1.1. Perfecționarea cadrului normativ, în vederea 

clarificării și optimizării mecanismelor de 

colaborare interinstituțională la nivel de CNCDR 

(4.1.3.); 

A fost aprobată HG 

nr.172/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea  

Consiliului Național de 

Coordonare a Dezvoltării 

Regionale și Locale 

 

 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

1.2. Instituirea procedurilor privind ținerea 

evidenței integrale a tuturor investițiilor efectuate 

atât din FNDR, cât și din surse externe, oferite de 

către diverși donatori pentru realizarea 

activităților din SNDR (4.2.1.); 

Prin Legea nr.27/2022 privind 

Fondul național pentru 

dezvoltare regională și locală, 

art. 12 se creează Sistemul 

informațional pentru 

gestionarea programelor și 

proiectelor de dezvoltare 

regională și locală 

Sistemul informațional pentru 

gestionarea programelor și 

proiectelor de dezvoltare 

regională și locală reprezintă 

un sistem informațional 

automatizat în baza căruia se 

formează resursa 

informațională Registrul 

proiectelor de dezvoltare 

regională și locală, creată în 

vederea susținerii procesului 

de planificare, implementare, 

monitorizare și evaluare ex-



post a proiectelor de 

dezvoltare regională și locală. 

 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

1.3. Instituirea unor proceduri și tehnici aferente 

procesului de planificare a SNDR, în vederea 

coordonării cu donatorii externi a sumelor 

pasibile spre debursare în perioada realizării 

activităților incluse în SNDR, pentru sporirea 

previzibilității și creșterea nivelului de realizare a 

indicatorilor de performanță și de rezultat pentru 

perioada următoare de programare a SNDR 

(4.3.1.); 

SNDR 2022-2028 a fost 

aprobat prin HG 40/2022. 

Majoritatea donatorilor vin cu 

intenții de suport, inclusiv 

financiar, în procesul 

implementării SNDR. În acest 

context este dificil estimarea 

sumelor alocate de către 

donatori la etapa elaborării 

SNDR. 

Complementar, potrivit 

Regulamentului cu privire la 

planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea 

documentelor de politici 

publice, aprobat prin HG 

386/2020, la elaborarea 

strategiilor nu este necesară 

planificarea financiară. 

Pentru o mai mare sinergie, 

intenționăm să lansăm ședințe 

de coordonare cu partenerii de 

dezvoltare. 

 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

1.4. Selectarea și aprobarea în DUP a proiectelor 

investiționale în limita surselor real disponibile 

pentru realizarea acestora, cu ajustarea DUP pe 

măsura identificării unor surse financiare noi 

(4.3.2.); 

Prin HG 23/2022 a fost 

aprobat DUP 2022-2024 

În DUP 2022-2024 sunt 

incluse proiecte de dezvoltare 

regională în sumă de 912,33 

mil. lei solicitați din FNDRL. 

Conform CBTM 2022-2024 

în FNDRL sunt planificați 

anual 370 mil. lei anual pentru 

proiecte de dezvoltare 

regională. 

  1.5. Respectarea, în cazul identificării unor noi 

proiecte investiționale, a căror realizare este 

 S-a luat act de recomandare și 

va fi pusă în aplicare la etapa 



divizată pe etape, a consecutivității inițierii 

etapelor noi pe măsura realizării celor precedente, 

inclusiv finanțate din alte surse (FEN, FR, FEE), 

pentru a exclude apariția impedimentelor la 

executarea în termen a lucrărilor (4.3.2.); 

aprobării inițierii proiectelor 

respective. 

  1.6. Includerea în DUP doar a proiectelor 

investiționale de prioritate majoră pentru regiune 

și asigurarea acestora cu resurse financiare reale, 

în scopul de a exclude practica de dezafectare a 

mijloacelor financiare pentru proiectele care nu 

sunt de importanță regională majoră, dar și 

asigurarea nivelului adecvat de realizare a 

proiectelor reieșind din sursele financiare 

disponibile (4.3.4. și 4.3.6.); 

Prin HG 23/2022 a fost 

aprobat DUP 2022-2024 

Proiectele incluse în DUP 

2022-2024 au fost selectate în 

cadrul concursului lansat în 

anul 2020, respectând 

prevederile Manualului 

operațional privind modul de 

utilizare a mijloacelor 

Fondului Național pentru 

Dezvoltare Regională, aprobat 

prin Decizia CNCDR nr. 

17/20 din 04.08.2020. 
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