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Introducere

În conformitate cu prevederile Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 cu privire la Dezvoltarea Regională 
a  Republicii  Moldova  Planul  Operaţional  Regional  (în  continuare  POR)  reprezintă  planul  de 
implementare a Strategiei de dezvoltare regională, prevăzut pentru o perioadă de 3 ani. POR conţine 
programe, proiecte şi activităţi prioritare. Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 127 cu privire 
la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională a Republicii 
Moldova  şi  Anexei  nr.2  a  Regulamentului  cadru  al  Consiliului  Regional  pentru  Dezvoltare  din 
08.02.2008 Consiliul Regional pentru Dezvoltare este responsabil de aprobarea Planului Operaţional 
Regional.

Reieşind din prevederile legislaţiei în vigoare Strategia de dezvoltare regională în calitate de document 
strategic pe termen mediu a fost elaborată pentru o perioadă de 7 ani. POR în calitate de document 
operaţional este elaborat  pe termen scurt.  Din aceste considerente POR reprezintă primul ciclu de 
implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Centru, orizontul de timp 
acoperit de POR fiind perioada 2010- 2012. 

Planul  Operaţional  Regional  al  Regiunii  de  Dezvoltare  Centru  reprezintă  o  parte  componentă  a 
Strategiei  de Dezvoltare  a  Regiunii  Centru care  formează  cadrul  de implementare  a  Strategiei  de 
dezvoltare regională. Obiectivul general al POR este de a crea platforma de implementare a Strategiei 
prin ciclul de programe și activități prioritare pentru anii 2010 – 2012 prin mobilizarea capacităţilor 
actorilor regionali şi ai grupurilor de interes, încurajând angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea 
regională şi locală prin soluţionarea problemelor şi utilizarea durabilă a resurselor. 

La baza procesului de elaborare a POR au stat principiile de planificare a programelor şi activităţilor 
prioritare, care acţionează în sinergie, fiind grupate în structuri logice ce-şi au rădăcinile în Priorităţile 
şi măsurile Strategiei de Dezvoltare Regională. 

Elaborarea  POR  a  cuprins  următoarele  etape:  (i)  Etapa  de  pregătire a  prevăzut  definitivarea 
metodologiei și a structurii documentului, organizarea evenimentelor de training și ateliere de lucru 
pentru definitivarea Programelor și activitățile prioritare ale POR şi racordarea lor la Prioritățile și 
Măsurile aprobate in SDR. În conformitate cu legislația în vigoare1: în Planul Operațional se operează 
cu noțiunile  de programe,  proiecte,  activități  prioritare,  iar  în  strategie  sunt stabilite  Prioritățile  și 
Măsurile de dezvoltare regională a regiunii. Astfel, POR-ul respectiv include un şir de Programe şi 
proiecte concrete care reies şi corespund în totalitate Priorităţilor şi Măsurilor aprobate în Strategie. 
Mai mult ca atât, prin conţinutul şi esenţa lor programele reies din masurile din SDR, iar un program 
poate contribui la realizarea mai multor priorităţi ale SDR. (ii) Elaborarea POR- în urma apelului de 
propuneri  proiecte  anunţat  la  10.05.2010 – 10.06.2010 au fost  colectate  67 propuneri  de proiecte. 
Propunerile  de  proiecte  au  fost  evaluate  şi  selectate  conform  criteriilor  de  selectare  stabilite. 
Propunerile  de proiecte  au fost  în POR grupate pe programe,  racordate  la  priorităţile  şi  măsurile 
Strategiei, orientate fiind spre atingerea obiectivelor strategice şi a viziunii de dezvoltare a regiunii. 
Acțiunile  Prioritare  pot  fi  prezentate  atât  în  format  de  activități  implementate  de  ADR în scopul 
implementării cu succes a Strategiei, cât și elaborate pentru a complementa Proiectele care fac parte 
din Programe, pentru a sinergiza efortul de implementare a programelor și a obține rezultate durabile 
în implementarea programelor. Unul din scopurile principale ale procesului de elaborare a fost de a 
mobiliza capacităţile actorilor regionali şi ai grupurilor de interes, încurajând angajamentul lor de a 
contribui la dezvoltarea regională şi locală, prin expunerea necesitărilor reale şi propunerea acţiunilor 
concrete pentru soluţionarea problemelor şi utilizarea durabilă a resurselor. 

1 Articolul 1, Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova № 438 din 28.12.2006. 
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Proiectele şi activităţile prioritare incluse în POR sunt selectate în funcție de timpul de implementare 
şi valoarea proiectelor, cu o gradare în timp pe perioada termenului operaţional 2010 – 2012. În baza 
acestor  criterii,  POR  cuprinde  proiectele  care  respectă  o  consecutivitate  logică  pentru  realizarea 
viziunii de dezvoltare a regiunii. 
Planul  Operațional,  fiind  parte  componentă  a  strategiei,  conține  reiterarea  succintă  a  Viziunii 
Strategice, Priorităților și masurilor de dezvoltare aprobate (pagina 7) de către Consiliul regional de 
dezvoltare.  Nivelul  operațional  prevede  lista  Programelor  elaborate  in  scopul  implementării 
priorităților stabilite în Strategie (pagina 7). Fiecare program include proiecte și activități prioritare. 
Programele sunt prezentate fiecare în parte, cu indicarea proiectelor aprobate de consiliu, beneficiarii, 
perioada de implementare și ponderea surselor de finanțare necesare pentru implementarea cu succes a 
proiectelor  în   cauză.  De  asemenea  sunt  generalizați  indicatorii  de  produs  si  rezultat  per  fiecare 
Program. 
În cazul surselor neidentificate de finanțare, Agenția va întreprinde masuri pentru atragerea interesului 
Partenerilor  de  dezvoltare  în  scopul  acoperirii  costurilor  necesare.  Mijloacele  de  implementare  a 
fiecărui Program sunt indicate detaliat, în valoarea lor absoluta în tabelul de generalizare a surselor și 
termenilor de asimilare a mijloacelor financiare per Program.
Ultimul compartiment al POR include Cadrul Logic, care indică relaţiile logice  care se stabilesc între 
Scopul POR, Priorităţile, Programele şi Proiectele pe care le conţine, identificând şi Indicatorii  de 
realizare a Scopului, Priorităţilor şi Programelor.
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Nivelul strategic 

Viziunea de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Centru

Regiunea de Dezvoltare Centru va deveni o regiune prosperă cu o economie dezvoltată, dinamică şi diversificată, cu locuri de muncă bine 
remunerate şi o implicare activă a cetăţenilor în asigurarea bunăstării comunităţilor. Regiunea va valorifica beneficiile proximităţii de mun. 
Chişinău ca centru multifuncţional al ţării şi aşezarea geostrategică favorabilă, dezvoltându-şi o pronunţată funcţie “logistică” şi de facilitare 
a legăturilor interregionale şi internaţionale. Regiunea va oferi un mediu decent pentru viaţă şi activitate locuitorilor săi şi va deveni atractivă 
pentru vizitatori, iar valorile umane, culturale şi grija faţă de mediul înconjurător vor constitui fundamentul coeziunii sociale a comunităţii.

Prioritatea 1 Prioritatea 2 Prioritatea 3

Reabilitarea infrastructurii fizice Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în 
special în regiunile rurale.

Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a 
atractivităţii turistice.

Măsura  1.1. Reabilitarea  şi  construcţia 
reţelelor de apă, de canalizare şi a staţiilor 
de epurare
Măsura  1.2 Reabilitarea  şi  modernizarea 
reţelei  de  drumuri  existente  şi  a 
conexiunilor internaţionale
Măsura  1.3 Dezvoltarea  şi  diversificarea 
căilor de acces şi a reţelelor de comunicaţii

Măsura  2.1  Educarea  populaţiei  din mediul 
rural  în  vederea  diversificării  mijloacelor 
de  trai  şi  a  dezvoltării  afacerilor  non-
agricole.
Măsura  2.2  Consolidarea  capacităţilor 
instituţiilor de informare, de  consultanţă şi 
de susţinere
Măsura  2.3  Dezvoltarea  structurilor  de 
cooperare  în  marketing  pentru  producţia 
agricolă şi integrarea lor în clustere
Măsura  2.4  Dezvoltarea  programelor  de 
implementare a standardelor internaţionale 
de calitate şi de inofensivitate alimentară

Măsura 3.1 Promovarea practicilor favorabile 
mediului, agriculturii şi a tehnologiilor non-
poluante
Măsura  3.2.  Dezvoltarea  sistemelor  de 
management  integrat  al  deşeurilor  solide, 
inclusiv  colectarea  separată,  reciclarea  şi 
crearea poligoanelor moderne  de stocare a 
deşeurilor nereciclabile
Măsura  3.3 Diminuarea  impactului  climei 
variabile,  a degradării solurilor
Măsura 3.4 Reabilitarea edificiilor turistice si 
integrarea  lor  in  circuitele  turistice 
internaţionale
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Nivelul operaţional 

Programul 1.
Dezvoltarea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi  
canalizare

Programul 2.
Modernizarea şi amenajarea 
drumurilor regionale şi locale

Programul 3.
Eficiența 
energetică și  
energii  
regenerabile

Programul 4.
Dezvoltarea 
resurselor 
umane

Programul 5.
Dezvoltarea IMM şi  
a infrastructurii de  
afaceri

Programul 6.
Protecția mediului 
ambiant şi prevenirea 
calamităţilor  
naturale

Programul 7.
Îmbunătăţirea 
atractivităţii turistice

Programul 8.
Activităţi prioritare 
pentru 
implementarea SDR

Proiect 1.1
Asigurarea dezvoltării locale  
durabile și prevenirea 
poluării resurselor naturale 
prin reconstrucția stației de 
epurare a apelor reziduale,  
reconstrucția și extinderea 
rețelelor de apă și canalizare
Proiect 1.2
Construcția sistemului de 
aprovizionare cu apă potabilă  
și sistemelor de canalizare
Proiect 1.3
Extinderea sistemului de  
canalizare din s. Mingir
Proiect 1.4
Dezvoltarea sistemului public  
de canalizare și epurare a  
apelor uzate la nivelul  
intercomunitar
Proiect 1.5
Construcția sistemelor de 
canalizare și epurare  în  
Nisporeni (apeduct Prut-
Nisporeni)
Proiect 1.6
Sat curat prin efectuarea 
lucrărilor de construcție a 
sistemei de canalizare și  
evacuare a apelor uzate și  
conectarea la stația de 
purificare Hîncești
Proiect 1.7
Construcția rețelei de  
canalizare și reabilitare a 
stației de epurare din Bardar,  
Ruseștii Noi, Văsieni, r-nul  
Ialoveni
Proiect 1.8
Instalații de epurare și rețele  

Proiect 2. 1
Asfaltarea porțiunii de drum L 
326 M2-Clisova-Suhuluceni-
Leuseni-Verejeni
Proiect 2.2.  
Îmbunătățirea coeziunii  
infrastructurii de drumuri 
regionale R3-E581 în Regiunea 
de Dezvoltare Centru
Proiect.2.3.  
Reabilitarea drumului  
Nisporeni-Pîrlița
Proiect 2.4. 
 Colaborare regională pentru 
îmbunătățirea condițiilor  
social-economice a s. Sireți,  
Strășeni 
Proiect 2.5.   
Construcția drumului de acces 
Scoreni-Trușeni-M1 
Proiect 2.6.
Renovarea drumului M1 
Cățeleni Hîncești Călmănești  
Nisporeni și acces spre Obleni
Proiect .2.7.  
Reparația capitală a străzilor I.  
Creangă, M. Viteazul - parțial,  
Basarabia - parțial și sensul 
giratoriu din or. Ialoveni 
Proiect 2.8.
Dezvoltarea social economică 
a s. Suruceni prin construcția 
unui segment de drum care  
duce spre stadionul 
internațional AO "Fotbal club 
Sf. Gheorghe - școala de 
fotbal"
Proiect .2.9.  
Dezvoltarea social-economică 
a satelor Ciuciuleni și  

Proiect 3.1
Creșterea 
eficienței  
energetice a 
spitalului 
raional Orhei

Proiect 5.1
Centrul regional de 
afaceri și de  
perfecționarea APL-
urilor- siguranța în  
susținerea 
antreprenorilor
Proiect 5.2
Crearea centrului de 
afaceri în or.  
Telenești

Proiect 6.1.
Instalarea bateriilor 
solare la 6 instituții  
publice
Proiect.6.2. 
Crearea parcului 
agro-industrial cu 
utilizarea energieii  
regenerabile
Proiect.6.3.
 Starea ecologică,  
managementul și  
protecția bazinului 
hidrografic al rîului  
Hîrnova
Proiect.6.4. 
Salubrizarea 
localităților din 
raioanele Nisporeni,  
Strășeni și Călărași  
pentru un mediu 
curat și sănătos
 Proiect.6.5. 
Construcția  
platformelor pentru 
depozitarea 
deșeurilor solide/ 
managementul  
deșeurilor solide
Proiect.6.6.
Extinderea 
sistemului de 
management a 
deșeurilor solide și  
sistemei or.  
Șoldănești în 7  
localități din Rezina 
și Șoldănești din 
bazinul rîului Ciorna
Proiect.6.7.

Proiect 7.1. 
Dezvoltarea 
capacităților  
investiționale și de 
turizm în regiunea 
Centru
Proiect 7.2. 
Tabăra Codru- 
Odihnă și turizm 
(TACOT)
Proiect 7.3. 
Locație turistică 
curată - opțiunea 
turistului
Proiect 7.4. 
"Orheiul Vechi 2.0"- 
Dezvoltarea durabilă 
a zonei rezervației  
cultaral-naturale  
"Orheiul Vechi" prin  
creșterea 
atractivității  
turistice,  
îmbunătățirea 
condițiilor de mediu 
și a infrastructurii de 
turism
Proiect 7.5. 
Crearea condițiilor 
pentru activitățile  
turistice și  
dezvoltarea durabilă 
în localitățile 
comunei Seliște, r-
nul Orhei

Activitatea 1
Dezvoltarea 
instituţională a ADR 
şi creşterea 
capacităţilor regiunii 
Actvivitatea 2 
Dezvoltarea 
parteneriatelor  
regionale
Activitatea 3
Asigurarea ,  
monitorizării şi  
evaluării activităţilor  
organizate pe 
teritoriul RDS
Activitatea 4
Crearea bazelor de 
date şi acumularea 
materialelor suport 
pentru lansarea 
proiectelor în 
domeniile prioritare 
de dezvoltare a RDS
Activitatea 5 
Promovarea ADR,  
informare și  
comunicare intra-  și  
inter regionale
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Programul 1.
Dezvoltarea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi  
canalizare

Programul 2.
Modernizarea şi amenajarea 
drumurilor regionale şi locale

Programul 3.
Eficiența 
energetică și  
energii  
regenerabile

Programul 4.
Dezvoltarea 
resurselor 
umane

Programul 5.
Dezvoltarea IMM şi  
a infrastructurii de  
afaceri

Programul 6.
Protecția mediului 
ambiant şi prevenirea 
calamităţilor  
naturale

Programul 7.
Îmbunătăţirea 
atractivităţii turistice

Programul 8.
Activităţi prioritare 
pentru 
implementarea SDR

de canalizare din s. Horești
Proiect 1.9
Un instrument adecvat pentru 
managementul serviciilor 
publice în localitățile rurale
Proiect 1.10
Renovarea palatului de  
cultură din Ungheni
Proiect 1.11
Construcția rețelei de  
alimentare și distribuirea apei 
potabile și rețelei de 
canalizare în s. Bălțați și  
Budăi
Proiect 1.12
12000 cetățeni aprovizionați  
cu apă potabilă în 12 
localități
Proiect 1.13
Condiții social-economice 
optime pentru locuitorii s.  
Ciuciuleni prin aprovizionare 
cu apă potabilă
Proiect 1.14 
Dezvoltarea infrastructurii  
utilităţilor edilitare de 
gospodărire comunală din 
satul Peresecina, Orhei
Proiect 1.15
Aprovizionarea cu apă 
potabilă a satului Găureni
Proiect 1.17
Construcția sistemului de 
aprovizionare cu apă 
potabilă, evacuarea apelor 
uzate și purificarea lor
Proiect 1.18
Dezvoltarea de sisteme la 
nivel local/regional, în 
vederea alimentării cu apă, a 
epurării apei și canalizării
Proiect 1.19
Relansarea economică și  

Drăgușeni prin construcția 
drumului de acces 
Proiect 2.10.  
Dezvoltarea social economică 
a satului Bujor prin renovarea 
drumului L 571R33 - Bujor -  
Mirești (KM 0+00+km3+200)
Proiect 2.11. 
Renovarea drumurui Leușeni-
Pogăneșt- Hîncești
Proiect 2.12. 
 Renovarea activităților  
economice în sectorul cu 
potențial industrial regional 
prin construcția drumului cu 
acces la traseele republicane 
R3 și R34
Proiect .2.13.  
Construcția capitală a porțiunii  
de drum de 12 km pentru 7  
localități din Regiunea Centru -  
acces direct la magistrala 
națională
Proiect.2.14.  
Reparația drumului din str. I.  
Creangă și str. Stomat
Proiect.2.15.  
Îmbunătățirea  infrastructurii  
de transport regional 
localităților Mereni, Chirca,  
prin repararea porțiunii de  
drum cu acces la drumul  
internațional Chișinău-Odesa
Proiect.2.16.  
Dezvoltarea oportunităților  
investiționale în s. Puhăceni,  
prin conectarea localității la 
drumul național
 Proiect.2.17.  
Construcția trotuarelor
Proiect.2.18.  
Dezvoltarea social-economică 
a satului prin renovarea 

 Managemntul 
deșeurilor menajere  
în localitățile 
Telenești și Sîngerei
Proiect.6.8 
Crearea sistemelor 
de management 
integrat a deșeurilor  
menajere pentru  8  
localități
Proiect.6.9. 
Construcția  
poligonului modern 
de depozitare a  
deșeurilor solide
Proiect.6.10.
Dezvoltarea 
sistemului de 
management integrat 
al deșeurilor solide,  
inclusiv colectarea 
separată, reciclare,  
poligoane
Proiect.6.11. 
Un mediu salubru 
pentru o dezvoltarea 
regională durabilă
Proiect.6.12.
Un mediu curat prin 
crearea unui sistem 
durabil al  
managementului  
deșeurilor 
Proiect.6.13. 
Dezvoltarea 
sistemului de 
management integrat 
al deșeurilor solide 
al bazinului fluviilor  
Sagala și Cogîlnic
Proiect.6.14.
Crearea sistemului 
de management al  
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Programul 1.
Dezvoltarea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi  
canalizare

Programul 2.
Modernizarea şi amenajarea 
drumurilor regionale şi locale

Programul 3.
Eficiența 
energetică și  
energii  
regenerabile

Programul 4.
Dezvoltarea 
resurselor 
umane

Programul 5.
Dezvoltarea IMM şi  
a infrastructurii de  
afaceri

Programul 6.
Protecția mediului 
ambiant şi prevenirea 
calamităţilor  
naturale

Programul 7.
Îmbunătăţirea 
atractivităţii turistice

Programul 8.
Activităţi prioritare 
pentru 
implementarea SDR

îmbunătățirea condițiilor de 
viață a locuitorilor s.  
Boghiceni prin construcția  
apeductului și sistemelor de 
evacuare a apelor uzate
Proiect 1.20
Extinderea sistemelor de  
alimentare cu apă din izvorul  
Jeloboc
Proiect 1.21
Reabilitarea rețelelor de apă 
în strada Zorilor și Teilor
Proiect 1.22
Constructia apeductului in 
Botnarestii Noi
Proiect 1.23
Achiziționare de unități de 
tehnică și utilaj

drumului deșeurilor solide în  
regiunea de 
dezvoltare Centru
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Programe şi proiecte 
Programul 1. Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare

Proiecte 

Proiecte
Responsabil 

implementare

Finanţare, %

Amplasare/beneficiari
Perioada de 

implementareFNDR Proprie Donator
Surse 

neidentificate

P
ro

gr
am

ul
 1 P.1.1.Asigurarea dezvoltării locale 

durabile și prevenirea poluării 
resurselor naturale prin reconstrucția 
stației de epurare a apelor reziduale, 
reconstrucția și extinderea rețelelor de 
apă și canalizare

ADR Centru
92% Calarasi

P.1.2.Construcția sistemului de 
aprovizionare cu apă potabilă și 
sistemelor de canalizare

ADR Centru 99.03% Negrea, Hincesti

P.1.3.Extinderea sistemului de 
canalizare din s. Mingir ADR Centru 95% Hincesti, Mingir

P.1.4. Dezvoltarea sistemului public 
de canalizare și epurare a apelor uzate 
la nivelul intercomunitar

ADR Centru 96.50% Telenesti

P.1.5. Construcția sistemelor de 
canalizare și epurare  în Nisporeni 
(apeduct Prut-Nisporeni)

ADR Centru 100% Nisporeni

P.1.6. Sat curat prin efectuarea 
lucrărilor de construcție a sistemei de 
canalizare și evacuare a apelor uzate și 
conectarea la stația de purificare 
Hîncești

ADR Centru 96.70% Bozieni, Hincesti

P.1.7. Construcția rețelei de canalizare 
și reabilitare a stației de epurare din 
Bardar, Ruseștii Noi, Văsieni, r-nul 
Ialoveni

ADR Centru 94% Bardar, Ialoveni

P.1.8. Instalații de epurare și rețele de 
canalizare din s. Horești

ADR Centru 97% Horesti, Ialoveni
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P.1.9. Un instrument adecvat pentru 
managementul serviciilor publice în 
localitățile rurale

ADR Centru 100% Criuleni, Magdacesti

P.1.10. Renovarea palatului de cultură 
din Ungheni ADR Centru 22.19% Ungheni

P.1.11. Construcția rețelei de 
alimentare și distribuirea apei potabile 
și rețelei de canalizare în s. Bălțați și 
Budăi

ADR Centru 91% Tipala, Ialoveni

P.1.12. 12000 cetățeni aprovizionați 
cu apă potabilă în 12 localități ADR Centru 85% Manoilesti, Ungheni

P.1.13. Condiții social-economice 
optime pentru locuitorii s. Ciuciuleni 
prin aprovizionare cu apă potabilă

ADR Centru 98.37% Ciuciuleni, Hincesti

P.1.14. Dezvoltarea infrastructurii 
utilităţilor edilitare de gospodărire 
comunală din satul Peresecina, Orhei

ADR Centru 100% Peresecina, Orhei

P.1.15. Aprovizionarea cu apă potabilă 
a satului Găureni ADR Centru 65% Zimbreni, Ialoveni

P.1.16. Reabilitarea rețelelor de apă și 
construirea rețelelor de canalizare în 
str. Fediko

ADR Centru 92.73% Orhei

P.1.17. Construcția sistemului de 
aprovizionare cu apă potabilă, 
evacuarea apelor uzate și purificarea 
lor

ADR Centru 97% Sarata Galbena, Hincesti

P.1.18. Dezvoltarea de sisteme la nivel 
local/regional, în vederea alimentării 
cu apă, a epurării apei și canalizării

ADR Centru 100% Braviceni, Orhei
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P.1.19. Relansarea economică și 
îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor s. Boghiceni prin 
construcția apeductului și sistemelor 
de evacuare a apelor uzate

ADR Centru 97.30% Boghiceni, Hincesti

P.1.20. Extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă din izvorul Jeloboc ADR Centru 100% Orhei

P.1.21. Reabilitarea rețelelor de apă în 
strada Zorilor și Teilor ADR Centru 92.80% Orhei

P.1.22. Constructia apeductului in 
Botnarestii Noi ADR Centru 92.30% Chirca, Anenii Noi

P.1.23. Achiziționarea de tehnică și 
utilaj ADR Centru 94.68% Țînțăreni, Anenii Noi

A1.1.  Campanie de sensibilizare 
privind beneficiile conectării la 
sisteme organizate de apă şi canalizare

ADR
100%
(GTZ)

Locuitorii comunităților  
selectate

2010-2012

A1.2. Informarea cetăţenilor şi  APL 
despre tehnologii,      modele de 
organizare şi gestionare a serviciului 
de apă şi canalizare

ADR 100%
(GTZ)

Cetăţenii, APL de nivelul I  
si II din comunităţile  

selectate
2010-2012

A1.3.  Dezvoltarea capacităților 
prestatorilor de servicii în 
managemntul eficient al 
întreprinderilor

ADR 100%
(GTZ)

Prestatorii de servicii din 
comunităţile selectate

2010-2012

A1.3…Organizarea unor cercetări 
preliminare la nivelul regional pentru 
identificarea situației curente la 
capitolul apă/canalizare și includerea 
lor în bază de date

ADR
100%
GTZ

RDC
2011

Proiect 1.1
Indicatori de 
produs

• staţie de epurare cu capacitatea de 1400m3/zi
• 400m de reţea de aprovizionare cu apă potabilă
• 2452m de reţea de canalizare
• Cu 50% mai multe contracte încheiate

Indicatori de 
rezultat

• Servicii calitative de apă şi canalizare oferite agenţilor economici şi populaţiei oraşului Călăraşi şi comunei Tuzara
• Îmbunătăţirea mediului rîului Bîc de la izvor pînă la revărsare, raioanele Călăraşi, Străşeni, Anenii-Noi
• Creşterea indicilor de sănătate a populaţiei din raioanele Călăraşi, Străşeni şi Anenii-Noi
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Proiect 1.2
Indicatori de 
produs

• Reaparația unei fîntîni arteziene cu pompă ЭЦВ-6-6,5-185
• Staţie de potabilizare tip AQUAECO,
• Rezervoare de oţel  2 x 250 m3,
• Apeduct d=75mm, L=3261 m; d= 63,L= 594m; d=50mm, L= 566m; d= 40mm, L= 478m; d=32mm, L= 492m. Total 5393m.
• Canalizaţie d=160mm, L= 1536m;
• Staţie de pompare a apelor uzate cu pompe tip VILO
• Colector de ape uzate sub presiune d =75-90 L= 930m

O organizaţie municipală comunală înzestrată cu utilaj şi instruită

Indicatori de 
rezultat

• În urma realizării proiectului în satul vechi Negrea se va construi unsistem de aprovizionare cu apă potabilă înzestrată cu staţie de 
potabilizare şi rezervor de apă cu un volum de 2 x 250 m3 de apă.

• În urma realizării proiectului se vor construi la fel un sistem de canalizaţie cu o staţie de pompare automată.
• Prin proiect se va constitui o întreprindere municipală comunală

Proiect 1.3
Indicatori de 
produs

Reţea de canalizare extinsă la nivelul comunei.

Indicatori de 
rezultat

• Accesul a 695 gospodării şi 12 întreprinderi locale la serviciile de canalizare.

Proiect 1.4
Indicatori de 
produs

• Renovarea şi modernizarea staţiei de pompare B din oraşul Teleneşti
• Renovarea şi modernizarea staţiei de pompare C din oraşul Teleneşti
• Reconstrucţia colectorului de presiune cu o lungime de 400 metri
• Elaborarea proiectului tehnic pentru extinderea sistemului de canalizare in oraşul Teleneşti şi satele Muhalaşa, Mihalaşa Nouă şi Ineşti
• Crearea serviciului de lichidare a avariilor în cadrul ÎM DP Apă Canal Teleneşti
• Elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor comunitare de canalizare şi epurare a apelor uzate

Indicatori de 
rezultat

• Modernizat sistemul public de canalizare şi epurare a apelor uzate din oraşul Teleneşti cu o lungime a reţelelor de canalizare de 400 
metri şi renovate două staţii de pompare

• Îmbunătăţit managementul serviciilor publice de canalizare prestat pentru 3900  clienţi şi 7400 potenţiali clienţi   
• Create condiţii pentru derularea proiectelor de investiţii de extindere a sistemului de canalizare în satele Ineşti, Mihalaşa, Mihalaşa 

Nouă şi 4 microraioane ale oraşului Teleneşti cu o populaţie de circa 7 400 locuitori
• Reduse poluarea rîului Ciulucul Mic pe o lungime de 11 km (pînă la scurgerea în rîul Răut)şi a terenurilor pe o suprafaţă de 10 

hectare
Proiect 1.5
Indicatori de 
produs

• elaborarea lucrarilor de proiectare si expertizare pentru reabilitarea si construirea sistemele comunale de canalizare

Indicatori de 
rezultat

• reabilitarea si construirea sistemele comunale de canalizare
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Proiect 1.6
Indicatori de 
produs

• Reţele gravitaţionale- Ø 160-5707,4 m
• Ø 200-1170,2 m
• Reţele sub presiune-  
• KP1 – Ø 75-836,6 m
• KP2 – Ø 75-1206,0 m
• KP3 – Ø 110-4610,0 m
• Două staţii de pompare: SP1, SP2, SPP –staţie de pompare principală

Indicatori de 
rezultat

• În urma realizării proiectului în satul Bozieni se va construi un sistem de canalizare şi evacuare a apelor uzate  în lungime de 13.53 
km, conectat la staţia de purificare din or. Hînceşti . Se va îmbunătăţi situaţia sanitar-ecologică în sat, condiţiile de trai al locuitorilor 
va fi la un nivel mai înalt şi va spori atractivitatea localităţii din partea investitorilor străini, fiind un sat gazificat, conectat la 
conducta de apă şi canilizare.

Proiect 1.7
Indicatori de 
produs

• echipă de proiect creată
• 18 rapoarte de activități a membrilor echipei de proiect
• 1 proiect tehnic elaborat și avizat 
• 1 curs de instruire de 5 zile desfășurat
• articole Mass media elaborate și publicate
• 2,5 milioane Lei colectați ca co-finanțare
• 50 km de sistem de canalizare construit

Indicatori de 
rezultat

• Infrastructură modernă de canalizare
• Acces la canalizare
• Dezvoltare economică pentru 3 sate 
• Sănătate mai bună și speranță de viață mai mare
• Creșterea capacităților de administrare și management a Întreprinderii Municipale
• Creșterea calității vieții pentru populația locală

Proiect 1.8
Indicatori de 
produs

• Reţele de canalizare reabilitate şi extinse cu L-1341m.l.
• Staţie de epurare a apelor reziduale construită –1 buc.
• 2 obiecte sociale şi 40 case individuale conectate la reţelele de canalizare reabilitate şi extinse.

Indicatori de 
rezultat

• Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de trai a 1200 locuitori. Micşorarea morbidităţii de diverse boli provocate de poluare cu ape 
reziduale.

• Diminuarea poluării solului şi  mediului în s. Horeşti şi în zonele de a lungul r. Botna mai jos de s. Horeşti.
Proiect 1.9
Indicatori de 
produs

•
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Indicatori de 
rezultat

• În rezultatul implementării  proiectului circa  25726,5    de locuitori vor avea acces confortabil la drumul republican Chişinău-
Hînceşti–Cimişlia-Basarabeasca  R3, şi R34. Se va majora considerabil atractivitatea investiţională a localităţile şi nivelul de trai a 
populaţiei.

Proiect 1.10
Indicatori de 
produs

• Sistem de apeductul şi canalizarea ale Palatului de Cultură reabilitate 

Indicatori de 
rezultat

• Se vor îmbunătăţi substanţial serviciile culturale prestate:
• Va creşte numărul de activităţi şi servicii culturale prestate: 
• Imaginea oraşului şi raionului Ungheni va fi promovată la nivel naţional şi internaţional  de talentele cultivate prin serviciile 

culturale  prestate de Palatul de Cultură

Proiect 1.11
Indicatori de 
produs

• 5,343 km distribuire cu apă potabilă şi canalizare construit în s. Budăi
• 7,636 km în s. Balţaţ de apeduct şi canalizare
• Conectarea la apeduct 450 de gospodării , 8 agenţi economici.
• Aprovizioanare cu apă potabilă şi canalizare 850 persoane, 

Indicatori de 
rezultat

• sisteme de alimentării cu apă potabilă şi canalizare;
• îmbunătăţirea accesului la conectarea reţelii de apă potabile şi canalizare a gospodăriilor, agenţilor economici şi instituţiilor publice 

din satele Balţaţi şi Budăi;
• îmbunătăţirea  infrastructirii  sociale:  îmbunătăţirea  stării  sanitare  a  populaţiei;  micşorarea  morbilităţii;  soluţionarea  problemelor 

sanitaro – ecologică

Proiect 1.12
Indicatori de 
produs

• 1 echipă de proiect creată
• 24 rapoarte de activități a membrilor echipei de proiect
• 1 proiect tehnic elaborat și avizat 
• Întreprinderi Municipale înregistrate,
• 1 curs de instruire de 5 zile desfășurat
• 10 articole Mass media elaborate și publicate
• 3,5 milioane Lei colectați ca co-finanțare
• 22,1 km de apeduct construit

Indicatori de 
rezultat

• Infrastructură modernă de aprovizionare cu apă potabilă
• Acces la apă potabilă
• Crearea de noi locuri de muncă
• Dezvoltare economică pentru 12 sate 
• Sănătate mai bună și speranță de viață mai mare
• Creșterea capacităților de administrare și management a Întreprinderilor Municipale
• Creșterea calității vieții pentru populația locală
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Proiect 1.13
Indicatori de 
produs

• Realizarea  proiectului  constitue  construcţia  unei  sonde,  unui  sistem de  drenaj,  staţie  de  pompare  a  apei  în  sistemă,  staţie  de 
potabilizare, patru rezervoare, apeduct - 16474 m. Constituirea întreprinderii comunale.

Indicatori de 
rezultat

• Construcţia unui apeduct modern, centralizat cu posibilitatea extinderii în zonă (comuna Bobeica). 
• Motivarea investorilor pentru formarea unei zone turistice locale.

Proiect 1.14
Indicatori de 
produs

• 8 818 metri de reţele construite, conectate la sursa de captare a apei şi date în exploatare
• 400 gospodării casnice conectate la sursa de alimentare cu apă
• Misiunea AUA revizuită, structura organizatorică şi deciziile luate evaluate
• Metodologia de calculare a tarifelor pentru consumul de apă potabilă elaborată şi aprobată
• Baza de date electronică a membrilor AUA elaborată şi aprobată
• Regulamentele subdiviziunilor interioare a AUA existente, 

Indicatori de 
rezultat

• Număr crescut de gospodării casnice conectate la reţeaua de aprovizionare cu apă
• Număr crescut de gospodării casnice conectate la reţeaua de canalizare
• Nivel de poluare redus a apelor reziduale din localitate
• Corespunderea misiunii AUA cu categoria serviciilor/lucrărilor efectuate, compatibilitatea strcturii interioare cu misiunea instituţiei.
• Situaţii de conduită formale şi informale însoţite de proceduri şi termene reglementate
• Misiune, funcţii, sarcini şi împuterniciri reconfigurate.

Proiect 1.15
Indicatori de 
produs

•

Indicatori de 
rezultat

•

Proiect 1.16
Indicatori de 
produs

• Alimentare cu apă potabilă şi asigurarea accesului la sistemul centralizat de canalizare

Indicatori de 
rezultat

• Conectarea a 64 case la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare

Proiect 1.17
Indicatori de 
produs

• Două sonde forate cu adîncimea a cîte 350 m fiecare
• o staţie de potabilizare cu capacitatea de 1200 m³/24 ore
• două rezrvoare cu capacitatea de 600 m³ fiecare
• reţea de apeductcu lungimea de  42 km,
• reţea de canalizare – cu lungimea de 15,5 km,
• o  staţie de purificare cu capacitatea de 260 m³/24 ore, 
• două staţii de pompare a apelor uzate,
• 4 staţii de transformare a energiei electrice.
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Indicatori de 
rezultat

• În urma realizării proiectului satul Sărata Galbenă  va beneficia de un sistem de aprovizionare cu apă potabilă înzestrat cu o staţie de 
potabilizare şi sistem ecologic de evacuare a apelor uzate, două rezervoare de apă, vor fi forate două sonde de apă, va fi reabilitată 
staţia de purificare a apelor menajere, vor fi instalate 4 staţii de transformare a energiei electrice şi două staţii de pompare a apelor 
uzate. Astfel se vor îmbunătăţi condiţiile de trai ale locuitorilor şi va creşte atractivitatea investiţională în domeniul turismului.

Proiect 1.18
Indicatori de 
produs

• sate cu sistem de canalizare modern;
• lungime a reţelei de canalizare de circa 20 km;
• noua sursă de apă pentru irigare;
• Noi locuri de munca în cadrul gospodăriei comunale, gestionară a sistemului de canalizare.
• canalizare modernizată racordat la o staţie de epurare, atit de necesare locuitorilor localitaţii Brăviceni.

Indicatori de 
rezultat

•  racordarea la sistemul de canalizare a 1350 gospodării, 25 agenţi economici, 15 instituţii publice, 
• obţinerea unei noi surse de apă pentru irigare, 
• reducerea poluării solurilor şi apelor freatice din regiune. 

Proiect 1.19
Indicatori de 
produs

• sistem de aprovizionare cu apă potabilă
• sistem de canalizare 
• sistem epurare a apelor reziduale.

Indicatori de 
rezultat

conductă centrală a sistemului de apă cu lungimea de 10000 m, sistem de ramificare prin gospodării de 10000m, conductă centrală 
de canalizare de 6000 m, sistemul de canalizare cu ramificarea prin gospodării de 12000m, staţie de purificare cu o capacitate nu mai 
mică de 200-250m cub/24 ore, o întreprindere municipală comunală.

Costuri

Denumirea proiectului
Valoarea [000 lei]

2010 2011 2012 Total
P.1.1.Asigurarea dezvoltării locale durabile și prevenirea poluării resurselor naturale prin reconstrucția stației 
de epurare a apelor reziduale, reconstrucția și extinderea rețelelor de apă și canalizare

Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
27 252,525 

P.1.2.Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă și sistemelor de canalizare
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
4 597,920 

P.1.3.Extinderea sistemului de canalizare din s. Mingir
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

9 079,075

P.1.4. Dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivelul intercomunitar 4 300,000
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Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate
P.1.5. Construcția sistemelor de canalizare și epurare  în Nisporeni (apeduct Prut-Nisporeni)

Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
3 188,350 

P.1.6. Sat curat prin efectuarea lucrărilor de construcție a sistemei de canalizare și evacuare a apelor uzate și 
conectarea la stația de purificare Hîncești

Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
6 030,774 

P.1.7. Construcția rețelei de canalizare și reabilitare a stației de epurare din Bardar, Ruseștii Noi, Văsieni, r-nul 
Ialoveni

Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
42 500,000 

P.1.8. Instalații de epurare și rețele de canalizare din s. Horești
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
2 780,185 

P.1.9. Un instrument adecvat pentru managementul serviciilor publice în localitățile rurale
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
46 539,243 

P.1.10. Renovarea palatului de cultură din Ungheni
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
4 638,124 

P.1.11. Construcția rețelei de alimentare și distribuirea apei potabile și rețelei de canalizare în s. Bălțați și 
Budăi

Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

978,200

P.1.12. 12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

19 628,910
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P.1.13. Condiții social-economice optime pentru locuitorii s. Ciuciuleni prin aprovizionare cu apă potabilă
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

13 936,038

P.1.14. Dezvoltarea infrastructurii utilităţilor edilitare de gospodărire comunală din satul Peresecina, Orhei
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
4 736,397 

P.1.15. Aprovizionarea cu apă potabilă a satului Găureni
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
861,830 

P.1.16. Reabilitarea rețelelor de apă și construirea rețelelor de canalizare în str. Fediko
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
735,609 

P.1.17. Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă, evacuarea apelor uzate și purificarea lor
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
47 044,971 

P.1.18. Dezvoltarea de sisteme la nivel local/regional, în vederea alimentării cu apă, a epurării apei și 
canalizării

Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
4 989,745 

P.1.19. Relansarea economică și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor s. Boghiceni prin construcția 
apeductului și sistemelor de evacuare a apelor uzate

Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
17 648,649 

P.1.20. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă din izvorul Jeloboc
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
3 238,732 

P.1.21. Reabilitarea rețelelor de apă în strada Zorilor și Teilor
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
198,227 
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P.1.22. Constructia apeductului in Botnarestii Noi
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
1 200,000 

P.1.23. Achiziționarea de unități de tehnică și utilaj
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

1 090,000

A1.1.  Campanie de sensibilizare privind beneficiile conectării la sisteme organizate de apă şi canalizare
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate
GTZ

A1.2. Informarea cetăţenilor şi  APL despre tehnologii,      modele de  organizare şi gestionare a serviciului de 
apă şi canalizare

Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

GTZ

A1.3.  Dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii în managemntul eficient al întreprinderilor
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

GTZ

Total 23 proiecte

Programul 2. Modernizarea și amenjarea drumurilor regionale și locale
Proiecte

Proiecte
Responsabil 

implementare

Finanţare, %

Amplasare/beneficiari
Perioada de 

implementareFNDR Proprie Donator
Surse 

neidentificate

P
ro

gr
am

 2
.

P.2.1. Asfaltarea porțiunii de 
drum L 326 M2-Clisova-
Suhuluceni-Leuseni-Verejeni

ADR Centru
34,78%

Orhei

P.2.2.  Îmbunătățirea coeziunii 
infrastructurii de drumuri 
regionale R3-E581 în Regiunea 
de Dezvoltare Centru

ADR Centru 100% Ialoveni
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P.2.3.  Reabilitarea drumului 
Nisporeni-Pîrlița ADR Centru 100% Nisporeni

P.2.4.  Colaborare regională 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
social-economice a s. Sireți, 
Strășeni

ADR Centru 96% Sireti, Straseni

P.2.5.  Construcția drumului de 
acces Scoreni-Trușeni-M1 ADR Centru 100% Scoreni, Straseni

P.2.6.  Renovarea drumului M1 
Cățeleni Hîncești Călmănești 
Nisporeni și acces spre Obleni

ADR Centru 100% Hincesti, Cateleni

P.2.7.  Reparația capitală a 
străzilor I. Creangă, M. Viteazul 
- parțial, Basarabia - parțial și 
sensul giratoriu din or. Ialoveni 

ADR Centru 28,22% Ialoveni

P.2.8.  Dezvoltarea social 
economică a s. Suruceni prin 
construcția unui segment de 
drum care duce spre stadionul 
internațional AO "Fotbal club Sf. 
Gheorghe - școala de fotbal"

ADR Centru 88% Suruceni, Ialoveni

P.2.9.  Dezvoltarea social-
economică asatelor Ciuciuleni și 
Drăgușeni prin construcția 
drumului de acces 

ADR Centru 97,60% Ciuciuleni, Hincesti

P.2.10.  Dezvoltarea social 
economică a satului Bujor prin 
renovarea drumului L 571R33 - 
Bujor - Mirești (KM 
0+00+km3+200)

ADR Centru 100% Hincesti, Bujor

P.2.11.  Renovarea drumului 
Leușeni-Pogănești-Hîncești

ADR Centru 97,87% Hîncești

P.2.12.  Renovarea activităților 
economice în sectorul cu 
potențial industrial regional prin 
construcția drumului cu acces la 
traseele republicane R3 și R34

ADR Centru 100% Hincesti
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P.2.13.  Construcția capitală a 
porțiunii de drum de 12 km 
pentru 7 localități din Regiunea 
Centru - acces direct la 
magistrala națională

ADR Centru 98,61% Rezeni, Ialoveni

P.2.14.  Reparația drumului din 
str. I. Creangă și str. Stomat

ADR Centru 85% Loganesti, Hincesti

P.2.15.  Îmbunătățirea 
infrastructurii de transport 
regional localităților Mereni, 
Chirca, prin repararea porțiunii 
de drum cu acces la drumul 
internațional Chișinău-Odesa

ADR Centru 85% Merenii Noi, Anenii Noi

P.2.16.  Dezvoltarea 
oportunităților investiționale în s. 
Puhăceni, prin conectarea 
localității la drumul național 

ADR Centru 100% Puhaceni, Hincesti

P.2.17.  Construcția trotuarelor
ADR Centru 99,96% Hincesti, Caracui

P.2.18.  Dezvoltarea social-
economică a satului prin 
renovarea drumului

ADR Centru 100% Mereni, Anenii Noi

A.2.1.  Organizarea  unor studii 
şi cercetări la nivelul regional 
pentru identificarea situaţiei 
curente la capitolul  drumuri 
locale

ADR (5%) RDC 2012

Proiect 2.1
Indicatori de 
produs

• 9, 02 km drum reabilitat,  
• podeţ reconstruit.

Indicatori de 
rezultat

• Cresterea atractivităţii zonei pentru investitori .
• Nivel de trai îmbunătăţit al locuitorilor  din regiune.
• Condiţii îmbunătăţite de deplasare.
• Întreprinderi noi create.
• Mediu de afaceri îmbunătăţit.
• Transport asigurat de călători şi mărfuri. 
• Scăderea numărului de accidente cu cel puţin 60% pe porţiunea dată.
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Proiect 2.2
Indicatori de 
produs

• caiete de sarcini , 
• 6 contracte de procurări semnate ; 
• 4,57 km de drum nou construit, 
• un certificat de calitate şi un act de recepţie a lucrărilor realizate.
• ;18,4 km de drum raional modernizat , 
• un modul de instruire elaborat, un curs de instruire organizat, 
• 12 mape pentru participanţi elaborate, un autograder, un act de recepţie întocmit ; 
• 2comunicate de presă, 
• 4 publicaţii media, 
• un videomaterial elaborat, 
• 200 CD/DVDuri multiplicate , 
• 1000 pliante publicate

Indicatori de 
rezultat

• 4.570 km drum local modernizat(Ulmu - E581),18,4 km drum raional reconstruit(L464); distanţa spre mun. Chişinău cu 17 km mai putin; 1 
autograder  achiziţionat;creată  o  legătura  între  2  drumuri  naţionale  R3  şi  E581;  4  autorităţi  publice  locale  instruite  în  gestionarea 
infrastructurii de transport; 30 de participanţi la Conferinţa de presă 

Proiect 2.3
Indicatori de 
produs

• 1 Proiect tehnic realizat; 
• 41,4 km de drum reabilitat;
• 120 locuri de munca directe create pe perioada implementării proiectului.

Indicatori de 
rezultat

• Infrastructură rutieră de importanţă regională reabilitată pe drumul L390 Pârliţa – Nisporeni; 
• Semnalizarea rutieră;
• Alternativa mai scurta pentru accesul la or. Nisporeni, Ungheni, Făleşti, Bălţi şi punctul de trecere a frontierei Sculeni; 
• Locuri de munca indirecte create; 
• Materiale de promovare a proiectului.

Proiect 2.4
Indicatori de 
produs

Drumul Sireţi- Roşcani- Străşeni renovat şi anume:
• 1,8 km de drum reparat capital
• 254m de drum – plombare gropi
• Pod peste r. Roşcani renovat
• brosura cu descrierea experientei pozitive elaborata si editata (300 ex)

Indicatori de 
rezultat

• Conexiune îmbunătăţită între localităţile din regiune Sireţi – Roşcani-  Străşeni
• Securitatea rutieră majorată
• Servicii de transport îmbunătăţite
• Mecanizm de cooperare locală şi regională creat în scopul dezvoltării regiunii
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Proiect 2.5
Indicatori de 
produs

Produsul acestui proiect este drumul de acces Scoreni – Trușeni – M1 construit în varianta albă. Acest drum construit în varianta albă v-a 
fi cel mai bun stimul pentru fortificarea eforturilor locale și a celor naționale pentru a găsi fondurile necesare și de a transforma acest 
drum în unul asfaltat și finisat. 
În rezultatul implementării proiectului circa 6000     de locuitori vor avea acces confortabil la drumul naţional M1(Chişinău-Leuşeni), 
punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa.Se va majora considerabil  atractivitatea investiţională a localităţile şi nivelul de trai a 
populaţiei.

Indicatori de 
rezultat

• Asigurarea legăturii mai uşoare a localităţilor cu or. Chişinău..
• Stoparea plecării tineretului. 
• Reducerea costului producţiei agricole la transportare.
• Asigurarea unui trafic de siguranţa și confort.
• Scăderea costurilor consumului de carburanţi și a uzurii mijloacelor de transport.

Proiect 2.6
Indicatori de 
produs

• Pe o lungime de 13,5km drumul se repară.În volumul reparaţiei întră:
• 81000 m2 de asfalt turnat pe partea carosabilă;
• paiprezece  podeţe noi;
• 20050 m2 de acostamente consolidate;
• 6950 m de trotuare prin localităţi;
• 25 de drumuri laterale consolidate;
• 231 întrări în ogrăzi;

Indicatori de 
rezultat

În rezultatul implementării proiectului circa 6000     de locuitori vor avea acces confortabil la drumul naţional M1(Chişinău-Leuşeni), 
punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa.Se va majora considerabil  atractivitatea investiţională a localităţile şi nivelul de trai a 
populaţiei.

Proiect 2.7
Indicatori de 
produs

Reparaţia capitală sensul giratoriului

Indicatori de 
rezultat

Colectarea apelor subterane, a apelor pluviale şi direcţionarea lor  prin canalul de scurgere în rîul Işnovăţ în scopul asigurării securităţii 
mijloacelor de transport şi pietonilor

Proiect 2.8
Indicatori de 
produs

1 km. de drum in variantă asfaltată şi dotat cu canale de scurgere v-a fi construit 

Indicatori de 
rezultat

1 km de drum din s. Suruceni care duce spre terenul de fotbal internaţional va fi construit în variantă asfaltată şi dotat cu canale de 
scurgere
Asociaţia  Obştească „ Fotbal Club Sfîntul Gheorghe -şcoala  de   fotbal” va avea conditii îmbunătăţite accesare a terenului de fotbal
condiţiile infrastructurale de desfăşurare a meciurilor de fotbal în Republica Moldova vor fi îmbunătăţite
imaginea satului Suruceni şi atractivitatea turistică va spori
2870 cetăţeni din s. Suruceni vor beneficia de condiţii mai bune de trai
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Proiect 2.9
Indicatori de 
produs

Drumul de acces Ciuciuleni-Drăguşeni.d/a R44 (Călăraşi-Lozova-Hînceşti)  construit pe o lungime  de 1700 m;
Autogreider  procurat şi instituit serviciul de  întreţinere  a drumurilor şi a  construcţiilor inginereşti aferente, în cadrul Întreprinderii 
Comunale;
Editată broşura „Bunele practici-Cheia succesului”. 

Indicatori de 
rezultat

peste 8 mii cetăţeni şi vizitatori vor avea acces la  traseul naţional d/a R 44 (Călăraşi-Lozova-Hînceşti), drum de intersecţie 
aAutomagistralei Internaţionale „Poltava”;
se va  îmbunătăţi nivelul de trai al sătenilor cu sporirea implicării lor active în soluţionarea problemelor locale; 
se va majora atractivitatea investiţională;

Proiect 2.10
Indicatori de 
produs

1,5 km de drum renovat, reparaţia a 3 podeţe, amenajarea şi readucerea la profil  a 4200 m 2 de acostamente, sădirea a 300 arbori şi 
arbuşti pe fîşia de protecţie a drumului.
Reducerea timpului de deplasare, prin renovarea a 1,5 km de drum. Accesul populaţiei din satele învecinate la piaţa autorizată situată în 
centrul satului Bujor. Ridicare nivelului de trai a populaţiei.
Asigurarea durabilităţii  a200 case ale oamenilor prin excluderea riscului de vibraţie a terenului în timpul deplasării transportului auto pe 
acest drum. Micşorarea poluării aerului prin sădirea a 300 arbori pe terenul aferent drumului.  Amenajarea a 3 podeţe elimină riscul 
inundaţiilor caselor alăturate drumului. Deplasarea comodă a pietonilor.

Indicatori de 
rezultat

În urma acţiunii se va renova 1,5 km de drum local cu toate construcţiile ingenereşti, rigole de evacuarea apelor, 3 podurişi podeţe, 
drumuri laterale, infrastructura de informaţie rutieră, nivelarea acostamentelor, sădirea a circa 300 arbori şi arbuşti.
Pe drumul   L571 R33-Bujor-Mireşti(km 0+00-km3+200)  sînt situate direct trei localităţi-satele Bujor, Mireşti, Chetroşeni, precum şi 
satele învecinate din raionul Nisporeni.
Cel mai important  e că se v-a îmbunătăţi considerabil traficul, se v-a micşora timpul de deplasare pănă la cel mai îndepărtat punct.
La renovarea drumului îşi vor da contribuţia  financiară şi în natură toţi locuitorii satului. În aşa fel simţul apartenenşei acestui drum 
fiecărui cetăţan va majora cu mult grija fiecărui pentru păstrarea lui. Drumul  L571 R33-Bujor-Mireşti(km 0+00-km3+200)   devine o 
proprietate comunală .Pentru îngrijirea lui prin acest proiect se vor constitui sectoare de expluataţie. 

Proiect 2.11
Indicatori de 
produs

1.Pe o lungime de 17,5km drumul se repară.În volumul reparaţiei întră:
105000 m2 de asfalt turnat pe partea carosabilă;
patru poduri şi 32 de podeţe reparate;
70000 m2 de acostamente consolidate;
11000 m de trotuare prin localităţi;
38 de drumuri laterale consolidate;
514 întrări în ogrăzi;
2.Se curăţă 25 km de canale de desecare aflate în gestiunea APL.

Indicatori de 
rezultat

În rezultatul implementării proiectului circa      de locuitori vor avea acces confortabil la drumul naţional M1(Chişinău-Leuşeni), punctul 
de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa.Se va majora considerabil atractivitatea investiţională a localităţile şi nivelul de trai a populaţiei.

Proiect 2.12
Indicatori de 
produs

12 KM DE DRUM
Se amenajază o zonă verde de recreare pentru locuitorii oraşului.
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Indicatori de 
rezultat

În rezultatul  implementării  proiectului  circa  17000   de locuitori  a or. Hîncesti  şi peste 450 de agenti  economici,  vor avea acces 
confortabil la drumurile magistrale republicane R34 şi R3. 
Se va majora considerabil atractivitatea investiţională în localitate şi nivelul de trai a populaţiei, cu un îmbunătaţirea situaţiei ecologice a 
luncii rîului Cogilnic.
Va spori considerabil capacitatea de circulaţie, astfel reducîndu-se blocajele rutiere.

Proiect 2.13
Indicatori de 
produs

In rezultatul implementarii proiectului 7 localitati mici din Republica Moldova, regiunea centru vor fi interconectate prin constructia 
unui drum cu lungimea de 12 km. Drumul cu lungimea de 12 km va fi asflatat. 

Indicatori de 
rezultat

Schimbarea radicala a situatiei socio-economice a celor 7 localitati mici si mijlocii marginalizate din punct de vedere economic;
Accesul liber şi direct la  centrul raional şi republican  prin  micşorarea cheltuelilor de transport (35 km de drum evitat) şi folosirea 
eficientă  a  timpului prin constructia a 12 km de traseu care va permite iesirea la magistrala Chisinau-Giurgiulesti.

Proiect 2.14
Indicatori de 
produs

Lucrări şi servicii calitative şi ieftine

Indicatori de 
rezultat

Comunitate modernă şi mediu curat

Proiect 2.15
Indicatori de 
produs

3432 locuitori ai satelor Merenii Noi şi Chirca bine informaţi despre implementarea şi rezultatele proiectului;
12 km de drum de importanţă raională reparat, care fac legătura cu drumul naţional Chişinău - Odesa;
34 indicatori de circulaţie instalaţi de-a lungul traseului;
2730 arbori plantaţi pe fîşiile de protecţie pe porţiunea de drum Chirca- Merenii Noi.

Indicatori de 
rezultat

1. Creşterea gradului de siguranţă la trafic;
2. Accesul sporit al beneficiarilor la drumul naţional Chişinău - Odesa;
3. Consumul redus de carburanţi;
4. Creşterea numărului de agenţi economici, care vor beneficia de drumuri modernizate;
5. Sporirea numărului de pasageri; 
6. Reducerea poluării aerului;
7. Reducerea efectelor  negative asupra sănătăţii populaţiei.

Proiect 2.16
Indicatori de 
produs

4,2 km de drum calitativ racordat la drumul naţional.

Indicatori de 
rezultat

Repararea drumului va genera accelerarea ritmului de dezvoltare socio-economică prin crearea unei localităţi atrăgătoare din punct de 
vedere turistic prin amplasarea sa şi în acelaşi timp neizolată de alte localităţi.

Proiect 2.17
Indicatori de 
produs
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Indicatori de 
rezultat

Costuri

Denumirea proiectului
Valoarea [000 lei]

2010 2011 2012 Total
P.2.1. Asfaltarea porțiunii de drum L 326 M2-Clisova-Suhuluceni-Leuseni-Verejeni

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

24 101.200

P.2.2.  Îmbunătățirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 în Regiunea de Dezvoltare Centru
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
66 386.815 

P.2.3.  Reabilitarea drumului Nisporeni-Pîrlița
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

98 168.649

P.2.4.  Colaborare regională pentru îmbunătățirea condițiilor social-economice a s. Sireți, Strășeni
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
6 242.191 

P.2.5.  Construcția drumului de acces Scoreni-Trușeni-M1
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
17 390.790 

P.2.6.  Renovarea drumului M1 Cățeleni Hîncești Călmănești Nisporeni și acces spre Obleni
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
40 230.471 

P.2.7.  Reparația capitală a străzilor I. Creangă, M. Viteazul - parțial, Basarabia - parțial și sensul giratoriu din 
or. Ialoveni 

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
2 721.399 

P.2.8.  Dezvoltarea social economică a s. Suruceni prin construcția unui segment de drum care duce spre 2 690.000
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stadionul internațional AO "Fotbal club Sf. Gheorghe - școala de fotbal"
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

P.2.9.  Dezvoltarea social-economică asatelor Ciuciuleni și Drăgușeni prin construcția drumului de acces 
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
4 638.488 

P.2.10.  Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului L 571R33 - Bujor - Mirești 
(KM 0+00+km3+200)

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

2 166.673

P.2.11.  Renovarea drumului Leușeni-Pogănești-Hîncești
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

45 858,547

P.2.12.  Renovarea activităților economice în sectorul cu potențial industrial regional prin construcția drumului 
cu acces la traseele republicane R3 și R34

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
20 737.000 

P.2.13.  Construcția capitală a porțiunii de drum de 12 km pentru 7 localități din Regiunea Centru - acces direct 
la magistrala națională

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
35 500.000 

P.2.14.  Reparația drumului din str. I. Creangă și str. Stomat
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

3 779.328

P.2.15.  Îmbunătățirea  infrastructurii de transport regional localităților Mereni, Chirca, prin repararea porțiunii 
de drum cu acces la drumul internațional Chișinău-Odesa

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
9 297.872 

P.2.16.  Dezvoltarea oportunităților investiționale în s. Puhăceni, prin conectarea localității la drumul național 
Surse de finanţare
FNDR

  
7 155.832
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Donator 
Altele neidentificate

P.2.17.  Construcția trotuarelor
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
1 556.962 

P.2.18.  Dezvoltarea social-economică a satului prin renovarea drumului
Surse de finanţare
FNDR
Donator 

Altele neidentificate

  
2 825,420

A.2.1.  Organizarea  unor studii şi cercetări la nivelul regional pentru identificarea situaţiei curente la capitolul 
drumuri locale

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

GTZ

Total: 18 proiecte

Programul 3. Eficiența energetică și energii regenerabile
Proiecte

Proiecte
Responsabil 

implementare

Finanţare, %

Amplasare/beneficiari
Perioada de 

implementareFNDR Proprie Donator
Surse 

neidentificate

P
ro

gr
am

 3
.

P.3.1. Creșterea eficienței 
energetice a spitalului regional 
ORhei ADR Centru 100% Orhei 2011-2012

Proiect 3.1
Indicatori de 
produs

• 1 studiu de fesabilitate elaborat
• Schimbarea a 267 de ferestre a Centrului Perenatal
• Instalarea sistemului intelegent de monitorizare a energiei
• Circa 250 de persoane instruite 
• Circa 2000 de persoane informate

Indicatori de 
rezultat

• Circa 2000 de persoane beneficiază de servici mai calitative
• Îmbunătăţirea continuă a eficienţei energetice a spitalului raional Orhei
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Costuri
Denumirea proiectului

Valoarea [000 lei]
2010 2011 2012 Total

P.3.1. Creșterea eficienței energetice a spitalului raional Orhei 1671840,0 lei

 
Programul 5. Dezvoltarea ÎMM și a infrastructurii de afaceri

Proiecte

Proiecte
Responsabil 

implementare

Finanţare, %

Amplasare/beneficiari
Perioada de 

implementareFNDR Proprie Donator
Surse 

neidentificate

P
ro

gr
am

 5
.

P.5.1.  Centrul regional de 
afaceri și de perfecționarea APL-
urilor- siguranța în susținerea 
antreprenorilor

ADR Centru 89.09% Ungheni

P.5.2.  Crearea centrului de 
afaceri în or. Telenești

ADR Centru 92.60% Telenesti

Proiect 5.1
Indicatori de 
produs

Centrul  Regional de Afaceri  şi de  Perfecţionare a Personalului din Administraţie cu capacitate consolidată
1 bază de date privind Lista agenţilor economici pe domenii de activitate din RDC
13 Strategii însoţite de Planurile de Acţiune pentru anul 2012 ale administratiilor  publice raionale din RDC  corelate cu   Strategia 
Regională 
Pagina web a Centrului  Regional : www.crappa.org
12 Publicaţii şi emisiuni  în mass-media
Elaborate  şi editate 1000 pliante şi   CD-uri
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Indicatori de 
rezultat

Centrul  Regional de Afaceri  şi de  Perfecţionare a Personalului din Administraţie cu capacitate consolidată şi cu  imagine prestigioasă 
în infrastructura de afaceri
1 bază de date privind Lista agenţilor economici pe domenii de activitate din RDC
65 de  functionari publici ,aleşi locali,reprezentanţi  ai sectorului asociativ privat instruiţi pentru  dezvoltarea capacitatii de planificare, 
implementare si evaluare a acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale 
13 Strategii însoţite de Planurile de Acţiune pentru anul 2012 ale administratiilor  publice raionale din RDC  corelate cu   Strategia 
Regională la prioritatea privind    susţinerea dezvoltării sectorului asociativ privat, în special în regiunile rurale
Intensificată cooperarea şi  formarea unui climat de colaborare economică regională urmare  Organizării   şi desfăşurării  Forumului 
Regional 
Sensibilizată opinia publică prin organizarea a două  mese rotunde şi 24 publicaţii şi emisiuni  în mass-media privind  necesitatea 
susţinerii  dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile rurale
Creată şi funcţionează  Pagina web a Centrului
15 reprezentanţi ai  administratiilor  publice raionale şi sectorului  privat  din 13 raioane ale RDC au  preluat experienţe de bune practici 
în susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale
Elaborate  şi editate 1000 pliante şi CD-uri privind  susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale

Proiect 5.2
Indicatori de 
produs

Centru de Afaceri în or. Teleneşti  
Xxx noi locuri de muncă 
12 firme incubate, 
pagina Web a CA creata, editarea buletinul informativ
mine tipografii creata
ghişeul unic funcţional cu o capacitate de extinderea documentelor eliberate.

Indicatori de 
rezultat

Clienţii CA vor avea  posibilitatea  de a acumula deprinderile, abilităţile de un antreprenor profesionist cu capacităţi manageriale 
crescute şi  va fi format  un mediu favorabil pentru  investiţii. 
Se vor  creare noi  întreprinderi, care singuri produc producţia, şi propun diverse servicii companiilor mari.
Va creşte posibilităţile de forma relaţii  cu partenerii de peste hotare şi vor apărea oportunităţi de creare a   firmelor mixte, vor fi create 
condiţii pentru investitorii străini.
De către organele APL vor fi  stimulate  invenţiile şi inovaţiile în business, astfel  se va  intensifica crearea noilor tipuri de întreprinderi. 
Se va  asigura antreprenorilor  din regiune susţinere profesională în business.
Va fi acordate servicii de evidenţă contabilă, audit , consultanţă juridică de către specialişti calificaţi  pentru activităţi economice. Vor fi 
amplasate  întru un local principalele organizaţii şi servicii raionale care prestează servicii pentru activităţi din domeniul antreprenorial.
Agenţii economici vor avea posibilitate de a participa la misiuni economice, conferinţe, seminare, de aşi prezenta şi realiza produsele, 
serviciile în cadrul expoziţiilor.
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Costuri

Denumirea proiectului
Valoarea [000 lei]

2010 2011 2012 Total
 P.5.1.  Centrul regional de afaceri și de perfecționarea APL-urilor- siguranța în susținerea antreprenorilor 
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

638.384

 P.5.2.  Crearea centrului de afaceri în or. Telenești
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

2 503.191

Total: 2 proiecte

Programul 6. Protecția mediului ambiant şi prevenirea calamităţilor naturale
Proiecte de implementare

Proiecte
Responsabil 

implementare

Finanţare, %

Amplasare/beneficiari
Perioada de 

implementareFNDR Proprie Donator
Surse 

neidentificate

P
ro

gr
am

 6
.

P.6.1. Instalarea bateriilor solare la 
6 instituții publice ADR Centru 85% Telenesti

P.6.2. Crearea parcului agro-
industrial cu utilizarea energieii 
regenerabile

ADR Centru 5% Nisporeni

P.6.3. Starea ecologică, 
managementul și protecția 
bazinului hidrografic al rîului 
Hîrnova

ADR Centru 100% Nisporeni

P.6.4. Salubrizarea localităților din 
raioanele Nisporeni, Strășeni și 
Călărași pentru un mediu curat și 
sănătos 

ADR Centru 100% Nisporeni

P.6.5. Construcția platformelor 
pentru depozitarea deșeurilor 
solide/ managementul deșeurilor 
solide

ADR Centru 90.27% Orhei, Vatici
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P.6.6.  Extinderea sistemului de 
management a deșeurilor solide 
și sistemei or. Șoldănești în 7 
localități din Rezina și Șoldănești 
din bazinul rîului Ciorna

ADR Centru 100% Soldanesti

P.6.7. Managemntul deșeurilor 
menajere în localitățile Telenești 
și Sîngerei

ADR Centru 98.79% Telenesti

P.6.8 . Crearea sistemelor de 
management integrat a deșeurilor 
menajere pentru  8 localități

ADR Centru 98.16% Cotiujenii Mari, Soldanesti

P.6.9. Construcția poligonului 
modern de depozitare a 
deșeurilor solide

ADR Centru 100% Cojusna, Straseni

P.6.10. Dezvoltarea sistemului de 
management integrat al 
deșeurilor solide, inclusiv 
colectarea separată, reciclare, 
poligoane

ADR Centru 88% Orhei

P.6.11. Un mediu salubru pentru o 
dezvoltarea regională durabilă

ADR Centru 100% Hincesti

P.6.12. Un mediu curat prin 
crearea unui sistem durabil al 
managementului deșeurilor 

ADR Centru 95% Calarasi

P.6.13. Dezvoltarea sistemului de 
management integrat al 
deșeurilor solide al bazinului 
fluviilor Sagala și Cogîlnic

ADR Centru 83.33% Chistelnita, Telenesti

P.6.14. Crearea sistemului de 
management al deșeurilor solide 
în regiunea de dezvoltare Centru

ADR Centru 100% Bulboaca, Anenii Noi

A.6.1. Organizarea concursurilor 
ecologioce:Cel mai curat lac din 
regiune,.

ADR ALTE RDC 2010

A.6.2.. Elaborarea unui proiect 
ecologic regional

ADR (5%) RDC 2011

A.6.3. Acordarea suportului 
informational in domeniul 
managementului deseurilor 
solide pentru a sensibiliza 
societatea

ADR GTZ Locuitorii localitatilor  
rurale si urbane selectate

2010-2012
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A.6.4. Acordarea suportului in 
vederea imbunatatirii procesului 
de coordonare si monitorizare a 
proiectelor implimentate in 
domeniul deseurilor solide.

ADR GTZ
ADR

2010-2012

A.6.5. Acordarea suportului in 
vederea cresterii capacitatilor 
organizatorice in solutionarea 
problemelor deseurilor

ADR GTZ
Prestatori de servicii in  

domeniul de resort 2010-2012

A.6.6. Acordarea suportului in 
managementul eficient a 
deseurilor solide

ADR GTZ
Prestatori de servicii in  

domeniul de resort 2010-2012

A.6.7. Acordarea suportului in 
vederea intelegerii rolurilor si 
functiilor tuturor actorilor 
implicati in implimentarea 
proiectelor din domeniul 
managmentului deseurilor solide

ADR GTZ
Reprezentantii consiliilor  

raionale selectate 2010-2012

A.6.8. Determinarea necesitatilor 
companiilor de proiectare si 
implementare selectate in 
domeniul deseurilor solide  si 
acordarea suportului necesar

ADR GTZ
Organizatiile de proiectare  
si implementare selectate

2010-2012

A.6.9. Dezvoltarea capacităţilor 
instituţionale în domeniul 
prevenirii scimbărilor climei şi a 
hazardelor natural

ADR ALTE 2010-2011

Proiect 6.1
Indicatori de 
produs

• 1000 de postere
• Autospecială pentru încărcarea şi transportarea deşeurilor
• Tractor dotat cu dispozitiv de deszăpezire şi încărcător automatizat.
• 6 emisiuni radio şi TV,
• 4 articole în ziare
• Sistem comun de colectare a deşeurilor menajere solide stabilit pentru cele 12 localităţi
• Serviciu de salubrizare creat şi dotat cu:
• Infrastructura  de  colectare  a  deşeurilor  inclusiv  selectivă  creată:74  platforme  de  precolectare  construite  şi  dotate  cu  câte  3 
containere fiecare de 1,1m3, inclusiv 1 container pentru deşeurile din plastic şi 2 containere pentru celelalte deşeuri.
• 7locuri noi de muncă create
• cadrul de reglementare şi tarifele pentru prestarea serviciilor de salubrizare stabilite
• circa 6800 de gospodării casnice informate privind implementarea noului sistem de gestionare a deşeurilor menajere solide
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Indicatori de 
rezultat

• poligonul de deşeuri devine de o importanţă regională 
• sistem extins de colectare selectivă a deşeurilor menajere solide: colectarea sticlei, roţilor de cauciuc, deşeurilor electrice etc.  
• circa 50 de gunoişti neautorizate lichidate;
• condiţii ale mediului ambiant îmbunătăţite: apă, aer curat, sol nepoluat;
• indicii de sănătate a populaţiei din localităţile date îmbunătăţite;
• arie de acoperire cu servicii de salubrizare lărgită.

Proiect 6.2
Indicatori de 
produs

20 de localităţi cu sistem stabilit de colectare a deşeurilor
 un serviciu nou de gestiune a DMS creat; 
8 locuri de muncă permanente; 
77 de platforme de precolectare a DMS, 
o campanie de senbilizare a opiniei publice referitor la crearea serviciului de salubrizare.

Indicatori de 
rezultat

25.000 de persoane, 68 de agenţi economici şi 107 de instituţii publice beneficiari ai serviciului de colectare a deşeurilor; circa 300 de 
m3/lună de deşeuri colectate, transportate şi depozitate controlat; 47 de gunoişti neautorizate lichidate;  stare a sănătăţii populaţiei din 
zonă ameliorată, condiţii de trai îmbunătăţite.  

Proiect 6.3
Indicatori de 
produs

Instalaţii solare montate în 6 instituţii publice–
 250 captoare solare cu o suprafaţă totală de apr. 600 m².
sistemelor de aprovizionare cu apă caldă şi de încălzire existentemodernizat
 uşi şi ferestre cu o suprafaţă de circa 550 m² schimbate 
Locuri de muncă create pe durata implementării proiectului
Emisii reduse de CO² şi GES;

Indicatori de 
rezultat

1. Primului Proiect-pilot demonstrativ de utilizare a instalaţiilor solare implementat;
2. Beneficiile utilizării energiei renovabile demonstrate şi promovate;
3. Eficienţei energetice şi a economiilor de energie îmbunătăţită;
4. Transferul tehnologiilor know-how susţinut;
5. Încurajată dezvoltarea pieţii autohtone de producere a instalaţiilor solare;
6. Dependenţa energetică redusă faţă de sursele tradiţionale de energie;
7. Minim 10 locurilor noi de muncă create;
8. Capacităţile dezvoltate ale APL de nivelul 1 şi 2 în domeniul utilizării energiei renovabile;

9. Condiţii de studii şi de viaţă îmbunătăţite pentru păturile vulnerabile ale populaţiei.
10. Minim 5 ÎMM indirect implicate.

Proiect 6.4
Indicatori de 
produs

54 platforme construite;10 ECOcăsuţe construite; 400 tomberoane procurate
110 urne instalate; 40 gunoişti recultivate; 1 poligon comun de deşeuri solide amenajat;
tehnică motorizată procurată; 14844 locuitori informati si educati; 12 numere  „Buletin
ecologic”editat; 8 localitati salubrizate
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Indicatori de 
rezultat

La finele proiectului în 8 localitati din baziul r.Ciorna  va funcţiona un serviciu modern de salubrizare
14844 locuitori din 8 sate vor beneficia de serviciul de salubrizare extins. 
 16 locuri de munca permanente si  50  temporare.
14844 informati si educati
3000 elevi si 200 profesori instruiti si informati

Proiect 6.5
Indicatori de 
produs

Serviciul de salubrizare specializat extins în 6 localităţi limitrofe or. Teleneşti, 
circa 16 locuri noi de muncă create
80 de platforme de tipul 3+1+0,5 de precolectare selectivă a deşeurilor, plasticului, sticlei
240 de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor
80 de containere pentru colectarea plasticului
80 de containere pentru colectarea sticlei
25000 de pliante 

Indicatori de 
rezultat

25,6 mii  populaţie  a  localităţilor  Teleneşti,  Ineşti,  Băneşti,  Budăi,  Ciulucani,  Verejeni,  Prepeliţa  care  vor  beneficia  de serviciu de 
colectare a deşeurilor;
Populaţia satelor ţintă informată despre colectarea selectivă şi impactul activităţii umane asupra mediului ambiant;
19000 m3 de deşeuri menajere solide evacuate anual;
2500 m3 de sticle din plastic colectate şi prelucrate primar;
1500 m3 de sticlă colectate şi prelucrate primar;
Capacităţi consolidate a APL-urilor implicate în proiect în domeniul gestionării deşeurilor
80 % din populaţia localităţilor ţintă informată cu privire la beneficiile colectării selective a deşeurilor menajere;
Starea mediului îmbunătăţită în regiunea ţintă;
16 gunoişti neautorizate lichidate;
Calitatea solului este îmbunătăţită prin utilizarea compostului pe terenuri arabile.
atmosferei, solului,    îmbunătăţirea condiţiilor sanitare de reşedinţă)

Proiect 6.6
Indicatori de 
produs

Crearea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere în opt localităţi din partea de Nord-Vest al r- lui Şoldăneşti

Indicatori de 
rezultat

1.Relatii  de  infratire  dintre  localnicii  s.Cotiujenii  Mari,  s.Cuselauca,  s.Gara  Cobilea,  s.Dobrusa,  s.Zahorna,  s.Recesti,  s.Pohoarna, 
s.Rogojeni din r-nul Soldanesti, Moldova si comunei  Padureni, j.Vaslui, Romania.
2.Sistem de salubrizare intercomunitar functional in 8 sate.
3.Imbunatatirea calitatii apei potabile a 70% din fintinile publice a 8 sate.

Proiect 6.7
Indicatori de 
produs

energie electrica si termica “verde”, legume  de seră; îngrăşăminte organice ecologice; biocombustibil, materiale de construcţii rutiere 
legume congelate, fructe de pădure si fructe
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Indicatori de 
rezultat

Creştere substanţială a veniturilor în bugetele de toate nivelurile. 
Creşterea potenţialului de export din regiune şi ţară. 
Crearea  a peste 300 ( trei sute) de noi locuri de muncă. O reducere semnificativă a costurilor de întreţinere a instituţiilor bugetare. 
Îmbunătăţirea stării de sănătate a unei  întregi regiuni (protecţia

Proiect 6.8
Indicatori de 
produs

serviciu extins de colectare a deşeurilor menajere
3 localităţi cu sistem stabilit de colectare şi depozitare a deşeurilor
10 locuri de muncă nou-create permanente 
Un greider pentru împrăştierea gunoiului menajer pe suprafaţa gropii
Un excavator pentru activităţile de sortare încărcare a deşeurilor reciclabile
Un tractor cu remorcă pentru transportul deşeurilor reciclabile către centrele de colectare

Indicatori de 
rezultat

10 gunoişti neautorizate lichidate
16 mii m3 de  deşeuri colectate din care 
max. 10% depozitate 
iar 90% reciclate
gestionarea eficientă a deşeurilor menajere
1 gunoişte autorizată creată

Proiect 6.9
Indicatori de 
produs

serviciul regional integrat de colectare, transportare şi valorificare selectivă a deşeurilor.

Indicatori de 
rezultat

Colectarea selectivă cu utilizarea a 2 unităţi de transport specializat, 33 platforme dotate cu 132 containere mobile şi 1000 pubele ;
Populaţie cu un nivel de conştientizare şi responsabilitate mai ridicat.

Proiect 6.10
Indicatori de 
produs

Locuri de muncă nou create (permanent si temporare);
??? KM Drum de acces creat pina la Poligonul de stocare a deşeurilor solide
Kît ??? Utilaj şi echipament modern pentru stocarea si depozitarea deşeurilor solide
Serviciul nou-creat de colectare şi reciclare a deşeurilor solide în oraşul Hincesti
??? Populaţie informată în probleme de protecţie a mediului.

Indicatori de 
rezultat

Va fi organizat un sistem regional eficient de colectare a deşeurilor în or. Hînceşti şi zonele adiacente: Bozieni, Mereşeni şi Logăneşti; 
Vor fi create facilităţi pentru depozitarea deşeurilor solide în localităţile-partenere; Vor fi create conditii necesare pentru colectarea si 
reciclarea deseuriloe solide in or. Hincesti;Va creşte capacitatea de colectare a deseurilor solide în or. Hînceşti şi zonele adiacente: 
Bozieni, Mereşeni şi Logăneşti; Va fi redus impactului negativ al poluării cu deşeuri asupra mediului în localităţile partnere; Va fi 
îmbunătăţită starea sanitară şi ecologică, managementul deseurilor in localităţile partenere;Va creşte nivelul de informare şi 
conştientizare a populaţiei privind necesitatea de a reduce cantitatea de deşeuri.
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Proiect 6.11
Indicatori de 
produs

4 localităţi dotate  cu sistem stabil de colectare separată a deşeurilor
30 platforme de precolectare 
120 eurocontainere ,30 boxe pentru PET.
 20 100 saci menajeri pentru gospodărilor individuale 
300 urne de gunoi din metal 
O autospecială de salubrizare
Un compresor de balotare a deşeurilor reciclabile 
2 maşini pentru curăţirea străzilor
8230 pliate editate şi distribuite

Indicatori de 
rezultat

Serviciu de salubrizare îmbunătăţit  şi extins dotat cu tehnică necesară în raionul Călăraşi şi Ungheni, vor fi cuprinse 5 localităţi  şi 
anume: or. Călăraşi,  or. Ungheni, s. Nişcani , com. Tuzara. Consolidarea capacităţile APL şi Î.M. „GCL” de gestionare eficientă a 
deşeurilor. Colectarea selectivă pe fracţiuni de deşeuri reciclabile prin sensibilizarea populaţiei.

Proiect 6.12
Indicatori de 
produs

Mediu  curat, îngrăşămînt  organic  calitativ, educaţie corectă a  tinerii  generaţii şi promovarea tehnologiilor de cultivare a culturilor 
agricole pur ecologice.

Indicatori de 
rezultat

Lichidarea a peste o 100 de gunoisti neautorizate.
Sadire pe suprafeţele gunuiştilor lichidade-50ha pădure.
Implicarea cetăţenilor satelor sus numite in proectul dat-80%
Educarea tinerii generatii-600 persoane. Folosirea tehnologiilor de cultivare a culturilor pur eclogice a 50 fermieri.

Proiect 6.13
Indicatori de 
produs

seminare de lucru cu atragerea presei şi informarea publicului.
 Consiliul de Management al Bazinului creat.
hărţi cu informaţie pentru amenajarea durabilă a teritoriului elaborate.
 Planul de Management al Bazinului Râului Nîrnova elaborat. 
 Studiile de Fezabilitate pentru amenajarea gunoiştilor elaborate. 
 un site internet dedicat problemei protecţiei bazinului elaborat.

Indicatori de 
rezultat

Planificarea durabilă pentru gestionarea eficientă a teritoriului Bazinului r. Nîrnova, inclusiv planificarea depozitării deşeurilor.
Planificarea la nivel de bazin va permite atragerea investiţiilor pentru planificarea la o scară mai detaliată – Planuri Urbanistice Generale 
– şi va favoriza elaborarea proiectelor de finanţare, inclusiv şi transfrontaliere.
Micşorarea poluării în regiune, a râului Nîrnova va reabilita obiectele de mediu şi permite dezvoltarea domeniului turistic.  

Proiect 6.14
Indicatori de 
produs

poligonul de colectare regională a deşeurilor din s. Bulboaca 
sistemul regional de management, colectare şi stocare a deşeurilor din 9 localităţi pe acest poligon

Indicatori de 
rezultat

Crearea unui serviciu eficient de management al deşeurilor ar avea ca rezultat ameliorarea situaţiei ecologice în localităţile beneficiare în 
special şi a întregii regiuni în general. Locuitorii vor beneficia de serviicii calitative şi accesibile în acest domeniu. 

Costuri
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Denumirea proiectului
Valoarea [000 lei]

2010 2011 2012 Total
P.6.1. Instalarea bateriilor solare la 6 instituții publice

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
4  246,600 

P.6.2. Crearea parcului agro-industrial cu utilizarea energieii regenerabile
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
21 900,000 

P.6.3. Starea ecologică, managementul și protecția bazinului hidrografic al rîului Hîrnova
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
1 045,220 

P.6.4. Salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni, Strășeni și Călărași pentru un mediu curat și sănătos 
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
4 977,569 

P.6.5. Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/ managementul deșeurilor solide
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
4 483,102 

P.6.6.  Extinderea sistemului de management a deșeurilor solide și sistemei or. Șoldănești în 7 localități din 
Rezina și Șoldănești din bazinul rîului Ciorna

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
4 043,609 

P.6.7. Managemntul deșeurilor menajere în localitățile Telenești și Sîngerei
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
4 938,210 

P.6.8 . Crearea sistemelor de management integrat a deșeurilor menajere pentru  8 localități
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
16 038,645 

P.6.9. Construcția poligonului modern de depozitare a deșeurilor solide
Surse de finanţare
FNDR

  
4 056,520 
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Donator 
Altele neidentificate

P.6.10. Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, 
reciclare, poligoane

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
4 024,170 

P.6.11. Un mediu salubru pentru o dezvoltarea regională durabilă
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
15 160,234 

P.6.12. Un mediu curat prin crearea unui sistem durabil al managementului deșeurilor 
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
4 109,785 

P.6.13. Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide al bazinului fluviilor Sagala și 
Cogîlnic

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
1 000,000 

P.6.14. Crearea sistemului de management al deșeurilor solide în regiunea de dezvoltare Centru
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
7 077,730 

A.6.1. Organizarea concursurilor ecologioce:Cel mai curat lac din regiune,.
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

A.6.2.. Elaborarea unui proiect ecologic regional
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

A.6.3. Acordarea suportului informational in domeniul managementului deseurilor solide pentru a sensibiliza 
societatea

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

A.6.4. Acordarea suportului in vederea imbunatatirii procesului de coordonare si monitorizare a proiectelor 
implimentate in domeniul deseurilor solide.
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Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

A.6.5. Acordarea suportului in vederea cresterii capacitatilor organizatorice in solutionarea problemelor 
deseurilor

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

A.6.6. Acordarea suportului in managementul eficient a deseurilor solide  
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

A.6.7. Acordarea suportului in vederea intelegerii rolurilor si functiilor tuturor actorilor implicati in 
implimentarea proiectelor din domeniul managmentului deseurilor solide

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

A.6.8. Determinarea necesitatilor companiilor de proiectare si implementare selectate in domeniul deseurilor 
solide  si acordarea suportului necesar 

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

A.6.9. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale în domeniul prevenirii scimbărilor climei şi a hazardelor natural
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

Total: 14 proiecte

Programul 7. Îmbunătățirea atractivității turistice
Proiecte de implementare

Proiecte
Responsabil 

implementare

Finanţare, %

Amplasare/beneficiari
Perioada de 

implementareFNDR Proprie Donator
Surse 

neidentificate

P.7.1. Dezvoltarea capacităților 
investiționale și de turizm în 
regiunea Centru

ADR Centru 94.65% RD Centru
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P.7.2. Tabăra Codru- Odihnă și 
turizm (TACOT)

ADR Centru 76.20% Straseni

P.7.3. Locație turistică curată - 
opțiunea turistului

ADR Centru 100% Rezina

P.7.4. "Orheiul Vechi 2.0"- 
Dezvoltarea durabilă a zonei 
rezervației cultaral-naturale 
"Orheiul Vechi" prin creșterea 
atractivității turistice, 
îmbunătățirea condițiilor de 
mediu și a infrastructurii de 
turism

ADR Centru 100% Orhei

P.7.5. Crearea condițiilor pentru 
activitățile turistice și 
dezvoltarea durabilă în 
localitățile comunei Seliște, r-nul 
Orhei

ADR Centru 100% Orhei, Seliste

A.7.1. Organizarea 
evenimentelor culturale anuale la 
nivel regional (târguri şi 
expoziţii, festivaluri ale 
meșteșugarilor)

ADR ALTE RDC 2011

Proiect 7.1
Indicatori de 
produs
Indicatori de 
rezultat

Proiect 7.2
Indicatori de 
produs

Porţiunea de drum cu lungimea de 2,2 km, ce va conecta tabăra „Codru” cu traseul internaţional Chişinău-Ungheni-Iaşi - reparat:
Cantină cu 200 locuri - funcţională;
Bloc-dormitor la 40 locuri – funcţional;
Staţie de epurare a deşeurilor lichide - funcţională (construită), cu capacitatea de 37,5 m3/zi, care va contribui la îmbunătăţirea mediului 
ambiant în zona respectivă;

Indicatori de 
rezultat

Posibilitatea deplasării beneficiarilor pe porţiunea de drum restabilită;
Posibilitatea preparării bucatelor pentru alimentaţia beneficiarilor;
Posibilitatea alimentării beneficiarilor în cantină bine amenajată;
Cazarea a 40 de beneficiari într-un bloc contemporan bine amenajat,
Epurarea deşeurilor lichide acumulate;
Gestionarea eficientă a deşeurilor menajere;
Îmbunătăţirea mediului ambiant.
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Proiect 7.3
Indicatori de 
produs

35 platforme pentru colectarea deşeurilor instalate 
132 containere pentru colectarea deşeurilor
35 containere pentru colectarea plasticului
250 urne stradale
10 panouri informative 2m x 3m
100 panouri informative 0,4m x 0,6m
Mijloace de promovare.

Indicatori de 
rezultat

10 locaţii turistice beneficiare de servicii de colectare a deşeurilor
8000 m3 deşeuri menajere evacuate anual
1500 m3 sticle din plastic colectate anual
Îmbunătăţirea stării mediului
Lichidarea gunoiştilor spontane
Îmbunătățirea aspectului locaţiilor
Creşterea numărului de turişti
50000 pliante informative distribuite vizitatorilor
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Proiect 7.4
Indicatori de 
produs

serviciu nou de colectare a deşeurilor pentru şase localităţi şi obiectivele turistice; 
-create circa 15 locuri de muncă permanente şi nu mai puţin de 300 temporare; 
-RCN „Orheiul Vechi” şi nu mai puţin de 6 agenţi economici din zonă vor obţine posibilitatea de a oferi servicii turistice noi; 
-nu mai puţin de 16 furnizori de servicii vor obţine posibilitatea de instruire permanentă; 
18 obiective turistice vor fi amenajate; 
cca 1,5 km² pe malul r. Răut vor fi amenajate; 
patru zone pentru camping, trei parcări; 
-vor fi reabilitate sau modernizate 6,5 km de drumuri de acces;
-vor fi instalate sau renovate 48 panouri informative; 
-va fi dat în exploatare Centrul de Informare Turistică; 
-va fi creat un sistem de încălzire ecologic pentru blocurile administrativ şi de depozit ale RCN „Orheiul Vechi”; 
-va fi creat un post de control al accesului pe teritoriul rezervaţiei; 
-un site web, 30 panouri publicitare în oraşele Republicii; 
-o serie de filme documentare; 
-40 000 pliante informative; 
-elaborarea a trei proiecte de restaurare a unor obiective cultural-istorice; 
-6 obiective cultural-istorice restaurate sau conservate; 
-desfăşurarea a trei evenimente majore;  
-participarea la trei târguri de turism; 
-crearea  unui sistem complex de supraveghere video pe spaţiul rezervaţiei;
-elaborarea şi aplicarea dosarului pentru UNESCO.

Indicatori de 
rezultat

În urma implimentării proiectului vor fi create condiţiile necesare pentru colectarea şi gestionarea corectă a deşeurilor în şase 
localităţi; aproape 10 mii persoane şi nu mai puţin de 30 de întreprinderi vor beneficia de serviciile de colectare a deşeurilor; circa cinci 
mii tone de deşeuri anual în decurs a cel puţin 15 ani vor fi colectate şi depozitate; 18 gunoişti neautorizate vor fi eliminate;  numărul de 
turişti va creşte la circa 150-170 mii anual; durata medie de şedere a turiştilor va creşte de la circa patru ore actualmente la circa 7 ore; 
numărul întreprinderilor indirect implicate depăşeşte cifra de 100; venitul generat de turism al RCN „Orheiul Vechi” va creşte de 60 mii 
anual la 350-500 mii anual, cel al agenţilor particulari va putea atinge în sumă cifra de 2 mln. lei; adresa web a RCN „Orheiul Vechi” va 
fi vizitată de nu mai puţin de 100 mii vizitatori unici anual şi va avea în jur de 1,5 mln accesări anual; drept rezulat de durată în sfera 
turismului vor fi atrase numeroase investiţii: estimativ – 15 mln lei în următorii 5-6 ani din sfera privată şi circa 20 mln lei în următorii 
3-4 ani din fianţări internaţionale, totodată vor creşte substanţial investiţiile în agricultura ecologică.

Proiect 7.5
Indicatori de 
produs

-Va fi creat un serviciu nou de colectare a deşeurilor pentru trei localităţi2; 
-Vor fi create circa 5 locuri de muncă permanente şi nu mai puţin de 100 temporare; 
-Va apărea un serviciu turistic nou – muzeul „Paul Goma” din s. Mana; 
-Vor fi reabilitate sau modernizate 4,5 km de drum;
-Va fi elaborat Planului General de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului pentru localităţile Lucaşeuca, Selişte şi Mana.

2 În perspectivă, gunoiştea nou-creată ar putea fi utilizată chiar şi pentru un număr mai mare da localităţi, sau chiar şi pentru or. Orhei
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Indicatori de 
rezultat

În urma implimentării proiectului vor fi create condiţiile necesare pentru colectarea şi gestionarea corectă a deşeurilor în trei 
localităţi; 4448 persoane şi nu mai puţin de 30 de întreprinderi vor beneficia de serviciile de colectare a deşeurilor; circa două mii tone 
de deşeuri anual în decurs a cel puţin 15 ani vor fi colectate şi depozitate; 18 gunoişti neautorizate vor fi eliminate;  muzeul va fi viziata 
de circa 5-6 mii turişti anual în primii ani; numărul întreprinderilor indirect implicate depăşeşte cifra de 20; va creşte fluxul de persoane 
şi bunuri datorită drumurilor mai bune; localităţile vor dispune de un Plan General de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.

Costuri

Denumirea proiectului
Valoarea [000 lei]

2010 2011 2012 Total
P.7.1. Dezvoltarea capacităților investiționale și de turizm în regiunea Centru

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
4 719,156 

P.7.2. Tabăra Codru- Odihnă și turizm (TACOT)
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
10 000,000 

P.7.3. Locație turistică curată - opțiunea turistului
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
2 855,895 

P.7.4. "Orheiul Vechi 2.0"- Dezvoltarea durabilă a zonei rezervației cultaral-naturale "Orheiul Vechi" prin 
creșterea atractivității turistice, îmbunătățirea condițiilor de mediu și a infrastructurii de turism

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
30 289,200 

P.7.5. Crearea condițiilor pentru activitățile turistice și dezvoltarea durabilă în localitățile comunei Seliște, r-
nul Orhei

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

  
30 289,200 

A.7.1. Organizarea evenimentelor culturale anuale la nivel regional (târguri şi expoziţii, festivaluri ale 
meșteșugarilor) 

Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate

Total: 5 proiecte
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Programul 8. Activități prioritare pentru implemenatrea SDR
Activităţi

Proiecte
Responsabil 

implementare
Sursa de 
finanțare

Surse 
neidentificate 

Amplasare / 
beneficiari

Perioada de 
implementare

8.
1.

 D
ez

vo
lt

ar
ea

 in
st

it
u

ți
on

al
ă 

a 
A

D
R

 ş
i c

re
şt

er
ea

 c
ap

ac
it

ăţ
il

or
 r

eg
iu

ni
i

A.8.1.1.Instruire continua pentru membrii echipei ADR 
Centru

ADR DFID /SIDA RDC 2010-2012

A.8.1.2.Instruire pentru reprezentanţii APL de nivelul I şi II 
în procedura de accesare a fondurilor europene și din sursele 
FNDR

ADR
DFID /SIDA

5%
RDC 2010 - 2012

A.8.1.3.Activităţi de instruire şi consultanţă în domeniul 
asistenţei tehnice

ADR GTZ RDC
2010 - 2012

A.8.1.4.Dezvoltarea capacitatilor prestatorilor de servicii în 
managementul eficient al întreprinderilor  ADR GTZ

Prestatorii de 
servicii din  

comunitățile  
selectate

2010-1012

A.8.1.5.Dezvoltarea capacitatilor reprezentanţilor APL în 
utilizarea instrumentelor de monitorizare

ADR GTZ APL de nivel I și II,  
Prestatorii de 

servicii specializate

2010-2012

A.8.1.6.Dezvoltarea capacitatilor echipei ADR în 
managementul ciclului de proiect

ADR GTZ
ADR

2010-2012

A.8.1.7.Dezvoltarea capacitatilor Direcţiei managementul 
resurselor acvatice

ADR GTZ Direcţia  
managementul  

resurselor acvatice,  
Ministerul Mediului

2010-2012

A.8.1.8.Determinarea necesitatilor companiilor de proiectare 
si constructii selectate si acordarea suportului necesar

ADR GTZ Organizațiile de 
proiectare și  
construcție  
selectate

2010-2012

A.8.1.9.Campanie de sensibilizare privind beneficiile 
utilizării surselor renovabile de energie

ADR GTZ
RDC

2010-2012

A.8.1.10.Acordarea suportului in vederea cresterii 
capacitatilor organizatorice in solutionarea problemelor 
deșeurilor

ADR GTZ Prestatori de 
servicii in domeniul  

de resort

2010-2012
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Proiecte
Responsabil 

implementare
Sursa de 
finanțare

Surse 
neidentificate 

Amplasare / 
beneficiari

Perioada de 
implementare

A.8.1.11.Dezvoltarea conceptuală şi  sporirea abilitatilor 
sectorului privat in utilizarea tehnologiilor SRE

ADR GTZ Sector privat  
(reprezentanti ai  
sectorului privat,  

prestatori locali de 
servicii în domeniul  

SRE si EE)

2010-2012

A.8.1.12.Dezvoltarea capacitatilor sectorului privat in 
aplicarea standardelor europene in domeniu

ADR GTZ Sector privat  
(Companiile de 

proiectare si  
constructie

2010-2012

A.8.1.13.Informarea si cresterea capacitatilor APL  in 
transferul de la tehnologiile traditionale la cele renovabile

ADR GTZ
APL

2010-2012

A.8.1.14.Acordarea de asistentă tehnică catre ADR in 
domeniul EE si SRE

ADR GTZ
ADR

2010-2012

A.8.1.15.Consolidarea capacitatilor profesionale a actorilor 
implicati in procesul legislativ

ADR GTZ Guvern (Ministerele  
de resort), Academia  
de Stiinte (Institutul  

de Energetica)

2010-2012

A.8.1.16.Consolidarea capacitatilor ADR in achizitii publice
ADR GTZ ADR, Agenția de 

Achiziții Publice
2010-2012

A.8.1.17.Consolidarea capacitatilor APL in managementul 
proprietatii publice si in asigurarea transparentei procesului 
de gestionarea prorpietatii publice

ADR GTZ
APL din localitățile  

selectate

2010-2012

A.8.1.18.Crestearea capacitatilor comapniilor de 
consultanta/ONG in elaborarea proiectelor cu impact regional

ADR GTZ ONG/Companiile de 
conusltanta

2010-2012

Indicatori de 
produs

• reprezentanţi APL instruiţi în domeniul accesării fondurilor europene
• echipă regională de formatori creată şi consolidată
• echipa ADR Sud instruită
• capacităţile de consultanţă a echipei fortificate

Indicatori de 
rezultat

• număr reprezentanţi APL instruiţi pentru accesarea fondurilor europene
• număr de formatori şi facilitatori regionali
• număr de persoane din ADR Sud instruite
• număr de seminare organizate
• număr de zile instruire
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A.8.2.1.Stabilirea relaţiilor de 
parteneriat cu Agenţiile de 
dezvoltare regională din 
România şi Ucraina pentru 
elaborarea în comun a 
proiectelor de cooperare 
transfrontalieră

ADR 5% ADR, RDC 2010 - 2012

A.8.2.2.   Organizarea 
seminarelor de instruire pentru 
lansarea şi promovarea 
conceptului de PPP

ADR 5% RDC 2011

A.8.2.3.Cooperarea intre ADR 
din RM in organizarea unui 
forum a donatorilor pentru 
identificarea surselor de 
finanțare a proiectelor ce nu au 
fost acceptate din FNDR.

ADR 5% ADR 2010

A.8.2.4.Revizuirea  proiectelor 
nefinanțate la primul apel de 
propuneri (Revizuire, luarea 
deciziei de îmbunătățire a unor 
proiecte, identificarea 
potențialilor donator)

ADR
DFID/SIDA

RDC 2010

A.8.2.5.Organizarea campaniei 
”Parteneriat pentru dezvoltarea 
regională” (informare, 
workshop-uri, semnare de 
acorduri de parteneriat )

ADR
DFID/SIDA

RDC 2010

A.8.2.6.Inițierea 
parteneriatelor pentru 
cooperare transfrontalieră 
(vizite de studiu, traininguri)

ADR
DFID/SIDA

RDC 2010

A.8.2.7.Crearea parteneriatelor 
cu donatorii

ADR DFID/SIDA RDC 2010

Indicatori de 
produs

• relaţii de colaborare cu ADR din alte ţări, inclusiv România şi Ukraina stabilite
• Forumul donatorilor pentru identificarea finanțărilor extrabugetare
• parteneriat sectorial între APL şi organizaţii pe domenii iniţiat
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Indicatori de 
rezultat

• număr de activităţi instructive în domeniul parteneriatelor organizate
• număr de persoane instruite în domeniul parteneriatelor
• număr de proiecte finanțate din fonduri extrabugetare.
• număr de memorandumuri de colaborare sectorială semnate
• număr de acorduri de colaborare existente
• număr de parteneri ai ADR Centru 
• număr de acţiuni şi proiecte comune iniţiate
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C A.8.3.1.Elaborarea sistemului 

de evaluare şi monitorizare a 
activităţii ADR

ADR
DFID/SIDA

5%
ADR 2010 - 2012

A.8.3.2.Elaborarea sistemului 
de evaluare și monitprizare a 
proiectelor  în curs de 
implemenatre

ADR 5% RDC 2012

A.8.3.3.Elaborarea sistemului 
de evaluare a impactului 
proiectelor implementate

ADR 5% RDC 2012

A.8.3.4.Organizarea şedinţelor 
de evaluare participativă a 
rezultatelor implementării 
strategiei de dezvoltare 
regională

ADR 5% RDC 2012

Indicatori de 
produs

• sistem de evaluare și monitoriyare elaborat;
• sistem de evaluare a impactului proiectelor realizate identificat;
• rapoarte de monitorizare elaborate

Indicatori de 
rezultat

• Număr de ședințe de evaluare realizate;
• Echipe de monitorizare create;
• Abilități de monitoriyare și evaluare dobîndite;
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A.8.4.1.Elaborarea planurilor 
generale urbanistice pentru 40 
de localități

ADR 10 000 000 RDC 2010

A.8.4.2.Elaborarea bazei de 
date a proiectelor de asistență 
tehnică

ADR GTZ RDC 2010-2012

A.8.4.3.Colectarea 
documentelor de planificare la 
nivel de regiune

ADR RDC 2011

A.8.4.4.Elaborarea bazei de 
date privind proiectele 
implementate

ADR GTZ RDC 2012

A.8.4.5.Organizarea unor 
cercetări preliminare la nivelul 
regional pentru identificarea 
situației curente la capitolul 
gestionarea deșeurilor solide și 
includerea lor în bază de date

ADR 5% RDC 2010-2012

A.8.4.6.Organizarea unor 
cercetări preliminare la nivelul 
regional pentru identificarea 
situației curente la capitolul 
efecienței energetice și 
utilizarea surselor regenerabile 
de energie. Includerea lor în 
bază de date

ADR GTZ RDC 2010-2012

A.8.4.7.Organizarea unor 
cercetări preliminare la nivelul 
regional pentru identificarea 
situației curente la capitolul 
apă/canalizare și includerea lor 
în bază de date

ADR GTZ RDC 2010-2012
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Indicatori de 
produs

• Baze de date sectoriale create;
• Planuri urbanistice create

Indicatori de 
rezultat

• Număr de studii sectoriale stocate;
• Număr de strategii raionale colectate și incluseîn baza de date;
• % localităţilor din RDC asigurate cu planuri urbanistice

A.8.5.1.Informarea factorilor 
interesați despre activitatea 
ADR

ADR DFID/SIDA
5%

RDC 2010-2012

A.8.5.2.Cultivarea 
apartenenței și susținerii 
obiectivelor de dezvoltare 
regională

ADR
DFID/SIDA

5%
RDC 2010-2012

A.8.5.3.Asigurarea 
transparenței implementării 
proiectelor de dezvoltare 
regională

ADR
DFID/SIDA

5%
RDC 2010-2012

A.8.5.4.Diseminarea 
practicilor de succes a ADR la 
nivel național pentru efecte 
multiplicatoare

ADR
DFID/SIDA

RDC

2011-2012

A.8.5.5.Consolidarea 
comunicării cu mijloacele de 
informare în masă

ADR DFID/SIDA RDC 2010-2012

A.8.5.6.Facilitarea comunicării 
cu instituțiile guvernamentale 
responsabile de SRE și EE 
(Ministerul Economiei, și 
Ministerul Mediului)

ADR 5% RDC 2010-2012

A.8.5.7. Editarea 
broșurilor în limba de 
stat, l.rusă și l. engleză 
numită ”Regiunea Sud” 
și ” 5 motive ca sa 
investești în Regiunea 
Sud”

ADR

DFID/SIDA

RDC 2010
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A.8.5.8.Editarea pliantelor 
de prezentare a 
activităților ADR Sud

ADR

DFID/SIDA

RDC 2010

Indicatori de 
produs

• Numărul materialelor informative și promoționale (broșuri, pliante, postere) editate și distribuite
• Numărul edițiilor de buletine informative elaborate și număreul de beneficiarii buletinului
• Numărul evenimentelor publice desfășurate (conferințe, mese rotunde) și participanți 
• Numărul publicațiiloe media, subiectelor TV și radio
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Indicatori de 
rezultat

• 80% din locuitorii regiunii vor cunoaște obiectivele de dezvoltare regională și activitățile derulate pentru dezvoltarea regiunii
• 50% din locuitorii RM vor cunoaște despre Regiunea Centru și avantajele acesteia
• Creșterea cu 30% a adresărilor externe / interne la ADR privind oportunitățile investiționale din regiune
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