
 
IMPACTUL ASISTENȚEI EXTERNE ÎN DOMENIUL 

DEZVOLTARII REGIONALE.  
STUDIU DE CAZ - REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD 

  
 

 
 

1 

  

Maria PRISACARI 
doctorand AAP, sef sectie Politici Regionale 

si Cooperare Externa ADR Nord  



Cuvinte cheie  

Asistența 
externă pentru 

dezvoltare 

Politica 
publică de 
dezvoltare 
regională 

Impact 

2 



Introducere 
 Republica Moldova (inclusiv și RDN) a beneficiat de asistență de la independența sa 

încoace, iar rolul asistenţei externe pentru dezvoltare în realizarea priorităţilor de dezvoltare 

precum și politicilor publice de dezvoltare regională a fost și rămâne a fi unul 

semnificativ.  

 

 Politica de dezvoltare regională reprezintă o politică cuprinzătoare și compusă, încadrând în 

sine un set complex de activități organizate în scopul schimbării societății  și îmbunătățirii 

condițiilor vieții umane. În acest sens, politica de dezvoltare regională poate fi considerată o 

macro politică ce sintetizează numeroase politici publice sectoriale, derulate în anumite 

domenii economice, sociale, politice sau culturale.  
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Cadrul normativ al dezvoltării 

regionale 
Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova; 

 Hotărârea Guvernului Nr.127 din 08.02.2008 cu privire la 

măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI .  

 

Cadrul strategic al dezvoltării 

regionale 
Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020;  

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2016-2020;  

Strategia de Dezvoltare Regională NORD 2016-2020.  
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Obiectivele SDR NORD 2016-2020 

Obiectivul general 

Cooperare pentru dezvoltare echilibrată și durabilă a Regiunii de 

Dezvoltare Nord 

 

Obiectivele specifice 

1. Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative.  

2. Creștere economică sustenabilă în RDN.  

3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale. 
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• Infrastructura 
drumurilor regionale 
și locale 

• Aprovizionarea cu 
apă și sanitație 

• Managementul 
deșeurilor solide 

• Dezvoltarea 
infrastructurii de 
afaceri 

• Sporirea atractivității 
turistice 

• Eficiența energetică a 
clădirilor publice 

Domeniile 
de 

intervenție: 



 
 

• Studiul de caz reprezintă o evaluare în baza analizelor de 
date colectate utilizând metode calitative și cantitative cu 
colectarea datelor primare (chestionarele completate și 
interviuri) cât și a datelor secundare în baza rapoartelor 
tehnice și financiare ale instituțiilor naționale și 
internaționale, etc. 
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Obiectivul general: 

Evaluarea impactului asistenței externe în domeniul dezvoltării regionale, 
serviciilor publice locale și descentralizării în Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Obiectivele specifice: 

 

- Identificarea nivelului de satisfacere a populației cu privire la 
rezultatelor proiectelor  derulate în domeniile vizate; 

- Identificarea nevoilor beneficiarilor în domeniile menționate; 

- Identificarea gradului de participare a mai multor actori locali în 
procesul de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor 
publice de dezvoltare; 

- Estimarea impactului finanțării primite la nivelul grupului țintă în 
următoarele domenii: dezvoltare economică locală/regională, dezvoltarea 
turismului local/regional, dezvoltarea infrastructurii fizice, îmbunătățirea 
serviciilor publice, consolidarea capacităților actorilor regionali. 

-         Identificarea concluziilor și recomandărilor relevante pentru a spori 
impactul asistenței externe. 
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Metodologia de cercetare 

Activitatea de birou (elaborarea chestionarelor pentru grupurile 
țintă, elaborarea chestionarelor pentru focus grupuri și interviuri, 
expedierea chestionarelor la APL I și II, ONG din RDN, colectarea 
datelor, procesarea datelor, analiza documentelor, elaborarea 
raportului). 

Cercetarea de teren: 
Desfășurarea a 4 focus-grupuri dintre membrii CRD Nord.  
 Interviuri cu beneficiarii proiectelor de dezvoltare regională. 
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Beneficiarul direct al 
cercetării este Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiarii indirecți: 
Autoritățile Publice 
Locale I, II (primari, 

secretari ai consiliilor 
locale, contabili-șefi ai 
APL, consilieri locali); 
societatea civilă (lideri 

ai grupurilor de 
inițiativă, ONG-urilor 
din localitate, membri 

ai comunității), 
instituții publice din 

regiune; antreprenorii.  

Beneficiarul final al 
proiectului este  

Regiunea de 
Dezvoltare Nord.  
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În perioada 2010-
2017 au fost 

implementate peste 
100 proiecte 

Valoarea 
asistenței 
externe –  

peste 1 
miliard de 

euro 

Principalii 
donatori în 

regiune-
România, 
Polonia, 

Germania,PN
UD,UE, SIDA, 

Elveția, 
Japonia, 

BERD, SUA, 
Slovacia, 

Banca 
Mondiala 
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• Datele colectate în urma studiului de caz vor servi drept 
bază pentru stabilirea valorii zero a indicatorilor de 
evaluare şi monitorizare a acţiunilor de realizare a 
obiectivului specific 3 „Guvernanță îmbunătățită în 
domeniul dezvoltării regionale”a SDR Nord,  care sunt: 

Nivelul de satisfacție a populației privind implementare 
politicii de dezvoltare regională; 

Numărul proiectelor de dezvoltare regională finanțate / 
cofinanțate din alte fonduri naționale; 

Nivelul de satisfacție a populației pentru serviciile 
dezvoltate în rezultatul implementării proiectelor 
investiționale; 

Nivelul de satisfacție al populației pentru activitatea 
instituțiilor de dezvoltare regională.  
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Concluzii 
Cele mai relevante căi de eficientizare a impactului proiectelor cu finanțare externă 

destinate soluționării problemelor comunității sunt următoarele:: 

 angajarea prin concurs şi motivarea adecvată a specialiștilor/consolidarea capacităților 

specialiștilor din APL; 

 deschiderea mai mare a administrațiilor locale către cetățeni, agenții economici, ONG-

uri, mass-media şi cointeresarea acestor entități în realizarea măsurilor de planificare şi 

atragere a investițiilor; 

 consolidarea colaborării cu instituțiile financiare şi cu cele donatoare; 

 demonstrarea investitorilor potențiali a modalităților de utilizare a investițiilor 

precedente, creșterea gradului de transparență în managementul proiectelor. 

 efectuarea descentralizării reale prin intermediul autogestionării financiare a proceselor 

orientate spre soluționarea problemelor comunității. 
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Mulțumesc! 
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