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CUVÂNT ÎNAINTE
Asistenţa oficială pentru dezvoltare oferită Republicii Moldova de către partenerii ei de dezvottare
reprezintă o sursă preţioasă, cu rol de catalizator al creşterii economice, dar care, în acelaşi timp,
este limitată în ceea ce priveşte acoperirea tuturor necesităţilor de dezvoltare şi reducere a sărăciei.
Accelerarea trecerii de la eficientizarea asistenţei la cooperarea pentru dezvoltare în practică – de
exemplu plasarea parteneriatului incluziv şi a responsabilităţii reciproce în centrul eforturilor –
presupune coerenţă de politici, integrare mai eficientă a procesului de planificare, bugetare, mobilizarea resurselor, precum şi acţiuni de parteneriat şi mecanisme adecvate planificării naţionale de
dezvoltare.
Pentru implementarea angajamentelor de la Busan1 este nevoie de un cadru naţional instituţional
mai puternic şi mai coerent, dar şi de o implicare mai substanţială a autorităţilor centrale.
Acordul de parteneriat de la Busan accentuează importanţa responsabilităţii reciproce în consolidarea parteneriatului pentru progrese spre şi dincolo de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.
În particular, acesta se referă la angajamentul partenerilor de dezvoltare de a purta răspundere reciprocă pentru realizarea progreselor în angajamentele asumate şi acţiunile agreate la Busan, alături
de cele stabilite în Declaraţia de la Paris (2005) privind eficientizarea asistenţei externe şi în Agenda pentru Acţiune de la Accra (2008). Pentru implementarea acestor angajamente, ţările în curs
de dezvoltare sunt invitate să preia şi să conducă procesul de stabilire a cadrului de monitorizare
naţional, pentru a urmări progresele şi a promova responsabilitatea reciprocă.
În acest sens, anul 2013 a fost unul prodigios atât în evoluţia proiectelor de dezvoltare strategică,
cât şi în stabilirea mecanismelor de monitorizare şi evaluare reciprocă a acestora. Semnarea a 29
de acorduri cu partenerii de dezvoltare şi iniţierea a 193 de proiecte în diverse sectoare ale economiei naţionale necesită resurse dedicate gestionării acestora cu maximă prudenţă pentru a obţine
rezultatele scontate. Pentru optimizarea proceselor de monitorizare, precum şi pentru asigurarea
sporirii transparenţei în gestionarea asistenţei externe pentru dezvoltare a fost elaborată Platforma
informaţională de gestionare a asistenţei externe (în continuare AMP) ( www.amp.gov.md).
Asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată Republicii Moldova în perioada de raportare, care
constituie circa 5% din PIB şi 13,3% din BPN, nu trebuie privită ca element separat de resursele
naţionale direcţionate spre realizarea agendei pentru dezvoltare. Tendinţa ţărilor cu aspiraţii de
dezvoltare economică este de a descreşte resursele externe pentru dezvoltare şi de a mobiliza celelalte componente ale cadrului de resurse pentru dezvoltare.
Suportul financiar, dar şi cel tehnic, al partenerilor de dezvoltare contribuie la procesul de tranziţie
spre democraţie şi la formarea unui capital important de expertiză şi know-how. Pentru expertiză
suntem deosebit de recunoscători partenerilor europeni, în special celor din vecinătatea Republicii
Moldova, care au trecut printr-o experienţă similară, relevantă şi pentru noi.
Cancelaria de Stat doreşte să profite şi de această ocazie pentru a-şi exprima recunoştinţa faţă de
partenerii de dezvoltare, bilaterali şi multilaterali, precum şi faţă de autorităţile publice centrale,
pentru oferirea informaţiilor necesare la elaborarea prezentului Raport.
Victor Bodiu,
Secretar General al Guvernului
Chișinău, August 2014
1 Parteneriatul de la Busan pentru eficientizarea cooperării pentru dezvoltare (2011), agreat la cel de-al patrulea Forum la nivel înalt privind eficientizarea
asistenţei externe, Republica Coreea, 29 noiembrie – 1 decembrie 2011; http://effectivecooperation.org/about.
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SUMAR EXECUTIV

În contextul angajamentelor bilaterale de eficientizare a cooperării pentru dezvoltare şi al responsabilităţii reciproce faţă de atingerea obiectivelor de dezvoltare, dar şi al sporirii transparenţei a fost
elaborat prezentul raport anual (2013) privind asistenţa externă acordată Republicii Moldova de
către partenerii de dezvoltare.
Raportul a fost elaborat în baza informaţiilor primite de la partenerii de dezvoltare, de la autorităţile publice, precum şi a celor înregistrate în AMP. Autorităţile publice centrale au prezentat
informaţiile privind gestionarea asistenţei într-un anumit sector sub aspectul realizărilor obţinute
în anul 2013. Au fost remise 34 de chestionare şi partenerilor de dezvoltare, la care doar 21 dintre
aceştia au răspuns.
Acesta este cel de-al cincilea raport naţional care analizează asistenţa externă oferită Republicii
Moldova în vederea creşterii economice şi reducerii sărăciei. El a fost elaborat de către Direcţia
generală coordonarea politicilor, a asistenţei externe şi reforma administraţiei publice centrale din
cadrul Cancelariei de Stat, ca parte componentă a setului de acţiuni întreprinse în procesul de
consolidare a capacităţii Guvernului în domeniul coordonării asistenţei externe şi sporirii eficienţei
utilizării acesteia.
Volumul asistenţei oficiale pentru dezvoltare contractate în 2013 este de trei ori mai mare faţă de
nivelul anului 2012, şi constituie 623,9 mln. euro pentru 193 de proiecte (respectiv, 212,8 mln.
euro şi 117 proiecte în 2012).
Cea mai mare contribuţie în anul 2013 fiind oferită de BERD şi BEI prin semnarea a două acorduri financiare cu un buget de 300 mln. euro, fonduri integral alocate pentru reabilitarea drumurilor.
Uniunea Europeană rămâne în topul partenerilor de dezvoltare după volumul asistenţei acordate
sub formă de granturi – peste 135 mln. euro, alocaţia financiară anuală, fiind cea mai mare în grupul statelor din Parteneriatul Estic.
Sumele asistenţei valorificate/debursate pentru anul de raportare este de circa 300 mln. euro, în
scădere cu circa 35% faţă de anul 2012 dat fiind faptul absenţei tranşelor din partea FMI pe parcursul anului 2013.
Ponderea asistenţei oficiale pentru dezvoltare în 2013 în PIB fiind de 5% (cu 3,26% mai puţin
faţă de 2012) şi de circa 13,3% în veniturile curente ale BPN (cu 8,4% mai puţin faţă de 2012).
În anul 2013 a fost elaborată noua Platformă informaţională pentru gestionarea asistenţei externe
(AMP), care a permis, pentru prima dată, utilizarea unui instrument disponibil on-line pentru
toţi actorii interesaţi în monitorizarea implementării asistenţei externe, informaţiile fiind accesibile
pentru vizualizare de publicul larg.
În continuare raportul conţine o descriere a rezultatelor atinse la nivel naţional şi în contextul
angajamentelor de eficientizare a cooperării pentru dezvoltare asumate pe plan global, precum şi
atingerea rezultatelor de dezvoltare la nivel de ţară urmare a implementării proiectelor cu suportul
asistenţei externe. De asemenea, în Anexele la raport pot fi vizualizate date şi prezentări geospaţiale
privind asistenţa externă, generate de platforma informaţională. Calitatea datelor şi utilizarea informaţiei disponibile rămân elemente tehnice şi instituţionale primordiale, asupra optimizării
cărora se lucrează în continuare.
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COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE
În anul 2011, comunitatea de dezvoltare internaţională s-a întrunit la Busan, Republica Coreea,
pentru a lua act de progresele în îmbunătăţirea procesului de acordare a asistenţei. Participanţii au
căzut de acord, în linii mari, că economia globală şi tabloul dezvoltării a suportat schimbări fundamentale de la definirea principiilor de eficienţă ale Declaraţiei de la Paris din 2005 şi revizuite,
în 2008, în Agenda pentru Acţiune de la Accra. În vederea sporirii eficacităţii cooperării pentru
dezvoltare, în calitate de catalizator al reducerii sărăciei, de la structurile globale a fost solicitată o
schimbare fundamentală, care constă în a pune accent pe abordări în care să fie prioritare interesele ţării, pe recunoaşterea tuturor actorilor în parteneriatul pentru dezvoltare, importanţa şi rolul
diferit al acestora. Astfel, Acordul de Parteneriat de la Busan2 (în continuare Parteneriat Global) a
formulat această schimbare în patru principii de atingere a scopurilor comune pentru dezvoltare:
i) ţările în curs de dezvoltare îşi stabilesc singure politica de dezvoltare, ii) concentrarea pe rezultate, iii)
parteneriat incluziv pentru dezvoltare, iv) transparenţă şi responsabilitate reciprocă.
Este de menţionat că Guvernul Republicii Moldova a subscris la aceste principii şi aplicarea lor,
la nivel naţional, a fost inclusă în agenda de eficientizare a asistenţei pentru dezvoltare. Republica
Moldova a fost printre cele 46 de ţări care au participat la evaluarea performanţei Parteneriatului
Global, rezultatele căreia au fost examinate şi discutate la prima şedinţă la Nivel Înalt al Parteneriatului Global pentru eficientizarea cooperării pentru dezvoltare de la Mexico (aprilie 2014).
Scopul prezentului raport este de a ilustra rezultatele studiului cu privire la atingerea obiectivelor
Parteneriatului Global la nivel de ţară pentru anul 2012 (studiu efectuat pe parcursul anului
2013), rezultate care au fost utilizate în raportul global, precum şi rezultatele pentru anul 2013,
acumulate de la partenerii de dezvoltare în baza chestionarului utilizat pe plan global la studiul de
monitorizare a dezvoltării/a îndeplinirii angajamentelor.
Pentru o monitorizare a realizării angajamentelor asumate în contextul principiilor de eficientizare
a asistenţei pentru dezvoltare au fost elaboraţi zece indicatori de performanţă cu o periodicitate de
monitorizare la fiecare doi ani.
Rezultatele studiului indicatorilor de performanţă la nivel de ţară sunt prezentate în tabelul 1.
Nr.

1

2
3
4

Descrierea indicatorului
Cooperarea pentru dezvoltare este
axată pe rezultate aliniate la priorităţile de dezvoltare ale ţării
Societatea civilă funcţionează într-un mediu care maximizează
implicarea şi contribuţia acesteia la
dezvoltare
Implicarea şi contribuţia sectorului
privat la dezvoltare
Transparenţa: informaţii cu privire
la cooperarea pentru dezvoltare este
la dispoziţia publicului

La nivel
de ţară

X

Rezultate
2012

Rezultate
2013

Pilotat în 10 ţări, inclusiv în
Republica Moldova
CIVICUS, indicatorul de
facilitare a participării
Evaluarea PNUD–OECD în
comun cu Institutuțiile BM
Evaluarea OECD

Ţinte/Obiective 2015
Toţi partenerii
de dezvoltare

Durabilitate
în evoluţie

Progres continuu
Progres continuu
Aplicarea
standardelor
comune

2 Parteneriatul Global este un for politic incluziv, care întruneşte o serie de ţări şi organizaţii din întreaga lume care şi-au asumat angajamentul de a eficientiza
cooperarea pentru dezvoltare. El are la bază un acord semnat de 160 de ţări, regiuni şi organizaţii în cadrul celui de-al patrulea Forum la Nivel Înalt privind Eficacitatea
Asistenţei pentru Dezvoltare, care s-a desfăşurat la Busan, Republica Coreea, în 2011.
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Cooperarea pentru dezvoltare pre5a+b vizibilă (a – anual; b – pe termen
mediu)
6

7
8
9a
9b
10

Asistenţa este parte componentă a bugetului supus examinării
parlamentare
Responsabilizarea reciprocă a actorilor de cooperare pentru dezvoltare este consolidată prin evaluări
incluzive
Egalitatea de gen şi abilitarea
femeilor
Calitatea sistemelor MFP ale ţării
Utilizarea sistemelor MFP şi
procurări naţionale
Asistenţa este necondiţionată

5a – 65%

5a – 73,0 %

5a – 90%

5b – 40%

5b– 50 %

5b– 70%

X

55%

84,5 %

94%

X

NU

DA

NU

DA

41

4.5

X

X

30%

24 %

95%

84%

Tabelul 1. Indicatorii de performanţă ai Parteneriatului Global (rezultatele monitorizării)
Sursa: Calculele Direcţiei Monitorizare şi Evaluare a Cancelariei de Stat.

Suntem în stare să atingem obiectivele anului 2015?
1.1. Ownership-ul şi concentrarea pe rezultate în cooperarea pentru dezvoltare
Acordul pentru Parteneriatul Global consideră primordial rolul ţării partenere în identificarea priorităţilor de dezvoltare a ei, ca unul din cele patru principii fundamentale ale dezvoltării eficiente.
Identificarea priorităţilor, la rândul ei, este strâns legată de un alt principiu, şi anume concentrarea
pe rezultate. Partenerii de dezvoltare s-au angajat să se alinieze la priorităţile şi politicile stabilite
de ţările partenere, asigurând astfel că investiţiile şi eforturile vor avea un impact continuu asupra
eradicării sărăciei şi reducerii inegalităţilor sociale, dezvoltării durabile şi întăririi capacităţii ţărilor
în curs de dezvoltare.
Statutul implementării, pe plan
internaţional
Indicatorul 1. Cooperarea
Este prea devreme pentru a evalua progresul
Toţi partenerii de dezvoltare utilizează
pentru dezvoltare este axată pe
– indicatorul a fost pilotat în 8 ţări. Rezultacadrul naţional de monitorizare a rezulrezultate aliniate la priorităţile
tele preliminare sugerează o variaţie mare în
tatelor
de dezvoltare ale ţării
utilizare, dar un comportament coerent.
Reducerea în jumătate a decalajului
Se atestă un anumit progres – 64% din finanIndicatorul 6. Asistenţa este
- înjumătăţirea influxurilor asistenţei
ţarea programată este raportată în bugetele naparte componentă a bugetului pentru cooperare care nu sunt reflectate
ţionale. Doar 7 ţări au atins sau sunt aproape
supus examinării parlamentare în bugetul naţional. Către 2015 – 85%
de a atinge nivelul de 85%
reflectată în bugetul național
Jumătate din ţările în curs de dezvoltare avansează cel puţin cu o unitate Realizările anterioare au fost menţinute,
dar sunt solicitate mai multe progrese
de măsură (0,5 puncte) pe scara de evaluare a performanţei MFP/CPIA
Nu se constată schimbări în calitatea sistemeIndicatorul

Indicatorul 9. Sistemele
naţionale sunt consolidate şi
utilizate

Ţinte/Obiective pentru 2015

Reducerea decalajului în utilizarea
sistemelor de management financiar şi
achiziţii publice (cu două treimi în cazul
în care scorul CPIA ≥ 5; sau cu o treime
în cazul scorului între 3.5 şi 4.5). Până
în 2015: 57% din fonduri folosesc sistemele naţionale

lor de management financiar public în ţările
partenere
Nu se constată schimbări în utilizarea sistemelor naţionale: utilizarea sistemelor de management financiar şi de achiziţii publice au rămas
la nivelul anului 2010 (aproximativ 49%)

Continuare pe pagina următoare
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Indicatorul 10. Asistenţa este
necondiţionată

Se atestă un anumit progres – 79% din asistenţa pentru dezvoltare este necondiţionată (în
comparaţie cu 77% în 2010)

Progres continuu în timp

Tabelul 2. Indicatorii 2,6,9 și10 a Parteneriatului Global
Sursa: Calculele Direcţiei Monitorizare şi Evaluare a Cancelariei de Stat

Indicatorul 1. Extinderea utilizării sistemelor naţionale de indicatori, statistici, monitorizare şi
evaluare îmbunătățește cadrul de rezultate al ţărilor şi solidifică apartenenţa şi responsabilitatea
reciprocă.
Acest indicator a fost pilotat în 8 ţări, inclusiv Republica Moldova, şi are drept obiectiv identificarea gradului/măsurii de utilizate a sistemelor naţionale de monitorizare a rezultatelor şi a datelor
statistice naţionale. Fig. 1 reprezintă o corelaţie între informaţia privind asistenţa pentru cooperare
acordată prin modalităţi mai aproape de cadrul de rezultate al ţării (axa y) şi percepţia guvernului
faţă de abilitatea partenerului de a utiliza şi a contribui la îmbunătăţirea cadrului de rezultate al
ţării (axa x). Au fost utilizate datele a 4 parteneri de dezvoltare (ONU, BM, UE, SUA). Este de
menţionat că BM, UE şi SUA sunt mai aproape de utilizarea cadrului naţional de rezultate, pe
când ONU rămâne în urmă la acest capitol. Pe de altă parte, percepţia Guvernului privind utilizarea de către partenerii de dezvoltare a cadrului de rezultate naţional este la nivelul cifrei de 0,3
din 1.0. Această situaţie este determinată de faptul că sistemele naţionale de rezultate sunt utilizate
parţial, iar indicatorii de rezultate sunt aplicaţi foarte puţin. Practic, toate programele/proiectele
vin cu alţi indicatori elaboraţi ori diferiţi de cei naţionali ori suplimentari la cei naţionali, fapt care
diminuează rolul sau capacitatea statisticilor naţionale. Dacă suportul din partea partenerilor este
acordat prin mici proiecte de asistenţă tehnică pentru consolidarea capacităţilor statistice, marile
proiecte/ programe impun adăugător indicatori sau date care necesită eforturi şi costuri suplimentare pentru monitorizarea lor.
Banca Mondială

Uniunea Europeană

Statele Unite

Națiunile Unite

1.00

% Cadrul Rezultatelor pe Țară

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Percepția Părților Interesate
Fig. 1. Corelaţia dintre informaţia privind asistenţa pentru cooperare acordată prin modalităţi mai aproape de cadrul de rezultate al
ţării şi percepţia guvernului faţă de abilitatea partenerului de a utiliza şi a contribui la îmbunătăţirea cadrului de rezultate al ţării
Sursa: Raport de progress pentru anul 2014 al Parteneriatului Global
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Fig. A

Indicatorul 6. Includerea fondurilor pentru dezvoltare în bugetul naţional permite alinierea la
priorităţile naţionale, o bugetare mai precisă şi
cuprinzătoare şi responsabilitate reciprocă în cooperarea pentru dezvoltare.
În anul 2012, în comparaţie cu 2010, la acest indicator se constată o înrăutăţire la nivel de ţară.
55% din asistenţa pentru dezvoltare, planificată
pentru sectorul guvernamental, sunt reflectate în
Legea bugetului public pe anul 2012 (în 2010 au
fost 88%). Pentru anul 2013 se prevede o îmbunătăţire a situaţiei, deoarece deja circa 84,5% din
volumul asistenţei pentru dezvoltare planificat
pentru sectorul guvernamental au fost înregistrate
în Legea bugetului anual aprobată de Parlamentul
Republicii Moldova.
Fig. B

Partenerii de dezvoltare
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280
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200
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Debursat

Planificat

Partenerii de Dezvoltare

Minsterul Finanțelor

Evaluarea acestor rezultate se va face cu o
deosebită prudenţă, având în vedere discrepanţa existentă în ceea ce reflectă Guvernul
în bugetul său şi ceea ce prezintă partenerii
de dezvoltare în planurile lor de debursări.
Astfel, de exemplu, pentru anul 2013, circa
397 mln. dolari SUA au fost planificate de
către parteneri spre debursare pentru sectorul guvernamental, iar Legea Bugetului
pentru anul 2013 indică suma de 336 mln.
dolari SUA, cu circa 61 mln. dolari SUA
mai puţin.

Fig.2. Sumele planificate şi cele efectiv debursate în anul 2013 (Fig. A) şi predictibilitatea pentru următorii ani (Fig. B), mln. EUR
Sursa: Informaţia prezentată de partenerii de dezvoltare şi de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

Circa 73% din sumele planificate pentru debursare sectorului guvernamental în anul 2013, de
către partenerii externi, au fost debursate, fapt care denotă un înalt nivel al valorificării mijloacelor
externe (o mare capacitate de absorbţie).
Indicatorul 9. Utilizarea instituţiilor şi sistemelor naţionale va fortifica aceste instituţii şi sisteme,
va reduce costurile tranzacţionale şi va asigura o responsabilitate mai mare la nivel de ţară faţă de
cetăţeni şi Parlament.
Calitatea managementului finanţelor publice 3 pentru anul 2012 nu s-a schimbat în comparaţie
cu evaluarea precedentă din 2010 şi constituie 4,0 din punctajul de la 1,0 la 6,0 (cel mai înalt). În
afară de aceasta, din cele 33 de ţări evaluate, Republica Moldova este plasată în grupul celor 6 ţări
cu sisteme de management financiar “puternic”.
În acelaşi timp, numai 30 la sută din asistenţa acordată sectorului guvernamental utilizează sistemul naţional de management financiar şi sistemul de achiziţii, fapt care constituie o diminuare
considerabilă faţă de datele anului 2010, când această pondere era de 70%. Conform datelor pentru anul 2013, la acest capitol se constată o tendinţă de regresie, cota fiind doar de 24%. Diagramele din fig. 3 ilustrează utilizarea sistemelor naţionale în procesul de implementare a proiectelor
cu suportul asistenţei externe.
3 Acest indicator se bazează pe evaluarea instituţională şi a politicilor, realizată de Banca Mondială; http://www.worldbank.org/ida/IRAI-2012.html
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Utilizarea procedurilor
bugetare naționale
33%

Utilizarea sistemului de
audit național
21%

Utilizarea sitemului de
raportare financiară
național
22%

Utilizarea sistemului de
achiziții național
19%

Fig. 3. Utilizarea sistemelor naţionale în anul 2013 sistemului naţional de audit şi sistemului naţional de achiziţii
Sursa: Calculele Direcţiei Monitorizare şi Evaluare

Indicatorul 10. Cooperarea pentru dezvoltare care nu este condiţionată de o sursă specifică
geografică pentru achiziţionarea de mărfuri şi servicii permite o aliniere mai eficientă la priorităţile şi sistemele naţionale şi asigură o mai bună valoare a raportului cost–beneficiu.
Angajamentul partenerilor de dezvoltare este să asigure o mai bună ne-condiţionare a asistenţei
oficiale pentru dezvoltare. În anul 2012 această valoare pentru Moldova a constituit 84% din
volumul asistenţei, în creştere faţă de 82% în 2010. Pe parcursul anului 2013 au fost contractate resurse de la partenerii de dezvoltare cu element de “legare” a resurselor în volum de circa 74
mln. euro sau circa 12% din totalul de resurse contractate pe an.

1.2. Parteneriatul incluziv pentru dezvoltare
În contextul Acordului de parteneriat de la Busan, incluziunea presupune o mai mare recunoaştere şi implicare a actorilor non-statali, inclusiv a sectorului privat şi a societăţii civile. Angajamentul total al acestor actori, precum şi recunoaşterea contribuţiei lor, va solicita mai mult
timp şi efort în arhitectura cooperării pentru dezvoltare. Pe de altă parte, incluziune este şi faptul
că de rezultatele dezvoltării beneficiază toţi, bărbaţi şi femei, în mod egal.
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Indicatori

Ţinte/Obiective pentru 2015

Indicatorul 2. Societatea civilă
funcţionează într-un mediu ce
maximizează implicarea şi contribuţia acesteia la dezvoltare

Progres continuu în timp

Indicatorul 3. Implicare şi contribuţia sectorului privat la dezvoltare

Progres continuu în timp

Indicatorul 8. Egalitatea de gen
şi abilitarea femeilor

Statutul implementării, pe plan internaţional
Este prea devreme pentru a evalua progresul – sunt
necesare analize adiţionale din cauza datelor limitate.
Imagine mixtă cu dovezi de exemple pozitive a eforturilor guvernelor de a facilita activitatea organizaţiilor
societăţii civile, cu toate acestea, provocările prevalează în multe ţări
Este prea devreme pentru a evalua progresul – indicatorul se pilotează. Alte surse de evidență confirmă
importanța calității dialogului public- privat.

Toate ţările în curs de dezvoltare au sisteme care urmăresc Se constată un început bun – o treime din ţările parşi alocă resurse publice pen- tenere au sisteme naţionale de urmărire a alocărilor
tru egalitatea de gen şi abilide gen mai sistematic.
tarea femeilor

Tabelul 4. Indicatorii 2,3 și 8 a Parteneriatului Global
Sursa: Raport de progress pentru anul 2014 al Parteneriatului Global

Indicatorul 2. Permiţând organizaţiilor societăţii civile să-şi exercite rolul lor de actor independent în dezvoltare, se va maximiza contribuţia lor la dezvoltare.
În raportul global, la acest indicator sunt relatate eforturile guvernelor de facilitare a participării ONG în dialogul pe politici prin ajustarea cadrului legal sau instituţional. La acest capitol
mai persistă provocări însemnate, inclusiv în Republica Moldova. Conform datelor rapoartelor de
evaluare a sectorului durabilitatea ONG în Moldova4 se află în zona „durabilitate în evoluţie”.
Indicatorul 3. Promovarea participării mai active a sectorului privat la elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare şi la dialogul privind reformele care au impact asupra mediului de
afaceri va maximiza contribuţia sectorului privat la dezvoltare.
Acest indicator a fost pilotat şi s-a constatat o provocare în stabilirea unui indicator clar de evaluare a angajamentului sectorului privat în dezvoltare şi elaborarea unei metodologii exacte în acest
sector complicat. Evidenţele existente sugerează că iniţiativele de promovare a dialogului public–
privat au acordat o atenţie mai mare asupra eficienţei organizaţionale şi concentrare pe rezultate.
Este de menţionat că şi în Republica Moldova acest dialog a fost instituţionalizat prin crearea
Consiliului economic condus de Prim-ministru, menit să îmbunătăţească şi să faciliteze implicarea
cât mai eficientă a sectorului privat în realizarea agendei de dezvoltare.
Indicatorul 8. Evidenţa şi publicarea alocaţiilor bugetare dezagregate pe gen permite utilizarea
acestor date pentru informarea factorilor de decizie şi direcţionarea investiţiilor şi alocaţiilor în aşa
mod ca să beneficieze toţi – bărbaţi şi femei.
La acest indicator, Republica Moldova a raportat existenţa angajamentului politic şi instituţional
privind evidenţa datelor bugetare dezagregate pe gen, dar, din păcate, lipseşte evidenţa sistematică
şi diseminarea datelor. În acest sens urmează să mai fie întreprinse anumite măsuri de conformare
a sistemului de evidenţă a datelor dezagregate pe gen.

4 Indexul de durabilitate al ONG 2012, ediţia a 16-a – Iunie 2013, USAID.
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1.3. Transparenţa şi responsabilitatea reciprocă pentru rezultatele dezvoltării
Transparenţa ca fenomen a început să dea rezultate şi în Republica Moldova, dar acesta trebuie să
fie direcţionat mai mult spre necesităţile ţării. Volumul crescut de informaţie disponibilă nu este
încă transformat într-un important suport sistemic pentru procesul de planificare strategică al
ţărilor în curs de dezvoltare.
Indicatori

Ţinte/Obiective pentru 2015

Indicatorul 4. Transparenţa: informaţii cu privire la cooperarea
pentru dezvoltare este la dispoziţia
publicului

Implementarea standardului comun deschis pentru publicarea
electronică a informaţiilor privind
resursele oferite prin cooperarea
pentru dezvoltare

Indicatorul 5a. Previzibilitatea anuală: proporţia fondurilor
co-operării pentru dezvoltare debursate în acelaşi an fiscal în care
au fost planificate de către partenerii de dezvoltare

Indicatorul 5b. Previzibilitatea pe
termen mediu: proporţia fondurilor acoperite de planurile pe termen mediu oferite ţării partener

Indicatorul 7. Responsabilizarea
reciprocă a actorilor în co-operare
este consolidată prin evaluări incluzive

Statutul implementării,
pe plan internaţional
Se constată un început bun, dar sunt necesare mai multe progrese. În medie, furnizorul de
date publică o dată pe an, cu o vechime de la
6 la 9 luni şi oferă informaţii pentru 50% din
câmpurile de date-standard comune. Transparenţa informaţiei de viitor este o provocare:
25% din furnizori nu publică nici o informaţie anticipativă prin intermediul sistemelor de
standard comun

Reducerea în jumătate a decalajului – înjumătăţirea fondurilor
nedebursate în cursul anului fiscal Se atestă anumite progrese – 84% din deburpentru care au fost programate.
sările programate au fost onorate conform planificării (în comparaţie cu 79% în 2010)
Până în 2015, 90% din finanţare

vor fi debursate conform celor programate
Reducerea în jumătate a decalajului – înjumătăţirea proporţiei
fondurilor pentru co-operare nea- Se constată un început bun, dar sunt necesare mai multe progrese. Planurile de cheltuieli
coperite de planuri de viitor.
planificate acoperă 83% din finanţarea totală
Până în 2015: planurile acoperă estimată pentru 2014, de 70% pentru anul
92% din fondurile estimate pentru
2015 şi de 57% pentru 2016
2016, 85% pentru 2017 şi 79%
pentru 2018
Se atestă anumite progrese – 59% din ţări au
Toate ţările în curs de dezvoltare exerciţii comune de evaluare. Se încurajează
aplică instrumente comune de eva- eforturile comune de urmărire a progreselor,
luare a rezultatelor
dar mai este nevoie de a face procesul mai incluzive şi transparent

Tabelul 5. Indicatorii 4,5 și 7 a Parteneriatului Global
Sursa: Calculele Direcţiei Monitorizare şi Evaluare

Indicatorul 4. Implementarea standardelor comune, deschise privind transparenţa va îmbunătăţi
disponibilitatea şi accesul public la informaţia privind cooperarea pentru dezvoltare şi va oferi o
bază mai puternică pentru sporirea responsabilităţii reciproce.
Acest indicator a fost evaluat pe plan global de către OCDE, care a constatat necesitatea sporirii
nivelului comun de angajament şi efort din partea partenerilor de dezvoltare dacă vor să atingă
ţintele/obiectivele propuse către anul 2015. Publicarea informaţiei privind resursele pentru dezvoltare – în termen, cuprinzător şi pe termen mediu – este prerogativa de bază în îndeplinirea
angajamentului privind transparenţa.
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La nivel de ţară la acest capitol, după Declaraţia de la Busan privind transparenţa, a fost elaborată
o bază de date menită să sporească accesul la informaţia despre asistenţa pentru dezvoltare. Pe
parcursul anului 2013, cu suportul PNUD şi al companiei Development Gateway, Cancelaria de
Stat a lucrat asupra identificării unui mod de prezentare a informaţiei despre asistenţa externă mai
accesibil şi interactiv. Astfel, în ianuarie 2014 a fost lansată public noua bază de date care poate fi
accesată public de oricine pe adresa electronică www.amp.gov.md. Platforma oferă posibilitate de
vizualizare grafică şi geografică a informaţiei despre realizarea multitudinii de proiecte cu suportul resurselor externe acordate de către partenerii de dezvoltare. Este un instrument util pentru
autorităţile publice centrale şi locale pentru o planificare şi monitorizare mai eficientă a resurselor
disponibile. Pentru societatea civilă, media, Parlament este o platformă utilă pentru realizarea
dreptului acestora de supraveghere a utilizării banilor publici.
Platforma ArcGIS pentru vizualizarea proiectelor pe harta geografică a ţării oferă posibilităţi vaste
de aplicare şi în alte scopuri sau domenii. Potenţialul acesteia este mult mai mare, cum ar fi utilizarea de către autorităţile publice centrale în procesul decizional care ţine de politici publice, precum
şi pentru prezentarea rezultatelor de activitate ale instituţiei. Pentru autorităţile publice locale,
posibilităţile serverului pot fi utilizate la: gestionarea lucrărilor de amenajare şi îngrijire a localităţii;
planificarea eficientă a resurselor existente; evidenţa şi analiza datelor despre populaţie; gestionarea
şi menţinerea reţelelor edilitare, cum sunt apeductul, canalizarea, gazoductul; crearea condiţiilor
de dezvoltare a businessului mic şi mijlociu în localitate; gestionarea înregistrărilor imobiliare etc.
Iar în acest sens, mai multe autorităţi (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, primăria
or. Orhei etc.) deja au demarat procesul de publicare digitală prin intermediul platformei a informaţiilor deţinute în cadrul instituţiei.

Fig. 5. Vizualizarea proiectelor pe harta geografică a ţării prin intermediul modulului de date geospațiale (ArcGIS) utilizată pe amp.gov.md

Indicatorul 5. Informaţia exactă despre planurile viitoare de cheltuieli estimate pentru dezvoltare
permite o planificare şi alocare mai bună a resurselor în/şi intersectorial şi o implementare mai
eficientă a strategiilor naţionale de dezvoltare pe termen mediu.
Conform rezultatelor studiului pentru anul 2012, circa 65% din sumele planificate de către partenerii de dezvoltare, pentru sectorul guvernamental, au fost debursate în acelaşi an în care au fost
planificate. Anul 2013 indică o tendinţă pozitivă, fiind debursate 73% din suma planificată.
Cât priveşte predictibilitatea pe termen mediu, situaţia este mai dificilă şi avem o rată de numai
50% acoperire a informaţiei despre resurse pe termen mediu (2014-2016).
Raport anual 2013 cu privire la
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Astfel, predictibilitatea pe termen mediu rămâne o provocare în continuare. Partenerii de dezvoltare trebuie să întreprindă acţiunile necesare pentru a-şi proiecta politicile şi procedurile astfel ca
planurile de cooperare să fie ajustate şi comunicate ţărilor partenere şi altor părţi cointeresate în
termenii relevanţi ai procesului de planificare a cadrului de cheltuieli pe termen mediu.
Indicatorul 7. O revizuire cuprinzătoare şi incluzivă a progresului serveşte drept bază pentru responsabilitatea reciprocă pentru progrese a tuturor partenerilor la nivel de ţară.
Acest indicator vine să identifice dacă există, la nivel de ţară, un mecanism stabilit de monitorizare mutuală a progreselor, dacă sunt stabilite obiectivele de monitorizare a eficienţei, dacă această
monitorizare are loc în mod participativ şi dacă rezultatele acestora sunt făcute publice.
Este de remarcat că în Republica Moldova aceste mecanisme sunt instituţionalizate prin Consiliile
sectoriale şi Consiliul comun de parteneriat, prin evaluările anuale ale portofoliilor de suport al
partenerilor de dezvoltare. Urmează să fie stabilit în ce măsură acestea sunt funcţionale, pentru
a le spori importanţa lor. La nivelul proiectelor investiţionale, al programelor de suport bugetar,
monitorizarea reciprocă este asigurată prin Consiliile de supraveghere, create pentru a urmări implementarea cu succes a proiectelor.
În afară de aceasta, Moldova participă la evaluările pe plan global a angajamentelor Parteneriatului
Global pentru eficientizarea cooperării care se efectuează la fiecare doi ani. La nivel de ţară, evaluarea va fi realizată anual, utilizând aceiaşi indicatori globali.

ASISTENŢA OFICIALĂ PENTRU DEZVOLTARE
OFERITĂ RM ÎN ANUL 2013
TENDINŢE ŞI DINAMICI
Analiza volumului asistenţei externe în contextul unor indicatori macroeconomici arată cum se
plasează volumul resurselor externe în comparaţie cu investiţiile străine directe sau cu remitenţele,
precum şi cu ponderea acestor resurse în PIB şi în veniturile BPN. Se constată că remitenţele parvenite sunt de circa cinci ori mai mari ca volum decât asistenţa externă, pe când Investiţiile străine
directe sunt de două ori mai mici decât asistenţa Externă.
Remitențe
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Asistența Oficială pentru Dezvoltare
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Fig. 5. Fluxurile financiare majore pentru Republica Moldova (în mln. euro)
Sursa: Balanţa de plăţi, BNM, Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Partenerii de dezvoltare
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Ponderea asistenţei oficiale pentru dezvoltare în 2013 în PIB fiind de 5% (cu 3,26% mai puţin faţă
de 2012) şi de 13,3% în veniturile curente ale BPN (cu 8,4% mai puţin faţă de 2012), vizualizaţi
tabelurile de mai jos.
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Fig. 6. Ponderea AOD în PIB şi BPN (în %)
Sursa: Calculele Direcției Monitorizare și Evaluare, Cancelaria de Stat

Volumul asistenţei pentru cooperare acordate Republicii Moldova are tendinţa de creştere continuă în fiecare an. Descreşterea sumelor pentru anul 2013 comparativ cu anul 2012 se explică
prin lipsa tranşelor din partea FMI.
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Fig. 7. Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare debursată pe parcursul anilor 2005-2013 (în mln. euro)
Sursa: Informaţia prezentată de partenerii de dezvoltare şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

În fig. 8 este reprezentat grupul de parteneri ai Republicii Moldova. Se poate constata că UE,
împreună cu ţările membre ale UE, rămâne cel mai mare/important partener după volumul
debursărilor, după care urmează BM, Guvernul SUA şi ONU. La categoria alţii sunt incluşi:
Confederaţia Elveţiană, Japonia, Republica Populară Chineză; Fondul Global pentru combaterea
Tuberculozei şi SIDA.
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Fig. 8. Debursările pentru Sectorul guvernamental (în mln. euro)
Sursa: Partenerii de dezvoltare şi Raportul Parteneriatului Global pentru anul 2012.
Raport anual 2013 cu privire la
asistenţa externă acordată Republicii Moldova

15

Partenerii de dezvoltare

Ministerul Finanțelor

AMP

140
120
100
80
60
40
20
0

UE

SUA

ONU

Banca Mondială

BEI

BERD

Fondul Global

Alții

Fig. 9. Sumele debursate în anul 2013 din trei surse de informaţii (în mln. euro)
Sursa: Informația prezentată de partenerii de dezvoltare, Ministerul Finanțelor și AMP (amp.gov.md)
*Alţii: România; Republica Federală Germană; Confederaţia Elveţiană; Republica Populară Chineză; Regatul Suediei; Republica Austria;
Japonia; Republica Cehă; Republica Polonă; Republica Estonia; Ungaria; Republica Finlanda; Republica Slovacă; Republica Lituania, Republica Letonia; BDCE; Fondul Global de Mediu, Fondul Global pentru Educaţie; Regatul Danemarcei; Principatul Liechtenstein; Republica
Turcia; OSCE; ONG-uri internaţionale.
Notă: Informaţia din AMP a fost reflectată ca debursată pentru proiectele care au fost închise/suspendate înainte de 2013, fapt care determină
majorarea cifrelor efectiv debursate pe parcursul anului 2013. Dat fiind faptul că platforma a fost recent lansată, am solicitat contribuţia
partenerilor şi APC pentru completarea datelor financiare conform derulării proiectelor în fiecare an. Odată cu revizuirea datelor în cadrul
platformei AMP, sumele privind debursările ar trebui sa se apropie de cele raportate de către donatori.

2. 1. Ilustrarea grafică a AOD în funcţie de partenerii de dezvoltare şi sectoare.
Activitatea de cooperare cu partenerii de dezvoltare a continuat şi în anul 2013, au continuat
negocierile pentru lansarea unor noi proiecte importante pentru economia naţională. Astfel,
volumul noilor contractări ale acestui an se cifrează la circa 624 mln. euro şi 193 de proiecte.
Proiectele lansate vor fi valorificate în domenii ce ţin în special de reabilitarea drumurilor, edificarea statului de drept şi dezvoltarea sistemului de sănătate.
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Fig. 10. Volumul proiectelor demarate în anul 2013 (în mln. euro)
Sursa: Platforma pentru gestionarea asistenței externe AMP (amp.gov.md)
* Alţii: Republica Federală Germană; Regatul Suediei; Confederaţia Elveţiană; România; Republica Turcia; Republica Estonia; Republica
Italiană; Regatul Norvegiei; Principatul Liechtenstein; Republica Slovacă; Ungaria; Irlanda; Marele Ducat al Luxemburgului; Republica
Finlanda; Regatul Belgiei; Bulgaria; Consiliul Europei; ONG-uri internaţionale.
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Fig. 11. Volumul proiectelor iniţiate în 2013 (pe sectoare, în mln. euro)
Sursa: Platfoma de Gestionare a Asistenței Externe AMP (amp.gov.md)
Altele: Apă şi Canalizare; Industrie; Resurse Minerale şi Minerit; Silvicultură; Politica şi Legile Comerciale şi Adaptarea Comercială; Politici
şi Programe ale Sănătăţii Reproducerii Populaţiei; Ajutor Umanitar.

În cazul proiectelor aflate în derulare şi al celor demarate în anul de raportare, sectoarelor Transport şi depozitare; Guvern şi Societatea civilă au cele mai mari volume de resurse externe implicate pentru realizarea reformelor şi investiţiilor din sector, 300 mln. euro fiind contractate
de la BERD şi BEI pentru reabilitarea drumurilor. În vederea edificării statului de drept, UE a
demarat un program de suport bugetar de 60 mln. euro în domeniul reformei sectorului justiţiei.
În afară de aceasta, pentru asigurarea respectării drepturilor omului a fost iniţiat proiectul de
construcţie a unui nou penitenciar în valoare de circa 45 mln. euro. Consolidarea capacităţilor
instituţionale este asigurată semnificativ de Uniunea Europeană prin oferirea a 30 mln. (euro?)
pentru proiecte Twinning şi asistenţă tehnică.
Spre deosebire de proiectele aflate în derulare, pentru care UE a oferit cel mai mare volum de
asistenţă în 2013, băncile europene sunt cele care au demarat proiecte cu un buget mai mare
decât resursele UE.
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Fig. 12. Proiecte în derulare în anul 2013 (pe sectoare, în mln. euro)
Sursa: Platforma pentru gestionarea asistenței externe AMP (amp.gov.md)
Altele: Turism; Industrie; Politica şi Legile Comerciale şi Adaptarea Comercială; Resurse Minerale şi Minerit; Silvicultură; Politici şi Programe
ale Sănătăţii şi Reproducerii Populaţiei; Comunicaţiile; Ajutor Umanitar; Refugiaţi în Ţările Finanţatoare.
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Din punct de vedere sectorial, pentru al doilea an consecutiv, sectorul Transport şi depozitare
rămâne lider după bugetul proiectelor aflate în derulare, cu resurse substanţiale utilizate pentru
reabilitarea drumurilor. Sectorul Guvern şi Societatea civilă se situează pe locul secund, cu resurse
atrase pentru realizarea reformelor administraţiei publice, consolidarea capacităţilor instituţionale
şi edificarea statului de drept.
Graficul din fig. 13 ilustrează sumele debursate în anul 2013 la nivel sectorial, conform informaţiilor prezentate de către partenerii de dezvoltare şi AMP. Ca şi în cazul sumelor reflectate în
fig. 13 discrepanţa este vădită, deoarece AMP nu oferă deocamdată o informaţie calitativă privind
fluxurile asistenţei externe.
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Fig. 13. Sumele debursate în anul 2013 la nivel sectorial din două surse de informaţii (în mln. euro)
Surse: Informația prezentată de partenerii de dezvoltare și AMP (amp.gov.md)
Altele: Infrastructuri sociale şi servicii; Politica şi Legile Comerciale şi Adaptarea Comercială; Silvicultură; Comunicaţiile; Servicii Financiar şi
Bancare; Construcţii.

2.2. Ilustrarea grafică a AOD în funcţie de forma şi tipurile de instrumente utilizate
În derulare în 2013

Demarate în 2013
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Fig. 14. Proiectele în derulare și proiectele demarate în anul 2013 în funcție de instrumentul de finanțare.
Sursa: Platforma pentru gestionarea asistenței externe AMP (amp.gov.md)
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Pe parcursul anului 2013 au fost contractate resurse creditare pentru realizarea proiectelor investiţionale pentru reabilitări de infrastructură rutieră, socială. Ponderea creditelor în totalul resurselor externe a atins cifra de 70% din totalul angajamentelor. Pe când tot portofoliul de asistenţă
externă în derulare pe parcursul anului menţine paritatea de 44/56 respectiv credite/granturi.
În ceea ce priveşte clasificarea economică a proiectelor, un element mai nou apărut în raportarea
pe asistenţa externă, cheltuielile curente în comparaţie cu cele capitale constituie 38% din tot
portofoliul în derulare şi circa 29% din sumele angajate pe parcursul anului de raportare. În sume
absolute investiţiile capitale constituind circa 1,4 mlrd euro din portofoliul în derulare.
Totodată, deşi ponderea investiţiilor capitale din surse externe constituie circa 70%, acestea nu
constituie decât circa 45% din investiţiile capitale totale ale Guvernului, restul fiind acoperite din
veniturile naţionale.
În derulare în 2013

Demarate în 2013

Curente
29%

Curente
38%

Capitale
62%

Capitale
71%

Fig. 15. Proiecte în derulare și proiecte contractate în anul 2013 în funcție de clasificarea economică.
Sursa: Platforma pentru gestionarea asistenței externe AMP (amp.gov.md)

În Agenda pentru acţiuni de la Accra este specificată necesitatea şi angajamentul partenerilor faţă
de reducerea fragmentării asistenţei pentru dezvoltare prin îmbunătăţirea eforturilor complementare ale donatorilor, precum şi divizarea muncii între donator prin alocare îmbunătăţită a resurselor
în sectoare şi în ţările partenere.
Divizarea muncii are câteva dimensiuni, două dintre care se află în centrul discuţiilor internaţionale: repartizarea muncii între ţări, concentrată asupra modalităţii de organizare a distribuirii asistenţei între ţări şi divizarea în interiorul ţării, divizarea între donatori a portofoliilor la nivel de ţară
partener.
Obiectivul de bază al eforturilor divizării muncii este o alocare mai raţională, alocare a asistenţei
pentru dezvoltare care să se traducă într-o complementaritate mai înaltă, o aliniere mai bună şi o
reducere semnificativă a costurilor tranzacţionale.
Cu toate eforturile depuse sub acest aspect şi la nivel de ţară, problema fragmentării rămâne acută
şi nu poate contribui la atingerea obiectivului de dezvoltare.
Paşi mici au fost întreprinşi spre reducerea supraaglomerării şi fragmentării. Astfel, în 2009 un
donator era prezent în 16 sectoare, iar în 2013 un donator este prezent în 11 sectoare. O rată de
circa 90% din volumul asistenţei în implementare în Republica Moldova (conform situaţiei la 31
decembrie 2013) este raportată de 8 parteneri de dezvoltare şi 10% este raportată de către 30 de
parteneri. Sectoarele cele mai populate de prezenţa donatorilor sunt: Guvern şi Societatea civilă;
Educaţie; altă infrastructură socială şi servicii; afaceri şi alte servicii şi Sănătate cu o prezenţă de la
15 până la 8 în sectoarele respective.
Raport anual 2013 cu privire la
asistenţa externă acordată Republicii Moldova

19

Numărul de proiecte aflate sub pragul mediu de achiziţii publice (≤ 249 mii euro, conform pragurilor UE) constituie circa 52% (102) din totalul proiectelor iniţiate în 2013 şi se raportează la
numai 1,5% din valoarea asistenţei demarate.
Din cele expuse mai sus, se poate conchide că, în scopul atingerii unor rezultate mai bune în
realizarea reformelor sectoriale, care ar duce la o creştere economică evidentă şi la îmbunătăţirea
nivelului de trai, este foarte important ca resursele alocate, de altfel limitate, să fie direcţionate în
sectoarele prioritare. Anume acest concept stă la baza elaborării Strategiei Naţionale de dezvoltare
Moldova 2020, care a identificat câteva sectoare ce necesită suport şi atenţie mai mare pe termen
mediu şi lung.
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GENERAREA SI FURNIZAREA DE ENERGIE
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GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Fig. 16. Ponderea asistenţei externe în sectoare pentru proiectele în derulare
Sursa: Platforma pentru gestionarea asistenței externe AMP (amp.gov.md)
* Alţi parteneri de dezvoltare: Republica Populară Chineză; Regatul Danemarcei; Confederaţia Elveţiană; Fondul Global pentru Combaterea
SIDA, Tuberculozei şi Malariei; Principatul Liechtenstein; Fondul Global pentru Educaţie; Republica Cehă; OSCE; Regatul Norvegiei; Republica Turcia; Olanda; Republica Italiană; Republica Slovacă; Republica Finlanda; Republica Estonia; Republica Polonă; Irlanda; Marele
Ducat al Luxemburgului; Regatul Belgiei; Bulgaria; Ungaria; Consiliul Europei; ONG-uri internaţionale.
* Alte sectoare: Turism; Industrie; Politica şi Legile Comerciale ; Resurse minerale şi minerit; Silvicultură; Politici şi Programe în Sănătate şi
Reproducerea Populaţiei; Comunicaţii; Ajutor umanitar; Refugiaţi în ţările finanţatoare.
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REZULTATELE MAJORE ALE AOD
ÎN FUNCŢIE DE PONDEREA ACESTEIA
ÎN SECTOARELE DE INTERVENŢIE

Uniunea Europeană (UE)
Uniunea Europeană continuă să fie cel mai mare partener de dezvoltare al Republicii Moldova,
finanţarea fiind acordată din cadrul Programului Naţional Indicativ 2011-2013 cu o anvelopă
financiară anuală de circa 135 mln. euro (inclusiv sumele oferite din Programul parteneriatului
Estic pentru integrare şi cooperare EaPIC).
Programul de integrare şi cooperare al Parteneriatului Estic (EaPIC) oferă asistență financiară suplimentară ţărilor din Parteneriatul Estic (EaP), în vederea realizării
reformelor unei democrații reale și respectării drepturilor omului.
Acest mecanism este în conformitate cu principiile de responsabilitate reciprocă și de diferențiere introduse în 2011 la revizuirea Politicii Europene de Vecinătate:
„Sprijinul sporit al UE pentru vecinii săi este condiționat. Acesta va depinde de progresele în construirea și consolidarea democrației și respectarea statului de drept.
Cu cât mai mult şi mai repede o țară progresează în reformele sale interne, cu atât mai mult suport va primi de la UE”.
Finanțarea pentru Programul EaPIC vine de la Instrumentul European de Parteneriat și Vecinătate. Acesta este principalul instrument financiar și de cooperare
pentru țările vecine din Est și Sud și Rusia în perioada 2007-2013.
Finanțarea totală de EaPIC (2012-2013) se ridi că la 152 de milioane euro.
În 2012, Republica Moldova a beneficiat de fonduri adiționale pentru reformele din sectorul justiției, accesul la serviciile de sănătate, precum și stimularea economică în zonele rurale (28 mln euro).
Pentru a spori oportunitățile economice în zonele rurale, promovarea reformelor în sectorul energetic (inclusiv accesul la energia regenerabilă), și pentru a crește
cooperarea cu Consiliul Europei, în 2013 Republica Moldova a beneficiat de 35 mln euro.
Republica Moldova a beneficiat de circa 63% din sumele Programului în comparație cu celelalte țări ale Parteneriatului Estic, pe locurile secunde situându-se
Georgia (49%) și Armenia (40%).
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PROIECTE REGIONALE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (2013)

Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii

Energie și Biomasa în Moldova
Reabilitarea Sistemului de Alimentare cu Apă
Îmbunătățirea Situației Socio-Economice a Tinerilor din Moldova

Dezvoltare Durabilă în Sectorul Tehnologiei de Producere
a Energiei Regenerabile
Parteneriatul Public-Privat Pentru Dezvoltarea Durabilă a
Serviciilor Administrate Local
Informarea Actorilor Sociali cu Privire la Drepturile și Măsurile
de Prevenire și Protecție a Abuzului Asupra Persoanelor în Vârstă
Rețeaua de Comunicații Fixe și Mobile Pentru Serviciul Grăniceri
al Republicii Moldova
Programul de Dezvoltare a Utilităților de Apă
Proiecte de Reabilitare a Drumurilor
Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră
Aplicarea Legislației Forestiere, Programul ENPI FLEG
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Suportul bugetar din partea UE
O pondere considerabilă în planurile anuale de acţiuni cu UE revine programelor de suport bugetar sectorial (mai mult de 50% din anvelopa anului 2013). Pe parcursul anului de raportare, 5
programe sectoriale s-au aflat în derulare.
Componente PSB
mln.. euro
Nr.

PNA

Sectorul

1.

2007

Social

2.

2008

Sănătate

3.

2009

4.

Suma originală a
alocării

Suport
bugetar
(SB)

AT şi alte
acţiuni

Alocaţii
adiţionale
SB

Debursaţi în
anii precedenţi
(anului de
raportare)

Debursări în 2013
Statut
Planificate

De
facto

Debursări
planificate pentru
2014

21

20

1

0

20

Finalizat

-

-

-

46,6

43,45

3,15

6

38,97

În derulare

6

0

6

Apă şi canalizare

45

37

3*

5

32,03

În derulare

13

0

13

2010

Stimulare economică a zonelor
rurale

45

42

3

27

29

În derulare

13

13

14

5.

2011

Energie

42,6

40

2,6

10

13

În derulare

13

11,61

14,5

6.

2012

Reforma justiţiei

52

50,2

1,8

8

0

În derulare

15

15

15

7.

2013

Învăţământ vocaţional

25

-

-

-

-

În pregătire

-

-

0

8.

2013

Regim liberalizat
de vize

20

-

1

-

-

În pregătire

-

-

6*

297,2

232,65

15,6

56

133

60

39,61

68,5*

Total

Sumele sunt în mil. euro, conform situaţiei la 31 decembrie 2013
Sursa: Cancelaria de Stat
* În condiţiile debursării anticipate a primei tranşe pe marginea Programului în domeniul liberalizării regimului de vize.

Toate cele 5 programe de suport bugetar au înregistrat rezultate semnificative la nivel sectorial, atât
în domeniul politicilor publice, cât şi în cel al investiţiilor capitale. Astfel, cu suportul Programului
Stimularea Economică a Zonelor Rurale (ESRA) s-au realizat următoarele: construirea unui incubator de afaceri în or. Ceadâr-Lunga şi sporirea capitalului fondului de grant al Programului naţional
de abilitare economică a tinerilor, Fondului de garantare a creditelor, Programului PARE 1+1, al
Agenţiei pentru intervenţie în agricultură cu circa 150 mln. lei, din care au fost acordate peste o mie
de granturi. În afară de aceasta, ESRA a oferit suport la îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale în
domeniul dezvoltării afacerilor. Suportul bugetar în domeniul sănătăţii a contribuit la achiziţionarea
unui echipament performant pentru Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, precum şi la elaborarea/aprobarea Curriculum-ului şi programelor de studii pentru disciplinele predate
în acest Centru. Totodată, a fost creată reţeaua de laboratoare de sănătate publică performante la
nivel local în toată republica şi au fost achiziţionate echipamente pentru acestea în conformitate cu
recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Cu ajutorul programului de suport bugetar în
domeniul apei şi canalizării, în anul 2013 circa 35 mii de persoane au fost conectate la sisteme de
apă, peste 20 mii la sisteme de canalizare şi au fost reabilitate sistemele de canalizare în 14 şcoli. De
asemenea, pe parcursul anului de raportare a fost elaborată Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie
pentru perioada 2014-2018. Strategia a fost aprobată şi publicată la începutul anului 2014. Datorită
suportului bugetar în sectorul justiţiei, a sporit bugetul Ministerului Justiţiei cu circa 60% mai mult
în anul 2013 faţă de anul 2012, fapt care a dus la implementarea cu succes a politicilor prevăzute în
Strategia de reformă a sectorului justiţiei şi transferarea minorilor deţinuţi într-o instituţie penitenciară modernă, creşterea salariilor în sectorul justiţiei etc. Suportul bugetar în sectorul energetic a
făcut posibilă elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei primare şi secundare, precum şi realizarea unor
investiţii în acţiuni de eficienţă energetică şi valorificarea energiei din surse regenerabile. Graţie acestui suport, în anul 2013 au fost adoptate 360 de standarde europene şi internaţionale în domeniul
energetic. La fel, fiind mărit capitalul pentru fondul de eficienţă energetică cu aproape 200 mln. lei
pentru anul 2013 şi cu peste 170 mln. lei pentru anul 2014. Din aceste fonduri au fost aprobate
primele 84 de proiecte în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile.
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Totodată, din cadrul anvelopei financiare anuale 2013 au fost negociate şi agreate alte două programe de suport bugetar, cum ar fi cel din domeniul liberalizării regimului de vize (21 mln. euro)
şi cel din domeniul învăţământului vocaţional (25 mln. euro). Primul program are drept scop consolidarea capacităţilor instituţionale responsabile de implementarea cu succes a regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Suportul pentru învăţământul vocaţional va susţine reformele
de reconceptualizare a programului de educaţie vocaţională, având scopul de a susţine creşterea
eficienţei educaţiei profesionale, pentru a crea o forţă de muncă competitivă şi calificată, în corespundere cu cerinţele actuale şi viitoare ale pieţei.
Eforturile de realizare cu succes a angajamentelor de politici ale programelor de suport bugetar au
fost generos apreciate şi, respectiv, alocate fonduri adiţionale din partea UE în mărime de 35 mln.
euro (conform principiului ”more for more”). Programele ESRA (13 mln. euro), Energetic (10
mln. euro), Energie şi Biomasă (9,46 mln. euro ), Planul de Acţiuni Republica Moldova – Consiliul Europei (2,54 mln. euro) vor contribui în continuare la implementarea reformelor sectoriale.
Pe parcursul anului 2013 s-au aflat în proces de desfăşurate 6 proiecte Twinning5, unul dintre care
a fost finalizat, iar altul a demarat în acest an. Printre cele mai semnificative rezultate ale acestor
proiecte au fost: elaborarea unei baze de date pentru monitorizarea pesticidelor, consolidarea capacităţilor în domeniul managementului financiar, aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare
regională pentru anii 2013-2015, reorganizarea şi eficientizarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor etc.
Twinning este un instrument de cooperare între o instituție publică într-o țară beneficiară și
instituția omoloagă dintr-un stat membru UE într-un anumit domeniu. Acesta are ca scop
îmbunătățirea / modernizarea instituției din țara beneficiară, precum și elaborarea de acte
normative noi în conformitate cu acquis-ul UE.
TAIEX este un instrument de asistenţă tehnică şi schimb de informaţii, gestionat de
Direcţia Generală Extindere a Comisiei Europene. TAIEX acordă suport ţărilor partenere
în vederea transpunerii, aplicării şi punerii în vigoare a legislaţiei UE. Acesta este determinat
de cerere şi facilitează furnizarea expertizei individualizate pentru a răspunde necesităţilor
în termen scurt.
Misiuni ale
experților, 32
Vizite de
studii, 52

Ateliere de
lucru, 33
Fig. 19. Utilizarea instrumentului TAIEX al UE
Sursa: Comisia Europeană

În instituţiile publice din Republica Moldova au avut loc 119 evenimente TAIEX, la care au participat 2382 de funcţionari publici. Din cele 16 state din vecinătatea Uniunii Europene, Republica
Moldova este cea mai activă, acest lucru fiind confirmat şi de aplicaţiile numeroase la TAIEX, care
constituie peste 25% din numărul total de aplicaţii.
5 Lista integrală a proiectelor Twinning poate fi vizualizată în Anexa D la prezentul raport.
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Fondul de Investiţii în Vecinătate, Măsuri de consolidare a încrederii şi altele.
În afară de programele menţionate anterior, din cadrul anvelopelor anuale, în anul 2013 s-a aflat în
derulare proiectul Măsuri de Promovare a Încrederii (SMPÎ, partea I) cu obiectivul fundamental
de soluţionare a conflictului transnistrean. Cu suportul proiectului SMPÎ a început reabilitarea
a circa 40 de instituţii sociale din zona de securitate; au fost organizate mai mult de 40 de evenimente şi instruiri în domeniile: i) consolidarea capacităţilor IMM-urilor pentru a putea participa
la târguri şi expoziţii internaţionale specializate; ii) consolidarea cooperării dintre satele de pe ambele maluri ale Nistrului; iii) îmbunătăţirea capacităţilor în domeniul mass-media etc. Totodată,
pe parcursul anului de raportare au fost negociate alte 28 mln. euro şi direcţionate pentru cel de-al
doilea proiect de consolidare a încrederii. Şi Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia va beneficia de acest program (5 mln. euro).
Fondul de Investiţii în Vecinătate (FIV) al Uniunii Europene6, menit să acopere necesităţile investiţionale ale regiunii din vecinătate (în sectorul transporturilor, energiei, mediului şi problemelor sociale), a contribuit la: reabilitarea a 22 km de drum naţional pe tronsonul Bălţi–Sărăteni;
achiziţionarea a 23 de troleibuze pentru mun. Bălţi. În afară de aceasta, au fost oferite 8 mln. euro
pentru reabilitarea reţelelor de transport electric.
Pe lângă suportul bugetar în domeniul energetic, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova contribuie la realizarea strategiilor de eficienţă energetică. Doar în perioada de raportare, cu suportul
financiar şi tehnic al proiectului, a început instalarea a 50 de cazane pe biomasă şi au fost aprobate
37 de standarde de calitate pentru combustibilul din biomasă. Totodată, au fost organizate instruiri şi informări pe marginea subiectului cu diferiţi parteneri, la care au participat peste 100 mii de
persoane. Pentru asigurarea unei independenţe energetice prin diversificarea surselor, în anul 2013
a demarat proiectul de construcţie a gazoductului Iaşi–Ungheni, finanţat de UE prin Programul
Transfrontalier România–Ucraina–Republica Moldova.

Băncile Europene
Banca Europeană pentru Investiţii (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare
(BERD) şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) sunt instituţiile financiare europene prezente în Republica Moldova cu suport financiar la realizarea proiectelor de infrastructură
majore. Domeniile de intervenţie ale acestor trei instituţii şi anul 2013 rămân: infrastructura drumurilor, sistemelor de apă şi canalizare şi a clădirilor cu menire preponderent socială.
BERD şi BEI sunt cei mai mari parteneri care contribuie la îmbunătăţirea/reabilitarea infrastructurii drumurilor. Cu suportul acestor două bănci, în anul 2013 au fost reabilitaţi integral mai mult
de 65 km de drum naţional pe tronsonul M2 Chişinău–Soroca şi circa 8 km de drum pe tronsonul
R3 Chişinău–Hânceşti. Totodată, în perioada de raportare au demarat toate procedurile tehnice
pentru implementarea proiectului de reabilitare a şase străzi principale în mun. Chişinău, finanţat
de BERD, BEI şi UE. Proiectul urmează să fie implementat în anii 2014-2015. De asemenea,
pentru continuarea implementării Programului de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în
mun. Chişinău, a fost semnat un nou acord între S.A. Apă-Canal Chişinău şi BERD, BEI şi UE în
valoare de peste 60 mln. euro pentru reabilitarea a circa 190 km de apeduct. În sectorul apelor, cu
suportul acestor parteneri de dezvoltare a continuat implementarea Programului de Dezvoltare a
Companiilor de apă cu reabilitarea a peste 300 km de apeduct, circa 36 km de reţele de canalizare
şi 11 sonde arteziene. Un alt proiect comun al BERD, BEI şi UE a demarat în 2013 (acordurile
financiare au fost semnate în 2012) vizează reabilitarea reţelelor Î.S. Moldelectrica. Prin realizarea
proiectului vor fi consolidate interconexiunile regionale, astfel încât Republica Moldova să se integreze în Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem de Energie Electrică (ENTSO-E).
6 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/nif_moldova_en.htm
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În vederea modernizării transportului public în mun. Bălţi, în anul 2013 au fost parcurse toate procedurile tehnice pentru achiziţionarea a 23 de troleibuze noi din fondurile BERD şi UE, achiziţie
ce a şi avut loc în 2014. Pentru dezvoltarea sectorului vitivinicol, BEI şi UE finanţează Programul
de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, din care au fost finanţate 11 proiecte investiţionale cu un
buget de peste 11 mln. euro.
Cu suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în anul 2013, în 12 oraşe
din Republica Moldova, a demarat un proiect de construcţie a locuinţelor sociale pentru păturile
socialmente vulnerabile. Construcţia primelor 115 apartamente a început în oraşele Călăraşi, Briceni şi Sângerei. În afară de aceasta, BDCE a semnat cu Republica Moldova un acord pentru realizarea celui mai mare proiect investiţional al băncii în Republica Moldova, şi anume construcţia
unei instituţii penitenciare pentru 1536 de deţinuţi, ceea ce va contribui la respectarea drepturilor
omului pentru persoanele aflate în detenţie, precum şi la micşorarea numărului de condamnări ale
Republicii Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Banca Mondială (BM)
În anul 2013 a fost semnată Strategia de Parteneriat cu Ţara pentru anii 2014-2017, cu un buget
de circa 570 mln. USD şi care prevede susţinerea Republicii Moldova în creşterea economică şi
reducerea sărăciei. Strategia se axează pe trei piloni: (i) Creşterea competitivităţii; (ii) Consolidarea capitalului uman şi minimizarea riscurilor sociale şi (iii) Promovarea unei Moldove ecologice,
curate şi rezistente.
Portofoliul activ al proiectelor în derulare cu suportul BM în anul 2013 a fost constituit din 19
proiecte cu un buget de circa 200 mln. USD si o contribuţie mai semnificativă în sectoarele Educaţie, Social şi Tehnologii informaţionale. În 2013 au fost negociate şi lansate alte 5 proiecte cu un
buget de circa 55 mln. USD pentru reformele în sistemul educaţiei, agriculturii şi auditului extern.
De asemenea, în 2013 s-a încheiat realizarea a 4 proiecte implementate cu suportul BM în domeniile:
I. Programul Naţional de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare în valoare de 14 mln. USD care s-a
soldat cu reabilitarea a circa 100 km de apeduct, 2,4 km de canalizare, 9 sonde arteziene, în urma
căruia beneficiază circa 20 mii de cetăţeni;
II. Proiectul pentru ameliorarea competitivităţii, care a contribuit la îmbunătăţirea mediului de
afaceri prin ajustarea cadrului legal la acquis-ul UE, oferirea de consultaţii şi acordarea creditelor
pentru mediul de afaceri. În total au fost acceptate spre finanţare 96 de sub-proiecte în domeniul
agriculturii şi industriei uşoare;
III. Proiectul suport pentru reforma administraţiei publice centrale, finanţat din fondul fiduciar
gestionat de BM. În anul de referinţă, a început procesul de modernizare a serviciilor publice,
realizând o analiză comprehensivă a serviciilor publice şi elaborând Conceptul privind modernizarea serviciilor publice. Totodată, a fost definitivat Sistemul informaţional automatizat Registrul
funcţiei publice şi funcţionarilor public;
IV. Proiectul Educaţia de calitate în mediul rural, cu suportul căruia au fost achiziţionate şi distribuite materiale didactice, precum şi ghiduri pentru implementarea curriculumului modernizat.
Agricultura competitivă este un deziderat pentru Republica Moldova. În acest sens a demarat un
proiect finanţat de BM, care în anul de referinţă a parcurs toate procedurile tehnice de intrare în
vigoare a acordului financiar semnat. Proiectul de investiţii şi servicii rurale şi-a continuat activitatea pe parcursul anului de raportare, prin intermediul căruia au demarat 8 mini-proiecte în domeniul cultivării fructelor şi legumelor, precum şi în domeniul creşterii animalelor. Peste 2000 de
agricultori au beneficiat de suport pentru compensarea pierderilor la grâu şi la porumb ca urmare
a secetei din anul 2012.

26

Raport anual 2013 cu privire la
asistenţa externă acordată Republicii Moldova

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)
Cooperarea cu Organizaţia Naţiunilor Unite se realizează conform domeniilor prevăzute de Cadrul
de Parteneriat ONU – Republica Moldova 2013-2017 (semnat în decembrie 2012) cu următorii
piloni de bază: (i) guvernare democratică, justiţie, egalitate şi drepturile omului; (ii) dezvoltarea
capitalului uman şi incluziunea socială; (iii) mediul, schimbările climatice şi gestionarea riscurilor
dezastrelor. Chiar în primul an de punere în aplicare a Cadrului de Parteneriat, ONU a păstrat
accentul pe nevoile populaţiei marginalizate/defavorizate (??), precum şi pe promovarea reformelor. ONU rămâne principalul partener de dezvoltare în domeniul cooperării tehnice şi facilitării
dialogului politic.
În vederea creării unei guvernări democratice şi edificării statului de drept, cu suportul ONU au
fost elaborate 16 strategii sectoriale şi planuri de acţiune, precum şi mai mult de 20 de acte normative. Parlamentul, Ministerul Afacerilor Interne şi Centrul Naţional Anticorupţie au fost printre
cele mai importante autorităţi publice care au beneficiat de asistenţă la punerea în aplicare a Strategiilor în domeniul creşterii performanţei funcţionarilor publici, dar şi cel al combaterii fenomenului infracţional. UNHCR a efectuat două traininguri specializate pentru Judecătoria Centru şi
Curtea de Apel Chişinău privind azilul şi apatridia; a stabilit/instituit/creat/fondat/construit o
clinică juridică pentru avocaţi interesaţi, funcţionari publici şi studenţi, care serveşte ca centru de
formare în domeniul azilului şi apatridiei, până la finele anului 2013 fiind organizate în acest scop
20 de cursuri şi ateliere de lucru. O colaborare foarte intensă a avut loc între instituţiile ONU cu
Institutul Naţional de Justiţie din Republica Moldova pe segmentul ce vizează drepturile omului,
fiind instruiţi peste 200 de judecători şi procurori în domeniul antidiscriminării.
În vederea creşterii transparenţei subiecţilor responsabili de coordonarea asistenţei externe, PNUD
a oferit suport la crearea şi implementarea Platformei pentru gestionarea asistenţei externe.
La implementarea celui de-al doilea pilon – dezvoltarea capitalului uman şi incluziunea socială,
ONU a oferit suport la elaborarea Programului naţional de combatere a abandonului şcolar. La
capitolul prevenirea violenţei au fost instruiţi 115 formatori locali şi peste 1200 de persoane
(diriginţi, educatori, funcţionari din cadrul direcţiilor raionale de învăţământ). În vederea modernizării sistemului de evaluare a calităţii în învăţământul general, UNICEF a oferit suport la elaborarea standardelor de calitate în şcoală, standarde ce au fost testate în 15 şcoli din 3 raioane. Tot
în domeniul educaţiei a fost oferit suport pentru crearea conceptului Şcolile prietenoase copiilor,
aplicat în 15 şcoli, unde 396 de profesori au fost învăţaţi să aplice standardele de învăţare bazate
pe rezultate. Cu suportul PNUD a fost creat Centrul de Dezvoltare a Carierei SYSLAB, care, în
perioada de raportare, a oferit 5040 de şedinţe de consiliere individuală, 96 de instruiri de grup
şi 210 vizite la companii, dintre care 62 de persoane şi-au găsit un loc de muncă. Un suport semnificativ este oferit de PNUD în cadrul Programului măsuri de consolidare a încrederii, finanţat
de UE, care urmează să implementeze peste 80 de proiecte în domeniul social. Un suport substanţial a fost oferit de agenţiile ONU entităţilor guvernamentale la elaborarea şi implementarea
actelor normative şi strategiilor sectoriale în domeniul sănătăţii publice, învăţământului vocaţional
şi general, descentralizării. Pentru pregătirea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din anul
2014, PNUD a oferit tot suportul necesar Biroului Naţional de Statistică.
În scopul dezvoltării zonelor rurale, cu suportul Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), doar în anul de raportare, au fost oferite 1152 de credite unui număr de 1186 de
beneficiari (IMM, agricultori din mediul rural, tineri antreprenori). 40% din suportul financiar
oferit tinerilor antreprenori îl reprezintă granturile. În baza acestor credite au fost create circa
1270 de noi locuri de muncă. De asemenea, au fost reabilitate 4,38 km de drum şi 5,71 km de
apeduct. La fel, în vederea asigurării durabilităţii Programului, circa 93 de antreprenori rurali au
beneficiat de asistenţă la elaborarea planurilor de afaceri finanţate în cadrul proiectelor, peste 1200
de producători agricoli au beneficiat de instruiri în domeniul agricol pe care îl dezvoltă.
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Cu sprijinul UNIDO, Republica Moldova a înregistrat progrese în ceea ce priveşte creşterea productivităţii resurselor şi scăderea intensităţii poluării, oferind la 25 de întreprinderi sisteme tehnice
moderne pentru reducerea poluării. La monitorizarea post-implementare la şapte dintre aceste
întreprinderi s-au constatat economii de energie de 720.000 kWh, de 6300 m3 de apă şi mai
mult de 7000 de tone de materiale. Mai mult decât atât, intervenţiile au condus la o reducere de
6300 de tone de ape reziduale şi 450 de tone de emisii de gaze cu efect de seră, ceea ce constituie
o economie de 240 mii USD

Parteneri bilaterali
Guvernul Statelor Unite ale Americii (SUA) rămâne a fi cel mai mare partener de dezvoltare bilateral, acest fapt datorându-se, în mare măsură, Programului Compact, care şi-a propus să contribuie
la creşterea veniturilor populaţiei prin eliminarea sau diminuarea unor constrângeri critice care ţin
de starea nesatisfăcătoare a infrastructurii drumurilor, dar şi la facilitarea trecerii la o agricultură
performantă, în special prin renovarea sistemelor de irigare. Astfel, până la finele anului 2013 au
fost reabilitaţi 60 km de drum din cei 93 km planificaţi pentru reabilitare, pe tronsonul de drum
Sărăteni–Soroca. De asemenea, au demarat lucrările de reabilitare a 14 poduri de pe traseu, precum
şi reabilitarea centurii oraşului Soroca. În vederea îmbunătăţirii sectorului agricol, în anul 2013
au început lucrările de reabilitare a sistemelor de irigare Criuleni şi Lopatna, acestea fiind primele
două din cele 11 sisteme de irigare planificate a fi reabilitate. În afară de cele două elemente-cheie
ale Programului Compact menţionate anterior, acesta a oferit suport şi altor domenii, cum ar fi
îmbunătăţirea cadrului legal în sectorul apelor şi oferirea de credite agricultorilor.
Climatul de afaceri rămâne un domeniu important în care SUA oferă asistenţă. Astfel, peste 260 de
întreprinderi beneficiază de suport tehnic pentru îmbunătăţirea/optimizarea proceselor de business şi managementului. În calitate de rezultate elocvente ale acestui suport sunt: deschiderea celui
mai mare centru comercial de mobilă în care sunt găzduiţi mai mult de 15 producători autohtoni
de mobilă; promovarea produselor autohtone în afara ţării; sprijinirea agricultorilor autohtoni să
participe la cel mai important eveniment expoziţional pentru produse proaspete din Europa, ca
urmare a căruia au fost semnate peste 150 de contracte între producătorii autohtoni şi partenerii
din afara ţării.
În scopul consolidării capacităţilor autorităţilor publice locale asistenţa din partea Guvernului
SUA este orientată spre îmbunătăţirea prestării serviciilor publice locale, sporirea veniturilor locale
şi îmbunătăţirea managementului financiar, precum şi pentru asistenţă în domeniul dezvoltării
şi implementării planurilor locale şi susţinerea proiectelor de eficienţă energetică în oraşe. Astfel,
au fost desfăşurate 21 de sesiuni de instruire a circa 400 de aleşi şi funcţionari locali în modulul
Excelenţă în Managementul Local. În afară de aceasta, au fost organizate 4 sesiuni adiţionale de
instruire în domeniul noului sistem al finanţelor publice locale şi al pregătirii bugetare pentru circa
200 de aleşi şi funcţionari locali din 100 de localităţi. 32 de oraşe-reşedinţă de raion au beneficiat
de asistenţă în domeniul planificării strategice pentru a asigura o transparenţă sporită în procesul
decizional la nivel local şi a îmbunătăţi comunicarea dintre părţile interesate, cu suportul USAID
a fost elaborat Ghidul de comunicare pentru APL, în baza căruia au fost elaborate şi aprobate regulamentele primăriilor privind comunicarea.
Edificarea statului de drept este cel de-al treilea domeniu spre care este orientat suportul din partea
SUA. În acest sens, Institutul Naţional de Justiţie a beneficiat de instruire în vederea consolidării
capacităţilor a 50 de şefi ai secretariatelor instanţelor judecătoreşti, precum şi de cursuri de instruire în următoarele domenii: bugetare bazată pe performanţă, achiziţii publice centralizate şi audit
intern în instanţele de judecată.
Ministerul Justiţiei a fost susţinut în procesul de revizuire a şi ajustare a modulului din Programul
integrat de gestionare a dosarelor, care vizează evaluarea complexităţii cauzelor din program, la
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proceduri de program pentru distribuirea/repartizarea (a cui şi cui?) aleatorie şi accesul la baza de
date, la integrarea programului cu sistemul de înregistrare audio digital Femida etc. În vederea
reducerii factorilor subiectivi în procesul de judecată, USAID a oferit suport pentru procurarea a
38 de seturi de echipamente/dispozitive de înregistrare audio a şedinţelor şi 226 de reportofoane.
Majoritatea persoanelor care utilizează aceste tehnologii (grefieri, asistenţă, judecători etc.) au fost
instruite.
România se clasează printre partenerii bilaterali cu cele mai mari sume alocate pentru proiectele
de asistenţă externă aflate în derulare în 2013. Acest fapt se datorează angajamentului de ajutor
nerambursabil de 100 mln. euro care se implementează pentru proiectele de infrastructură. Astfel,
în anul de raportare, din cadrul acestui proiect au fost alocate peste 5 mln. euro pentru cofinanţarea proiectului de construcţie a gazoductului Iaşi–Ungheni. În afară de aceasta, a fost semnat un
Protocol adiţional, în baza căruia 15 mln. euro urmează a fi oferite pentru proiecte în domeniul
protecţiei mediului şi schimbărilor climatice, după intrarea în vigoare a protocolului.
În topul celor trei parteneri de dezvoltare se află Japonia. În 2013 a fost lansat un proiect de circa
45 mln. euro pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale prin furnizarea de echipamente medicale
spitalelor din Republica Moldova. 5 spitale (Spitalul Clinic Republican, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic
de Medicină Urgentă, Institutul Oncologic, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime) şi 11 Centre
pentru sănătate publică (Centrul Naţional din Chişinău, Centrul Municipal din Chişinău, Edineţ,
Bălţi, Soroca, Ungheni, Orhei, Hânceşti, Căuşeni, Cahul, Găgăuzia) vor beneficia de pe urma
acestui proiect şi vor fi dotate cu echipament medical performant. Totodată, Japonia rămâne un
partener fidel sectorului agriculturii, în special prin oferirea de asistenţă fermierilor neprivilegiaţi.
Pe parcursul anului 2013 au fost procurate 305 de unităţi de tehnică şi utilaj agricol, fapt care a
contribuit la crearea a 385 de noi locuri de muncă. Dezvoltarea rurală şi eficienţa energetică este o
altă prioritate a Japoniei. Astfel, în 2013, Japonia a oferit circa 9 mln. euro pentru implementarea
proiectelor în domeniul utilizării eficiente a combustibilului solid din biomasă.
Regatul Suediei, Republica Federală Germană şi Republica Austria sunt parte a topului celor 10
cei mai mari parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, aceştia oferind un suport esenţial în
domeniile: dezvoltare regională, drepturile omului, energetic etc.
Cu suportul Regatului Suediei au fost realizate un şir de măsuri instituţionale în domeniul reformei climatului investiţional, reuşindu-se diminuarea numărului autorităţilor ce au dreptul la
controale de la 64 la 33, iar procesul de control a devenit unul clar şi eficient cu termene clare şi
proceduri de apel. În afară de aceasta, el a oferit suport la elaborarea Regulamentului Registrului
Controalelor şi adoptarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Eficienţei Energetice în anii
2013-2015.
Republica Federală Germană rămâne partener de dezvoltare în realizarea reformelor structurale şi îmbunătăţirea infrastructurilor locale în Republica Moldova. Partenerii germani oferă asistenţă în special agenţiilor de dezvoltare regională, precum şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor. Reprezentanţii ministerului au fost instruiţi în domeniul comunicării eficiente şi
implementării Programelor şi instrumentelor de finanţare ale UE şi altele. La nivel regional, prin
intermediul agenţiilor de dezvoltare regională, au fost implementate 5 proiecte, cu un buget de
peste 3 mln. euro. Totodată, a fost iniţiat procesul de planificare regională sectorială în următoarele
domenii: (i) managementul deşeurilor solide, (ii) asigurarea cu apă şi canalizare, (iii) eficienţa energetică a clădirilor publice şi (iv) infrastructura drumurilor.
Republica Austria acordă suport în realizarea politicilor sociale de dezvoltare . În domeniul educaţiei, cu suportul oferit din partea Guvernului Austriei, a fost elaborat Curriculumul modular
modernizat pentru specializări în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, a fost
iniţiat proiectul de instituire a centrului profesional de promovare în sectorul de construcţie în Republica Moldova. A continuat cooperarea cu instituţia financiară UniCredit Bank şi au fost atrase
resurse financiare pentru realizarea fazei II de dotare cu echipamente medicale a Spitalului Clinic
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Republican. Totodată, cu suportul partenerilor austrieci a demarat proiectului de construcţie a
unui apeduct în raionul Nisporeni.
Deşi Republica Populară Chineză nu se află în primii 10 parteneri de dezvoltare, suportul acesteia
în anul 2013 a contribuit la implementarea definitivă a proiectului de monitorizare a traficului
rutier, care chiar în primele câteva luni de implementare a ajutat la înregistrarea a circa 16450
de încălcări rutiere, pentru care au fost aplicate amenzi în valoare de peste 5 mln. lei. Rezultatul
instalării camerelor de luat vederi se exprimă deja prin reducerea, în intersecţiile monitorizate, a
numărului accidentelor cu 40% şi a numărului deceselor cu circa 60%. Totodată, în anul 2013
au fost semnate două acorduri financiare cu Republica Populară Chineză cu un buget de peste 10
mln. euro, proiectele urmând să demareze în anul 2014.
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ACRONIME

AMP		

Platforma pentru gestionarea datelor privind asistenţa externă

APC		

Autoritate publică centrală

AOD		

Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare

BDCE

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

BEI		

Banca Europeană pentru Investiţii

BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

BM		

Banca Mondială

BPN		

Bugetul public naţional

ESRA		

Programul Stimularea Economică a Zonelor Rurale

FIV		

Fondul de Investiţii în Vecinătate

MF		

Ministerul Finanţelor

OCDE

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

ONG		

Organizaţie non-guvernamentală

ONU		

Organizaţia Naţiunilor Unite

OSCE		

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

PNUD

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

PIB		

Produs Intern Brut

RM		

Republica Moldova

SIDA		

Agenţia Suedeză pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare

SMPÎ		

Măsuri de Consolidare a Încrederii

SUA		

Statele Unite ale Americii

TAIEX

Instrumentul UE de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii

UE		

Uniunea Europeană

UNHCR

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi

UNIDO

Organizaţia pentru Dezvoltarea Industrială a Naţiunilor Unite
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ANEXE
A. Lista proiectelor de asistenţă externă demarate în 2013
Proiectul
Susţinerea Republicii Moldova în implementarea
Planului UE–RM de liberalizare a regimului de
vize
Suport pentru Biroul pentru reintegrare a Republicii Moldova
Îmbunătăţirea răspunsului serviciului medical de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD), în
caz de pregătire şi intervenţie urgentă în spaţiul
comun Ro–Ua–MD
Reechiparea şi întreţinerea sălii de protocol a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
al Republicii Moldova
Acord de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare între
Republica Moldova şi Uniunea Europeană
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea economică şi tehnică
Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Biroului Migraţie şi Azil – consolidarea
cadrului legal şi instituţional pentru o mai bună
gestionare a sistemului migraţiei şi azilului
Programul A doua linie de apărare (SLD): Battelle
Memorial Institute Pacific Northwest Division
Acord financiar între Republica Moldova şi BERD
privind proiectul de reabilitare a drumurilor IV
Acord de împrumut între Republica Moldova şi
BEI privind proiectul de reabilitare a drumurilor,
III
Compania de troleibuze din Bălţi – parteneriat de
twinning în transportul public
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Începutul
Sfârşitul

Instrumentul
de finanţare

Partenerul
de dezvoltare

Sectoarele DAC /
OECD

01/01/2013

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

1 200 000

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

769 288

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

1 000 700

Grant

Republica
Turcia

Guvernul
şi societatea
civilă

219 800

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

13 000 000

Grant

China

Guvernul
şi societatea
civilă

8 000 000

Grant

România

Guvernul
şi societatea
civilă

150 000

Grant

SUA

Guvernul
şi societatea
civilă

45 434

Credit preferenţial

BERD

Transport şi
depozitare

150 000 000

BEI

Transport şi
depozitare

150 000 000

31/07/2017

Credit preferenţial

11/04/2013

Grant

BERD

Transport şi
depozitare

93 900

01/01/2015
18/03/2013
15/09/2014
07/03/2013
07/03/2015

25/04/2013
23/06/2013
14/06/2013
14/06/2018

10/07/2013
10/07/2018

01/10/2013
30/09/2014

30/07/2013
29/07/2014
28/06/2013
31/07/2017
25/06/2013

09/10/2014

Buget (Euro)

Acord de grant între Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Japoniei în vederea realizării Proiectului Utilizarea eficientă a combustibilului solid din
biomasă

26/06/2013

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în
Republica Moldova 2011-2013

Proiectul Organizaţiei Internaţionale a Muncii –
Studiul privind tranziţia scoală–loc de muncă pentru tinerii din Republica Moldova în 2013
Reţeaua de colaborare a universităţilor de la Marea
Neagră
Centre interuniversitare de Start-up pentru dezvoltarea inovaţiilor şi promovarea studenţilor
Proiectul de reformă a educaţiei
Prevenirea şi tratamentul diabetului zaharat în
Chişinău

01/04/2013

Acord financiar între Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Japoniei pentru finanţarea proiectului
de îmbunătăţire a serviciilor medicale
Acord de credit între Republica Moldova şi Unicredit Bank Austria privind proiectul de îmbunătăţire
a serviciilor medicale la Spitalul Clinic Republican
– faza a II-a
Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici la fermele de bovine din regiunea transfrontalieră România, Republica Moldova
şi Ucraina
Reţeaua transfrontalieră pentru agricultura ecologică EcoAgriNet 2
Asigurarea transparenţei în alinierea politicilor în
domeniul sanitar cu politicile UE: cazul Georgiei şi
cel al Republicii Moldova

9 016 414

Grant

Austria

Alte infrastructuri sociale şi servicii

84 296

Grant

Republica
Cehă

Alte infrastructuri sociale şi servicii

435 765

Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

179 922

31/03/2016

01/01/2015
01/01/2013

Grant

ONU

Alte infrastructuri sociale şi servicii

31 752

Grant

Republica
Turcia

Educaţie

45 267

Grant

Uniunea
Europeană

Educaţie

100 000

Banca
Mondială

Educaţie

31 007 600

29/11/2018

Credit preferenţial

01/08/2013

Grant

Republica
Cehă

Sănătate

170 768

Grant

Republica
Cehă

Sănătate

425 612

Credit preferenţial

Japonia

Sănătate

46 521 742

Credit preferenţial

Austria

Sănătate

7 300 000

Grant

Uniunea
Europeană

Agricultură

416 000

Grant

Uniunea
Europeană

Agricultură

165 206

Grant

Uniunea
Europeană

Agricultură

142 622

01/07/2013
18/04/2013
18/04/2015
15/10/2013
14/10/2015
01/07/2013

31/12/2014
01/04/2013

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, în
partea de Nord a Republicii

Generarea
şi furnizarea
energiei

30/09/2016

01/01/2013
Abuzul asupra vârstnicilor în Republica Moldova

Japonia

31/03/2017

01/10/2013
Copiii cu viitor – un viitor pentru copii

Grant

30/12/2015

27/06/2013
27/06/2023
09/07/2013
09/07/2014

01/10/2013
31/07/2015

01/10/2013
31/03/2015
01/11/2013
29/02/2016
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Crearea unei reţele trilaterale transfrontaliere pentru dezvoltarea şi comercializarea produselor locale
tradiţionale agroalimentare în zona transfrontalieră
a Dunării de Jos
Promovarea planificării şi implementării participative ca mecanism eficient de abilitare a comunităţii
şi dezvoltare locală sustenabilă

08/11/2013

18/01/2013

Elaborarea şi managementul planurilor integrate de
dezvoltare urbană

15/10/2013

Moldova spre dezvoltare regională şi transfrontalieră a UE “REGDEV”

01/09/2013

Implicarea cetăţenilor în stabilirea priorităţilor,
elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare locală (SolveNet)
Dunăre–Marea Neagră. Conectarea economiei europene şi asiatice, un pas pentru creştere economică
substanţială din zona Mării Negre (DAB) -1
SIDE BY SIDE, reţea trinodală pentru promovarea
şi dezvoltarea turismului în zona transfrontalieră
Galaţi–Cahul–Reni
Reţea de educaţie maritimă pentru dezvoltarea
culturii maritime în bazinul Mării Negre
Mediul de afaceri – promovare şi dezvoltare durabilă
Consolidarea capacităţilor Agenţiei de Transplant
a Republicii Moldova şi suport în vederea ajustării
legislaţiei privind calitatea şi siguranţa substanţelor
de origine umană
Acord de grant între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind
integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale
(FISM) (??)
Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei
reţele agricole transfrontaliere
Transportul durabil şi turismul de-a lungul Dunării
Râuri curate – mare curată – Acţiune comună pentru mediu a ONG-urilor din Bazinul Mării Negre
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Agricultură

554 590

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

386 347

Grant

Uniunea
Europeană

Silvicultura

113 233

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

149 410

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

35 904

Grant

Republica
Cehă

Sector multiplu

507 270

Grant

Republica
Turcia

Alte infrastructuri sociale şi servicii

1 930

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

448 861

Grant

Uniunea
Europeană

Transport şi
depozitare

598 625

Grant

Uniunea
Europeană

Turism

652 187

Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

329 647

Grant

Uniunea
Europeană

Afaceri şi alte
servicii

232 660

Grant

Uniunea
Europeană

Sănătate

1 178 464

Grant

Banca
Mondială

Alte infrastructuri sociale şi servicii

2 156 050

Grant

Uniunea
Europeană

Agricultură

2 401 568

Grant

Uniunea
Europeană

Turism

85 969

Grant

Uniunea
Europeană

Apă şi canalizare

462 603

18/07/2014
02/04/2013

Fabricarea şi instalarea Tabelelor pentru Clădirea
Comitetului Executiv şi Adunării Populare a UTA
Găgăuzia

Uniunea
Europeană

08/08/2015

Utilizarea fluviilor în suprimarea incendiilor forestiere cu ajutorul tehnologiilor noi

Reabilitarea terenurilor poluate cu hidrocarburi petroliere din satele Lunga şi Mărculeşti (r. Floreşti)

Grant

02/04/2015
14/10/2014
31/08/2016
21/08/2013
30/11/2015
01/10/2013
31/10/2013
10/06/2013
10/12/2014
14/07/2013
13/07/2014
15/08/2013
14/02/2015
12/03/2013
11/11/2015
30/08/2013
29/12/2014
01/12/2013
01/12/2015

06/08/2013
05/08/2016

01/11/2013
31/08/2015
05/09/2013
31/12/2014
01/02/2013
01/02/2015

Centrul Naţional Antiviolenţă pentru femei şi
mame cu copii, victime ale violentei domestice
Sistemul de certificare a calităţii în agroturism
CerTour
Programul de încălzire centralizată în Moldova –
Studiu de identificare a proiectului
Agendele strategice teritoriale pentru sistemele
urbane ale oraşelor mici şi mijlocii (STATUS)
Reducerea efectelor poluării şi eroziunii solului
prin extinderea capacităţii de gestionare a apelor
reziduale
Reţeaua regională a incubatoarelor de afaceri
Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi a Conacului Blesciunov
Infrastructură de frontieră (infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova)
Unitate în diversitate – Schimburi de artă şi meşteşuguri tradiţionale pentru tineret

25/05/2013

17/04/2013
06/05/2013

02/12/2013

Solidaritate, tineri şi apă în Moldova

27/11/2013

Uniunea
Europeană

Turism

50 544

Grant

BERD

Generarea şi
Furnizarea
energiei

300 000

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

92 187

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

2 089 139

Grant

Uniunea
Europeană

Afaceri şi alte
servicii

128 804

Grant

Uniunea
Europeană

Turism

2 248 598

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

3 000 000

Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

31 500

Grant

Uniunea
Europeană

Educaţie

84 536

Grant

Uniunea
Europeană

Turism

694 349

Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

26 389

Grant

Uniunea
Europeană

220 228

Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

12 305

Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

36 651

Grant

Confederaţia Elveţiană

Sector multiplu

88 292

Grant

Ungaria

Industrie

92 610

26/09/2015
27/03/2013
27/03/2015
30/10/2013
30/08/2015
04/09/2013
04/08/2015
30/09/2013
30/09/2014

01/10/2014
31/12/2014
19/11/2013
18/11/2014
01/11/2013
31/08/2015
01/10/2013
31/03/2015
01/07/2013
30/06/2015
01/07/2013
30/06/2014
30/11/2013

Crearea şi promovarea de noi abordări şi instrumente pentru consolidarea competitivităţii sectorului primar şi de inovare în Europa de Sud-Est

Grant

30/11/2014

03/10/2013

Platforma pentru schimb cultural – CULTUR-EXP

86 000

30/11/2013

Renovarea Curţii Domneşti Lăpuşna pentru vizite
turistice

Fanfarele străbat hotarele

Alte infrastructuri sociale şi servicii

16/04/2015

02/10/2013

Cooperare interdisciplinară transfrontalieră pentru
prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării
mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos

Republica
Italiană

24/05/2015

Platforma virtuală pentru schimb transfrontalier
între tineri

Dincolo de graniţe – Muzică şi identitate în rândul
tineretului european

Grant

Sector multiplu

29/11/2014
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Sporirea eficienţei şi transparenţei proceselor în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă – implementarea sistemului de înregistrare
electronică a datelor

Educaţia artistică şi culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile
Politici de cluster inteligente pentru Europa de
Sud-Est
Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de
implementare a Acordului Zona de liber schimb
aprofundat şi cuprinzător

12/09/2013

Grant

Republica
Cehă

Alte infrastructuri sociale şi servicii

126 381

Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

146 898

Grant

Uniunea
Europeană

Afaceri şi alte
servicii

96 841

Grant

Uniunea
Europeană

Afaceri şi alte
servicii

1 927 000

Grant

ONG
Internaţional

Sănătate

1 027 413

Grant

Banca
Mondială

Guvernul
şi societatea
civilă

754 034

Grant

Uniunea
Europeană

Agricultură

220 273

Grant

Regatul
Suediei

Generarea
şi furnizarea
energiei

400 000

Grant

SUA

Guvernul
şi societatea
civilă

103 067

Grant

SUA

Afaceri şi alte
servicii

145 529

30/04/2013

Grant

SUA

Afaceri şi alte
servicii

117 879

13/12/2013

Grant

SUA

Guvernul
şi societatea
civilă

1 433 536

Grant

Republica
Turcia

Guvernul
şi societatea
civilă

8 500

Grant

Republica
Cehă

Generarea
şi furnizarea
energiei

2 032

Grant

Republica
Turcia

Alte infrastructuri sociale şi servicii

15 630

Grant

Republica
Turcia

Educaţie

21 000

31/12/2014

14/09/2013
14/03/2015
05/11/2013
31/12/2014
01/12/2013
30/11/2015
01/07/2013

Suport cu vaccinuri pneumococice
Acord de grant între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind
Consolidarea capacităţilor Curţii de Conturi a
Republicii Moldova
Pregătirea condiţiilor pentru penetrarea pe pieţele
internaţionale a vinurilor din bazinul Mării Negre
(Black Sea WinExports)
Asistenţă tehnică şi susţinerea Agenţiei Naţionale
de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova în implementarea
unor măsuri de modernizare a securităţii radiologice în Europa Centrală şi de Est şi Rusia
Întărirea capacităţilor în domeniul securităţii digitale pentru instituţiile Guvernului RM
Convenţie de garantare a portofoliului de credite
cu Prime Capital (al doilea acord)
Suport pentru agricultura organică în Moldova
(precizaţi denum. proiectului)
Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în
Moldova (MPSCS)
Cumpărarea unei mese de şedinţe pentru sala de
protocol a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM
Auditarea energetică a gimnaziului Jaroslav Hašek
din s. Huluboaia, r. Cahul
Cumpărarea echipamentului audio de studio pentru Direcţia Generală de Cultură şi Turism a UTA
Găgăuzia
Cumpărarea calculatoarelor pentru şcoli din Republica Moldova
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01/07/2015
14/08/2013
30/11/2015

24/05/2013
23/05/2015
03/04/2013
31/12/2014

01/04/2013
30/06/2014
30/09/2013
29/12/2014

12/12/2018
08/10/2013
31/12/2013
15/10/2013
15/12/2013
01/11/2013
31/12/2013
11/10/2013
31/12/2013

Cumpărarea calculatoarelor pentru Bibliotecă
M.K. Atatürk din mun. Comrat

01/10/2013

Reechiparea aulei de la ULIM pentru Centrul de
informare şi documentare privind NATO din Republica Moldova

01/11/2013

Suport pentru Strategia Naţională privind susţinerea copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în
Moldova

01/02/2013

Suport în implementarea reformei de modernizare
a serviciilor publice
Reechiparea şi întreţinerea (cabinetului başcanului
UTA Găgăuzia din mun. Comrat)
Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare
Reconstrucţia Unităţii de salvatori şi pompieri din
Soroca
Reţeaua de formare profesională pentru administraţia publică locală

Îmi pasă, mă implic! – Cooperarea transfrontalieră
pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili
Sisteme de informare cu privire la siguranţa în
traficul rutier
Apă pură în beneficiul satelor

6 830

Grant

Republica
Turcia

Educaţie

9 550

Grant

Republica
Cehă

Alte infrastructuri sociale şi servicii

99 067

Grant

Banca
Mondială

Guvernul
şi societatea
civilă

636 836

Grant

Republica
Turcia

Guvernul
şi societatea

11 000

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

270 000

Grant

SUA

Guvernul
şi societatea
civilă

497 453

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

149 997

Grant

ONU

Afaceri şi alte
servicii

1 000 000

31/12/2013
01/03/2013
30/12/2013
28/04/2013
29/05/2013
01/01/2013
01/01/2015
23/08/2013
30/09/2014
01/11/2013
02/02/2015

31/10/2016

20/12/2013

- Politica şi legile comerciale şi adaptare
comercială
Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

45 958

Grant

Uniunea
Europeană

Transport şi
depozitare

602 316

Grant

România

Apă şi canalizare

863 315

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

349 252

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

2 075 891

Grant

Austria

Educaţie

1 300 000

Grant

Republica
Turcia

Educaţie

37 000

Grant

Republica
Cehă

Educaţie

394 468

Grant

Uniunea
Europeană

Apă şi canalizare

269 916

Grant

Republica
Cehă

Sănătate

7 852

Grant

Republica
Turcia

Educaţie

27 475

20/02/2015
24/12/2013
24/06/2015
09/12/2013
09/10/2015
11/12/2013

Eco-oraşele – o viziune comună în aria transfrontalieră

17/12/2013

Schimbarea sistemului de încălzire la şcoala-internat din oraşul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia

Educaţie

31/12/2013

Instrumentul transfrontalier de management al
deşeurilor pentru localităţile rurale, CBCRurWaste

Ghidul Grijă Hrană. Integrare. Dezvoltare

Republica
Turcia

01/12/2013

01/10/2013
Consolidarea capacităţilor de promovare a investiţiilor MIEPO şi sprijinirea promovării investiţiilor
în parcuri industriale în Republica Moldova

Grant

11/10/2015
17/10/2015
01/11/2013
31/10/2016
08/10/2013
31/12/2013

Extinderea modelului de succes al educaţiei incluzive preşcolare în Republica Moldova

01/08/2013

Introducerea practicilor inovative de management
al deşeurilor în oraşele selectate din Georgia, Moldova şi Armenia, GMA-WMP

09/08/2013

Aprovizionarea pacienţilor social vulnerabili cu
aparate auditive si tonometre

01/03/2013

Renovarea, reechiparea şi întreţinerea clădirii Bibliotecii M.K. Atatürk din mun. Comrat

01/05/2013

01/12/2014
08/08/2015

29/08/2013
29/06/2013

Raport anual 2013 cu privire la
asistenţa externă acordată Republicii Moldova

37

Modernizarea/ reînnoirea echipamentului medical
din Spitalul raional Ungheni

19/02/2013

Reînnoirea echipamentului medical în raionul
Cimişlia

26/02/2013

Dotarea IMSP Spitalul raional Isaac Gufinchel din
Comrat cu aparat pentru respiraţie artificială

02/08/2013

Mişcarea verde a tinerilor din zona transfrontalieră

Japonia

Sănătate

92 831

Grant

Japonia

Sănătate

42 539

Grant

Republica
Turcia

Sănătate

10 000

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

71 772

- Credit preferenţial

BERD

Transport şi
depozitare

4 600 000

19/06/2013
27/05/2013
02/09/2013
16/11/2013
15/10/2014
10/07/2013

Modernizarea transportului public în mun. Bălţi

Grant

10/07/2015

- Grant
South East Neighborhood Safe Routes (SENSOR)

15/11/2013

Grant

Uniunea
Europeană

Transport şi
depozitare

110 293

Grant

Republica
Cehă

Guvernul
şi societatea
civilă

63 382

Grant

Republica
Turcia

Sănătate

36 500

Grant

Uniunea
Europeană

Agricultură

21 450

Grant

Republica
Federală
Germania

Educaţie

422 536

Grant

Uniunea
Europeană

Afaceri şi alte
servicii

555 432

Grant

Republica
Turcia

Sănătate

10 000

Grant

Republica
Turcia

Educaţie

34 500

Grant

Republica
Turcia

Sănătate

35 000

Grant

BERD

Afaceri şi alte
servicii

299 665

Grant

ONU

Politici şi programe privind
sănătatea şi
reproducerea
populaţiei

115 453

Grant

Estonia

Guvernul
şi societatea
civilă

90 231

Grant

Estonia

Guvernul
şi societatea
civilă

95 258

Grant

Uniunea
Europeană

Afaceri şi alte
servicii

23 500

05/04/2015
Promovarea participării civice în raionul Cahul

01/01/2013
01/01/2014

Elaborarea devizului pentru documentele de proiectare pentru IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi
Copilului

03/10/2013

Protecţia frontierelor împotriva ameninţărilor cauzate de animalele fără adăpost

18/12/2013

Formarea profesională şi formarea continuă în
inginerie electrică la Chişinău
Târguri virtuale şi reţele comerciale

31/01/2014

17/10/2015
01/11/2013
31/07/2016
01/05/2013
01/05/2015

Schimbarea acoperişului cazangeriei de la Spitalul
raional din Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia

01/11/2013

Elaborarea devizului pentru documentele de
proiectare a căminului Universităţii de Stat din
Comrat

03/10/2013

Elaborarea devizului pentru documentele de proiectare pentru IMSP Spitalul raional Isaac Gurfinchel din Comrat

03/10/2013

Suport pentru Consiliul Economic

31/01/2014
31/01/2014

31/01/2014
30/11/2013
01/11/2015
01/01/2013

Sisteme naţionale consolidate pentru securitatea
produselor de sănătate reproductivă

31/12/2017

Dezvoltarea centrelor de control, management
al crizelor şi soluţii în domeniul tehnologiilor
informaţionale şi a comunicaţiilor în Republica
Moldova

01/11/2013

Crearea unui sistem de instruire privind conducerea în situaţii de urgenţă şi dezvoltarea sistemului
de supraveghere a traficului în Republica Moldova

01/11/2013

ECO-CARPATI – Dezvoltarea Eco-Businessului
în Carpaţii de frontieră, o şansa pentru o mai bună
competitivitate economică

20/11/2013

38

Raport anual 2013 cu privire la
asistenţa externă acordată Republicii Moldova

Uniunea
Europeană

31/10/2015

31/10/2015

19/09/2015

Cooperarea parcurilor ştiinţifice din Sud-Estul
Europei (SEE) pentru promovarea rezultatelor
cercetării şi a tehnologiilor în sfera întreprinderilor
mici şi mijlocii (SMEs)
Sporirea competitivităţii prin sinergia umană în
regiunea transfrontalieră
Centrul Comun pentru Business – Instrument
pentru stimularea dezvoltării antreprenoriatului
în regiunea transfrontalieră Ro–Ua–Md (JoBS
Center)
Modernizarea cu echipament medical nou a blocului operator al departamentului pediatrie de la
Spitalul clinic municipal Bălţi

14/11/2013

Grant

Uniunea
Europeană

Industrie

110 948

Grant

Uniunea
Europeană

Industrie

170 000

Grant

Uniunea
Europeană

Industrie

1 439 713

Grant

Japonia

Sănătate

89 030

Grant

Uniunea
Europeană

Turism

481 861

Grant

Uniunea
Europeană

Agricultură

110 930

Grant

Austria

Educaţie

645 600

Grant

Japonia

Alte infrastructuri sociale şi servicii

50 942

Grant

Japonia

Educaţie

94 435

Grant

SUA

Educaţie

189 252

Grant

Liechtenstein

Educaţie

80 536

10/10/2013

- Credit preferenţial

BDCE

44 500 000

01/01/2018

- Grant

Guvernul
şi societatea
civilă

01/01/2013

Grant

Liechtenstein

Alte infrastructuri sociale şi servicii

59 129

Grant

Uniunea
Europeană

Sănătate

1 586 973

Credit preferenţial

Banca
Mondială

Agricultură

3 888 666

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

2 909 770

31/12/2014

01/11/2013
31/10/2014
11/09/2013
10/07/2015

26/02/2013
26/02/2014

Dezvoltarea durabilă a turismului în regiunea
Dunării de Jos din Ucraina, Republica Moldova şi
România

25/12/2013

CROSS Centrul de frontieră – Suport pentru
dezvoltarea zootehniei

16/09/2013

Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire
profesională în sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova (AquaProf II)
Înnoirea echipamentelor judo de la Universitatea
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Instituirea unui bibliobuz pentru copiii din Moldova
Salubrizarea şcolilor rurale în localităţile din Republica Moldova; direcţiile raionale Soroca şi Drochia
Şcoala viitorilor profesori de limba engleză
Acord-cadru de împrumut între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei privind construcţia Penitenciarului nr.13
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului în
Republica Moldova
Reţeaua Est-Europeană de Excelenţă pentru
cercetare şi dezvoltare în domeniul bolilor cronice
(CHRONEX-RD)
Acord de finanţare între Republica Moldova şi
Asociaţia internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Suport de urgenţă pentru
agricultura Moldovei
Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunărea de Jos
din Ucraina, România şi Republica Moldova

25/11/2015

16/07/2015
01/09/2013
31/08/2016
12/03/2013
12/03/2014
12/03/2013
12/03/2014
08/05/2013
08/03/2014
01/06/2013
01/06/2015

31/12/2013
24/12/2013
23/08/2015
29/05/2013
29/05/2017

01/12/2013
17/04/2016
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Proiectul de Asistenţă tehnică pentru implementarea cadrului legal şi de reglementare în sectorul
aviaţiei civile în conformitate cu Acordul privind
spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi
statele sale membre şi Republica Moldova

11/02/2013

Grant

Uniunea
Europeană

Transport şi
depozitare

2 395 158

Grant

- Belgia

Guvernul
şi societatea
civilă

1 122 000

11/02/2016

15/10/2013

- Bulgaria
- Republica Cehă

15/10/2014

- Estonia
- Finlanda
- Irlanda

NATO/PpP privind distrugerea pesticidelor şi
produselor chimice periculoase în Republica Moldova

- Republica Italiană
- Japonia
- Luxemburg
- Norvegia
- România
- Republica Turcia

Îmbunătăţirea educaţiei de calitate prin echitate
(2013-2017)

01/01/2013

Reducerea riscurilor de mediu cauzate de pesticide
în Republica Moldova – II

01/03/2013

01/01/2016

Educaţie în ingineria biomedicală – iniţiativa Tempus – în aria de vecinătate Estică (BME-ENA)

01/12/2013

Suport pentru procesul de adaptare naţională a
Republicii Moldova la schimbările climatice

01/06/2013

Grant

Republica
Cehă

Sector multiplu

800 000

Grant

Uniunea 322 – Resurse
Europeană
minerale şi
minerit

Grant

Danemarca
ONU

Sisteme de protecţie socială şi a copilului (20132017)

01/01/2013

137 863

Grant

Austria

Sector multiplu

744 000

Grant

ONU

Alte infrastructuri sociale şi servicii

676 630

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

672 646

Grant

01/02/2015

31/12/2017

4 099 061

Educaţie

18/01/2016
01/02/2013

Guvernul
şi societatea
civilă

Uniunea
Europeană

31/05/2016
18/01/2013

760 000

Grant

30/11/2016

Consolidarea gestionării migraţiei şi a cooperării în
domeniul readmisiei în Europa de Est (MIGRECO)
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996 988

07/01/2015

Programul comun de dezvoltare locală integrată
(faza nouă, 2013-2015)
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Educaţie

29/11/2015

01/01/2013

Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a
forţei de muncă

ONU

31/12/2017

08/07/2013
Instrumente inovatoare pentru analiza de mediu,
în Nord-Vestul Mării Negre (Black Sea e-Eye)

Grant

Grant

ONU

Alte infrastructuri socia-

609 665

01/01/2013

Grant

31/12/2017

12/12/2013

Acordarea asistenţei cu sisteme mobile de detecţie
(SMD) pentru Poliţia de Frontieră a Republicii
Moldova în cadrul Programului A doua linie de
apărare

20/12/2013

Renovarea Casei de cultură din s. Cotiujenii Mici,
r. Sângerei

Uniunea
Europeană

Apă şi canalizare

471 607

Grant

SUA

Guvernul
şi societatea
civilă

250 697

Grant

Republica
Turcia

Alte infrastructuri sociale şi servicii

36 000

Grant

ONU

Guvernul
şi societatea
civilă

310 535

Grant

Uniunea
Europeană

Silvicultura

500 000

Grant

ONU

Sector multiplu

133 834

Grant

Regatul
Suediei

Guvernul
şi societatea
civilă

1 835 187

Grant

Uniunea
Europeană

Sănătate

406 482

Guvernul
şi societatea
civilă

292 271

Sănătate

144 802

20/12/2014

31/03/2014

Consolidarea răspunsului justiţiei penale la fenomenul traficului de fiinţe umane în Europa de
Sud-Est şi, în special, în Republica Moldova

05/04/2013

Clima-Est – Gestionarea durabilă a păşunilor şi
pădurilor comunale din cadrul Parcului naţional
Orhei

01/04/2013

Proiectul Reducerea riscurilor climatice şi a dezastrelor în Moldova – faza a II-a

01/10/2013

Contract privind cooperarea instituţională între
Agenţia Fiscală Suedeză şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova

18/12/2013

31/03/2014

30/12/2016

30/09/2016
30/05/2017
01/01/2013

517 692

Grant

11/10/2015

08/10/2013

Guvernul
şi societatea
civilă

- Confederaţia ElveAlte infrasţiană
tructuri sociale şi servicii
- ONU

Politici sociale (2013-2017)

Creşterea capacitaţii de colectare a deşeurilor pentru un mediu mai curat în oraşele Vaslui şi Cahul

- Regatul
Suediei

31/12/2017

- Confederaţia Elveţiană

Asigurarea echităţii în sistemul de sănătate

- ONU
01/01/2013
Angajarea partenerilor în promovarea drepturilor
copiilor (2013-2017)

31/12/2017

Reducerea riscului de dezastre (2013-2017)
Justiţia pentru copii (2013-2017)
Persoanele cu dizabilităţi – actori în prevenirea şi
combaterea discriminării
Prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor
cu dizabilităţi în şcolile din pe ambele maluri ale
Nistrului

- Regatul
Suediei
- ONU

01/01/2013
Abilitarea adolescenţilor (2013-2017)

Grant

Grant

31/12/2017

01/01/2013

- Uniunea
Europeană
- ONU

Grant

ONU

Ajutor umanitar

102 692

Grant

- Estonia

Guvernul
şi societatea
civilă

173 209

31/12/2017
01/01/2013
31/12/2017
01/09/2013

- ONU
Grant

SUA

Alte infrastructuri sociale şi servicii

22 554

Grant

SUA

Alte infrastructuri sociale şi servicii

24 857

31/08/2014
11/11/2013
10/11/2014

Politici şi programe privind
sănătatea şi
reproducerea
populaţiei

Raport anual 2013 cu privire la
asistenţa externă acordată Republicii Moldova

41

Convenţie cu privire la managementul deşeurilor
pentru navigaţia interioară pe Dunăre (CO-WANDA)

01/11/2013

Programul Ecologizarea Economiilor în vecinătatea
de Est (PaE GREEN)

01/01/2013

Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului de Est

11/03/2013

Reţeaua pentru promovarea sistemelor naturale de
purificare

01/07/2013

Îmbunătăţirea managementului integrat al zonei
costiere în regiunea Mării Negre

01/01/2013

Consolidarea capacităţilor pentru stabilirea gestionării adecvate a fluxului de ape în Republica
Moldova

06/09/2013

Inventarierea transfrontalieră a solurilor degradate
– GRING

03/12/2013

Suport pentru consolidarea capacitaţilor Administraţiei Preşedintelui Republicii Moldova
Consolidarea abordării multidisciplinare în realizarea şi susţinerea unei vieţi fără violenţă
Iniţiativa pentru calitate în sistemul de azil în Europa de Est şi Caucazul de Sud
Ameliorarea situaţiei ecologice în bazinele râurilor
Prut şi Nistru prin îmbunătăţirea sistemelor de
epurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia
Măsuri de consolidare a încrederii pentru regiunea
Transnistreană a Republicii Moldova
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Uniunea
Europeană

Sector multiplu

1 700 000

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

78 600

Grant

Uniunea
Europeană

Apă şi canalizare

68 798

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

165 341

Grant

Slovacia

Sector multiplu

110 230

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

207 200

Grant

ONU

Guvernul
şi societatea
civilă

22 570

Grant

SUA

Guvernul
şi societatea
civilă

155 267

Grant

ONU

Guvernul
şi societatea
civilă

203 835

Grant

Uniunea
Europeană

Apă şi canalizare

596 808

Grant

Austria

Guvernul
şi societatea
civilă

450 000

Grant

Banca
Mondială

Educaţie

203 748

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

203 799

Grant

Uniunea
Europeană

Educaţie

652 965

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

451 675

Grant

Uniunea
Europeană

Educaţie

770 201

01/01/2015
30/09/2014

03/10/2015
15/09/2013
31/12/2014
01/01/2013
30/06/2014
01/02/2013
31/01/2015
19/12/2013
18/10/2015
01/06/2013
30/09/2014

20/12/2018

04/12/2015
15/07/2013
14/07/2017
20/12/2013
30/06/2016

03/12/2013
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Grant

02/07/2015

17/12/2013

Programul comun al Uniunii Europene – Consiliului Europei pentru crearea Reţelei Emerald a ariilor
naturale protejate – faza a II-a

100 016

31/12/2014

Crearea unei Platforme a societăţii civile pentru
dezvoltarea democraţiei şi a drepturilor alegătorilor
în Ţările Parteneriatului Estic

Energy-Cross Border Asset

Sector multiplu

31/12/2016

16/12/2013

Consolidarea capacităţilor societăţii civile din
Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin intermediul acţiunilor de
advocacy

Uniunea
Europeană

31/12/2015

Facilitarea participării cetăţenilor la consolidarea
unei reforme educaţionale responsabile şi la îmbunătăţirea calităţii educaţiei în Republica Moldova

MEDical UnivErsities Alliance (MEDEA)

Grant

02/08/2015

Sănătate
Alte infrastructuri sociale şi servicii

18/04/2013
31/01/2014

Grant

Consiliul
Europei

Sector multiplu

3 571

Coordonare şi asistenţă de program
Capacitate naţională consolidată de utilizare şi diseminare a informaţiilor pentru a dezvolta capacitatea de luare a deciziilor şi de elaborare a politicilor
privind dinamica populaţiei, tineretul, egalitatea de
gen, sănătatea sexuală şi reproductivă
Capacitate consolidată a instituţiilor naţionale şi a
organizaţiilor societăţii civile de a planifica, implementa şi monitoriza educaţia referitoare la sănătatea sexuală şi reproductivă, precum şi de a aplica un
program de prevenire a infecţiei HIV şi a infecţiilor
cu transmitere sexuală
Capacitate crescută a instituţiilor de asistenţă
medicală primară în planificarea familiei ca parte
a serviciilor integrate de sănătate sexuală şi reproductivă, cu accent asupra populaţiei vulnerabile şi a
victimelor şi făptuitorilor

Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul

01/01/2013

ONU

Guvernul
şi societatea
civilă

227 310

Grant

ONU

Politici şi programe privind
sănătatea şi
reproducerea
populaţiei

23 290

Grant

ONU

Politici şi programe privind
sănătatea şi
reproducerea
populaţiei

130 576

Grant

ONU

Politici şi programe privind
sănătatea şi
reproducerea
populaţiei

75 801

Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

208 500

Grant

Confederaţia Elveţiană

Sănătate

1 200 000

Grant

ONU

Alte infrastructuri sociale şi servicii

417 203

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

2 231 800

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

60 000 000

Grant

ONU

Agricultură

98 000

Grant

Republica
Federală
Germania

Guvernul
şi societatea
civilă

2 500 000

01/01/2018
01/01/2013
31/12/2017

01/01/2013
31/12/2017

01/01/2013
31/12/2017

15/11/2013
14/05/2015

Suport pentru Departamentul sănătatea mamei şi
copilului de la Centrul de Simulare al Universităţii
de Medicină

17/05/2013

Capacitate consolidată a instituţiilor naţionale de a
genera şi analiza datele statistice cu privire la dinamica populaţiei, tineret, egalitatea de gen, sănătatea
sexuală şi reproductivă

01/01/2013

Suport în coordonarea reformei în domeniul justiţiei în Republica Moldova

Grant

30/04/2015

01/01/2018
29/04/2013
29/03/2016

Acord de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de
Suport al reformei justiţiei

14/06/2013

Revizuirea şi elaborarea unui proiect al Codului
funciar al Republicii Moldova

01/08/2013

14/06/2018

30/06/2014
01/01/2013

Consilierea Prim‐ministrului Republicii Moldova
în domeniul promovării dezvoltării economice

31/12/2015

ESCO Moldova – Transformarea pieţei pentru
eficienţa energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice

01/05/2013

East-Avert – Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor din bazinele superioare ale râurilor Siret
şi Prut, prin aplicarea unui sistem de monitorizare
cu staţii autonome

29/11/2013

Centrul de Instruire Profesională pentru sectorul
de construcţii în Republica Moldova

15/10/2013

Eliminarea obstacolelor în calea accesului la educaţie (2013-2017)

01/01/2013

Afaceri şi alte
servicii
Grant

ONU

Generarea
şi furnizarea
energiei

46 580

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

2 300 000

Grant

Austria

Educaţie

497 650

Grant

ONU

Educaţie

540 613

01/05/2014

28/10/2015

30/09/2016
31/12/2017
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Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul
IMPEFO – Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind
produsele petroliere şi alimentare
Acord privind Programe-pilot de dezvoltare regională
TOTAL
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15/11/2013

Grant

Uniunea
Alte infrasEuropeană tructuri sociale şi servicii

Grant

Uniunea
Europeană

Guvernul
şi societatea
civilă

3 094 193

Grant

Uniunea
Europeană

Sector multiplu

7 000 000

14/05/2015
04/03/2013
04/03/2015
26/02/2013
26/02/2018

208 500

623 920 604

B. Lista acordurilor de asistenţă externă semnate în 2013
UE
26.02.2013 Acord de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind programele-pilot de dezvoltare regională
14.06.2013 Acord de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Moldova şi Uniunea Europeană
14.06.2013 Acord de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind programul de
suport bugetar în sectorul justiţiei								
BERD
28.06.2013 Acord de împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul IV de Reabilitare a drumurilor din Moldova
19.12.2013 Acord de împrumut între S.A. Apă Canal Chişinău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare privind reabilitarea reţelelor de apă							
BEI
25.06.2013 Acord de împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Investiţii privind Proiectul
III de reabilitare a drumurilor din Moldova
19.12.2013 Acord de împrumut între S.A. Apă Canal Chişinău şi Banca Europeană pentru Investiţii privind
reabilitarea reţelelor de apă
BM
07.02.2013 Acord de finanţare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind
realizarea proiectului de reformă a educaţiei în Republica Moldova		
29.05.2013 Acord de finanţare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei
06.08.2013 Acord de grant între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale		
14.08.2013 Acord de grant între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind finanţarea proiectului privind consolidarea capacităţii Curţii de Conturi a Republicii Moldova
15.11.2013 Acord de grant între Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
privind Proiectul Agricultură competitivă în Moldova								
Japonia
27.06.2013 Acord, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei pentru finanţarea proiectului privind îmbunătăţirea serviciilor medicale
26.06.2013 Acord de grant, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în vederea realizării Proiectului Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă				
			
Republica Austria
Acord de credit între Republica Moldova şi Unicredit Bank Austria privind finanţarea proiectului Îmbunătăţirea
serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova – faza a II-a						
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Republica Populară Chineză
10.07.2013 Acord privind cooperarea economică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze
14.11.2013 Acord privind cooperarea economică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze 						
SUA
11.09.2013 Amendamentul III la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru Programul de consolidare a instituţiilor statului de drept
11.09.2013 Amendamentul III la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru creşterea economică		
11.09.2013 Amendamentul III la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale		
26.12.2013 Amendamentul IV la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru Programul de consolidare a instituţiilor statului de drept		
26.12.2013 Amendamentul IV la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru creşterea economică 							
Republica Slovacia
16.10.2013 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru
dezvoltare
						
România
28.08.2013 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării
10.12.2013 Al III-lea Protocol Adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 mln.
euro acordat de România Republicii Moldova
12.07.2013 Memorandum de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţii publice în cazul lucrării de subtraversare a râului Prut din cadrul
Proiectului Conducta de interconexiune a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul Naţional
de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)–Ungheni (Republica Moldova)
		
					
Republica Federală Germania
15.10.2013 Proces-verbal al negocierilor cu privire la cooperarea în dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Republicii Federale Germane
						
BDCE
10.10.2013 Acord-cadru de împrumut între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău 				
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
29.10.2013 Acord bianual de colaborare între Biroul Regional pentru Europa al Organizaţia Mondială a Sănătăţii
şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova din partea Guvernului său pentru bieniul 2014-2015
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C. Informaţia partenerilor de dezvoltare conform indicatorilor Parteneriatului
Global privind eficientizarea cooperării proiectelor Twinning (mln. euro)
4 – Debursat pentru
sectorul guvernamen-tal prin alţi
parteneri

5 – Utilizarea procedurilor
bugetare naţionale

0

4 062

40 243 081

0

946 606

0

4 846 154

0

56 283 944

69 408 341

0

0

36 923

32 308

0

32 308

63 077

630 769

561 538

0

0

0

0

0

60 769

67 692

0

0

1-Debursat la nivel
de ţară

2 – Debursat pentru
sectorul guvernamental

328 462

4 077

ONU

37 891 675

37 891 675

Regatul Suediei

5 076 923

430 769

SUA

64 884 335
260 000

România

10 292 308

Republica Polonă

1 684 615

Republica Lituania

60 769

Partener de dezvoltare

Ungaria

Republica Slovacă

Republica Letonia

3 – Planificat a fi
debursat
0

6 154

3 846

4 615

0

0

Japonia

3 415 385

3 415 385

3 415 385

0

0

Fondul Global

12 721 025

7 557 157

7 557 157

0

0

Republica Federală
Germania

6 860 000

6 620 000

6 620 000

0

800 000

Republica Populară
Chineză

5 692 308

5 692 308

5 692 308

0

0

Confederația Elveţiană

6 153 846

5 692 308

5 692 308

1 692 308

0

740 000

380 769

0

0

0

Republica Estonia
Republica Finlanda

307 692

0

0

0

0

Uniunea Europeană

68 068 508

48 442 055

83 355 921

13 667 577

39 618 750

Republica Cehă

2 256 031

263 075

189 821

71 923

0

Banca Mondială

32 287 792

32 287 792

31 557 754

0

32 287 792

Republica Austria

4 643 190

2 156 867

2 156 867

5 423 935

0

BEI

22 110 808

16 110 808

22 110 808

0

22 110 808

BERD

14 175 701

0

14 175 701

0

14 175 701

BDCE

0

0

7 136 212

0

7 136 212

UniCredit

0

0

5 652 400

0

4 348 002

Total (euro

299 917 526

223 393 602

305 699 446

26 263 435

121 460 240

Partener de
dezvoltare

Ungaria
ONU
Regatul
Suediei
SUA
Republica
Slovacă

6 –Utilizarea
raportării
financiare
naţionale

7 – Utilizarea sistemului naţional
de audit

8 – Utilizarea
sistemului
naţional de
achiziţii

IATI

AMP

2015

2016

2017

0

0

0

0

Nu

Nu

0

0

0

5 923 077

946 606

0

946 606

Da

Da

33 259 315

21 590 498

14 421 181

738 462

0

0

0

Da

Da

0

0

0

226 923

Publicarea
informaţiilor

Previziuni pe termen mediu

10 – Egalitatea de gen

0

0

0

Da-p

Da

21 940 251

13 292 308

13 292 308

0

32 308

32 308

32 308

Nu

Nu

0

0

0

0

România

0

0

0

Nu

Nu

0

0

0

0

Republica
Polonă

1 684 615

1 684 615

1 684 615

Nu

Nu

1 500 000

1 523 077

1 538 462

0

Republica
Lituania

0

0

0

Nu

Nu

0

0

0

0

Republica
Letonia

0

0

0

Nu

Nu

0

0

0

0

Japonia

0

0

0

Nu

Nu

0

0

0

0

Fondul
Global

0

0

0

Yes

Nu

0

0

0

0
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Republica
Federală
Germania

800 000

800 000

800 000

Yes

Yes

7 000 000

5 000 000

0

384 615

Republica
Populară
Chineză

0

0

0

No

No

0

0

0

0

Confederația
Elveţiană

0

0

0

Yes

Yes-p

11 384 615

12 153 846

12 153 846

0

Republica
Estonia

0

0

0

No

No

915 385

1 046 154

1 123 077

200 000

Republica
Finlanda

0

0

0

Yes

No

0

0

0

307 692

Uniunea
Europeană

39 618 750

39 618 750

39 618 750

Yes

Yes-p

0

0

0

68 068 508

Republica
Cehă

0

0

0

Yes

Yes-p

3 321 709

3 400 798

3 479 885

0

5 922 628

3 622 396

0

No

No

17 742 165

12 259 870

6 318 892

0

0

408 492

408 492

No

Yes

3 384 615

3 153 846

0

283 077

Banca Mondială
Republica
Austria
BEI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BERD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BDCE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UniCredit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 004 907

46 166 562

43 490 772

0

0

100 448 055

73 420 396

52 327 651

76 132 354

Total (euro)

Sursa: Informaţia prezentată de partenerii de dezvoltare

D. Debursarile partenerilor pe parcursul anului 2013 pe sectoare.
Partener de
dezvoltare
Ungaria

Guverne şi
Societatea
Civilă

Transport şi
Depozitare

Agricultura

Generarea
şi furnizare
energiei

Sănătate

Educaţie

Industrie

Apă şi Canalizare

Sector
multiplu

Busines şi
alte servicii

Altele

8 154

0

0

0

0

20 000

0

300 000

10 000

0

0

ONU

2 654 050

0

7 954 982

0

890 158

331 848

0

0

846 932

0

0

Regatul Suediei

4 915 385

0

0

69 231

0

0

0

0

0

323 077

0

SUA

3 498 322

31 771 405

14 433 386

0

0

0

0

0

0

6 580 829

0

Republica
Slovacă

148 462

0

0

0

0

85 385

0

0

32 308

0

0

România

693 327

0

0

0

0

9 599 714

0

0

0

0

0

Republica
Polonă

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Republica
Lituania

60 000

0

0

0

0

769

0

0

0

0

0

Republica
Letonia

3 846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Japonia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Global

0

0

0

0

12 721 025

0

0

0

0

0

0

Republica
Federală
Germania

1 770 000

720 000

0

720 000

100 000

200 000

0

1 500 000

720 000

710 000

420 000

Republica
Populară
Chineză

0

3 846 154

0

0

615 385

1 230 769

0

0

0

0

0

Confederația
Elveţiană

0

0

0

0

2 923 077

0

0

2 230 769

0

0

538 462

Republica
Estonia

171 538

0

0

0

172 308

66 154

0

0

0

90 769

0

Republica
Finlanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniunea
Europeană

18 748 808

213 577

0

22 174 615

249 451

70 226

14 090 175

437 761

4 035 481

138 529

2 816 043
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Republica
Cehă

263 075

0

356 945

0

0

259 826

0

740 446

53 235

0

582 503

6 101 301

0

5 610 318

327 103

4 247 435

4 060 184

0

2 940 438

3 039 785

0

5 969 434

299 997

0

16 181

0

0

558 708

0

971 137

372 596

29 231

1 249 582

BEI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BERD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BDCE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UniCredit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 336 264

36 551 136

28 371 812

23 290 949

21 918 838

16 483 583

14 090 175

9 120 551

9 110 337

7 872 435

11 576
024

Banca Mondială
Republica
Austria

Total (euro)

Situaţia la 31 decembrie 2013

E. Lista proiectelor Twinning.
Obiectivul proiectului:
Suport Parlamentului Republicii Moldova

Buget: 1 mln. euro

consolidarea democraţiei şi supremaţiei legii în
Republica Moldova, la aproximarea legislaţiei
şi consolidarea rolului Parlamentului în procesul legislativ.

Statut: finalizat

Obiectivul proiectului:
Suport pentru modernizarea
sistemului penitenciar şi
reforma penală

Buget: 920.092 euro

Statut: finalizat

Buget: 993 683 euro
Suport sistemului de achiziţii publice din Republica
Moldova

Statut: finalizat

Buget: 1 000 000 euro
Suport în implementarea
politicii privind concurenţa
şi ajutorul de stat în Republica Moldova

Statut: finalizat

sprijinirea gestionării sistemului penitenciar
în eforturile sale de a-şi alinia activitatea la
standardele europene prin intermediul consolidării cooperării între autorităţile judiciare ale
sistemului penitenciar din Republica Moldova.

Parteneri: Adunarea Naţională a Franţei Senatul Franţei,
Adunarea Naţională a Ungariei, France Cooperation
Internationale
Beneficiar: Parlamentul Republicii Moldova
Perioada de implementare: iulie 2008 – iulie 2010 (27
luni)

Partener: Fundaţia Germană Internaţională pentru
Cooperare în Domeniul Legal IRZ
Beneficiar: Departamentul Instituţiilor Penitenciare,
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Perioada de implementare: octombrie 2009 – martie
2011 (21 luni)

Obiectivul proiectului:
dezvoltarea capacitaţilor de implementare a
achiziţiilor publice la toate nivelele în Republica Moldova, cu accent asupra Agenţiei de
Achiziţii Publice, pentru îmbunătăţirea sistemului actual prin creşterea transparenţei şi publicarea informaţiei, asigurând astfel realizarea
principiilor fundamentale de achiziţii publice,
inclusiv transparenţa, nediscriminarea, competiţia loială şi accesul la resursele legislative.

Obiectivul proiectului:
consolidarea capacităţilor ANPC, în particular
privind dreptul la iniţiativă de investigaţii,
executarea ordinelor şi sancţiuni efective;
îmbunătăţirea implementării legislaţiei noi
cu privire la competiţia şi ajutorul de stat în
concordanţă cu angajamentele Republicii
Moldova în cadrul APC şi Planul de Acţiuni
PEV EU–RM; creşterea transparenţei privind
acordarea ajutorului de stat; crearea culturii
concurenţiale.

Partener: Ministerul Finanţelor Publice al României
Beneficiar: Agenţia Achiziţii Publice
Perioada de implementare: 18/11/2010 – 17/08/2012
(21 luni)

Parteneri: Romanian Competition Council (RCC);
Federal Austrian Competition Authority (BWB); Latvian
Competition Council (LCC)
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC)
Perioada de implementare: martie 2011 – decembrie
2012
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Obiectivul proiectului:
Buget: 999 021 euro
Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor
de proprietate intelectuală
din Republica Moldova

Statut: finalizat

îmbunătăţirea comunicării dintre instituţiile
guvernamentale responsabile de protecţia
drepturilor de proprietate intelectuală, consolidarea organizaţiilor de administrare colectivă,
sensibilizarea cu privire la importanta protejării drepturilor de proprietate intelectuală şi
asistarea dezvoltării sistemului naţional de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.

Partener: The Danish Patent and Trademark Office
(DKPTO)
Beneficiar: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)
Perioada de implementare: 23/11/2010 – 30/04/2012
(18 luni)

Obiectivul proiectului:

Buget: 1 500 000 euro
Suport pentru implementarea controlului financiar
public intern

Statut: finalizat

constituirea şi acordarea de asistenţă Consiliului de controlul financiar public intern (CFPI);
revizuirea cadrului legal şi normativ al CFPI,
elaborarea unor norme metodologice noi
pentru auditul intern;
elaborarea materialelor de instruire pentru
controlul şi managementul financiar (CMF);
implementarea-pilot a CMF la nivel central
şi local, elaborarea strategiei de audit intern şi
planificarea activităţii;

Partener: The Swedish National Financial Management
Authority
Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Perioada de implementare: 07/11/2011-06/11/2013 (24
luni)

elaborarea unui program de formare profesională continuă pentru auditorii interni etc.

Norme şi standarde în
sectorul agricol (Inspectoratul General Agricol de
Supraveghere Fitosanitară şi
Control Semincer (Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare)

Obiectivul proiectului:
Buget: 1.146.000 euro

Statut: în curs de desfăşurare

a îmbunătăţi capacitatea Inspectoratului General Agricol de Supraveghere Fitosanitară şi
control Semincer de a defini, planifica şi organiza obiectivele sale strategice şi operaţionale
folosind abordări compatibile UE, bazate pe
risc şi concentrate pe prevenţie.

Partener: The Food & Environment Research Agency
Perioada de implementare: aprilie 2012 – decembrie
2014 (31 luni)

Obiectivul proiectului:

Suport Centrului Naţional
de Acreditare (Ministerul
Economiei)

Buget: 1.040.000 euro

Statut: în curs de desfăşurare

a pregăti Centrul de Acreditare în domeniul
evaluării conformităţii produselor (MOLDAC) pentru semnarea acordurilor multilaterale cu cooperarea Europeană pentru
Acreditare şi a stabili condiţiile pentru o
ulterioară recunoaştere internaţională a rezultatelor testelor acreditate în Republica Moldova, a certificatelor de etalonare, a rapoartelor
de inspecţie şi a certificatelor de conformitate.

Partener:The Netherlands Standardization Institute
(NEN)
The Swedish Board for Accreditation and Conformity
Assessment (Swedac)
Perioada de implementare: mai 2012 – mai 2014 (24
luni)

Obiectivul proiectului:
Suport Agenţiei pentru
Protecţia Consumatorului
(Ministerul Economiei)
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Buget: 1.040.000 euro
Statut: în curs de desfăşurare
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a pune în aplicare legislaţia naţională de reglementare şi de supraveghere a pieţei de produse nealimentare,
în conformitate cu standardele europene şi cele
mai bune practici.

Partener: The Administration of United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland, Northern Ireland
Co-operation Overseas Ltd. (NI-CO)
Perioada de implementare: mai 2012 –- mai 2014 (24
luni)

Parteneri: The French Ministry of Interior, General
Secretariat (SG)
Consolidarea capacităţilor
în domeniul implementării
politicii de dezvoltare regională (Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcțiilor)

Obiectivul proiectului:
Buget: 1.040.000 euro

Statut: finalizat

a consolida capacitatea instituţională a Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor, Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.

DATAR, French Delegation for Spatial Planning and
Regional Development (Prime Minister’s Office)
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului din România
Romanian North East Regional Development Agency
(NE-RDA)
Perioada de implementare: mai 2012 – martie 2014
(22 luni)

Buget: 1 178 464 euro
Consolidarea capacităţilor
Agenţiei de Transplant din
Republica Moldova

Obiectivul proiectului:
Statut: în curs de desfăşurare

a acorda suport în aproximarea legislativă în
domeniul calităţii şi siguranţei substanţelor de
origine umană.

Statut: în curs de desfăşurare

Perioada de implementare: 01/12/2013 – 01/12/2015

Obiectivul proiectului:

Buget: 1 600 000 euro
Consolidarea auditului
public extern în Republica
Moldova

Partener: Agence de la biomedicine (ABM), Paris,
France şi Spania

a acorda suport Curţii de Conturi a Republicii
Moldova pentru îmbunătăţire funcţională,
performanţă şi impact.

Parteneri: Finlanda şi Spania

Perioada de implementare: 24 luni

Obiectivul proiectului:
Consolidarea sistemului
Parteneriat public–privat în
Republica Moldova

Consolidrea sectorului de
standarde şi metrologie
conform bunelor practici
ale UE

Buget: 1 100 000 euro
Statut: în curs de desfăşurare

Buget: 1 100 000 euro
Statut: în curs de desfăşurare

De sporit semnificativ eficienţa,eficacitatea
şi impactul sistemului de parteneriat public–
privat şi concesional în Republica Moldova
prin stabilirea cadrului legal şi instituţional de
funcţionare şi transparenţă.
Ajustarea sectorului standarde şi metrologie în
Republica Moldova conform bunelor practici
ale ţărilor-membre ale UE.

Partener: Republica Federală Germania

Perioada de implementare: 24 luni

Parteneri: Republica Federală Germania şi România

Perioada de implementare: 24 luni

F. Informaţii generate de AMP
1. Debursările partenerilor de dezvoltare în anul 2013 (conform AMP)
Parteneri de dezvoltare

Buget (euro)

UE

124 931 452

SUA

104 782 290

Banca Mondială

38 199 607

ONU

17 457 119

Regatul Suediei

12 206 666

Republica Populară Chineză

4 739 024

BERD

4 083 529

Republica Federală Germania

2 794 377

Japonia

2 135 811

Danemarca

1 965 426

Confederaţia Elveţiană

1 838 399

Principatul Liechtenstein

1 653 890

Parteneriatul Global pentru Educaţie

1 090 513

Republica Austria

826 320

Republica Turcia

703 622
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OSCE

422 302

ONG Internaţionale

355 525

Republica Slovacă

310 290

România

270 000

Republica Estonia

42 495

BEI

0

Republica Cehă

0

Republica Polonă

0

Ungaria

0

Republica Finlanda

0

Republica Lituania

0

Republica Letonia

0

BDCE

0

Total

320 808 657

3. Reflectarea în bugetul de stat a proiectelor de asistenţă externă
Reflectat/Nereflectat în bugetul de stat

Număr de proiecte

Buget (mln. euro)

Reflectat în bugetul de stat

32

884,3

Nereflectat în bugetul de stat

438

1132,9

4. Clasificarea proiectelor demarate în 2012-2013 în funcţie de suma acestora
2012
Suma conform PRAG UE (euro)

52

2013

Nr. proiecte

Buget (Euro)

Nr. proiecte

Buget
(euro)

≥ 6.242.000

7

145 880 386

10

526 345
756

249.001 – 6.242.000

50

61 177 376

81

88 021 902

162.001 – 249.000

11

2 219 955

18

3 572 235

≤ 162.000

49

3 566 523

84

5 960 108
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