
Progresul înregistrat în implementarea 

Programului Regional Sectorial în 

domeniul Infrastructurii de Sprijin a 

Afacerilor în RDN  



 

Creștere economică sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare 

Nord prin atragerea investițiilor și crearea locurilor de 

muncă 

 

 

OBIECTIV GENERAL 

 

pentru domeniul  

Infrastructurii de Sprijin a Afacerilor în RDN 



3 OBIECTIVE SPECIFICE 
pentru  

dezvoltarea Infrastructurii de Sprijin a Afacerilor în RDN 

1 
• Dezvoltarea Infrastructurii de sprijin a afacerilor în RDN  

2 
• Facilitarea asocierii producătorilor pentru atragerea 

investițiilor  

3 
• Promovarea potențialului economic și investițional în regiune  



1. Implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin a 

afacerilor finanțate din sursele FNDR. 

A) 5 proiecte finanțate din sursele FNDR 

B) 2 proiecte finanțate din alte surse 

2. Elaborarea și aplicarea proiectelor la diverse programe naționale și internaționale pentru 

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a afacerilor. 

• Promovarea în comunitatea donatorilor a portofoliului de proiecte în domeniul dezvoltării 

infrastructurii de afaceri. 

• Monitorizarea proiectelor finanțate din alte surse decât cele din FNDR, atrase de APL-uri.  

 

  
OBIECTIV 1. Dezvoltarea Infrastructurii de sprijin a afacerilor în RDN  

 



                              Proiect: Centrul Creativ – Inovativ PRO Cariera  

                                                           (or. Otaci)  

Obiectivul general al proiectului: Crearea unui Centru Creativ – Inovativ  bine amenajat, cu 

spaţii predestinate instruirii în afaceri non-agricole şi consiliere profesională a tinerilor. 

Perioada implementării:  2014 - 2018 

Valoarea totală a proiectului: 27 271,68 mii lei 

Suma utilizată  din 2014 - 2018: 27 271,68 mii lei  

Statutul proiectului: Finalizat.  

Rezultate realizate:   

 1 Centru pentru tineri construit. 





 Proiect: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  

prin amenajarea pieții regionale en-gros și a spațiilor destinate 

activităților non-agricole în raionul Râșcani 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri regionale pentru 

asigurarea comerţului eficient a produselor autohtone de legume şi fructe, în condiţii igienice, de 

calitate şi în folosul consumatorilor. 

 

Perioada Implementării:  2017 – 2018 

Valoarea totală a proiectului: 20 000 000 lei 

Valorificat în anii 2017 – 2018:  4 697 050 lei (23,5%) 

Rezultate planificate:   

 1 piaţă regională en-gros cu suprafaţa de 3,3 ha construită, amenajată  şi conectată la 

infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces. 





       Proiect: Crearea în mun. Balti a Centrului de  inovare și  

transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (mun. Bălți) 

Obiectivul general al proiectului: Creşterea competitivităţii economice regionale prin 

promovarea dezvoltării, cercetării, inovării şi transferului tehnologic în RDN.  

Valoarea totală a proiectului: 11 770, 99 mii lei 

Valorificat 2018:  - 0 lei 

Din partea reprezentanților Proiectului de Competitivitate Moldova, finanțat de Agenția Statelor 

Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, a parvenit propunerea de 

cofinanțare a proiectului. La moment se actualizează documentația tehnică conform 

propunerilor experților în domeniul de inovare și transfer tehnologic. 

Rezultate planificate:   

 1 Centru de inovare și transfer tehnologic creat. 





 Proiect: Facilitarea dezvoltării infrastructurii  

de afaceri în regiunea de dezvoltare nord (RDN) prin consolidarea 

infrastructurii parcului industrial ”RĂUT (mun. Bălți) 

 

 

Obiectivul general al proiectului: Sporirea atractivității investiționale a RDN prin 

dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălţi. 

Valoarea totală a proiectului: 20 000, 0 mii lei 

Valorificat în 2018:  - 0 lei 

Proiectul este la etapa de actualizare a documentației tehnice.  

Rezultate planificate:   

- 1 Sistem Energetic al PI „Raut”  modernizat. 



Proiecte finanțate din alte surse 

• Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de 
Dezvoltare Nord a Moldovei/People in Need/ AO Pro Cooperare 
Regională, ADR Nord  

 

• Elaborarea strategiei și planului de acțiuni în domeniul specializării 
regionale în Regiunea Nord, Moldova / Royal HaskoningD HV 



1. Identificarea oportunităților pentru specializarea  regională 

2. Informarea și sensibilizarea producătorilor din RDN despre oportunitățile 

asocierii.  

3. Facilitarea dezvoltării abilităților antreprenoriale ale locuitorilor din RDN 

(colaborarea cu APL, ONG și alte instituții specializate pentru organizarea 

procesului de  formare în domeniul antreprenorial a locuitorilor din RDN). 

 
 

OBIECTIV 2. Facilitarea asocierii producătorilor pentru atragerea investițiilor  
 



1. Elaborarea pachetului investițional regional/local și materialelor promoționale. 

2. Crearea platformei on-line de promovare a potențialului investițional local și regional. 

3. Crearea și promovarea brandului regional (elaborarea  Strategiei de marketing pentru 

Regiunea de Dezvoltare Nord; crearea, înregistrarea și promovarea brandului regional; 

elaborarea setului de materiale promoționale (broşuri, postere şi cataloage)).  

4. Organizarea diverselor activități de promovare: forumuri economice, festivaluri 

specializate, conferințe internaționale, etc. 

 

 
OBIECTIV 3. Promovarea potențialului economic și investițional în regiune  

 



 Elaborarea studiului privind specializarea RD Nord (în cadrul proiectului ”Elaborarea 
strategiei și planului de acțiuni în domeniul specializării regionale în Regiunea Nord, 
Moldova”) 

 Crearea și lansarea Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri pentru IMM-uri 

 Crearea platformei web în scopul promovării investițiilor în RDN 

 Furnizarea de microgranturi și mentorat pentru IMM-uri și start-up-uri localizate în IA 
Soroca și IA Sângerei 

 Acordarea de microgranturi pentru IMM-urile și strtap-urile existente în regiune 

 Consolidarea capacităților ADR Nord și APL în domeniul antreprenorial 

 Conferința de lansare a Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri pentru APL ȘI IMM 
din Regiunea de Dezvoltare Nord, etc.  

 

 

 


