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Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2015 

• Elaborarea documentelor de politici regionale de dezvoltare a RDN;   

• Participarea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul 
dezvoltării regionale; 

• Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor finanţate din 
FNDR şi din alte surse; 

• Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea politicilor 
de dezvoltare şi proiectelor investiţionale; 

• Cooperarea cu partenerii de dezvoltare; 

• Promovarea potenţialului socio-economic al RDN şi atragerea 
investiţiilor în regiune; 

• Asigurarea unui management eficient al Agenţiei.  
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 
2016-2020 

2. Planificare regională sectorială integrată în RDN 

3. Acordarea suportului APL în revizuirea, actualizarea, 
elaborarea documentelor de planificare strategică 

4. Elaborare POR Nord 2016-2018 

5. Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în 
domeniul dezvoltării regionale  
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I. PLANIFICARE STRATEGICĂ  



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

1. Organizarea apelului de propuneri de proiecte 

2. Implementarea Programelor sectoriale regionale  (AAC, 
MDS, DLR, EE a clădirilor publice) 

3. Implementarea proiectelor de dezvoltare regională  

4. Monitorizarea si raportarea despre procesul de 
implementare a proiectelor 

 

4 

II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 



1. Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural "Conacul Pommer" şi drumului 
de acces la parcul deontologic din s. Ţaul, r-nul Donduşeni 

2. Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea şi 

modernizarea şi infrastructura de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe 

teritoriul S.A. "Răut" mun. Bălţi 

3. Conectarea parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţile 

publice  

4. Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera (Otaci) 

5. Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale Internaționale Briceni 
și Larga, r-ul Briceni 

6. Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimancăuți, frontiera cu Ucraina 

7. Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a  locuitorilor satelor Risipeni şi 
Bocșa și a instituțiilor de  menire social-culturală (Fălești) 
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Proiectele din sursele FNDR 



 Sursele Guvernului Germania 

1. “Construcţia sistemului de canalizare în satul Duruitoarea Veche (Rîșcani)”; 

2. “Renovarea staţiei de tratare a apei din or. Costeşti (Rîșcani)”; 

3. “Extinderea reţelelor de canalizare in or. Costeşti (Rîșcani)”; 

Sursele Ambasadei Cehia în Moldova 

4.    „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea Nord/Sud 
utilizând tehnologia GIS”. 

Sursele Guvernului Polonia 

5. ”Formarea de formatori în elaborarea politicilor locale şi regionale” – Programul 
RITA (Regiune în tranziţie) 

 6. “Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale. 
Experienţa Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”.  

Sursele PNUD, Oficiului schimbarea climei  

7.   “Crearea unui model de gestionare a infrastructurii hidrotehnice din raionul 
Făleşti şi raionul Sîngerei” 
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Proiecte din alte surse 



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

• Dezvoltarea capacităţilor specialiștilor ADR Nord 

                  a) Stagii în Letonia, Polonia şi România 

 

• Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali   

                  a) Dezvoltarea capacităţilor APL 

                  b) Dezvoltarea capacităţilor CRD Nord 

                  c) Transfer de bune practici 

                  d) Vizite de studiu 
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III. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR 



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Facilitarea atragerii investiţiilor în RDN  
 Elaborarea şi promovarea conceptelor de proiecte investiţionale 
 Cooperare, parteneriate şi promovare a potențialului regional   

               a) Cooperarea cu partenerii de dezvoltare regionali, naţionali şi 
internaţionali 

               b) Stabilirea parteneriatelor între ADR Nord şi alte instituţii regionale, 
naţionale şi internaţionale 

               c) Facilitarea încheierii acordorilor de parteneriat între instituţiile 
regionale şi instituţiile similare internaţionale 

              d)Promovarea potenţialului regional: 

 Ziua Europei în RDN, ed.V,  
 Ziua Dunării;  
 Zilele RDN, ediţia aIII, 
 Zilele Letoniei în RDN 
 Festivaluri. Tîrguri. Expoziţii. 

            e) Activităţi de promovare a localităţilor cu potenţial economic de creştere: 
Soroca şi  Edineţ 
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IV. RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR 



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Asigurarea transparenței procesului de implementare a proiectelor de 
dezvoltare regională 

        a) Organizarea comunicării interne 

               - Informare/ Instruiri / vizite de studiu  

         b) Managementul comunicării externe și asigurarea transparenței 

              - Comunicarea cu mass-media 

              - Cooperarea cu APL, potenţialii donatori sau investitori și reprezentanții 
mediului de afaceri 

 Promovarea și asigurarea transparenței activității ADR Nord 

             - Promovarea potențialului RDN 

             - Evenimente de anvergură 

             - Promovarea proiectelor de dezvoltare regională. 

             - Tîrgul proiectelor on-line. 
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V. TRANSPARENŢĂ ŞI COMUNICARE 



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Activitatea managerială, resurse umane  

 Gestionarea mijloacelor Fondului național pentru 
dezvoltare regională 

 Organizarea procedurilor de achiziții publice 

 Asigurarea secretariatului CRD 
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VI. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL  
 
 



Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate: 
• 1 SDR Nord 2016-2020 elaborată şi aprobată de către CRD Nord 

• 1  PRS în domeniul DLR  aprobat de către CRD Nord 

• 5  APL II asistate la elaborarea/actualizarea SDSE raionale conform politicilor 
regionale 

• 4 şedinţe a CRD Nord desfăşurate; 

• 1 concurs de selectare a noilor membri CRD Nord organizat 

• 1 apel de propuneri de proiecte (APP) desfăşurat   

• 1 POR Nord 2016-2019 aprobat de către CRD Nord 

•  Circa 14 proiecte implementate din sursele FNDR şi din alte surse  

• Circa 13-14 CPP în domeniile: AAC, MDS, DLR şi EE a clădirilor publice dezvoltate în 
CPV 

• 4 CR asistate în elaborarea politicilor locale de dezvoltare 

• Zilele RDN desfăşurate  

• 2 conferinţe de presă organizate  

• 4 Zile a uşilor deschise desfăşurate  

• 5 sesiuni de instruire a actorilor regionali şi circa 5 stagieri pentru specialiştii ADR 

• 9 vizite de studiu peste hotare. 
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Implicarea CRD Nord în realizarea  

activităţilor ADR Nord pentru anul 2014 
 

• Consultarea/aprobarea documentelor de politici regionale de 
dezvoltare; 

• Promovarea în RDN a politicilor de dezvoltare regională; 

• Susţinerea APL de nivelul I şi II în elaborarea planurilor locale de 
dezvoltare; 

• Promovarea în RDN a colaborării intercomunale şi iniţierea 
proiectelor cu impact regional; 

• Promovarea proiectelor regionale în mediul potenţialilor donatori şi 
investitori. 
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Adresa sediului ADR Nord : 
mun. Bălţi, Piaţa Vasile 
Alecsandri, nr.8, etaj II  

   

Vă mulțumim pentru atenție ! 

www.adrnord.md 
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http://www.adrnord.md/

