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Politică de dezvoltare regională - activitate

coordonată a autorităţilor administraţiei publice centrale şi

locale, a colectivităţilor locale şi a organizaţiilor

neguvernamentale, orientată spre planificarea şi realizarea unei

dezvoltări social-economice teritoriale echilibrate, spre

sprijinirea nemijlocită a dezvoltării socialeconomice a zonelor

defavorizate.



Cadrul normativ al dezvoltării regionale

 Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională 
în Republica Moldova;

 Hotărârea Guvernului Nr.127 din 08.02.2008 cu privire la 
măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI . 

Cadrul strategic al dezvoltării regionale

 Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 
2012-2020; 

 Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2016-2020; 

 Strategia de Dezvoltare Regională NORD 2016-2020. 
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Politici de dezvoltare a RDN

Strategia de 
Dezvoltare Regională 

Nord

2016-2020

Planul Operațional 
regional 2016-2020

Programe Regionale 
Sectoriale

În domeniul:
• Eficienței energetice

• Aprovizionare cu apă și 

canalizare

• Managementul deșeurilor 

solide

• Drumuri locale și regionale

• Sporirea atractivității turistic

• Suport în infrastructura de 

afaceri



Obiective SDR NORD 2016-2020

1. Accesul asigurat la 
servicii și utilități 
publice calitative

2. Creștere 
economică 

sustenabilă în 
RDN

3. Guvernanță 
îmbunătățită în 

domeniul dezvoltării 
regionale
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Cooperare pentru 

dezvoltare 

echilibrată și 

durabilă a Regiunii 

de Dezvoltare Nord



• Infrastructura 
drumurilor regionale și 
locale

• Aprovizionarea cu apă 
și sanitație

• Managementul 
deșeurilor solide

• Dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri

• Sporirea atractivității 
turistice

• Eficiența energetică a 
clădirilor publice

Domeniile de 
intervenție:



CNCDR

CRD

ADR

MADRM

Cadrul instituțional al DR



• Fondată la 15 decembrie 2009, Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord) este o instituţie publică necomercială, subordonată Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) al Republicii 

Moldova. 

Viziunea ADR Nord
• ADR Nord își propune să devină un reper de înalt profesionalism la capitolul 

atragerea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare disponibile în 

vederea susţinerii şi dezvoltării armonioase a RDN.

Misiunea ADR Nord
• dezvoltarea durabilă şi echitabilă a întregii regiuni, urmărind reducerea 

decalajelor de dezvoltare a localităților din regiune, în favoarea locuitorilor 

ei. ADR Nord asigură dezvoltarea socio-economică durabilă a Regiunii de 

Dezvoltare Nord (RDN) în baza normelor și a standardelor europene.

Agenția de Dezvoltare Nord (ADR Nord)
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Rolul 
și responsabilitățile 

CRD NORD 
în procesul de dezvoltare 

regională
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Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) este

o structură funcţională deliberativă la nivelul RDN creată pentru

elaborarea, promovarea şi coordonarea implementării

programelor de dezvoltare la nivel regional



Componența CRD Nord 
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CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din:

 preşedinţii raioanelor componente şi primarul mun. Bălţi

 câte un reprezentant al asociaţiilor de primari

 câte un reprezentant al societăţii civile din fiecare raion şi

municipiu al regiunii

 câte un reprezentant al sectorului privat din fiecare raion şi

municipiu al regiunii.



Modul de organizare al CRD NORD 
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 Membrii CRD Nord își exercită mandatul pentru un termen de 4 ani.

 Mandatul reprezentanților Administrației Publice Locale

corespunde calității de ales local și încetează odată cu alegerea unei

alte persoane în funcția respectivă.

 Președinții raioanelor RDN și primarul mun. Bălți își exercită

mandatul din oficiu, în baza Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind

dezvoltarea regională în Republica Moldova.

 În urma alegerilor locale generale asociațiile de primari își vor

desemna reprezentantul pentru un nou mandat. Aceeași persoană

poate candida și fi aleasă pentru un nou mandat.



Atribuțiile de bază ale CRD Nord
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a) Coordonează şi monitorizează procesul de elaborare a Strategiei de
Dezvoltare Regională (SDR) şi a Planului Operaţional Regional (POR);

b) Mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării stabile şi 
durabile a localităţilor din regiune, avînd drept obiectiv îmbunătăţirea 
maximă a condiţiilor de trai pe întreg teritoriul regiunii de dezvoltare;

c) Defineşte scopurile şi priorităţile în domeniul dezvoltării social-
economice a regiunii respective de dezvoltare;

d) Coordonează planificarea şi implementarea obiectivelor de dezvoltare
regională din cadrul regiunii de dezvoltare.



Modul de organizare al CRD NORD 
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 Membrii CRD Nord își exercită mandatul pentru un termen de 4

ani.

 Mandatul reprezentanților Administrației Publice Locale

corespunde calității de ales local și încetează odată cu alegerea unei

alte persoane în funcția respectivă.

 Președinții raioanelor RDN și primarul mun. Bălți își exercită

mandatul din oficiu, în baza Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind

dezvoltarea regională în Republica Moldova.

 În urma alegerilor locale generale asociațiile de primari își vor

desemna reprezentantul pentru un nou mandat. Aceeași persoană

poate candida și fi aleasă pentru un nou mandat.



Modul de funcționare al CRD NORD 
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 CRD Nord este o structură reprezentativă funcțională, care se întrunește în 

ședințe.

 CRD Nord se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare.

 CRD Nord se întruneşte în şedinţe extraordinare:

a) la solicitarea preşedintelui CRD Nord;

b) la iniţiativa Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;

 c) la iniţiativa ADR Nord;

 d) la solicitarea unei treimi din numărul total de membri ai CRD Nord;

 Şedinţele CRD Nord sunt publice;

 Şedinţa este deliberativă dacă este prezentă majoritatea membrilor

permanenţi ai CRD Nord (cel puţin 50 % + 1).

 CRD Nord adoptă decizii și poate constitui comisii regionale sectoriale.



Procedura de vot 

 Votul membrului CRD sau a

persoanei care îl reprezintă, în bază

de procură, se exprimă public, prin

ridicarea mîinii, în cadrul votării

deschise.

 Proiectele de decizii se propun

pentru a fi incluse în ordinea de zi a

şedinţei de către preşedintele CRD,

consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul

proiectului, şi se aduc la cunoştinţa

membrilor cu invitaţia de a prezenta

amendamente.

 Deciziile Consiliului Regional se

semnează de preşedintele acestuia în

termen de cel mult 3 zile din data

şedinţei.
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Mulțumesc!
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