
 
 

Ion BODRUG, 

 Director ADR Nord 

Şedinţa CRD Nord  

 
Cu privire la implementarea Planului de 

activitate al ADR Nord și a proiectelor de 

dezvoltare regională în anul 2014  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

23.12.2014 



 Obiectivele principale pentru anul 2014: 

• Asigurarea unui management eficient al Agenţiei; 

• Elaborarea documentelor de politici regionale şi sectoriale de dezvoltare a 

RDN;   

• Participarea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării 

regionale; 

• Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor 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.  
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Principalele rezultate obținute în a.2014 

 
   

Planificare strategică şi programare 

• 3 programe  sectoriale regionale (PRS) în domeniile AAC, MDS, EE a clădirilor 

publice şi regionale aprobate de către CRD Nord  şi  

• 1 PRS în domeniul DLR propus spre avizare ministerelor de resort 

• 1 SDR Nord 2016-2020în proces de elaborare 

• 1 POR Nord 2013-2015 actualizat 

• 60 idei de proiecte identificate în domeniile: AAC şi EE a clădirilor publice; 

• 1 Studiu de Fezabilitate în domeniul AAC “Clusterul Prut a raionului Rîşcani” 

elaborat (suport Guvernul Germaniei) 

• 1 Studiu de Fezabilitate pentru Crearea sistemului de panificare geospaţială  

(GIS) – elaborat (suport Guvernului Cehia) 

• 1 studiu privind calitatea factorilor de mediu în RDN – elaborat (suport ICG) 

Managementul proiectelor  

• 16 proiecte implementate din sursele FNDR şi din alte surse. Gradul de 

implementare a proiectelor constituie – 100% din cele planificate; 
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Principalele rezultate obținute în a.2014 

 Dezvoltare. Cooperare. Promovare 

• Zilele RDN desfăşurate; 

• 1 Festival al Mierii desfăşurat; 

• 10 parteneriate internaţionale facilitate. 

• 4 Zile a uşilor deschise desfăşurate; 

• 5 delegaţii din ţările UE primite; 

• 10 vizite de studiu peste hotare. 

• 17 sesiuni de instruire a actorilor regionali; 

• 2 întreprinderi municipale prestatoare de  

      servicii asistate în dezvoltarea capacităţilor  

     angajaţilor; 
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Transparenţă şi comunicare 

•2 conferinţe de presă organizate;  

•4 buletine informative elaborate/ difuzate 

• Circa 200300 accesări a paginii web a ADR Nord 

Activitatea operaţională 

•4 şedinţe a CRD Nord desfăşurate  

•Gradul de valorificare a mijloacelor financiare 

100% 
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Concluzii 

5 

• Elaborarea politicilor de dezvoltare a RDN inclusiv şi cele sectoriale  

contribui e la dezvoltarea echilibrată şi uniformă a regiunii.  

• Implementarea proiectelor de dezvoltare regională asigură un nivel mai înalt 

de trai pentru locuitorii din RDN. 

• Promovarea potenţialului Regiunii Nord facilitează crearea noilor 

parteneriate şi contribuie la atragerea investiţiilor în regiune 

• Schimbul de experienţă şi vizitele de studiu peste hotare au contribuit la 

dezvoltarea capacităţilor instituţiilor implicate în implementarea politicii de 

dezvoltare regională. 

• Informarea şi transparenţa în procesul implementării proiectelor de DR 

asigură îndeplinirea calitativă a obiectivelor. 
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Portofoliul  

proiectelor de dezvoltare regională 

implementate de ADR Nord  

în anul 2014 
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 FNDR  

   - 11 proiecte, din care 4 proiecte cu extindere în 2014 

 Suma totală  alocată – 49 523,61 mii lei 

 GIZ  

   - 4 proiecte, din care 1 proiect cu extindere în 2014 

Suma totală alocată – 17 713,32 mii lei 

Corpul Păcii SUA 

   - 1 proiect, cu extindere în 2014 

 Suma totală alocată - 57,16 mii lei  
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Portofoliul  

proiectelor de dezvoltare regională implementate de 

ADR Nord din FNDR 

(10 proiecte) 
 



 

 

 

 

 

Proiectul: „Reparaţia drumului L-37 Lipcani-Balasineşti-

Corjeuţi-Târnova, sectorul din s. Corjeuţi şi s. Trinca” 

(finalizat) 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea economică a 

localităţilor Corjeuţi, Balasineşti, raionul Briceni, şi Trinca, raionul 

Edineţ, ca una din zonele defavorizate. 

Valoarea totală a proiectului: 51 270, 10 mii lei.  

Rezultate obținute:  

  7,721 km de drum reconstruit; 

  2 poduri reconstruite;  

  2 pavilioane (opriri) construite. 
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Obiectivul general al proiectului: Facilitarea procesului de atragere a 

investiţiilor în sectorul privat  al Regiunii de Dezvoltare Nord prin 

construcţia infrastructurii de apă şi canalizare pentru  subzona nr. 3 a 

Zonei Economice Libere „Bălţi”.  

Valoarea totală a proiectului: 16 625,10 mii lei  

Rezultate obținute:  

 1,56 km de rețele exterioare de apeduct construite; 

  2,5 km de rețele interioare de apeduct construite; 

 2,6 km de rețele de canalizare construite; 

 1 stație de pompare a apelor uzate construită. 

 

Proiectul: „Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de 

atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin 

construcţia reţelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr. 3 a 

Zonei Economice Libere (ZEL) Bălţi” (finalizat) 
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Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea activităţilor turistice, 

culturale şi de agrement, care să contribuie la creşterea numărului de 

locuri de muncă, a veniturilor alternative, precum şi la diversificarea 

activităţii în spaţiul rural. 

Valoarea totală a proiectului: 5 571,90 mii lei. 

Rezultatele obținute: 

 

Proiectul: „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea 

Domnească”, raionul Glodeni (finalizat) 

2 popasuri turistice amenajate;  

1 punct de informare construit;  

1 punte de vizionare construită;                                          

3 căsuțe de vacanță construite;          

5 foișoare construite (barbecue);         

1 platformă de colectare a DMS 

construită;                                         

2 parcări auto amenajate;                  

1 grup sanitar construit;                     

1 serpantină construită;                        

 

 

1 stație de epurare construită;           

815 m  rețele electrice construite 

(tensiune înaltă);                             

920 m rețele electrice construite 

(tensiune joasă); 

260 m rețele de apeduct construite;    

184 m rețele de canalizare construite;    

955 m drum de acces construit; 

lucrări de construcții și amenajare în 

cadrul obiectului „La Fontal”. 
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Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea infrastructurii fizice 

a zonei  turistice „Ţaul”.  

Valoarea totală a proiectului: 26 303,5 mii lei 

Alocat în 2014: 4 130,01 mii lei 

Valorificat: 4 130,01 mii lei (100 %) 

Rezultatele obținute:  

 0,293 km de gard din metal forjat cu artă din țoclu construit; 

 2,807 km de gard din plasă metalică construit; 

 0,387 km de gard istoric din cărămidă renovat; 

 1 clădire muzeu reabilitată - 205,77 m2. 

Proiectul: „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural 

«Conacul Pommer» şi a drumului de acces la parcul 

dendrologic din satul Ţaul, raionul Donduşeni” 

 (în derulare) 
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Obiectivul proiectului: Sporirea atractivităţii sectorului industrial al 

Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea şi modernizarea reţelelor 

de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul  SA Răut, mun. 

Bălţi 

Valoarea totală a proiectului:  14 400,00 mii lei  

Alocat în 2014:   4 784,3 mii lei  

Valorificat:  4 784,32 mii lei  (100%) 

Rezultatele obținute:  

  1,17 km de rețea de apeduct exterioară constrută; 

  2,16 km rețea de apeduct interioară constrută;  

 1,19 km de rețea de canalizare interioară constrută. 

Activități planificate:  

  Iluminarea și amenajarea teritoriului aferent. 

Proiectul: „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” (în derulare) 
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Proiectul: „Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele 

Vamale Internaționale Briceni și Larga, r-ul Briceni” 

(în derulare) 

 

 

 
Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea și modernizarea drumului 

de acces către Punctele vamale Internaţionale Briceni şi Larga din r-ul 

Briceni din regiunea NORD (or. Briceni, s.Larga, s.Cotiujeni, s.Grimăncăuţi), 

creşterea fluenţei şi securităţii traficului de tranzit.  

Valoarea totală a proiectului:  25 056,6 mii lei  

Alocat în 2014:   5 000,0 mii lei  

Valorificat:  5 000,0 mii lei  (100%) 

Rezultate obținute: 

  490 m de drum renovat, (str. Independenței) 

Activitățile planificate:  

 Renovarea a 3,305 km de drum. 
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Proiectul: „Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-

Grimancăuți, frontiera cu Ucraina”  

 

 

 

 

Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii 

rutiere de pe drumul L-20 Briceni-Grimăncăuţi  în scopul reducerii 

costurilor şi creşterii eficienţei transportului de mărfuri şi persoane, 

creşterii gradului de siguranţă rutieră pentru utilizatorii drumului şi a 

locuitorilor localităţilor vizate 

Valoarea totală a proiectului:  40 763,9 mii lei  

Alocat în 2014:   7 000,0 mii lei  

Valorificat:  7 000.0 mii lei  (100%) 

Rezultate obținute: 

 2 km de drum renovat. 

Activitățile proiectului: 

  Renovarea a 3,8 km de drum.  
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Proiectul: „Conectarea parcului Industrial Edineţ la 

infrastructura de acces şi utilităţile publice”  

 
 

 

 
 

 

Obiectivul general al proiectului: Impulsionarea dezvoltării economice în 

raionul Edineţ ca pol de creştere, prin crearea condiţiilor optime de 

funcţionare a Parcului Industrial Edineţ 

Valoarea  totală a proiectului::  9 791,38 mii lei  

Alocat în 2014:   2 500,0 mii lei  

Valorificat: 2 500,0 mii lei  (100%) 

Rezultate obținute: 

 A fost construită fundația; 

 Au fost finașizate lucrările de electricitate. 

Activități planificate:  

  Construcția edificiului Parcului Industrial din or. Edineț; 

  Conectarea Parcului Industrial la  rețele de canalizare, apă, și gaz. 

  0,04 km de drum construit. 
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Proiectul: „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a  

locuitorilor satelor Risipeni şi Bocșa și a instituțiilor de  

menire social-culturală (Fălești)” 
 

 
 

 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de apă şi 

canalizare utilizînd tehnologii prietenoase mediului. 

Valoarea totală a proiectului:  30 513,49 mii lei  

Alocat în 2014:   3 000,0 mii lei  

Valorificat:  2 999.95 mii lei  (100%) 

Rezultatele obținute:  

 20 km de apeduct construit  

 

Activitățile proiectului: 

  Construcția  a 1,815 km de apeduct; 

  Construcția unei stații de tratare a apei potabile. 

. 
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Proiectul: „Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera (Otaci)” 

(în derulare) 

 
 

 

 
 

Obiectivul general al proiectului: Reducerea fenomenului marginalizării 

și excluderii sociale în or. Otaci și 3 localități rurale limitrofe, prin 

intermediul serviciilor de orientare, formare și integrare profesională pentru 

tineri cu vîrsta între 15-25 ani 

Valoarea totală a proiectului:  22 222,87 mii lei  

Alocat în 2014:   325,53 mii lei  

Valorificat: 325,53 mii lei  (100%) 

Activități planificate:  

  Finalizarea construcției Centrului Creativ- Inovativ PRO-Cariera. 

 

La moment documentația tehnică actualizată se regăsește la verificare. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Portofoliul proiectelor finanțate din alte surse  

(6 proiecte) 



 

 

 

Proiectul: „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a 

locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul 

Rîșcani” Subproiectul: Renovarea sediului ÎMDP „Apă-Canal 

Costești”  (Guvernul German) 

(finalizat) 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea serviciilor de asigurare cu 

apă potabilă și canalizare-epurare, in baza tehnologiilor moderne în or. 

Costești și în s. Duruitoarea Veche. 

Valoarea totală a proiectului: 4  819,46 mii lei  

Rezultatele obținute:  

 7,5 km reţele de apeduct construit și  3,2 km reţele de canalizare; 

 118 conexiuni la rețelele construite de apeduct; 

 300m2 suprafață clădirii administrative ÎM „Apă-Canal Costești”  renovate; 

 Utilaj și echipament (generator mobil de curent, pompă mobilă, aparat de 

sudat) 

 Vehicule (camionetă, remorcă de vidanj și  buldoexcavator)  pentru 

prestatorul de servicii ÎMDP ”Apă-Canal Costești” achiziționate 
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Proiectul: „Construcția sistemului de canalizare în 

satul Duruitoarea Veche” (Guvernul German) 

(în derulare) 

 
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea serviciilor de asigurare cu 

apă potabilă și canalizare-epurare, în baza tehnologiilor moderne în or. 

Costești și în s. Duruitoarea Veche. 

Valoarea totală a proiectului: 2 279,74 mii  lei. 

Activități planificate:  

  Construcția a 4,3 km rețele de canalizare în s. Duruitoarea Veche, com. 

Costești, raionul Rîșcani; 

  Conectarea a 30 de gospodării casnice  la rețeaua de canalizare. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Proiectul: „Renovarea staţiei de epurare a apelor uzate 

din or. Costeşti, r-ul Rîșcani” (Guvernul German) 

 (în derulare) 
 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea serviciilor de asigurare 

cu apă potabilă și canalizare-epurare, in baza tehnologiilor moderne în 

or. Costești și în s. Duruitoarea Veche 

 

Valoarea totală a proiectului:  7 437,85 mii  lei 

 

Activități planificate:  

   Renovarea Stației de epurare a apelor 

uzate din or. Costești:  

    - Etapa I – montatarea reactorului cu 

capacitate de 150 m3/24 ore, cu extinderea 

ulterioară pînă la 300 m3/24 ore;   

  Consolidarea capacității administrative și 

tehnice a ÎMDP ”Apă-Canal Costești” prin 

instruirea personalului și dotarea cu 
tehnică și echipament specializat. 



 

 

 

 

 

 

 

Proiectul „ Extinderea sistemului de canalizare în or. 

Costeşti, r-ul Rîșcani” (Guvernul German) 

 (în derulare) 
 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea serviciilor de asigurare cu 

apă potabilă și canalizare-epurare, in baza tehnologiilor moderne în or. 

Costești și în s. Duruitoarea Veche 

 

Valoarea totală a proiectului:  6 197,89 mii  lei 

 

Activități planificate:  

 
  Construcția a 11,5 km rețele 

exterioare de canalizare în or. 

Costești, r-ul Rîșcani; 

 

   Conectarea a 422  de gospodării 
casnice  la rețeaua de canalizare. 



 

 

 

 

 

 

 

Proiectul: „Un mediu curat pentru o societate durabilă în 

raionul Floreşti” (Guvernul German) 

Obiectivul general: Minimalizarea impactului negativ al deșeurilor 

asupra mediului ambiant pe teritoriul raionului Florești. 

Suma estimativă valorificată în 2013: 8 293,16 mii lei. 

Rezultatele obținute:  

   534 de containere cu capacitate de 1100 l au fost achiziționate; 

   215 de platforme construite; 

   3 unități de transport și utilaj achiziționate pentru serviciul de 

salubrizare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Proiectul: „Facilitarea promovării potențialului Regiunii 

de Dezvoltare Nord” (Corpul Păcii SUA Moldova) 

(finalizat) 

 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacităților APL și ONG 

de promovare a oportunităților economice, culturale și turistice ale 

RDN. 

 

Valoarea totală a proiectului:  57,16 mii  lei. 

Rezultate obținute:  

 S-a elaborat website-ul RDN: 

www.regio.md;  

  S-a desfășurat atelierul de lucru 

pentru identificarea domeniilor-cheie 

ce vor fi reflectate pe website-ul 

RDN; 

 S-a desfășurat un training privind 
gestionarea website-ului. 
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Vă mulțumim pentru atenție ! 

Sediul ADR Nord: 

Municipiul Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, nr. 8A, etaj II  

www.adrnord.md 


