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 Obiectivele principale pentru anul 2018 
 

 Asigurarea  accesului la servicii și utilități publice calitative prin 

implementarea proiectelor de infrastructură fizică 

 Facilitarea creșterii economice sustenabile în regiune prin promovarea 

potenţialului socio-economic al RDN şi atragerea investiţiilor în regiune 

 Îmbunătățirea Guvernanței în RDN 



 

 

 

Principalele rezultate ale SDR Nord atinse în anul 2018 (1) 

1) 11 proiecte în proces de implementare din sursele FNDR în domeniul AAC, ISA și EE, 

care s-au soldat cu următoarele rezultate:  

 7,1 km aducțiuni;  

 26,8 km de rețele de apeduct construite;  

 3 castele de apă cu V=50 m3;  

 4 rezervoare cu V=100 m3;  

 2 clădiri eficientizate. 

2)  6 proiecte în proces de implementare finanțate din sursele UE în domeniul AAC și EE 

3)  2 proiecte implementate din sursele Guvernului Ceh pe domeniul ISA 

4)  2 proiecte implementate din sursele Guvernului Estonian pe domeniul Turism 

 

 

 

 



 
Domenii de intervenție în 2018 

Asigurare cu apă și canalizare – 5 proiecte  

Eficiență energetică a clădirilor publice – 3 
proiecte  

Infrastructura de afaceri – 3 proiecte  



 

 

 

Principalele rezultate ale SDR Nord atinse în anul 2018 (2) 

1) 1 Centru de Informare și Consiliere în Afaceri pentru IMM creat; 

2) 1 platformă web de promovare a investițiilor în RDN creată; 

3) 8 vizite de studiu desfășurate; 

4) 3 ședințe CRD Nord desfășurate; 

5) 4 ședințe CRS pe domeniul AAC desfășurate; 

6) 4 ședințe CRS pe domeniul MDS desfășurate; 

7) S-au desfășurat evenimente de promovare a regiunii desfășurate 



 

 

 

Principalele evenimente regionale desfășurate 

 

Ziua Europei în RDN – 11 mai 2018 



 

 

 

Principalele evenimente regionale desfășurate 

 
Conferința de lansare a Centrului de Informare și  

Consiliere în Afaceri în cadrul proiectului  

„Un nou impuls pentru dezvoltare a afacerilor în RDN” – 24 mai 2018 



 

 

 

Principalele evenimente regionale desfășurate 

 
Conferința regională „Oportunitățile Strategiei  

Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) – 30 mai 2018 



Principalele evenimente regionale desfășurate 

 
Granturi pentru micii antreprenori din nordul Moldovei, oferite de  

Agenția Cehă pentru Dezvoltare -  19 decembrie 2018 



Planificarea strategică regională (1) 

 

 POR Nord 2017-2020 actualizat și aprobat (50 

proiecte) 

 Sistemul de monitorizare pentru SDR 2016-

2020 aprobat 

 3 ședințe CRD desfășurate. 17 decizii luate 

 4 ședințe CRS pe domeniul AAC desfășurate 

 4 ședințe CRS pe domeniul MDS desfășurate 

 



 Facilitarea dezvoltării centrelor urbane cu potenţial de creştere economică în cadrul 

proiectului ”Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în 

implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și durabilă” 

finanțat în cadrul programului polonez de asistență străină  al Ministerului Afacerilor 

Externe al Republicii Polone.  

Planuri de revitalizare urbană: mun. Bălți, orașele Soroca, Edineț, Ocnița, Briceni 

Planificarea strategică regională (2) 
 



Planificarea strategică regională (3) 

 
 Implementarea PRS în domeniul infrastructurii de sprijin al afacerilor: 

- 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 (în cadrul proiectului ”Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în 
RDN”) 

- Crearea platformei web în scopul promovării investițiilor în RDN (în cadrul 
proiectului ”Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în RDN”) 

- Furnizarea de microgranturi și mentorat pentru ÎMM, membrii asociațiilor de 
business, incubatoarelor de afaceri și start-up-uri din RDN (în cadrul 
proiectului ”Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în RDN”) 

 

 



Planificarea strategică regională (4) 

 
 Implementarea Programului sectorial  regional  în domeniul sporirii 

atractivității turismului: 

- Elaborarea analizei diagnostice privind dezvoltarea turismului rural și 

agroturismului în RDN 

- Promovarea  potențialului turistic RDN. S-a participat la mai multe festivaluri 

tematice organizate în diferite localități din regiune: festivalul Turistic Naţional 

cu genericul "Duminica mare", satul Domulgeni, Floreşti; festivalul ”Hangul de 

la Sofia”, satul Sofia, Drochia; festivalul de artă ”ART festival”, s. Hîjdieni, 

Glodeni; festivalul Național al Mărului, ediția a VIII-a”, mun. Soroca; festivalul 

”Plăcintelor și sărmanelor”, com. Chișcăreni, Sîngerei.  



Dezvoltarea capacităților (1) 

 

 Organizarea și desfășurarea modulelor de 

instruire în trei microregiuni: Bălți, Edineț, 

Soroca pentru specialiștii APL: 

- primul modul de instruire privind ”Politica 

dezvoltării regionale și planificarea integrată” 

- al doilea modul de instruire cu genericul 

”Managementul proiectelor –  instrument de 

implementare a politicii de dezvoltare 

regională. Cooperare și atragere de investiții în 

dezvoltarea regională”  



• În cadrul proiectului “Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Nord a Moldovei” a avut loc 2 

seminare despre dezvoltarea economică locală a RDN, unde APL-urile din regiune au beneficiat de expertiza cehă 

în ceea ce privește proprietatea investițională, ce proprietăți industriale se pot propune potențialilor investitori, cum 

se pregătește o vizită în teren și cum se face o prezentare calitativă a unei locații pentru edificarea unei zone 

industriale de succes. 

• În cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova", angajații Agenției de Dezvoltare Nord și reprezentanți ai Autorităților Locale au beneficiat de dezvoltarea 

capacităților pentru asistență suplimentară pentru IMM-urile din regiune. 
 

Dezvoltarea capacităților (2) 
 



•În cadrul  proiectului „Împuternicirea femeilor și tinerilor prin creșterea abilităților și competențelor lor în 

domeniul designului evenimentelor rurale și serviciilor de ospitalitate”,organizatorii de evenimente rurale au 

beneficiat de expertiză și au învățat să ofere servicii turistice. 

 

•Cu suportul partenerilor din Estonia, în cadrul proiectul ,," Ciclul de manuale pentru antreprenori și tinerii 

moldoveni din mediul rural. Manualul 3 " Dezvoltarea produsului și marketing”, tinerii și antreprenorii din RDN 

au fost instruiți în domeniul antreprenorialului rural, dezvoltarea produsului și marketing.  
 



• 3 concepte                           
în valoare de circa  12 
650 000 lei 

• 8 vizite de studiu, 
57  participanți 

• 4  concepte 
• 1 EEA and Norway Grants 

• 1 Ambasada Republicii 
Lituania 

• 1 Guvernul Cehiei                                                           
  

 

• 1 acord 

• Agenția de 
Dezvoltare 
Regională 
Moghiliov, Belarus  Numărul 

de acorduri 
încheiate  

Concepte 
de proiecte 

aplicate 

 

Concepte de 
proiecte 
aprobate 

spre 
finanțare (s. 

externe) 

 

Numărul 
de vizite de 

studiu 
(2018) 

Cooperarea și atragerea investițiilor în RDN 



195 de comunicate de presă 
publicate 

65 anunțuri / invitații publicate 

accesări unice: 271.896 

accesări repetate: 1.240.857 

Cca 365 de materiale media 
colectate și partajate în rețelele 

de socializare 

7 canale de comunicare online 
administrate 

Comunicarea și 
transparența 



Portofoliul  

proiectelor de dezvoltare regională 

implementate de ADR Nord  
în anul 2018 



 

Mulțumesc pentru atenție! 
 


