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Obiectivele principale pentru anul 2020

❑ 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.



3

Planificarea strategică regională

Pe parcursul perioadei au fost efectuate următoarele activități:

❑ Organizarea unei ședințe CRD în cadrul căreia s-au luat 7 decizii

❑ Propuneri și recomandări în ceea ce privește modificarea/îmbunătățirea următoarelor

acte legislative și normative aferente procesului de dezvoltare regională:

▪ Legea nr.438/2006 cu privire la dezvoltarea regională în Republica Moldova;

▪ Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională;

▪ Regulamentul de desfășurare a concursului de selectare a proiectelor pentru finanțare 

din FNDR.

▪ Manualul operațional al FNDR 

▪ Politica Publică cu privire la centre de dezvoltare urbană în R. Moldova

❑ Specialiștii SPCR au purtat discuții cu orașele/municpiile din regiune privind elaborarea 

Programelor de Revitalizare Urbană (PRU), inclusiv organizarea unor reuniuni în cadrul 

cărora să fie prezentate, discutate, clarificate aspecte ce țin de elaborarea PRU.  
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❑ Elaborarea studiului ”Dezvoltarea lanțurilor valorice

pentru sectorul fructelor în Regiunea de Dezvoltare

Nord”

❑ În cadrul proiectului ”Un nou impuls pentru

dezvoltarea afacerilor în RDN” și-a continuat activitatea

Centrul de Informare și Consiliere în Afaceri:

▪ 9 buletine informative; 69 de consultări

▪ Furnizarea de 4 granturi pentru IMM-uri și start-

up-uri localizate în IA Soroca și IA Sângerei

▪ 12 studenți de la Universitatea din Bălți au

beneficiat de o practică promovată în cadrul unor

companii din RDN (inginerie, bănci,

contabilitate, etc.)

Planificarea strategică regională

Implementarea PRS în domeniul infrastructurii de sprijin al afacerilor:
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❑ În scopul promovării obiectivelor turistice din

RDN a fost desfășurat un atelier de lucru, în

cadrul căruia reprezentanții Agenției de

Investiții a Republicii Moldova au prezentat

Ruta cultural-turistică R. Moldova-România

„Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”, elaborată

prin parteneriatul dintre Agenția de Investiții a

Republicii Moldova și Ministerul Turismului

din România care cuprinde obiective turistice

și culturale din ambele țări, reprezentative

pentru istoria domnitorului.

Planificarea strategică regională

Implementarea Programului sectorial  regional  în domeniul sporirii 

atractivității turismului:
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Apel de Propuneri de Proiecte din FNDR - 2020

❑ Sesiune de informare pentru Autorități publice locale de nivelurile I și II,

reprezentanți ai instituțiilor publice și alte entități de drept public, precum și

entități de drept privat (agenți economici) și reprezentanți ai organizațiilor

neguvernamentale privind Apelul competitiv de selectare a proiectelor de

dezvoltare regională cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare

Regională
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Cooperarea și atragerea investițiilor în RDN

❑ În scopul consolidării relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare au fost

semnate:

▪ acord de colaborare cu AO Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului,

cu scopul promovării antreprenoriatului în Regiunea Nord;

▪ memorandum de cooperare intre Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și

Cooperare (Helvetas) si ADR Nord cu scopul finanțării experților pentru

finalizarea studiului ”Identificarea lanțului valoric al fructelor în RDN”.

❑ Au fost depuse 7 concepte de proiecte: 1 CP Polish Aid, Comisia Europeană, 1

CP Agenția Cehă pentru Dezvoltare, 1 CP MFA al Letoniei, în cadrul apelului

pentru parteneriatul Estic și Asia Centrală, 2 proiecte -Slovak Challenge Fund, 1

CP GIZ
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Finananțări europene:

1. Proiect transfrontalier Industriile creative în cadrul noilor economii

urbane în regiunea Dunării (CINEMA)

2. Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare

Nord a Moldovei, implementat în parteneriat cu ONG-ul People in Need

și AO ”Pro Cooperare Regională”, Guvernul Cehiei

3. Utilizarea benchmarking-ului strategic pentru dezvoltarea economică

locală în Moldova, UNDP

4. Sprijinirea creșterii regiunilor Republicii Moldova prin îmbunătățirea

rezistenței în situația de urgență și atenuarea impactului al COVID-19

pe termen lung, Guvernul Letoniei

5. Suportul pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord, GIZ

6. Lansarea în data de 01.10.2020 a proiectului: Agricultura ecologică ca

promotor pentru dezvoltarea destinației turismului prin brandingul

produselor locale, UNDP

Cooperarea și atragerea investițiilor în RDN
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145 de comunicate de presă 
publicate

47 anunțuri / invitații publicate

accesări unice: 468.674

accesări repetate: 2.102.402

Cca 229 de materiale media 
colectate și partajate în rețelele 

de socializare

7 canale de comunicare online 
administrate

Comunicarea și 
transparența
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Monitorizare și evaluare

Specialiștii Secției monitorizare și evaluare din cadrul ADR Nord au efectuat

evaluarea a zece proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului

Național pentru Dezvoltare Regională îm perioada 2010-2012
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Forumul Internațional de Afaceri Moldova – 2020 ”Formarea viitoarei 

cooperări internaționale în afaceri” 

Principalele evenimente regionale desfășurate

30.01.2020
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Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii 

Moldova: realizări, probleme, perspective”, ediția a IV-a

Principalele evenimente regionale desfășurate

26.06.2020
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Forum de afaceri România - Republica Moldova

Principalele evenimente regionale desfășurate

15.07.2020
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The European Forum Alpbach 2020

Principalele evenimente regionale desfășurate

25.08.2020
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Ziua Europei în RDN

Principalele evenimente regionale desfășurate



Progresul realizării SDR Nord 
2016-2020, aferent perioadei 

ianuarie-septembrie 2020



OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE 

CALITATIVE

MĂSURA 1.1 Dezvoltarea  infrastructurii de importanță regională și locală

MĂSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice în domeniul MDS și AAC

MĂSURA 1.3 Promovarea eficienței energetice



În vederea atingerii Obiectivului nr. 1 în perioada anului 2020, 
ADR Nord a avut în gestiune 10 proiecte finanțate din sursele 
FNDR, conform Deciziei CNCDR nr.23/20 din 04.08.2020.

Costul total valorificat al proiectelor 
implementate în RDN pe perioada ianuarie –
septembrie 2020 în vederea atingerii 
Obiectivului:

• 8 867 876, 77Lei



Domenii de intervenție în 2020

Asigurare cu apă și 
canalizare – 8 proiecte 

Eficiență energetică a 
clădirilor publice – 2

proiecte 



Proiect: Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul

Prut 2 (r-ul Fălești)

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de soluții locale și regionale pe

termen mediu și lung pentru asigurarea cu apă potabilă și sanitație a populației

din raionul Fălești și 5 localități ale raioanelor Glodeni si Ungheni, contribuind la

dezvoltarea economică, protecția mediului, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor

în Regiunea de Nord.

Sursa de finanțare: FNDR

Perioada implementării: 2017 – 2020

Valoarea totală a proiectului din sursele FNDR: 40 mln. lei

Valorificat 2017 - 2020: 34 450 721 MDL

Statutul proiectului: Pe final de implementare.

Rezultate planificate: 

➢ 18 km de apeduct magistral Prut-Fălești construit. (Realizat: 17 km 884)





Proiect: Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești si Soroca (s. 

Băhrinești, r-ul Florești)

Obiectivul general al proiectului: Cetățenii din zece localități ale raioanelor

Soroca și Florești au acces la serviciul public durabil de alimentare cu apă și

sanitație în conformitate cu abordarea Servicii Publice Locale Eficiente.

Perioada implementării: 2017 - 2020

Valoarea totală a proiectului: 66 078 180 lei

Finanțare:

FNDR - 29 902 990  lei, ApaSan - 29 902, 990 lei, Contribuția locuitorilor – 4 

440 000  lei, S.A. Servicii Comunale Florești – 1 420 000 lei

Valorificat 2017 – 2020:

• Subproiectul Băhrinești: 8 189 684 mii lei (100%).

Statutul subproiectului: 

Finalizat. Rețele interne de distribuție Băhrinești - 23,37 km. 447 gospodării

conectate la apă potabilă.



Proiect: Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești si Soroca (s. 

Băhrinești, r-ul Florești)

• Subproiectul Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de Jos (Etapa I): 14 453 788

lei (100%).

Statutul subproiectului: 

Finalizat.

Rezultate realizate: 

Rețele de distribuție interne în com. Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de jos - 33 km 

327 m, 4,852 km aducțiune, 2 castele de apă, 1 captaj al apei de izvor, 1 stație

de pompare. 

• Subproiectul Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de Jos (Etapa II): 7 220 722

lei (100%).

Statutul subproiectului: Lucrările de construcție montaj sânt finalizate. A avut loc 

Recepția la terminarea lucrărilor.

Rezultate realizate: 24 733m rețele exterioare de alimentare cu apă







Proiect: Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din 

lunca rîului Prut, raionul Glodeni. Etapa I – com. Cuhnesti și com. 

Balatina, (r-ul Glodeni)

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la apă potabilă de 

calitate a locuitorilor din comunele Balatina și Cuhnești ale raionului Glodeni.

Valoarea totală a proiectului: 40 mln. lei

Alocat 2020: 12 700 000 lei

Valorificat 2020: - 0 lei

Statutul proiectului: Proiectul este la etapa de achiziții publice. 

Rezultate planificate: 

➢ 9,36 km aducțiune apeduct

➢ 1 stație de captare și pompare a apei

➢ 1 stație de tratare a apei



Proiect: Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a

locuitorilor a 15 localități din raionul Soroca

Obiectivul general al proiectului: Acces asigurat la servicii calitative de 

aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca

Sursa de finanțare: FNDR

Perioada implementării: 2017 – 2019

Valoarea totală a proiectului: 23 530, 41 mii lei

Valorificat 2017 - 2019: 18 129, 15 mii lei

Statutul proiectului: Proiect finalizat

Rezultate obținute:

➢ 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Bălți până în s. Parcani

construite.

➢ 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani

construite.

➢ 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală formate din

rețea de evacuare și hazna construite.







Proiect: Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în 

orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Târnova 

(etapa nr. 1)

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea dezvoltării echilibrate și durabile 

în orașul Dondușeni și satul Climăuți prin aprovizionare cu apă a populației.

Sursa de finanțare: FNDR

Perioada implementării: 2019 - 2020

Valoarea totală a proiectului: 17 599, 81 mii lei

Valorificat 2019 - 2020: 8 932 273, 16 lei

Necesar de valorifucat: 1 697 425, 40 lei

Statutul proiectului: În implementare.

Rezultate planificate: 1 stație de pompare, 6,75 km rețele interne apeduct (or.

Dondușeni),14 km rețele interne apeduct și 1 turn de apă cu volumul de 50 m3

în satul Climăuți, r-l Dondușeni







Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. 
Fălești„Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Fălești au acces la 

servicii de apă îmbunătățite.

Sursa de finanțare: UE prin GIZ 

Etapa de proiectare: 2018 – 2019

Costul total al serviciilor de proiectare: 1 073 560,00 MDL 

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat

Etapa de construcții: 2019 – 2020

Starea actuală a proiectului: Proiectul este la etapa de achiziții publice



Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. 
Edineț„Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Edineț au acces la servicii de 

apă îmbunătățite.

Sursa de finanțare: UE prin GIZ 

Etapa de proiectare: 2018 – 2019

Costul total al serviciilor de proiectare: 3 867 780 MDL

Contribuția UE: 3 687 780 MDL, Contribuția beneficiarului: 180 000 MDL

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat

Etapa de construcții: 2019 – 2020

Starea actuală a proiectului: Proiectul este la etapa de achiziții publice



Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. 
Drochia„Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii 

de apă îmbunătățite.

Sursa de finanțare: UE prin GIZ 

Etapa de proiectare: 2018 – 2019

Costul total al serviciilor de proiectare: 2 874 322,0 MDL

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat

Etapa de construcții: 2019 – 2020

Starea actuală a proiectului: Proiectul este la etapa de achiziții publice



Proiect: Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie 
Cantemir” din municipiul Bălți.„Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă 
în orașul Fălești”Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Liceului Teoretic 

„Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți este îmbunătățită.

Sursa de finanțare: UE prin GIZ 

Etapa de proiectare: 2018 – 2019

Costul total al serviciilor de proiectare: 417 288,00 MDL

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat

Etapa de construcții: 2019 – 2020

Starea actuală a proiectului: Proiectul este la etapa de achiziții publice



Proiect: Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din 
s. Flămînzeni, r-l Sîngerei.„Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în 
orașul Fălești”

Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie 

Boghiu” din satul Flămânzeni, r-l Sângerei este îmbunătățită.

Sursa de finanțare: UE prin GIZ 

Etapa de proiectare: 2018-2019

Costul total al serviciilor de proiectare: 547 184, 23 MDL

Contribuția UE: 532 783, 23 MDL , Contribuția CR Sîngerei: 14 401,00 MDL

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat

Etapa construcții: A fost semnat contractul de antrepriză în sumă de 16 938

139,00 lei.





OBIECTIV 2. Creștere economică sustenabilă în regiune 

MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane

MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri

MĂSURA 2.3 Susţinerea domeniului de cercetare, inovare şi transfer 

tehnologic

MĂSURA 2.4 Dezvoltarea potențialului şi infrastructurii turistice 

MĂSURA 2.5 Dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor competitive a forţei

de muncă din RDN



Atractivitate turistică – 1 
proiect

Infrastructura de afaceri –
2 proiecte 

Domenii de intervenție în 2020



În vederea atingerii Obiectivului nr. 2 în perioada anului 2020, 
ADR Nord a avut în gestiune 3 proiecte finanțate din sursele 
FNDR conform Deciziei CNCDR nr. 23/20 din 04.08.2020, cât și 
din alte surse.

Costul total valorificat al proiectelor 
implementate în RDN pe perioada 2020 în 
vederea atingerii Obiectivului:

• 1 272 295 Lei



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:  2018 – 2020

Valoarea totală a proiectului: 20 000, 0 mii lei

Valorificat în anii 2018 – 2020: 14 784 445 lei

Necesar de valorificat: 2 156 478 lei

Statutul proiectului: În implementare.

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 : 37 541 790 lei

FNDR – 28 500 000 lei

Proiectului de Competitivitate Moldova – 9,041,790.00

Valorificat 2020: - 1 272 295 lei

Statutul proiectului: Etapa I - în implementare, Etapa II – la etapa de achiziții

publice

Rezultate planificate: 

➢ 1 Centru de inovare și transfer tehnologic creat. 







Proiect: Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului 

de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul 

Călărășeuca

Obiectivul general al proiectului: Crearea oportunităţilor de includere în circuitul 

turistic cultural și religios naţional şi internaţional a obiectului de cult Mănăstirea 

“Adormirea Maicii Domnului” din s.Calaraşeuca, r-l Ocnița, contribuind la 

creșterea potențialului turistic și a gradului de atractivitate a raionului Ocnița și a 

Regiunii de Dezvoltare Nord.

Valoarea totală a proiectului : 24 012 500 lei

Statutul proiectului: La etapa de achiziții publice

Rezultate planificate: 

• 4,62 km drum de acces către Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din 

s.Calaraşeuca renovat, 2 poduri construite capital, 1 staţiune de popas 

construită, 1 parcare amenajată, 1 Grup sanitar construit.



Republica Moldova, MD-3110, Bălți

Piața Vasile Alecsandri, 8A

www.adrnord.md

www.fb.com/adrnord

tel.: (+373) 231 61980

e-mail: adrnord@gmail.com

Maria Prisacari,

Director ADR Nord

Prezentator:

Mulțumim pentru atenție!


