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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
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În vederea atingerii Obiectivelor conform SDR Nord în perioada 
semestrului I din anului  2021 ADR Nord a avut în gestiune 4 proiecte 

finanțate din sursele  FNDR și 5 proiecte din sursele UE.

Din sursele Guvernelor din Cehia, Polonia, Estonia, Letonia și alți  
parteneri de dezvoltare, ADR Nord a implementat 4 proiecte  aducând 

plus valoare la dezvoltarea regiunii.
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Surse de finanțare:

• 26 846 718 MDLFNDR

• 101 101 900 MDLUE

• 194 039 MDL Alte surse
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Asigurare cu apă– 4 proiecte 

Eficiență energetică a clădirilor 
publice – 2 proiecte 

Infrastructura de afaceri – 2 
proiecte 

Turism - 1
Atracții turistice – 1 proiect

Domenii de intervenție 
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Proiect: Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din 
lunca  rîului Prut, r-l Glodeni. Etapa I - com. Cuhnesti și com. Balatina

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la apă potabilă de

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

Sursa de finanțare: FNDR

Contractat: 38 992 799,37 MDL

Valorificat :  32 000 000 lei 

Statutul proiectului: În implementare.

Rezultate planificate:
• 9,3 km de apeduct magistral construit;
• 1 stație de tratare a apei construită;
• 1 stație de pompare construită;
• 1 stație de captare construită;
• 1 turn de apă 50 m3 construit.
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Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or.  Fălești

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Fălești au acces la  servicii 
de apă îmbunătățite.

Suma contractată în urma licitațiilor publice: 35 876 265,52 MDL

Suma alocată GIZ: 32,2 mln MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3,3 mil MDL

Valorificat total 19,3 mln MDL

Antreprenor general SRL ,,Polimer Gaz Conducte’’

Indicatori planificați:
• 5 502 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă;
• Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și aducțiunii cu 

lungimea de 31,4 km și 13 km conducte de apă (rețele pentru conectări 
individuale);

• Regionalizarea  serviciilor de alimentare cu apă în această regiune;
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Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Edineț

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

Suma alocată UE 63 mln MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 8 mln  MDL

Starea proiectului Proiectul se află la etapa achizițiilor publice 
(Deschiderea ofertelor a fost la data de 06.07.2021).

Indicatori planificați:

• 8 674 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă 
potabilă;

• Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și aducțiunii cu 
lungimea de 34 km;

• Regionalizarea  serviciilor de alimentare cu apă;
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Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Drochia

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Drochia au acces la  
servicii de apă îmbunătățite. 

Suma  contractată în urma lIcitațiilor publice  91,7 mil MDL

Suma alocată UE - 85,6 mil MDL

Cofinanțarea Beneficiarului- 6,1 mil MDL

Total Valorificat: 71,9 mln MDL

Antreprenorul general - SRL ,,Polimer Gaz Conducte”

Indicatori planificați:

• 19,5 km de rețea de alimentare cu apă vor fi reabilitate;

• 5 fântâni arteziene vor fi reabilitate ;

• stație de tratare a apei potabile, stație de pompare ; 

• 2 rezervoare de apă – 2x1000 m3;  

• renovarea rezervoarelor de apă ale stației de pompare 

• construcția rezervorului de apă nou V=150m3. 10



Proiect: Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie  Cantemir” din municipiul 
Bălți.

Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din 
mun. Bălți este îmbunătățită.

Suma contractată în urma licitației: 19,7 mln MDL

Suma alocată UE : 19,6 mln  MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3.132.680,00 MDL

Antreprenor general: ,, Sarco Engineering’’ SRL

Starea proiectului: În implementare

Indicatori planificați:

Clădire renovată și eficientă energetic ca urmare a 15 măsuri investiționale:

termoizolarea anvelopei clădirii, asigurarea cu energie regenerabilă, Iluminatul exterior, instalații 
electrice, Instalații sanitare, asigurarea accesului pentru persoanele cu disabilități, modernizarea 
bucătăriei, etc. 11



Proiect: Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie 
Boghiu” din s. Flămînzeni, r-l Sîngerei.

Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie 
Boghiu” din satul Flămânzeni, r-l Sângerei este îmbunătățită.

Suma contractată în urma licitației: 17,4 mln MDL

Suma alocată GIZ: 17,2  mln MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 217 890,00 MDL

Statutul proiectului: În implementare

Indicatori planificați:

Consumul anual normat de energie în instituție redus cu 552 MWh și 
emisiile anuale normate de CO2 reduse cu 118 tone;

Clădire renovată și eficientizată energetic ca urmare a 15 măsuri 
investiționale:

termoizolarea anvelopei clădirii, asigurarea cu energie regenerabilă, 
Iluminatul exterior, instalații electrice, Instalații sanitare, asigurarea 
accesului pentru persoanele cu disabilități, modernizarea bucătăriei, etc. 12



OBIECTIV 2. Creștere economică sustenabilă în regiune

• MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane 

(revitalizare)

• 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
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MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane

ADR Nord a participat la o serie de ședințe de lucru cu MADRM, GIZ, Solidarity Fund PL în Moldova, în

cadrul cărora au fost discutate și analizate oportunități de dezvoltarea a orașelor poli de creștere, crearea Unității

de Implementare a Proiectelor, stabilirea unui plan de acțiuni comun ce va facilita procesul de implementare a

Programului Național de dezvoltare a orașelor - poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027).

ADR Nord oferă suport orașelor- poli de creștere Soroca și Edineț în elaborarea Planului Operațional Local.
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MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane (revitalizare)

ADR Nord a oferit suport tehnic orașelor Florești și Fălești în procesul de elaborare a
Programelor de Revitalizare urbană.

ADR Nord oferă asistență în actualizarea Programele de revitalizare urbană a mun. Bălți,

Edineț, Soroca, precum și a or. Sângerei, pentru a fi în concordanță cu noile circumstanțe,
inclusiv cu prevederile Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și cu experiența
acumulată de orașe.
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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: 16 856 004,47 lei

Valorificat în anii 2018 – 2019:  14 784 445 lei

Necesar de valorificat: 2 854 972,21 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.

MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri 
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Proiect: :  Crearea  în  mun. Bălți 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: 37,5 mil MDL
Surse de finanțare :
FNDR – 28,5 mil MDL
USAID Proiectului de Competitivitate Moldova – 9 mil lei.
Statutul proiectului: În implementare
Valorificat 10,3 mln MDL
Rezultate planificate:
1 Centru de inovare și transfer tehnologic creat.
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Proiect: Industria Creativă pentru Noile Economii Urbane în Regiunea Dunării (CINEMA)

Obiectivul proiectului CINEMA: îmbunătățirea condițiilor inovatoare pentru industriile 

creative și revitalizare urbană în regiunea Dunării

În perioada ianuarie - iunie 2021 au fost realizate următoarele activități:

- analiza locației pilot;

- organizarea primului Hackaton din Regiunea de Dezvoltare Nord „Remix the

City”

- pilotarea ideii de afaceri a echipei câștigătoare cu implicarea a 2 experți și

acordarea de 5 consultări;

- transfer de know-how privind serviciile acordate industriilor creative în cadrul

vizitei de studiu online la Service Innovation Hub, Košice, Slovacia;

- desfășurate 2 workshop-uri cu tematica design thinking și aplicarea

instrumentelor creative cu participarea specialiștilor ADR Nord.
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18.03.2021

Înstruirea moldo-belarusă de cooperare investițională și comercial-economică
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Proiect: ,,Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția 
drumului de acces către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” 
din  s. Calaraşeuca, r-ul Ocnița’’ 

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-ul Ocnița, contribuind la 
creșterea potențialului turistic și a gradului de atractivitate a raionului Ocnița și a 
Regiunii de Dezvoltare Nord.
Suma contractată: 22,4 mln MDL
Valorificat : 9,7 mln MDL
Statut proiect: În implementare
Rezultatele planificate:

• 3,92 km de drum de acces către Mănăstirea “Adormirea 
Maicii Domnului” din satul Călărășeuca cu îmbrăcăminte rigidă

• 2 poduri 
• 1 staţiune de popas 
• 1 parcare amenajată
• 1 Grup sanitar construit

MĂSURA 2.4. Dezvoltarea potențialului şi infrastructurii turistice

20



Proiectul: „Agricultura ecologică ca promotor pentru dezvoltarea destinației

turismului prin brandingul produselor locale”, finanțat prin intermediul PNUD, cu

sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace.

În perioada ianuarie - iunie 2021 au avut loc  următoarele activități:

- identificarea potențialelor produse și servicii specifice Regiunii de Dezvoltare Nord

care pot deveni „mărci locale” pentru regiune;

- crearea și promovarea pachetelor promoționale pentru producătorii locali și

destinațiile turistice din regiune;

- organizarea vizitei de studiu pentru experții slovaci în Regiunea de Dezvoltare

Nord;

- 1 expediție în RDN organizată în parteneriat cu Redescoperă Moldova, în vederea

promovării produselor și potențialului turistic regional
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Proiectul: „Agricultura ecologică ca promotor pentru dezvoltarea destinației turismului prin brandingul produselor locale”,

finanțat prin intermediul PNUD, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace.
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În cadrul Apelului pe listă cu finanțare din FNDR, au fost elaborate cererile de 

finanțare pentru proiectele depuse în cadrul  Apelului pe Listă de selectare a proiectelor 

cu finanțare din FNDR pentru perioada 2021-2023:

● „Reabilitarea monumentului istoric-arhitectural conacul Cazimir din satul 

Cernoleuca, raionul Dondușeni” și

● „Reabilitarea complexului arhitectural „Vila cu parc Mândâc””
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27-28.05.2021

Moldova Tourism Forum 2021
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MĂSURA 2.5. Dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor competitive a forţei

de muncă din RDN

• ADR Nord a participat la Primul Forum de orientare în carieră destinat viitorilor studenți, organizat de către

Universitatea din Bălți. Evenimentul a fost dedicat absolvenților de liceu din Republica Moldova, care își

propun să devină studenți acasă.

• În cadrul Forumului, USARB și-a prezentat oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022, prin

intermediul unui dialog mai strâns dintre mediul universitar, mediul de afaceri, comunitatea studențească

USARB și viitorii studenți.
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OBIECTIV 3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării  
regionale

• MĂSURA  3.1. Crearea și dezvoltarea instrumentelor de 

suport pentru procesul de dezvoltare regională

• MĂSURA 3.1. Dezvoltarea capacităților APL în planificare, 

managementul  proiectelor și atragerea investițiilor

• MĂSURA 3.3. Facilitarea dialogului între actorii regionali, 

interregionali și  internaționali
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Program Operațional Regional (POR) Nord 2021-2023

2 ședințe a grupului de lucru responsabil pentru elaborarea POR Nord, unde au fost

● prezentate analiza situației socio-economice a RDN, obiectivul general, obiectivele specifice și

măsurile stabilite pentru fiecare obiectiv

● discutate țintele stabilite pentru indicatorii de rezultat care urmează a fi atinse în următorii trei ani
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Apelul competitiv 2020

Organizarea și desfășurarea Apelului competitiv 2020-2021:

1. Etapa evaluării notelor conceptuale, 30.09.2020 - 37 depuse, 8 

respinse;

2. Etapa evaluării cererilor complete de finanțare, 26.02.2021 - 22 

evaluate, 4 respinse;

3. Evaluarea suplimentară a 2 cereri complete de finanțare 

aprobată prin decizia CRD din 27.04.2021

Pe data de 03.06.2021 ADR Nord a transmis pentru evaluarea 

interministerială 20 CF (18 CF + 2 CF evaluate suplimentar)
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MĂSURA 2.3. Susţinerea domeniului de cercetare, inovare şi transfer

tehnologic
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MĂSURA 3.2. Dezvoltarea capacităților APL în planificare,  managementul proiectelor și atragerea investițiilor 

Dezvoltarea capacităților actorilor regionali pe forme de instruire

Forma de instruire
Număr  

sesiuni
Număr participanți

ADR Nord CRD Nord APL din RDN

Sesiuni de

instruire /  

treninguri

30 101 66 254

Ateliere de lucru,  mese 

rotunde
25 124 77 36

Vizite de studiu 1 (online) 1(online) 2 -

Conferințe,

forumuri
7 23 - -
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MĂSURA 3.3. Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali și 
internaționali

În ianuarie - iunie 2021 au fost organizate 2 ședințe ordinare 
CRD Nord 

Rata de participare a membrilor CRD Nord a înregistrat - 78% 
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MĂSURA 3.3. Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali și 
internaționali

Proiect: „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de 
Dezvoltare Nord” finanțat prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova. 

În perioada ianuarie - iunie 2021 au avut loc următoarele activități:

● 6 ședințe în format online a grupurilor de lucru (GL) în domeniile: Dezvoltare

urbană / Revitalizare urbană, Atractivității turistice, Aprovizionare cu Apă și

Canalizare (AAC) în cadrul cărora au fost elaborate 3 concepte de proiecte.

● Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord au efectuat vizite

de studiu în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia și în Regiunea de

Dezvoltare Centru pentru preluarea bunelor practici.
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Forum privind dezvoltarea regională

„Dezvoltarea regională a Republicii Moldova - prerogativă națională”

16.06.2021
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Cooperarea cu Partenerii de Dezvoltare

• UE

• GIZ

• Agențiile din România

• Polonia (Reg. Wielkopolska, Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL” )

• VARAM Letonia

• Cehia

• Estonia

• ApaSan

• Slovacia

• PiN Moldova

• ProcoRe, ProBusiness Nord, CCI, IA, USARB, etc.

ADR Nord a cooperat cu peste 15 parteneri de dezvoltare naționali și internaționali:
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Monitorizare & Evaluare

Evaluarea post-implementare a proiectelor DR

Monitorizarea îndeplinirii Planurilor de asigurare a durabilității

1. Creșterea indicilor de eficiență energetică a instituției medico-sanitare publice „Centrul de sănătate Edineț”;

2. Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca;

3. Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I);

4. Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă pentru locuitorii a 15 sate din raionul Soroca;

5. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale angro și a spațiilor destinate activităților non-agricole în raionul Rîșcani;

6. Apeduct Bălți-Sângerei, etapa III și stația de dezinfectare;

7. Aprovizionarea orașului Fălești cu apă din râul Prut II.

1. „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural „Conacul A.I. Pommer” și drumului de acces la parcul dendrologic din s. Țaul, r-nul Dondușeni”;

2. „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească”;

3. „Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii internat sportive din s. Grimăncăuți, raionul Briceni”

4. „Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni Briceni – Grimancauti – frontiera cu Ucraina”
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Monitorizare & Evaluare 
Remember!

Evaluarea post-implementare a proiectelor DR 

Monitorizarea îndeplinirii Planurilor de asigurare a durabilității

1. Beneficiarul are obligația să elaboreze și să prezinte agenției Planul de asigurare a durabilității proiectului pentru o perioada de cel puțin 

3 ani;

2. Să raporteze anual agenției activitățile realizate pentru asigurarea durabilității proiectului;

3. În caz de încălcare de către LideRul de proiect a obligațiunilor sale asumate prin Contract, ADR poate rezilia unilateral contractul, cu 

obligarea rambursării în FNDR a sumei primite integral.;

4. Dacă toate divergențele apărute privind executarea prevederilor Contractului nu vor fi soluționate benevol, se vor soluționa de către 

instanța de judecată, conform legislației în vigoare.

1. Beneficiarii proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDR au obligația să prezinte agenției orice informații sau acte solicitate 

ce se referă la perioada post-implementare a proiectului;

2. În cazul apariției unor deteriorări a bunurilor în perioada post-implementare, beneficiarul are obligația să notifice agenția;

3. Beneficiarul suportă toate costurile apărute în perioada post-implementare a proiectului;
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MULŢUMIM!
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