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1. INTRODUCERE 

1.1 IDENTIFICAREA PROIECTULUI  

Această strategie a fost elaborată în cadrul proiectului "Elaborarea strategiei și a planului de acțiune în 
domeniul specializării regionale în Moldova, regiunea de Nord" a Agenției de Dezvoltare din Cehia. 
Strategia a fost elaborată de HaskoningDHV Republica Cehă, Ltd., care a primit însărcinarea de la 
Agenția Cehă pentru Dezvoltare, în baza licitației care a avut loc în noiembrie 2017.Perioada de timp a 
proiectului este 10 noiembrie 2017 - 31 martie 2018. 

 

1.2 Obiectivele proiectului  

Acest proiect urmărește inițiativele anterioare susținute de Agenția Cehă pentru Dezvoltare în Moldova, 
regiunea Nord în sectorul guvernării publice și al societății civile. Necesitatea elaborării unei strategii de 
specializare regională este unul din rezultatele activităților anterioare ale CzDA în regiune, care sprijină 
dezvoltarea planificării strategice la nivel regional. Scopul acestui proiect, așa cum este definit în 
contract, este de a oferi servicii de specialitate în elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiuni în 
domeniul specializărilor regionale din regiunea de nord a Moldovei. Termenii de referință ai acestui 
proiect evidențiază faptul că scopul acestui proiect nu este numai de a elabora Strategia și Planul de 
acțiuni ca atare, ci și de a oferi sprijin metodologic și contextual Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Nord, astfel încât aceste eforturi să fie replicabile de către personalul ADR. Structura acestui document 
urmează aceste ambiții, pe măsură ce detaliază pașii metodologici implementați. 

 

1.3  Situația actuală a dezvoltare regională și specializări regionale în regiunea Nord 

Pentru a asigura creșterea economică în RDN și crearea de noi locuri de muncă, ADR Nord are drept 
scop să sprijine dezvoltarea mediului de afaceri din regiune pe perioada 2016-2020. Acesta este unul 
dintre elementele esențiale ale strategiei actuale de dezvoltare regională adoptată în 2016. În acest 
context, ADR se străduiește să-și sporească atractivitatea pentru investitori și urmărește o serie de 
activități în acest sens. Una dintre activitățile cheie de creștere a atractivității și vizibilității ADRN pentru 
investitori este Forumul Economic Regional anual; ADR a alocat, de asemenea, o parte din capacitățile 
sale umane direct în inițiativele de atragere a investițiilor. 

 

Inițiative generale privind dezvoltarea regională în regiune 

Următoarele inițiative în domeniul dezvoltării regionale au fost implementate în ultimii cca. 10 ani: 

 Crearea a 3 zone economice libere 
o ZEL Bălți 
o ZEL "Otaci-Business" 
o Aeroportul liber internațional Mărculești cu statut special 

 Crearea a 3 parcuri industriale: 
o "Răut" IP, Bălți 
o  PI "Edineț" 
o  PI "Bioenergagro" 
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 Crearea a 3 Incubatoare de afaceri 

o Soroca, 2009 
o Sângerei 2013 
o Larga, raionul Briceni 2013 

 

Înființarea acestei infrastructuri de afaceri a fost susținută de Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională, în special în conectarea acestor infrastructuri la infrastructura tehnică (apă, canalizare, 
electricitate - ZEL Bălți, PI Raut), precum și infrastructura de transport (PI Edineț). Sprijinul FNDR pentru 
acesti proiect ajunge la aproape 55 de milioane MDL în 2010 - 2015 plus cca. 1,5 mil. MDL din alte surse. 
Mai mult ca atât, resursele financiare suplimentare au fost alocate pentru dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri regionale în Programul Operațional 2017 - 2020: Dezvoltarea PI Răut (20 mil.MDL), PI Edineț 
(19,9 mil.MDL), crearea unui centru de afaceri în municipiul Badiceni (5 mil.MDL) sau înființarea 
Centrului de Transfer Tehnologic la Universitatea din Bălți (17 mil.MDL). 

În plus, în regiune au fost implementate un număr de proiecte care vizează dezvoltarea competențelor 
și competențelor în antreprenoriat, precum și furnizarea de consultanță adecvată (de ex., înființarea 
Centrului Creativ - Inovativ PRO Cariera în raionul Ocnita, Centrului de Afaceri în municipiul Bădiceni.  

În timpul misiunilor în teren consultantul a vizitat personal câte o instituție de fiecare tip: ZEL Bălți, PI 
în Edineț și BI Sîngerei. Toate cele trei inițiative sunt viabile și par să fi dat un impuls semnificativ 
dezvoltării regionale. În ZEL Bălți a fost făcută o investiție importantă în unitatea de producție a 
cablajelor pentru industria de automobile (pentru detalii, v. mai jos). Deși aceasta reprezintă o investiție 
cu o valoare adăugată destul de scăzută, cu efecte destul de limitate asupra economiei regionale, ea s-
a dovedit a fi un impuls indirect de dezvoltare. În primul rând, au fost create 5000 de noi locuri de 
muncă pentru angajații din raza de aproximativ 40 km. În al doilea rând, investiția a inițiat în mod 
indirect dezvoltarea sectorului serviciilor în Bălți, cel mai important fiind cel de cazare. Nu în ultimul 
rând, investitorul s-a implicat și în cooperarea cu Universitatea din Bălți și formulează cel puțin parțial 
programele de învățământ din regiune. În PI Edineț au fost realizate trei investiții în prelucrarea 
fructelor - a fost stabilit de facto un grup/claster. Prin această o producție chiar semnificativă cu valoare 
adăugată mai mare a fost instaurată în regiune. În ceea ce privește Incubatorul de afaceri, o serie de 
noi afaceri au fost incubate cu succes în cei 4 ani de funcționare (astfel de întreprinderi care au ieșit cu 
succes din etapa de incubație și sunt, în prezent, operaționale pe cont propriu. O mare varietate de 
întreprinderi noi sunt rezidente la moment în acest obiect, prin urmare, incubatorul își îndeplinește 
scopul - inițiază înființarea de noi întreprinderi în regiune. 

De asemenea, s-au făcut eforturi pentru a sprijini dezvoltarea potențialului turistic în regiune. Cea mai 
importantă investiție de acest gen este construcția drumului spre mănăstirea "Adormirea Maicii 
Domnului" din municipiul Călărașeuca, planificat în Programul Operațional 2017 - 2020 (investiție de 24 
mil. MDL). Investițiile la scară mică în dezvoltarea potențialului turistic din regiune au fost /vor fi de 
asemenea sprijinite din partea Estoniei - cum ar fi dezvoltarea turismului rural în regiune sau proiectul 
„Împuternicirea femeilor și tinerilor prin creșterea abilită- ților și competențelor lor în domeniul 
designului evenimentelor rurale și serviciilor de ospitalitate” (în valoare de circa 45 mii.EURO). 

 

Dezvoltarea este domeniul specializărilor regionale 

Pe parcursul elaborării noii strategii, precum și a implementării altor proiecte în domeniul dezvoltării 
regionale în RDN (inclusiv proiectul anterior "Dezvoltarea Planificării Strategice în Moldova, Regiunea 
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de Nord”, susținut de Agenția de Dezvoltare din Cehia) a devenit evident că una dintre deficiențele 
cheie ale regiunii sunt structura extrem de diversă și izolată a agenților economici. Prin urmare, 
asocierea producătorilor, precum și a organismelor publice și a altor actori în domenii specifice de 
activitate economică, a devenit unul dintre principalele eforturi strategice ale activității ADR. 

Asocierea producătorilor și a altor actori semnificativi are potențialul de a spori considerabil accesul 
întreprinderilor la finanțare în contextul creșterii sustenabilității producției, reducerii costurilor de 
procesare și creării unei oferte consolidate în ceea ce privește resursele umane și materiile prime 
necesare. Cu toate acestea, aceste noțiuni sunt încă destul de teoretice în contextul dezvoltării 
regionale a ADRN - inițiativele de asociere a producătorilor și creare de mase critice necesare pentru 
declanșarea dezvoltării anumitor sectoare au fost elaborate în strategia regională, precum și în alte 
documente, totuși abia de curând au început să fie puse în aplicare primele inițiative de materializare a 
unor astfel de considerații în acțiuni specifice. Una dintre primele inițiative în acest sens în regiunea 
Nord este, de asemenea, un alt proiect susținut de CzDA, care urmărește, printre altele, dezvoltarea 
afacerilor și este implementat de către persoanele în dificultate. 

Pentru a iniția activitățile actorilor regionali responsabili în acest sens, ADR a considerat necesar să 
elaboreze un studiu teritorial care să permită o identificare mai clară a potențialelor specifice ale 
regiunii. Scopul unui astfel de studiu ar fi identificarea sectoarelor prioritare regionale care au 
potențialul de a stimula economia regională. Eforturile de a crea asociații sectoriale s-ar concentra apoi 
în principal pe aceste sectoare. În plus, accesul la informații sistematizate și bine fundamentate privind 
specializarea regională ar fi un instrument important pentru formularea deciziilor strategice privind 
viitoarea dezvoltare regională a regiunii, cel mai important în ceea ce privește investițiile publice. 

În prezent, ADR lucrează deja la crearea de asociații în unele sectoare ale economiei ADRN, cel mai 
important pentru industria alimentară și a băuturilor. Aceste structuri asociative vor viza reprezentarea 
intereselor comune ale părților interesate cheie în acest sens. Cu toate acestea, trebuie să se adopte o 
abordare mai aprofundată și bazată pe dovezi, pentru ca deciziile privind specializările regionale să 
devină durabile pe termen lung. Cu alte cuvinte, s-a accentuat în mod deosebit crearea asociațiilor de 
afaceri ca o cheie a dezvoltării regionale în sectoarele cheie ale economiei nu numai în RDN, ci și în alte 
regiuni ale Moldovei. Cu toate acestea, aceste inițiative au fost, până acum, mai degrabă bazate pe 
proiecte - adică crearea de asociații de afaceri a fost în mare măsură motivată și inițiată de sprijinul 
donatorilor externi și s-au axat pe această problemă. Aceste inițiative pot fi valoroase, dar uneori 
sustenabilitatea lor poate fi privită ca fiind discutabilă - deoarece inițiativele sunt motivate, inițiate și 
finanțate din resursele actorilor externi, nu este clar dacă inițiativele vor "supraviețui" plecării 
inevitabile a acestui actor extern. De asemenea, astfel de inițiative uneori nu sunt completamente 
sistematizate. Prin urmare, obiectivul ADR este de a înlocui abordarea bazată pe proiect prin una bazată 
pe strategie. ADR se străduiește să obțină o strategie care să formuleze sectoare cheie în care crearea 
de asociații de afaceri va oferi cea mai mare valoare adăugată. Această strategie ar servi drept cadru de 
referință pentru toate celelalte inițiative în acest sens. O astfel de măsură ar asigura, de asemenea, o 
sinergie mai mare între activitățile izolate din acest domeniu. 

În mod specific, în sectorul produselor lactate s-a observat o dezvoltare semnificativă în direcția 
înființării asociațiilor și abordarea sistematică a analizei și dezvoltării sectorului în complexitatea sa. 
Această dezvoltare a avut loc cu sprijinul Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz și este 
coordonată de ONG-ul local ProCoRe. În acest cadru, în septembrie 2017, 6 membri fondatori din 
regiune (din raioanele Edineț, Drochia, Glodeni și Soroca) au înființat o asociație de producători de 
produse lactate "Asociația Fermierilor-Producători de Lapte", cu scopul de a agrega și disemina bune 



Strategia și Planul de Acțiuni în domeniul 
Specializării Regionale în Moldova, Regiunea 
Nord 
 

 

6 

practici și a ajunge la economie de scară în obținerea de contribuții pentru creșterea animalelor1. Cu 
toate acestea, deși această asociere reprezintă un potențial semnificativ pentru dezvoltarea viitoare a 
sectorului, până în prezent acesta este mai degrabă în faza sa embrionară și are nevoie de sprijin pentru 
dezvoltarea ulterioară. 

Alte eforturi curente pentru a sprijini asociațiile din RDN implică: 

 În cadrul proiectului-pilot "Crearea Sistemului Integrat de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 
Apicol din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova" finanțat de Guvernul României, 
procesul de creare a unui centru de apicultură a fost inițiat în 2015, în orașul Cupcini, Edineț. 
Centrul a fost lansat în 2017. Crearea unui astfel de centru care vizează îmbunătățirea 
serviciilor de depozitare, prelucrare și ambalare a produselor apicole, respectiv îmbunătățirea 
calității produsului final. 

 O asociație de producători de cartofi din RDN a fost înființată în 2016, în raionul Briceni. 
Crearea asociației este primul pas spre următorul obiectiv - deschiderea unei fabrici de 
prelucrare a cartofului, care va permite fermierilor locali să-și atingă producția completă, fără 
a pierde proporții mari de recoltă nevândută. 

 De asemenea, în AFRN se formează și alte asociații de producători, dar acestea sunt create 
spontan, haotic, cu un scop special de a atrage anumite surse în cadrul programelor de 
finanțare și au un ciclu de viață scurt, care nu asigură funcționalitatea și durabilitatea 
investițiilor. 

 

ADR a angajat resurse proprii pentru a formula cel puțin direcții strategice de bază pentru dezvoltarea 
specializărilor regionale. Aceste reflecții s-au bazat pe analiza datelor de bază, precum și pe observațiile 
angajaților ADR, în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în prezent în regiune și unde apar potențiale. 
Aceste gânduri inițiale au fost prezentate de reprezentanții ADR la diverse evenimente. Cu toate 
acestea, în acest moment ADR are nevoie de asistență externă pentru a consolida abordarea bazată pe 
dovezi la formularea priorităților sectoriale cheie și pentru a-și sistematiza abordarea în formularea 
specializărilor regionale, precum și formularea de acțiuni specifice privind modul în care ar trebui 
implementată o astfel de strategie. 

 

Punctele forte ale dezvoltării regionale actuale în RDN, cu accent pe specializările regionale: 

 Exemple existente de bune practici cu inițiative în domeniul dezvoltării regionale în regiune 
(investiții, noi locuri de muncă, noi afaceri) 

 Este clar formulată și acceptată în general necesitatea strategică de a identifica și de a defini 
specializarea regională a regiunii 

 Prezența ADR - regiune care și-a asumat rolul de coordonare și facilitare în acest proces și are 
o anumită capacitate de a-și îndeplini rolul 

 Prezența altor actori (ONG) care activează în domeniul specializărilor regionale - potențial de 
operare sinergică și de schimb de bune practici 

 Inițiative inițiale existente în crearea asociației de afaceri - cunoștințe de bază existente în 
acest sens din partea agenților de dezvoltare regională 

                                                      
1 P-u detalii, v. pagnina de facebook a asociațiilor: https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Fermierilor-

Produc%C4%83tori-De-Lapte-965271160277910/ (până acum nu a fost creat vreun site oficial al asociațiilor). Asociația 

este condusă de dns Ana Pancrat, contact: ana@millstream.md  

https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Fermierilor-Produc%C4%83tori-De-Lapte-965271160277910/
https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Fermierilor-Produc%C4%83tori-De-Lapte-965271160277910/
mailto:ana@millstream.md
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 Motivație puternică și stimulare din partea ADR pentru dezvoltarea și implementarea abordării 
strategice a specializărilor regionale 

 Sprijinirea actorilor externi în domeniul asociației de afaceri - de exemplu, HEKS, proiectele 
planificate cu sprijinul Estoniei în domeniul turismului rural sau inițiativa Persoane în 
dificultate  

 Prezența întreprinderilor reale care au experiență în crearea asociațiilor - exemple de bune 
practici existente pentru înființarea de noi asociații sau extinderea domeniului de aplicare al 
celor existente. 

 

Puncte slabe: 

 Capacitatea foarte limitată a personalului, precum și a capacității financiare a părților 
interesate locale de a desfășura o abordare sistematică a acestei probleme fără sprijin extern 

 Până acum, inițiative mai degrabă bazate pe proiecte în crearea de asociații de afaceri care nu 
sunt coordonate și sistematizate 

 Sustenabilitatea discutabilă a inițiativelor existente în această etapă 

 Riscul instabilității și fluctuațiilor capacităților personale ale ADR, precum și al altor actori-
cheie în dezvoltarea regională - care ar putea duce la pierderea impulsului 
 

 

2 PARTEA METODOLOGICĂ ȘI ANALITICĂ 

2.1 METODELE DE LUCRU UTILIZATE 

Strategia a fost elaborată pe baza combinării datelor cantitative și calitative. Datele cantitative 
furnizează informații contextuale, precum și o sursă neprețuită de informații riguroase privind structura 
economiei RDN față de alte regiuni ale Moldovei, precum și tendințele naționale. Prin urmare, pe baza 
analizei cantitative, pot fi formulate concluzii inițiale privind importanța și relevanța sectoarelor cheie. 
Cu toate acestea, aceste concluzii inițiale trebuie să fie în continuare dovedite prin analiza calitativă 
care oferă un context mai larg al dezvoltării sectoarelor în cauză, dinamica sa internă, condițiile specifice 
în context regional etc. Cu alte cuvinte, analiza cantitativă oferă o descriere generală a direcțiilor pentru 
strategie, în timp ce metodele calitative permit o finalizare a strategiei finale și o rădăcină în context 
socio-economic regional specific. 

Datele cantitative au fost colectate din surse publice în colaborare cu reprezentanții ADR. Datele 
calitative au fost colectate în timpul celor două misiuni în regiune care au avut loc în a treia săptămână 
din noiembrie 2017 și în a treia săptămână din ianuarie 2018. 

Din cauza constrângerilor de timp, datele calitative și cantitative trebuiau colectate simultan. Prin 
urmare, numai o analiză generală a datelor a fost realizată înaintea misiunii, pentru a identifica pe larg 
sectoarele de interes. O analiză cantitativă mai aprofundată a fost realizată împreună cu sau după prima 
misiune în teren - care a limitat în mod semnificativ capacitatea metodelor calitative de a umple 
lacunele identificate în date. Cu toate acestea, această limitare a fost atenuată de o a doua misiune în 
teren, care este baza pentru formularea unui cadru instituțional de punere în aplicare a strategiei, dar 
a oferit și feedback la proiectul de analiză și informații detaliate privind sectoarele evidențiate în 
cercetările anterioare – astfel oferind posibilitatea de a verifica, analiza și elabora în continuare 
problemele ridicate de analiza detaliată a datelor în versiunea finală a strategiei. 
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2.1.1 Cercetare cantitativă: date 

Bazele abordării metodologice a identificării specializărilor regionale își au rădăcinile în analiza riguroasă 
a datelor. Pentru elaborarea acestei strategii s-au folosit următoarele surse de date: 

 Biroul Național de Statistică, agregând bazele de date cheie în dezvoltarea regională, economia 
regională, resursele umane etc. 

 Recensământul general agricol realizat în 2011 de compania Elena-V.I. din Chișinău, împreună 
cu Biroul Național de Statistică 

 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

 Agenția de Dezvoltare Regională Nord - date agregate în profilul socio-economic al ADRN 
(2016) și în programul sectorial de sprijin pentru afaceri (Infrastructura de sprijin al afacerilor) 

 Documentele altor actori regionali, precum Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți etc. 

2.1.2  Cercetare calitativă: logistica și planificare 

Au fost realizate cercetări calitative în două runde și a fost implicată o mare varietate de actori regionali. 
Datele au fost colectate în întreaga regiune prin interviuri și ateliere de lucru. De asemenea, a fost 
organizat un studiu în cadrul colectării datelor calitative. Pentru mai multe detalii, v. mai jos. 

 

2.2 ANALIZA DATELOR 

2.2.1 Abordarea analizei 

Analiza datelor reprezintă coloana vertebrală a deciziilor strategice privind specializările regionale și 
elaborarea ulterioară a acestora. Datele primare și secundare permit identificarea aproximativă a 
sectoarelor cu potențial ridicat în regiune sau a celor specifice. Mai mult, studiul detaliat al datelor 
disponibile și/sau colectate furnizează informații contextuale cheie privind tendințele cheie care trebuie 
respectate în diferite sectoare și oferă astfel instrucțiuni pentru cercetarea calitativă (cu alte cuvinte, 
analiza datelor permite identificarea sectoarelor cheie și formulelor întrebări importante care sunt 
abordate în cercetarea calitativă. 

În analiza datelor am implementat o abordare de sus în jos. Începem cu cea mai generală analiză 
economică a regiunii, care oferă orientări privind relevanța diferitelor sectoare, precum și identifică 
aspectele structurale cheie ale economiei regiunii. În etapa următoare, sectoarele cheie identificate 
sunt deblocate și structura lor studiată în detalii profunde. O astfel de analiză permite nu numai să se 
înțeleagă tendința sa, dar, și mai important, să se formuleze prognoze privind potențialele sale viitoare. 
O astfel de analiză aprofundată detaliată va permite, prin urmare, eliminarea sectoarelor care sunt 
puternice și specifice în regiune, cu toate acestea, nu au un potențial semnificativ de dezvoltare pentru 
viitor (prin urmare, o concentrare suplimentară asupra acestor sectoare s-ar dovedi a fi în cele din urmă 
un punct de sfârşit). 

Prin urmare, mai întâi, o analiză generală a economiei regiunii Nord este prezentată în baza datelor 
economice cheie, cel mai important fiind PIB-ul regional, structura subiecților economici și performanța 
acestora. De asemenea, piața muncii și potențialul inovator al regiunii sunt analizate în acest context 
pentru a oferi date contextuale structurii economiei regionale și a potențialului acesteia.  În etapa 
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următoare, tendințele în economia regională sunt analizate în detaliu pentru a evalua relevanța 
câmpurilor specifice, precum și tendințele acestora. Indicatorii economici cheie sunt analizați în acest 
scop, cel mai important fiind performanța generală a sectoarelor (cifra de afaceri, vânzările agregate, 
veniturile nete, productivitatea muncii etc.) și tendințele acestora. 

În etapa următoare sunt analizate mai detaliat sectoare care sunt considerate relevante și tipice pentru 
regiune. Scopul acestei analize este de a identifica subsectoarele relevante sau chiar la nivelul 
produselor și al lanțului valoric care sunt relevante pentru analiza specializărilor regionale. Prin urmare, 
sunt luați în considerare din nou indicatorii care iau în considerare volumele producției (în comparație 
cu standardele naționale), precum și performanța economică. 

Analiza datelor a ținut cont de informațiile despre specializările regionale care au fost colectate în 
timpul primei runde de cercetare calitativă (ateliere de lucru, interviuri). Cu toate acestea, analiza nu 
se limitează la sectoarele identificate de factorii regionali și se realizează pe cât de larg posibil. 

 

2.2.2 Date generale privind regiunea de dezvoltare Nord 

Regiunea de dezvoltare Nord (în continuare: RDN – Regiunea de Dezvoltare Nord) reprezintă cca. 29,6% 
din suprafața totală a Republicii Moldova (RM) și este locuită de cca. 987,5 mii de locuitori (2016, Biroul 
Național de Statistică, Moldova, BNS), care reprezintă cca. 27,8% din numărul total de locuitori ai RM. 
Este alcătuită din 12 unități teritoriale inferioare: un municipiu, respectiv orașul Bălți și 11 raioane. A se 
vedea tabelul de mai jos pentru detalii: 

 Suprafaț
a totală, 

km 2  

Pondere
a 

suprafeț
ei totale 
a RDN,% 

Număr de 
orașe 

(municipii) 

Număr de 
orașe 

Număr de 
sate 

Numărul de 
comune 

RDN 10.014,5 100,0 1 19 295 244 

Mun. Balti 78,0 0,78 1 - 2 - 

Briceni 814,4 8,13 - 2 26 11 

Donduseni 644,1 6,43 - 1 21 8 

Drochia 999,9 9,98 - 1 27 12 

Edinet 932,9 9,32 - 2 30 13 

Falesti 1072,6 10,71 - 1 32 42 

Floresti 1108,2 11,07 - 3 37 34 

Glodeni 754,2 7,53 - 1 18 15 

Ocnita 597,5 5,97 - 3 18 12 

Riscani 936,0 9,35 - 2 26 21 

Singerei 1033,7 10,32 - 2 24 43 

Soroca 1043,0 10,41 - 1 34 33 

Sursa: Profilul socio-economic al regiunii de dezvoltare Nord, 2016 



Strategia și Planul de Acțiuni în domeniul 
Specializării Regionale în Moldova, Regiunea 
Nord 
 

 

10 

 

 

 

Dezvoltarea economică 

Dimensiunea economiei RDN, calculată în PIB regional, reprezintă cca. 18,3% din întreaga economie a 
RM și este a doua ca mărime după orașul Chișinău: 

 

 

Sursa: BNS, 2014 

 

Dacă se ține cont de populația totală, PIB-ul regional pe cap de locuitor în RDN ajunge doar la cca. 65% 
din valoarea totală în RM, însă această valoare rămâne cea de-a doua ca mărime dintre toate regiunile 
de dezvoltare, fără îndoială datorită puterii economice a orașului Bălți. Pentru detalii, a se vedea 
diagrama de mai jos. 
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Sursa: BNS, 2014. 

 

Se observă o tendință clară de creștere atât în ceea ce privește PIB-ul, cât și valoarea adăugată brută 
(precum și reprezentarea lor pe cap de locuitor) între 2013 și 2015. Rata anuală de creștere între 2013 
și 2014 este de cca. 11,5% (comparabilă cu tendința din întreaga țară), însă între 2014 și 2015 creșterea 
economică a scăzut la numai 6,3%, ceea ce este considerabil mai scăzut decât media națională (9,4%), 
precum și în Regiunea Centru (11%) sau municipiul Chișinău (13,8%). Deoarece datele privind PIB-ul 
regional sunt disponibile doar pentru anii 2013-2015, nu este fezabil să se analizeze și să se proiecteze 
tendințele acestor valori în RDN pe termen lung. Cu toate acestea, este rezonabil să ne așteptăm ca în 
următorii ani Regiunea Centru să depășească RND ca a doua economie ca mărime a Republicii Moldova 
(în anul 2013, regiunea Centru a fost cu 13% mai jos de RDN, însă în 2015 diferența dintre cele două 
regiuni a scăzut la numai 8,5%). 
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Source: BNS, 2014 

 

 

Pentru a extrapola tendința mai lungă a dezvoltării economice în RDN, în comparație cu tendințele din 
restul țării, se poate utiliza un indicator proxy (indirect) al cifrei de afaceri totale a întreprinderilor 
situate în regiune și câștigurile nete ale acestora. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că acest 
indicator nu implică decât anumite părți ale economiei produse de întreprinderile înregistrate și nu ia 
în considerare nici o altă producție. Aceasta poate fi o problemă relevantă în special în sectorul agricol, 
deoarece actorii neînregistrați (ferme familiale, persoane fizice etc.) se află pe o suprafață de cca. 15% 
din suprafața arabilă totală din RDN și produc peste 90% din animale din regiune (datele obținute de 
BNS, 2016) - ponderea acestora în producția agregată a sectorului agricol nu este, prin urmare, 
marginală. 

 

 

Sursa: BNS, 20162 

                                                      
2 Pentru a arăta tendințele mai ilustrativ, axa y a graficului nu este scalată liniar, ci logaritmic (aplicând logaritmul binar). 

Datorită diferenței semnificative în valorile absolute ale celor două tendințe observate, linia de trend RDN ar fi aproape 

netedă dacă ar fi fost adoptată o scară liniară pentru axa y. 
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Graficul de mai sus sugerează că economia din RDN, bazată pe cifra de afaceri totală a subiecților 
economici, este în continuă creștere. Singurele excepții de la aceste tendințe a fost 2009, când 
indicatorul a scăzut cu cca. 25% în RDN, cu toate acestea doar 16% la nivel național, cât și 2012, când 
indicatorul stagnează cu cca. 0,7%, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o creștere de aproape 2%. 
Tendința indicelui urmărește îndeaproape tendința națională (ambele tendințe corelând cu valori peste 
0,99), iar cifra de afaceri totală a crescut cu 90% pe parcursul perioadei de 10 ani (de la circa 19 mld.MDL 
până la circa 36 mld.MDL), în timp ce la nivel național acest indicator a crescut cu aproximativ 102% în 
această perioadă. Cifra de afaceri a subiecților economici din RDN constituie circa 12 - 13% din totalul 
național. 

Tendințe similare se observă și în restul țării, municipiul Chișinău reprezentând 72-75% din indicator. 
Similar valorii PIB, cifra de afaceri totală a unităților economice situate în RDN este a doua ca mărime 
după municipiul Chișinău. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că toate celelalte regiuni au 
cunoscut o creștere mai accentuată a acestui indicator în ultimii 10 ani, decât RDN (de la 94% la Chișinău 
la peste 180% în UTA Găgăuzia). Prin urmare, se poate estima că Centrul de Dezvoltare Regională va 
depăși RDN ca regiune cu a doua cea mai mare economie din Moldova, calculată pe baza cifrei de afaceri 
totale a subiecților economici. În mod evident, efectul de atracție al Chișinăului trebuie atribuit acestei 
tendințe. 

 

 

Sursa: BNS, calcule proprii 

 

O analiză a indicatorului strâns legat de rezultatul financiar agregat al unităților economice din RDN 
sugerează totuși o vulnerabilitate mai mare a economiei RDN în comparație cu țara în ansamblu. 
Întrucât marja de profit global (adică ponderea câștigurilor înainte de impozitarea unităților economice 
pe veniturile / cifra de afaceri) atinge în medie cca. 4,5% în RM ca întreg, valoarea medie este de numai 
3,8% în RDN, care este cea mai mică din toate regiunile (în alte regiuni aceasta variază între 4,15-4,6%). 
În anul 2015, rezultatul financiar total al unităților economice din RDN a fost chiar unul negativ - spre 
deosebire de alte regiuni. 
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Sursa: BNS 
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Analiza mai apropiată a vulnerabilității mai mari a RDN în comparație cu standardele naționale sau alte 
regiuni prezintă o serie de concluzii: 

 Sectoarele activităților de furnizare a energiei electrice, gazului și apei, canalizare și gestionare 
a deșeurilor prezintă o marjă de profit destul de negativă3 (marjele de profit calculate, v. mai 
jos), în valoare totală de -15% la nivel național și -13% în RDN (date din anul critic 2015). Cu 
toate acestea, spre deosebire de alte regiuni, acest sector al economiei este destul de puternic 
în RDN, ajungând la cca. 10% din cifra de afaceri / veniturile totale. Acest lucru este comparabil 
doar cu Chișinăul, a cărui economie însă poate depăși impactul negativ al acestui sector cu 
marje de profit semnificative în alte sectoare, v. mai jos. În alte regiuni, dimensiunea acestui 
sector este semnificativ mai mică, reprezentând doar aproximativ 3-4% din cifra de afaceri / 
venituri totale. 

 Marja de profit în industria prelucrătoare este semnificativ mai scăzută în RDN, comparativ cu 
alte părți ale țării. Întrucât marja medie de profit în acest sector atinge cca. 2% din totalul RM 
în 2015 (și ajunge la 3% în Chișinău), în RDN marja de profit în sectorul de producție a fost de 
fapt negativă, -1,5% în 2015. În același timp, acest sector reprezintă 26% din cifra de afaceri 
totală din RDN și 13,1% din PIB (2014)4 și este cel de-al doilea cel mai mare sector din regiune, 
după cumpărări cu ridicata.. 

 Marja de profit în agricultură, care este cel mai mare sector al economiei regionale bazate pe 
cota sa din PIB sau al treilea cel mai mare în funcție de venituri, reprezentând 14% din totalul 
cifrei de afaceri / venituri (2015) și 25% din PIB-ul regional (2014), este din nou semnificativ 
mai mic decât în alte regiuni. Valoarea atinge numai 1,6% în RDN, în timp ce în regiunea de sud 
profiturile înainte de impozitare ating aproape 10% din cifra de afaceri din acest sector. 

 Nu în ultimul rând, efectele negative menționate mai sus nu pot fi depășite de sectoare care 
funcționează pe marginea profitului ridicat - cel mai important, sectoarele de informare și 
comunicare și finanțe. Deși marja de profit în aceste sectoare este foarte mare, spre deosebire 
de Chișinău, importanța lor în economia regională atinge doar zeci de procente din veniturile 
totale, reprezentând nu mai mult de 4% față de PIB-ul regional (față de aproape 10% din 
veniturile regionale și peste 15% cota din PIB-ul regional la Chișinău). 

 

  

                                                      

3 Marja de profit a sectoarelor a fost calculată pe baza datelor furnizate de BNS.     Suma reprezintă 
ponderea câștigurilor agregate înaintea tasării pe veniturile agregate. Marja de profit are o valoare 
maximă de informare cu privire la starea de sănătate a economiei în sectorul selectat, deoarece, de 
fapt, informează despre potențialul său de creștere. O marjă de profit sănătoasă ar trebui să fie 
echivalentă cu cel puțin 4%. 

4 Aceasta este a doua cotă cea mai mare în RM, după UTA Găgăuzia, unde ponderea producției pe 
cifra totală de afaceri / venituri este mai mare de 35%, totuși, cu o marjă de profit de 2,4% în 2015. În 
Centru, conturile de fabricație reprezintă 15,4% din PIB-ul regional (2014) și cca. 23% din cifra de 
afaceri totală / veniturile, totuși, au funcționat din nou la o marjă de profit de 2,2% în 2015. 
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Tabel: compararea marjelor de profit în sectoarele selectate ale economiei, 2015 
 

Întreaga 
tara 

Municipiul 
Chișinău 

Nord Centru Sud UTA 
Găgăuzia 

Total pentru toate activitățile 1,2% 1,2% -0,3% 2,6% 3,0% 3,1% 

A Agricultura, silvicultura si 
pescuitul 

1,1% -27,2% 1,6% 2,4% 9,5% 16,5% 

C Producție 1,9% 3,0% -1,5% 2,2% 2,1% 2,4% 

D Furnizarea de energie electrică, 
gaz, abur și aer condiționat 

-15,5% -16,3% -12,3% -12,0% -11,5% -13,3% 

E Alimentarea cu apă; canalizare, 
gestionarea deșeurilor și activități 
de remediere 

-9,0% -5,3% -20,6% -22,3% -25,2% -10,1% 

G Comerț cu ridicata si cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

2,7% 2,7% 2,2% 3,4% 1,7% 2,4% 

J Informare și comunicare 5,1% 5,1% 6,7% 10,2% 9,3% N/A 

K Activități financiare și de 
asigurare 

9,2% 8,3% 33,0% 59,7% 7,7% N/A 

Sursa: BNS, calcule proprii 

 

Forța de munca 

Ocuparea forței de muncă și rata șomajului sunt relativ stabile în RDN și corelate cu tendințele naționale 
(corelarea ratei de ocupare a forței de muncă este de 0,71 și a șomajului de 0,92 în ultimii 10 ani).  

Rata de angajare variază în jurul valorii mediei naționale și a atins valori cuprinse între 36 și 43%. Cele 
mai mari scăderi ale ocupării forței de muncă în 2009-2010 au coincis cu criza economică globală; totuși, 
începând cu anul 2010 rata de ocupare a forței de muncă a crescut constant, iar din 2014 rata de 
ocupare a depășit media națională. Rata ocupării forței de muncă este în mod tradițional cea de-a doua 
ca mărime în țară, depășită doar de Chișinău. Cu toate acestea, în timp ce rata de ocupare a forței de 
muncă de la Chișinău a scăzut constant din 2013, tendința pe termen lung a RDN este inversă. Cu toate 
acestea, este puțin probabil ca rata de ocupare a RDN să atingă valorile Chișinăului în următorii 5 ani, 
cu excepția cazului în care vor interveni factori externi semnificativi - decalajul dintre cele două regiuni 
este încă de aproape 4%. 
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Sursa: BNS 

Rata șomajului înregistrat este, conform cifrelor furnizate de BNS, relativ scăzută, iar tendința acesteia 
în regiunile din afara Chișinăului este foarte asemănătoare. În mod paradoxal, rata cea mai scăzută a 
șomajului a fost înregistrată în regiunea cel mai puțin dezvoltată, ceea ce indică, de asemenea, rate 
scăzute de ocupare a forței de muncă, în special în regiunea Sud. Această discrepanță în date trebuie 
explicată prin faptul că rata șomajului arată doar cota populației înregistrate la birourile de ocupare a 
forței de muncă. O mare pondere a populației, în special în zonele rurale, nu are locuri de muncă 
remunerate și se bazează fie pe aprovizionarea cu produse agricole (plus vânzările pe piețele locale), fie 
pe lucru în străinătate. În acest sens, trebuie remarcat faptul că : 

1. În RDN există 308.000 de producători agricoli care nu sunt înregistrați ca unități economice (nu 
sunt persoane juridice - personalitate juridică ), ceea ce reprezintă o pondere de 31% din 
totalul populației; în regiunea de Sud această cotă atinge cca.30%. 

2. În RDN, cca. 8,7% din populație lucrează sau caută de lucru în străinătate, în timp ce în 
regiunea Sud această valoare este mai mare de 18%, în conformitate cu valorile BNS din 2016. 

Cu alte cuvinte, tendința ratei de ocupare a forței de muncă are o valoare explicativă mai mare în ceea 
ce privește situația de pe piața muncii în RM și RDN decât rata șomajului - care poate fi, într-o oarecare 
măsură, văzută mai degrabă ca un indicator proxy al ruralității / urbanizării a unei regiuni. 
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Sursa: BNS, 2016 

Din moment ce ponderea micilor fermieri și a persoanelor care lucrează în străinătate este relevantă 
pentru imaginea generală a activității economice din RM / RDN, informațiile relevante sunt prezentate 
mai jos. 

 

Tabel: Populația inactivă în vârstă de 15+ ani, în mii de persoane 
 

Intreaga tara Mun. Chișinău Nord Centru Sud 

Total pe categorii de inactivitate 1712,7 345,6 477,8 502 387,2 

Elev, student 271,3 57,1 76,9 85,5 51,9 

Pensionar 620,7 161,1 175,6 159,8 124,2 

Soție casnică 191,9 57,3 45,7 50,8 38,1 

Alte situații 309,7 39,1 92,6 102,9 75,2 

Persoanele care lucrează sau caută un loc de 
muncă în străinătate 

319 31,1 86,9 103,1 97,9 

Sursa: BNS, 2016 

Sursa: calcul propriu bazat pe datele BNS (populația pe grupe de vârstă, numărul total de persoane care 
lucrează sau caută de muncă în străinătate) 

După cum sugerează graficul de mai sus, aproximativ 8-10% din populația RDN lucrează sau caută de 
muncă în străinătate. În ultimul timp, tendința este în scădere (spre deosebire de media națională), 
totuși, semnificația statistică a acestei scăderi trebuie încă de dovedit. 

Tendința salariilor medii din RDN, precum și din RM are aproape un curs liniar și a crescut cu peste 60% 
în cursul ultimilor 6 ani. Salariul mediu în RDN este cel de-al doilea ca mărime din Moldova, dar acest 
lucru trebuie atribuit în principal efectului orașului Bălți. Deși tendințele de creștere în toate regiunile 
sunt în general comparabile, trebuie remarcat faptul că tendința de creștere în RDN este cea mai lentă. 
Prin urmare, nu se poate aștepta ca în următorii câțiva ani salariul mediu în RDN să ajungă la nivelul 
mediei naționale, mai degrabă este mai probabil în viitor opusul, și anume faptul că diferența dintre 
salariile medii din RM și RDN va continua să crească. 

 

Sursa: BNS, calcule proprii 
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Potențial inovator 

Potențialul inovator al RDN este, până acum, destul de scăzut. Deși datele dezagregate la producția 
industrială sunt disponibile numai la nivel național, din lista principalelor produse industriale produse 
în RDN, este evident că producția în industria de înaltă tehnologie (industria farmaceutică, electronică 
/ TIC și industria aerospațială) sau de tehnologie medie (produse chimice, electrice, mașini, industria 
automobilelor, feroviare, produse armate și industria medicală) este marginală. Există mai multe 
investiții noi în regiune în domeniul automobilelor, cel mai important fiind compania "Draexlmaier 
Automotive, SRL" axată pe producția de cabluri electrice. În plus, compania "SA Raut" se concentrează 
pe producția de instrumente medicale, precise și optice. Cu toate acestea, aceste sectoare sunt foarte 
mici și domeniul lor de aplicare este foarte limitat. Ele reprezintă un potențial de creștere în viitor, 
totuși, astăzi, aceste sectoare nu sunt în mare măsură semnificative din punctul de vedere al economiei 
regionale în ansamblu. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că cea mai mare parte a producției industriale în toate domeniile 
se află în Bălți, v. mai jos: 

 

Grafic: Structura regională a producției industriale, 2016 

 

 

Sursa: Profilul socio-economic al Regiunilor de dezvoltare Nord, 2016 

 

Activitatea în domeniul aplicării brevetelor, care este în mod tradițional unul dintre indicatorii cheie ai 
activităților de inovare, este în RDN foarte scăzută, în ciuda prezenței Universității de Stat "Alecu Russo" 
din Bălți. Datele Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind distribuția regională 
a cererilor de brevet de invenție sunt foarte limitate și incomplete, cu toate acestea, arată în continuare 
activitate foarte scăzută în regiune în acest domeniu: 
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Tabel: Cererile de brevete și distribuția lor regională 
 

Numărul total 
de cereri de 

brevet 

Numărul de cereri din RM 
în afara Chișinăului 

Numărul de cereri 
de la Bălți 

Numărul de cereri 
din restul RDN 

2006 289 16 8 N/A 

2007 353 36 8 N/A 

2008 337 32 9 N/A 

2009 339 N/A N/A N/A 

2010 344 20 8 N/A 

2011 290 33 3 N/A 

2012 290 13 N/A N/A 

2013 309 31 6 2 (Floresti) 

2014 297 16 4 2 (Singerei) 

2015 291 14 N/A N/A 

2016 311 15 N/A N/A 

Sursa: AGEPI 

 

Chiar dacă datele AGEPI au lacune semnificative, este clar că cererea de brevet de invenție din RDN 
reprezintă doar o fracțiune din toate cererile de brevet depuse (care nu reprezintă niciodată mai mult 
de 2,75% din toate cererile).În plus, se pare că tendința atât a cererilor de brevet de invenție din afara 
Chișinăului, cât și din RDN, este mai degrabă în scădere, deși nu există date specifice pentru ultimii doi 
ani. 

 

Concluzii 

 RDN este cea de-a doua economie ca mărime din Moldova după municipiul Chișinău, cu toate 
că, deși se observă o creștere constantă, dinamica sa este mai mică decât cea a regiunii Centru 
și ar trebui să se aștepte ca performanța Regiunii Centrale să depășească în curând RND. 

 În mod similar, performanța economică a unităților economice (întreprinderilor) din RDN este 
în continuă creștere, însă dinamica creșterii este din nou mai mică decât în alte regiuni. 

 În ansamblu, economia RDN arată o vulnerabilitate considerabilă din cauza profitabilității 
scăzute a întreprinderilor. 

 Vulnerabilitatea este cauzată preponderent de rentabilitatea scăzută în sectoarele cheie ale 
industriei prelucrătoare și ale agriculturii în RDN decât în restul regiunii. În industria 
producătoare, regiunea a cunoscut recent un rezultat financiar negativ (cu alte cuvinte: 
întreprinderile de producție din RDN, în ansamblu, duc pierderi, spre deosebire de industriile 
din alte părți ale Moldovei). 

 Nivelul de ocupare a forței de muncă în RDN este mai mare decât media pe țară și prezintă 
tendință pozitivă. 

 Ponderea populației din RDN care lucrează în străinătate este mai mică decât în alte regiuni și 
este aproximativ egală cu media națională. 

 Salariul mediu din RDN este al doilea ca mărime în Moldova și urmează o tendință de creștere. 
Cu toate acestea, dinamica creșterii este oarecum mai mică decât tendința națională. 
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 Până în prezent, potențialul inovator al regiunii nu este dezvoltat, în ciuda prezenței unei 
universități de stat în regiune. 

 

2.2.2 Structura economiei regionale în RDN 

Indicatorul cheie al structurii economice regionale este structura formării PIB-ului regional. Deși nivelul 
de detaliere disponibil al acestui indicator este destul de scăzut, acesta oferă informații valoroase cu 
privire la sectoarele economice relevante și cota acestora. 

 

 

Sursa: BNS, 2014 

 

Graficul de mai sus arată clar că sectoarele cheie ale economiei regionale sunt agricultura, industria 
prelucrătoare și comerțul cu ridicata. Aceste sectoare în ansamblu reprezintă peste jumătate din 
economia regională a RDN. Semnificația sectoarelor relevante ale economiei din punct de vedere 
național este prezentată în graficul de mai jos: 
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Sursa: BNS, 2014 

 

Ambele grafice combinate indică în mod clar că cele mai importante sectoare ale economiei regionale 
din punct de vedere național sunt agricultura și, într-o măsură mai mică, industria prelucrătoare. În cifre 
absolute, agricultura în RDN este de cca. 5,3% din PIB-ul total al RM și industria prelucrătoare din RDN 
este de cca. 2,8% din PIB-ul național. 

 

O privire mai atentă asupra performanței economiei locale dezagregată în aceste sectoare și comparație 
cu tendințele generale ale RM este prezentată într-un tabel de pe următoarea pagină: 
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Numărul de întreprinderi Numărul mediu de salariați Venituri medii (mln. MDL) 

Eficiența muncii (raportat 
la 1 angajat, mli MDL) 

Numărul de 
întreprinderi cu 
profit 

Investiții curente, 
milioane MDL 

Salariul mediu estimate pe 
angajat 

 

  
total 
2015 

total 
2016 

% din 
total 

% din 
valoa
rea 
2010 

10y 
regre.
index  

% RDN 
din 
RM 
(2016) 

correl
10y 
RDN 
RM 

total 
2015 

total 
2016 

% din 
total 

% din 
valoar
ea 
2010 

% RDN 
din RM 
(2016) 

correl 
10y 
RDN 
RM 

total 
2015 

total 
2016 

% din 
total 

% din 
valoa
rea 
2010 

10y 
regre. 
index  

% RDN 
din 
RM 
(2016) 

correl 
10y 
RDN 
RM 2016 

tendinț
a 2015-
2016(%) 

% RDN 
din 
RM 
(2016) 

total 
2016 

% din 
total 
enterpr 

mil. 
MDL 
2016 

% din 
total 

% RDN 
din 
RM 
(2016) 

MDL / 
lună 
2016 

Diferen
ța de 
mediu 

% RDN 
din RM 

Total pentru toate 
activitățile 

RM 51216 52320 100,0 112,0 1,57 

12,24 0,97 

510268 512474 100,0 97,4 

16,89 0,94 

282253 300733 100,0 169,4 1,57 

11,9 0,99 

587 106,1 

70,6 

23352 44,6 10394 100,0 

7,1 

4128 0 

86,2 RDN 6301 6402 100,0 112,8 1,56 87628 86537 100,0 86,9 32987 35847 100,0 162,7 1,57 414 110,0 3356 52,4 737,5 100,0 3557 0 

A Agricultura, silvicultura 
si pescuitul RM 3168 3439 6,6 139,6 1,56 

29,83 0,99 

46353 46602 9,1 71,1 

35,60 1,00 

11836 14421 4,8 204,6 1,57 

37,1 0,99 

309,5 121,2 

104,1 

1985 57,7 367,7 3,5 

22,6 

2557,
5 -1571 

97,2 RDN 967 1026 16,0 132,2 1,54 17383 16591 19,2 65,2 4539 5346 14,9 191,0 1,57 322,2 123,4 651 63,5 83,1 11,3 
2485,

7 -1072 

B Industria extractivă 
RM 117 117 0,2 101,7 1,22 

17,95 0,67 

2334 2178 0,4 71,0 

26,45 0,97 

825 690 0,2 150,1 1,55 

26,6 0,93 

316,6 89,6 

100,4 

41 35,0 49,7 0,5 

42,4 

4210,
7 82 

104,1 RDN 23 21 0,3 80,8 0,21 745 576 0,7 52,0 210 183 0,5 126,7 1,45 317,9 112,9 11 52,4 21,0 2,9 
4382,

2 825 

C Producție 
RM 4482 4535 8,7 88,3 -1,56 

13,47 0,83 

92518 95097 18,6 92,9 

22,62 0,96 

43130 45944 15,3 173,8 1,57 

21,3 0,94 

483,1 103,6 

94,3 

2095 46,2 879,7 8,5 

28,4 

4093,
2 -35 

102,4 RDN 615 611 9,5 97,3 -1,29 20562 21511 24,9 102,2 8626 9805 27,4 180,5 1,57 455,8 108,7 301 49,3 249,7 33,9 
4192,

7 635 

D + E Furnizarea de energie 
electrică, gaz, abur și aer 
condiționat, alimentare cu 
apă, canalizare, 
gestionarea deșeurilor 

  

RM 465 489 0,9 221,3 1,54 

21,06 0,98 

20356 20173 3,9 107,4 

28,22 0,87 

25585 24679 8,2 144,6 1,57 

13,2 0,83 

1223,3 97,3 

46,9 

177 36,2 312,4 3,0 

0,9 

6829,
6 2701 

89,0 RDN 90 103 1,6 234,1 1,43 5811 5692 6,6 102,3 3247 3269 9,1 138,6 1,57 574,3 102,8 40 38,8 2,8 0,4 
6078,

3 2521 

F Construcții 
RM 2994 3047 5,8 116,6 1,56 

10,44 0,97 

28825 27649 5,4 94,2 

14,02 0,84 

15056 15159 5,0 183,9 1,57 

8,3 0,74 

548,3 105,0 

59,1 

1489 48,9 896,4 8,6 

2,1 

3707,
6 -421 

87,4 RDN 310 318 5,0 128,2 1,47 4118 3876 4,5 92,5 780 1255 3,5 219,8 1,56 323,9 171,0 185 58,2 18,8 2,5 
3238,

7 -318 

G Comerț cu ridicata si cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor și 
motocicletelor 

RM 20313 20532 39,2 107,5 1,57 

12,45 0,96 

114528 116489 22,7 107,0 

13,74 0,46 

127836 137915 45,9 168,0 1,57 

8,7 0,91 

1183,9 106,1 

63,2 

8412 41,0 3174,5 30,5 

4,7 

3276,
7 -852 

80,4 RDN 2556 2556 39,9 104,6 1,53 16378 16010 18,5 96,1 12038 11972 33,4 146,6 1,57 747,8 101,7 1263 49,4 148,8 20,2 
2635,

6 -922 

H + J Transport și 
depozitare, Informare și 
comunicare 

RM 4676 4769 9,1 150,3 1,57 

9,37 0,98 

64189 65526 12,8 112,4 

7,98 0,16 

27971 29238 9,7 164,2 1,57 

7,2 0,29 

446,2 102,4 

90,2 

2364 49,6 712,1 6,9 

1,5 

5625,
6 1497 

71,6 RDN 434 447 7,0 120,5 1,48 5307 5228 6,0 88,5 1865 2104 5,9 160,7 -1,36 402,5 114,5 267 59,7 10,9 1,5 
4025,

4 468 

I Activități de cazare și de 
servicii alimentare RM 1748 1811 3,5 127,2 1,56 

13,14 0,84 

14530 14981 2,9 118,3 

10,49 0,68 

2489 2817 0,9 205,9 1,57 

6,7 0,97 

188,0 109,8 

64,3 

540 29,8 30,3 0,3 

3,2 

2463,
0 -1665 

72,2 RDN 243 238 3,7 100,0 1,29 1690 1571 1,8 97,1 185 190 0,5 173,1 1,49 121,0 110,6 97 40,8 1,0 0,1 
1778,

1 -1779 

K Activități financiare și 
de asigurare RM 1054 1100 2,1 137,5 1,55 

9,27 0,99 

4221 3979 0,8 130,0 

8,57 0,95 

7341 8262 2,7 176,1 1,57 

1,0 0,59 

2076,4 119,4 

11,4 

554 50,4 1711,0 16,5 

6,4 

6348,
5 2220 

49,2 RDN 96 102 1,6 167,2 1,44 315 341 0,4 168,0 42 81 0,2 652,1 1,42 236,5 179,1 52 51,0 109,7 14,9 
3123,

2 -434 

L Activități imobiliare 
RM 3486 3346 6,4 45,1 -1,56 

10,34 0,94 

15807 15357 3,0 32,6 

10,46 0,98 

3797 4150 1,4 62,5 1,56 

5,5 0,86 

270,2 112,5 

52,6 

1482 44,3 1198,7 11,5 

5,3 

3373,
8 -755 

82,4 RDN 340 346 5,4 72,1 1,43 1624 1607 1,9 55,7 196 229 0,6 108,6 1,47 142,2 117,8 177 51,2 63,2 8,6 
2779,

5 -778 

M Activități profesionale, 
științifice și tehnice RM 4191 4435 8,5 N/A N/A 

4,08 N/A 

15711 15214 3,0 N/A 

4,27 N/A 

3743 3999 1,3 N/A N/A 

3,3 N/A 

262,9 110,3 

78,0 

2338 52,7 445,2 4,3 

3,5 

5266,
9 1139 

74,5 RDN 180 181 2,8 N/A N/A 657 649 0,7 N/A 94 133 0,4 N/A N/A 205,0 144,0 127 70,2 15,5 2,1 
3925,

3 368 

N Activități de servicii 
administrative și de sprijin 

  

RM 1400 1494 2,9 N/A N/A 

6,56 N/A 

14553 14702 2,9 N/A 

5,69 N/A 

3291 3364 1,1 N/A N/A 

3,1 N/A 

228,8 101,2 

54,9 

626 41,9 146,1 1,4 

0,5 

3316,
2 -812 

68,8 RDN 91 98 1,5 N/A N/A 635 837 1,0 N/A 66 105 0,3 N/A N/A 125,7 121,2 48 49,0 0,7 0,1 
2281,

0 -1276 
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O Administrație publică și 
apărare; asigurarea socială 
obligatorie 

  

RM 12 12 0,0 N/A N/A 

8,33 N/A 

731 734 0,1 N/A 

2,86 N/A 

147 154 0,1 N/A N/A 

N/A N/A 

210,3 104,7 

N/A 

8 N/A 9,5 0,1 

0,0 

N/A N/A 

N/A RDN 1 1 0,0 N/A N/A 20 21 0,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A 0,0 0,0 N/A N/A 

P Educație 
RM 407 430 0,8 129,9 1,52 

10,00 0,84 

14026 13586 2,7 292,1 

6,15 1,00 

1548 1672 0,6 467,5 1,57 

4,2 0,98 

123,1 111,6 

69,1 

177 41,2 340,5 3,3 

3,6 

5394,
0 1266 

79,9 RDN 39 43 0,7 107,5 0,95 854 835 1,0 305,9 79 71 0,2 417,0 1,46 85,0 92,0 20 46,5 12,4 1,7 
4309,

4 752 

Q Activități de ocrotire a 
sănătății și asistență 
socială 

RM 1032 1073 2,1 148,4 1,56 

15,19 0,98 

52477 51299 10,0 99,3 

20,63 0,03 

6033 7039 2,3 179,9 1,57 

15,2 0,95 

137,2 119,3 

73,7 

476 44,4 84,7 0,8 

0,1 

4948,
3 820 

87,3 RDN 165 163 2,5 181,1 1,49 10877 10583 12,2 83,1 987 1070 3,0 128,0 1,55 101,1 111,4 59 36,2 0,1 0,0 
4319,

3 762 

R Arte, divertisment și 
recreere RM 566 560 1,1 N/A N/A 

3,75 N/A 

5328 5150 1,0 N/A 

3,79 N/A 

1157 770 0,3 N/A N/A 

1,4 N/A 

149,4 68,8 

36,8 

157 28,0 30,8 0,3 

0,0 

3161,
7 -967 

96,8 RDN 22 21 0,3 N/A N/A 200 195 0,2 N/A 12 11 0,0 N/A N/A 55,0 90,8 5 23,8 0,0 0,0 
3059,

8 -497 

S Alte activități de servicii 
RM 1105 1131 2,2 35,5 -1,56 

11,23 0,98 

3781 3758 0,7 18,1 

11,02 0,98 

469 461 0,2 33,7 -1,55 

5,1 0,89 

122,6 98,9 

45,9 

431 38,1 4,9 0,0 

0,0 

2187,
6 -1941 

67,9 RDN 129 127 2,0 55,2 -1,45 452 414 0,5 21,8 21 23 0,1 36,3 -0,66 56,2 118,7 53 41,7 0,0 0,0 
1485,

5 -2072                                    

  
Modificări ale clasificării în perioada 2007-2014 și 2015-2016; seriile de date nu sunt comparabile, a se vedea 
doar pentru ilustrare                     

  
Modificările metodologiei de calcul între perioadele 2007-2014 și 2015-2016, serii de date care nu sunt în totalitate comparabile, se 
prezintă doar pentru ilustrare                 

 

 

Nuanțele culorilor galben-verde sau albastre sunt utilizate numai cu scop de accentuare - culoarea verde sau mai albastru mai închis 
este cea mai mare valoare din coloana corespunzătoare .Nuanța albastră este utilizată numai pentru valori la nivel național, galben-
verde continuu se utilizează pentru valorile RDN sau pentru valori care compară RDN cu nivelul național. Singurul scop al acestor culori 
este acela de a simplifica orientarea cititorului în harta complexă a valorilor cheie.                 

 



Strategy and Action Plan in the field of Regional 
Specialization in Moldova, Region North 
 

 

26 

Analiza detaliată a cifrelor din tabelul de mai sus oferă câteva lecții cheie privind structura economiei 
RDN: 

 Eficiența muncii în economia RDN este semnificativ mai mică decât media națională. În total, 
eficiența muncii în RDN atinge doar cca. 70% dintre cele de la nivel național. Cu toate acestea, 
în sectorul cheie al agriculturii, eficiența muncii în RDN este puțin mai mare decât standardul 
național. Dimpotrivă, acesta este mai mic în cel de-al doilea sector cheie, și anume în 
producție. 

 Nivelul salariilor în agricultură este mai mic decât media pe nivel național și RDN, însă în RDN 
diferența este mai mică (în timp ce în total, nivelul estimat al salariilor în RDN atinge doar cca. 
86,2% din media națională, în agricultură RDN și salariile medii naționale sunt aproape la fel). 
Pe de altă parte, în producție salariile medii din RDN sunt cu aproape 100 MDL mai mari decât 
media națională. 

 În agricultură, una dintre cele mai mari ponderi a întreprinderilor care au înregistrat profit în 
anul 2016 este înregistrată în RDN și RM deopotrivă. 

 RDN nu este, până acum, o țintă foarte atractivă a investițiilor. Deși ponderea economiei RDN 
atinge 12% atunci când este calculată pe baza veniturilor sau mai mult de 18% pe baza PIB-ului 
total național, obiectivul este de numai cca. 7% din investiții. Unul dintre motivele acestei 
tendințe este faptul că agricultura, care reprezintă cea mai mare parte a economiei RDN, nu 
este o țintă atractivă a investițiilor în general: La nivel național, doar 3,5% din investiții au fost 
direcționate către agricultură. În sectoarele cheie ale economiei RDN, expunerea lor relativă la 
investiții este relativ mai mare: 22,6% din totalul investițiilor în agricultură în RM au fost 
direcționate spre RDN. Totuși, acest lucru tot încă nu se corelează cu faptul că ponderea PIB-
ului agricol produsă în RDN atinge cca. 35%. 

 Pe de altă parte, investițiile în industria prelucrătoare au fost relativ ridicate: ponderea RDN pe 
total investiții în industria prelucrătoare a atins aproape 28,5%, deși regiunea produce doar 
cca. 20,5% din PIB-ul național în industria prelucrătoare. 

 Concluziile metodologice: Corelațiile, precum și panta (indiciile) funcțiilor de regresie liniară 

asupra tendinței pe termen lung (10 ani) a RDN și RM asupra indicatorilor-cheie în agricultură 
și producție furnizează dovezi semnificative că aceste tendințe urmează aceeași dezvoltare și, 
prin urmare, sunt comparabile. Această observație oferă un argument solid pentru 
extrapolarea datelor detaliate disponibile la nivel național către RDN. Singura excepție este 
tendința numărului de întreprinderi din industria prelucrătoare, unde dezvoltarea RDN este 
aproape constantă, totuși la nivel național s-a înregistrat un grad mai mare de scădere a 
numărului de întreprinderi. Cu toate acestea, diferența dintre aceste tendințe este destul de 
marginală. 

 

2.2.3 Sectorul de producție 

Datele statistice furnizate de BNS nu permit analizarea sectorului de producție (sectorul C) cu detalii 
mai detaliate, dat fiind că datele privind subsectoarele sunt agregate doar la nivel național. Prin urmare, 
pentru a debloca structura sectorului de producție în RDN, trebuie să ne bazăm în principal pe 
cercetarea pe teren. Cu alte cuvinte, o agregare a capacităților de producție în regiune este principalul 
indicator al structurii sectorului de producție. 

Luând în considerație capacitățile reale de producție în industria prelucrătoare a reprezentat o 
responsabilitate-cheie a ADR Nord. Datele au fost agregate prin intermediul cercetării pe teren în 
elaborarea strategiei de dezvoltare regională a regiunii Nord (versiunea recentă din 2015), a 
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Programului sectorial regional pentru infrastructuri de afaceri (din 2017) și, cel mai important, a 
profilului socio-economic regional (actualizat în 2017)5. 

Profilul socio-economic regional identifică capacitățile de producție în următoarele subsectoare ale 
industriei prelucrătoare: 

 Industria alimentară și a băuturilor, care reprezintă cea mai mare parte a industriei 
prelucrătoare din RDN și este răspândită în întreaga regiune; 

 Industria textilă, care a fost în trecut tradițională și producție industrială tipică în RDN și încă 
este reprezentată de o serie de unități de producție, care sunt totuși concentrate 
preponderent în Bălți sau în împrejurimi (deși există producători și în alte părți ale regiunii, cu 
toate acestea, sunt în mare parte producători mici); 

 Industria de automobile este un sector potențial pentru dezvoltarea viitoare, însă până acum 
este aproape exclusiv limitată la un investitor cheie, și anume Draexlmaier Automotive SRL, 
care se află în Zona Economică Liberă Bălți și are un efect destul de redus asupra economiei 
locale/regionale.67. 

 Mai mult decât atât, există un număr mic de producători relevanți din alte sectoare de 
producție, cum ar fi utilajele (Moldagrotehnica - producția de mașini agricole), electronică 
(Raut SA - producția tradițională de echipamente hidroacustice și de navigație și contractor 
pentru producție al altor companii în formatul producătorului original / producătorului de 
echipamente originale) sau materiale de construcție (articole din beton armat SA, CMC-Knauf., 
SA etc.). Majoritatea acestor producători sunt de asemenea localizați în Bălți. 

 

În secțiunile următoare, subsectoarele industriei alimentare și a băuturilor și industria textilă vor fi 
analizate mai detaliat. Sub-sectorul de automobile nu va fi analizat în continuare: el reprezintă un 
potențial semnificativ de dezvoltare pentru regiune, cu atât mai mult cu cât reprezentanții 
naționali/regionali vor reuși să mobilizeze capacitățile locale pentru a avea acces în lanțul de furnizori 
al DMA, cu toate acestea acum sectorul este construit în jurul unui singur producător și nu este un 
fenomen regional specific. 

                                                      
5 Dezavantajul clar al acestei metode este faptul că nu oferă informații privind relevanța subsectoarelor reprezentate în 

contextul național. Cu alte cuvinte, identificarea bazată pe capacitățile de producție existente oferă doar informații despre 

sectoarele care sunt reprezentate în regiune, însă nu oferă dovezi explicite despre faptul că sectorul este relevant la nivel 

național. Pe de altă parte, datorită importanței generale a sectorului de producție în RDN în general (mai mult de 20% din 

PIB-ul național, precum și veniturile din industria prelucrătoare generate în RDN, a se vedea mai sus), este plauzibil să 

extrapolam că orice subsector care este relevant în context regional va fi semnificativ la nivel național. 

6 Efectul Draexlmaier Automotive (DMA) poate fi observat în învățământul terțiar local, deși într-un domeniu foarte limitat. 

DMA colaborează cu Universitatea din Bălți pentru crearea unui centru de inovare. Aceste activități sunt, totuși, până acum 

în stadiul lor actual. Efectul DMA asupra industriilor locale a fost, până acum, extrem de limitat. Nu există furnizori locali / 

regionali (cu excepția suportului operațional și logistic) care ar fi implicați în lanțul valoric al DMA - toate contribuțiile de 

producției sunt importate în Zona Economică Liberă, rezultatele de producție sunt exportate direct către clienții globali 

Draexlmaier în industria auto. Cu toate acestea, DMA este încă un angajator semnificativ (3000 de angajați în ZEL, 

extinderea ulterioară la 5500 de angajați pregătiți) și are astfel efecte indirecte semnificative asupra economiei locale, în 

special în sectorul serviciilor din Bălți și împrejurimi (angajații DMA sunt transportați pentru fiecare schimb de la circa 40 

km ca perimetru). 

7 În afară de DMA, de asemenea o altă companie, și anume Gebauer & Griller, originară din Austria, a investit în 

capacitățile de producție ale cablurilor electrice de izolate în ZEL. Cu toate acestea, în ciuda faptului că cele două companii 

activează în subsectoare similare (cablaj la DMA și cabluri "primare" la GG), acestea nu sunt interconectate în nici un fel 

(ca furnizori), nici nu concurează pe piața auto, deoarece GG este un furnizor pentru producătorii de trenuri, elevatoare și 

echipamente electrice/electronice. Această are 100 de angajați în ZEL, este planificată o extindere ulterioară a capacităților 

care ar aduce 600 de locuri de muncă suplimentare. 
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Industria alimentară și a băuturilor: 

În industria alimentară și a băuturilor aceste domenii sunt relevante în RDN: 

 Prelucrarea laptelui și producția de produse lactate: 
o 5 producători / procesatori mari de lactate: JLC (Bălți, parte a Grupului JLC, cea mai 

mare fabrică de prelucrare a laptelui din Moldova), Lactalis-Alba (Soroca, parte a 
Grupului Lactalis, Franța), Inlac (Cupcini, , Fabrica de unt Florești; 

o 3 procesatori mici de lapte: Heuvelland srl (Logofteni, raionul Falesti) , Certis-prim srl 
(Falesti), Met SA produse Impex srl (Drochia). 

 Pâine și panificație ("Combinatul de produse alimentare" Î.S. în Bălți8, "Produse Cerealiere" SA 
din Bălți) 

 Producția de ulei ("Floarea Soarelui" SA în Bălți) 

 Prelucrarea produselor agricole primare - fructe și legume, cereale (moară), carne 

 Zahăr: toți producătorii de zahăr din RM sunt situați în RDN: 
o Î.M. ”Sudzucker-Moldova”S.A. cu fabrici de producere a zahărului din Drochia, Fălești, 

Alexandreni;  
o ”Magt Vest” S.R.L. cu fabrici în Glodeni și Dondușeni;  
o Krajowa Spolka Cukrowa S.A. cu fabrica în Cupcini 

 

Pe de altă parte, sectoarele tradiționale ale industriei alimentare și băuturilor din RM, și anume 
producția de vin și băuturi spirtoase, nu sunt reprezentate semnificativ în RDN. 

 

În tabelul de mai jos este prezentată o selecție de produse-cheie produse în RDN, precum și cota lor de 
producție națională. 

 

Tabel: Ponderea producției în RDN din producția națională totală de produse-cheie din industria 
alimentară și a băuturilor, 2016. 

 
Întreaga 
țară 

Nord Ponderea 
RDN 

Lapte și produse lactate, tone 136470,1 94557,6 69,3% 

Conserve de legume și fructe, tone 16694,7 10347 62,0% 

Crupe, tone 5258,4 2650,5 50,4% 

Furaje pregătit pentru animale, tone 95379,3 45920,5 48,1% 

Metal rutier, pietriș, pietricele și pietre, mii tone 2349 1049,9 44,7% 

Sucuri de fructe și legume, mii litri 49687,1 20489,8 41,2% 

Făină, tone 103846 34838,3 33,5% 

Pâine si produse de panificație, tone 129182,1 26881,4 20,8% 

Cârnaț, tone 16417,8 2823,5 17,2% 

                                                      
8 Conform datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, această companie, totuși, se confruntă în prezent cu 

insolvabilitatea. 
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Nisip, mii tone 1522,5 248,3 16,3% 

Carne, inclusiv carne de pui, tone 44187,8 5591,8 12,7% 

Alte pietre monumentale sau de construcție, cu excepția granitului și a 
gresiei, mii tone 

498,5 60,3 12,1% 

Ecausin și alte pietre monumentale sau de construcții calcaroase cu o 
greutate specifică aparentă _ 2,5, mii tone 

188,8 12,5 6,6% 

Divin, mii litri, 100% alcool 1433,4 73,9 5,2% 

Faina de patiserie, tone 48601,9 2501,2 5,1% 

Vin de struguri, mii dl 13289,5 474,4 3,6% 

Fructe prelucrate și conservate, tone 9426,9 290,4 3,1% 

Vodka, mii litri, 100% alcool 2631,8 62,4 2,4% 

Macaroane, tone 5033 - 0,0% 

Vinuri spumoase, mii dl 629,2 - 0,0% 

Port, Madeira, Sherry și alte vinuri, mii tone 470,3 - 0,0% 

Sursa: BNS, 2016 

 

Tabelul de mai sus confirmă concluzia că RDN este dominantă în industria laptelui și are o poziție foarte 
puternică în prelucrarea fructelor și legumelor (respectiv conservarea sau presarea). Cu toate acestea, 
în special în cazul conservării, trebuie menționat faptul că aceasta reprezintă doar o activitate de 
prelucrare de bază care are ca scop păstrarea producției primare pe o perioadă mai lungă de timp și ca 
atare nu aduce o valoare semnificativă producției primare. Din păcate, datele disponibile nu oferă 
informații privind consolidarea RDN în industria de procesare mai avansată, cum ar fi uscarea, 
înghețarea profundă a producției prelucrate, producția de produse secundare (gem, ketchup, sosuri, 
fructe , piure etc.). Cu toate acestea, analizele disponibile (în special profilul socio-economic al RDN), 
precum și analiza calitativă propriu-zisă (v. mai jos) demonstrează că, în ansamblu, capacitățile de 
procesare (adică unități care adaugă valoare producției primare de fructe și legume) sunt în RDN foarte 
limitate sau inexistente, cu excepția producției de sucuri de fructe și legume. 

În colaborare cu ADR, s-au făcut eforturi pentru colectarea datelor privind infrastructura existentă de 
producție a fructelor și legumelor în RDN. Acest lucru nu a fost, până acum, agregat, prin urmare 
cercetarea primară a fost inevitabilă.Eforturile au fost doar parțial reușite, deoarece capacitățile au fost 
identificate doar în 4 din cele 11 raioane (excl.Bălți). Aceste informații sunt furnizate într-un tabel de 
mai jos, cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că este necesar să se colecteze în continuare aceste 
date, astfel încât să fie disponibile informații complete în acest domeniu. 

 

Tabel: Capacitățile existente în prelucrarea fructelor și legumelor: 

Nr. Raionul Numele producătorului Tipul activităților Capacitatea de 
procesare anuală (în 
tone) 

1 Soroca SA Alfa-Nistru Prelucrarea fructelor și legumelor 
(în special a sucurilor de fructe și 
legume) 

10500; din care 10000 
mere (?) 

2 Riscani SRL”Gordincom” Prelucrarea fructelor și legumelor 400 

3 Singerei SRL  Logistica 
Depozitare (proprietate 

Parcul agroindustrial - capacități 
frigorifice pentru fructe și 

1600 
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a raionului timp de 30 
de ani) 

legume, linii de sortare și 
ambalare. 

4 Singerei SRL Nivedi Uscător de fructe 1200 

5 Floresti SA Natur Bravo Prelucrarea fructelor și legumelor 
(concentrat de mere, 
conservarea fructelor și 
legumelor) 

Mere: 3921 tone 

Mazăre de grâu: 290 de 
tone 

6 Floresti SRL Sant Agro S-C Uscarea prunelor 32 tone 

Sursa: cercetare proprie 

Dincolo de aceasta, există și o capacitate semnificativă în raionul Edineț, unde o unitate de producție 
de sucuri nou construită a prelucrat în anul 2017 aproximativ 10300 tone de fructe (mere). 

În ceea ce privește industria laptelui, situația actuală este diferită, capacitățile industriale ale RDN oferă 
în mod dominant toate formele de produse lactate și sunt capabile să aducă valoare adăugată laptelui 
crud. După cum reiese din tabelul de mai jos, singura marfă în care producătorii din RDN nu sunt 
dominanți în contextul național este brânza proaspătă. 

 

Tabel: Ponderea producției de produse lactate în RDN din totalul național, 2016. 
 

Întreaga țară Nord Ponderea 
RDN 

Brânză grasă și brânză, tone 2402,4 2251,8 93,7% 

Unt, tone 5868,7 5325,2 90,7% 

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi <6%, tone 85957,4 62109,1 72,3% 

Lapte închegat, smântână, iaurt și alte produse fermentate, 
tone 

32743,6 21688,1 66,2% 

Brânzeturi proaspete, tone 9498 3183,4 33,5% 

Sursa: BNS 

 

În regiune funcționează 5 dintre cei 9 mari producători de lactate care se află în Moldova și 8 din cei 13 
procesatori de lapte care sunt de fapt operaționali în țară. Producătorii mari de lactate din regiune sunt 
distribuiți în mod egal în întreaga regiune, v. harta de mai jos: 
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Toate fabricile sunt cele din perioada sovietică, cu capacități mari, începând cu 100 de tone de lapte pe 
zi și terminând cu peste 500 de tone de lapte pe zi, fiind în mare măsură modernizate. Aceste fabrici 
lucrează în timpul iernii la o capacitate de producție de 25%, iar în timpul verii până la 50% din 
capacitățile lor totale. Producătorii mici rămași lucrează cu o capacitate de producție de 20% în timpul 
iernii până la 40-45% în timpul verii. 

Unele fabrici de produse lactate sunt deținute de investitori străini, în particular Lactalis Alba și Fabrica 
de unt Florești. Conform cifrei de afaceri anuale din ultimii ani, liderul de piață SA "Incomlac" cu o cotă 
de 23%, împreună cu restul grupului de companii "JLC", are o cotă de piață de aproximativ 46%. La 
următoarele poziții se află "Lactalis Alba Moldova" 18%, "Lapmol" 12% (în afara RDN), "Inlac" și "Lactis" 
mai puțin de 3%, iar "Promilk" mai puțin de 9%. Astfel, "JLC Group" deține aproape jumătate și cea mai 
mare parte a pieței produselor lactate. 

Aproximativ 90% din laptele produs în Moldova este procesat de procesatorii de lapte. Doar 
aproximativ 10% din produsele lactate sunt prelucrate de către agricultori în condiții de uz casnic. În 
acest scop, în trecut a fost înființată o rețea vastă de centre de colectare a laptelui și până în prezent 
există încă 550 de puncte de colectare a laptelui în Regiunea Nord (din 609 de centre de colectare a 
laptelui în întreaga RM - mai mult de 90%) operate în mod predominant de către procesatorii de lapte 
înșiși (doar aproximativ 8% din centrele de colectare a laptelui sunt operate de intermediari). 

 

Graficul de mai jos prezintă tendința volumelor de producție ale produselor-cheie din 2008 și, de 
asemenea, tendința cotei acestor produse-cheie produse în RDN. 
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Sursa: BNS 

 

Graficele de mai sus oferă informații despre dinamica producției de produse-cheie în RDN. Unul dintre 
mesajele cheie este faptul că sectorul pivot al producției de lactate urmează un model de creștere a 
producției totale, iar poziția sa pe piața națională este stabilă. Prin urmare, capacitățile de producție 
din RDN sunt capabile să urmeze creșterea cererii și să-și mențină poziția pe piață.  

De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în ciuda tendinței crescânde a producției de lactate, Moldova 
nu este în continuare autosuficientă în acest sector. Volumul laptelui produs nu acoperă nevoile de 
consum intern și aproximativ 20% din acesta este importat. Aceasta corespunde, de asemenea, cu saldo 
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exporturilor și importurilor de produse lactate. Deși se observă o tendință crescătoare a exporturilor, 
ea reprezintă în continuare doar cca. 55 - 57% din importurile de produse lactate în Moldova. 

 

 

Sursa: BNS9 

Cu alte cuvinte, se pare că există un potențial clar de creștere a acestui sector în regiune. Cererea locală 
de produse lactate depășește producția actuală (de altfel, consumul agregat de produse lactate crește 
cu cca. 1,5% pe an), în plus, există rezerve semnificative de capacități de producție la producători de 
lactate din regiune. Furnizarea insuficientă de lapte crud este motivul principal pentru care procesatorii 
nu ajung la capacitatea lor completă (chiar și în situația actuală, în care capacitățile lor sunt utilizate 
doar la maxim 50% în sezonul de vârf, producătorii trebuie să importe aproximativ 20% de materie 
primă). 

 

În cazul fructelor și legumelor, o creștere accentuată a ponderii producătorilor din RDN pe întreaga 
piață se observă în 2016 (conserve și sucuri 10). Cu sucuri, această tendință se reflectă într-o creștere 
accentuată a volumelor generale - acest sector prezintă astfel o dinamică remarcabilă. Cu toate acestea, 
nu este cazul cu fructele și legumele conservate. În acest sector observăm o scădere dramatică a 
producției, care este mai mult sau mai puțin constantă pe întreaga perioadă. Creșterea cotei de piață a 
producătorilor RDN ar prezenta mai degrabă o prăbușire a concurenței. Cu toate acestea, scăderea 
volumelor de producție încă nu sugerează nici o dinamică în acest sector. O altă tendință interesantă 
este observabilă cu carnea: producția sa s-a dublat în perioada observată, totuși, cota de piață rămâne 
neschimbată. Acest lucru sugerează că producătorii de carne din RDN sunt capabili să reacționeze la 

                                                      
9 Din păcate, BNS nu furnizează date la un nivel mai jos de agregare, prin urmare, izolarea numai a produselor lactate nu 

este fezabilă. 

10 Această creștere accentuată este cel puțin parțial datorată noii investiții în parcul industrial Edineț unde o companie 

străină, T.B. Fructe din Ucraina a construit o fabrică de sucuri. Aceasta a produs 6.500 de tone de suc concentrat de mere în 

2015, când a fost realizată investiția, iar producția sa a crescut la 11.300 de tone în 2016. Creșterea nominală a producției de 

sucuri de fructe și legume între 2015 și 2016 este de cca. 13.000 de mii de litri în RDN și aproximativ 10.000 mii de litri în 

întreaga RM. 
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creșterea cererii de carne pe piața națională, cu toate acestea, ei nu pot să profite de această situație 
și să-și mărească cota de piață. Dinamica negativă este observată în producția de cârnaț.  

 

Nu în ultimul rând, este important să se analizeze stratificarea teritorială a producției de produse-cheie. 
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Sursa: BNS, 2016 

Graficele de mai sus arată clar că, deși poziția municipiului Bălți este foarte semnificativă în industria 
alimentară și a băuturilor din RDN, în total ea nu reprezintă mai mult de o treime din producția totală 
de bunuri observate. Alte unități semnificative sunt situate în raioane Florești (15%), Edineț (11%), 
Soroca (11%) și Drochia (10,5%). (De asemenea, nici unul dintre aceste raioane nu se învecinează direct 
cu orașul Bălți, deci volumele mari de producție nu se datorează efectului de atracție al centrului 
regional - dimpotrivă, în special Edineț și Soroca sunt locații foarte îndepărtate, mai mult decât 70 km 
de zona centrală.) 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că nivelul (de)centralizării producției variază semnificativ între 
bunuri specifice. În ceea ce privește producția de lapte și lactate, care este cel mai important sector al 
industriei alimentare și a băuturilor (reprezentând aproape 40% din producția totală a tuturor 
mărfurilor observate), producția este centralizată semnificativ în Bălți - aproape două treimi din mărfuri 
sunt produse (în plus, alte 11% sunt produse în raionul Rîșcani din apropiere). Pe de altă parte, 
sectoarele importante de prelucrare a fructelor și legumelor sunt puternic descentralizate - mai ales în 
localitățile îndepărtate Soroca și Edineț. De asemenea, în timp ce unele mărfuri sunt fabricate numai pe 
două sau trei locuri (de exemplu, cârnaț, instalații de conservare sau produse lactate fermentate, cum 
ar fi iaurturile), alte produse sunt, în volume mai mari sau mai mici, produse în întreaga RDN – de ex., 
făină, carne sau furaje. Aceste informații privind distribuția regională și centralizarea producției în 
diverse subsectoare au implicații semnificative în orice considerente strategice - care trebuie adaptate 
la un tip specific de producție, care nu sunt adaptate la afacerea generală de alimente și băuturi. 
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Industria textilă: 

În industria textilă, cei mai importanți producători din RDN sunt: 

 "Bălțeanca" SA, Î.M. în Bălți 

 "Flautex-Trade", SE.SC. în Bălți 

 "Runfelsia" SRL, Î.M. in Sturzovca (la 20 km de centrul orașului Bălți) 

 "Fashion Group" SRL în Bălți 
 

Conform analizei recente a strategiei de dezvoltare regională, a avut loc o schimbare în structura 
producției textile în RDN: industriile s-au oprit pentru a produce produse finite sub propriile mărci și în 
prezent produc doar țesături prime și le furnizează producătorilor finali în afara regiunii / țării. Această 
schimbare a strategiei a permis producătorilor să supraviețuiască după ce cererea pentru produsele lor 
a căzut, totuși, în efectul acestei schimbări încă o dată în RDN au fost produse numai bunuri cu valoare 
adăugată scăzută - valoarea adăugată cheie a industriei textile este creată în afara RDN. 

Datele BNS nu permit studierea tendințelor economice esențiale în industria textilă din regiune, 
deoarece biroul nu furnizează date dezagregate la nivel regional. Prin urmare, analiza tendințelor din 
sectorul industriei textile trebuie făcută doar la nivel național și extrapolată la RDN. Cu toate acestea, 
așa cum s-a arătat mai sus, tendințele pe termen lung în industria prelucrătoare la nivel regional și 
național arată o corelare înaltă și urmează tendințe similare pe termen lung (se așteaptă pentru 
indicatorul numărului de subiecți economici, caz în care declinul acestora este mai pronunțat la nivel 
național decât în RDN), o astfel de extrapolare va fi valabilă și va avea o valoare explicativă suficientă. 

 

 

Sursa: BNS, calcul propriu 
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nivel național din totalul volumelor de producție. Tendința ambelor sub-sectoare este semnificativ mai 
abruptă decât tendința generală a volumelor producției industriale și este rezonabil să ne așteptăm ca 
această creștere să continue în viitor. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că industria textilă cu o 
valoare adăugată mai mare, care a fost eliminată în RDN, arată o dinamică mai mare decât industria cu 
valoare adăugată mai mică. 

 

Analiza mai detaliată a datelor administrative se găsește în tabelul de mai jos: 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fabricarea 
produselor 
textile 

Numărul mediu de 
salariați 

3707 3829 3990 3790 3068 2750 4092 4118 3850 4244 3503 4087 

Cifra de afaceri, 
milioane lei 

436,4 624,3 753,0 702,6 508,9 611,9 1149 1297 1441 1777 1988 2347 

Rezultatul financiar 
înainte de 
impozitare, 
milioane lei 

14,6 13,5 43,4 39,3 -5,2 22,8 12,8 -2,1 23,2 27,2 72,9 161,7 

Marja de profit 3,3% 2,2% 5,8% 5,6% -1% 3,7% 1,1% -0,2% 1,6% 1,5% 3,7% 6,9% 

eficiența muncii 117,7 163,0 188,7 185,4 165,9 222,5 280,9 314,9 374,3 418,7 567,5 574,6 

Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte; 
îmbrăcăminte 
și vopsire de 
blănuri 

Numărul mediu de 
salariați, mii 

19,9 21,1 21 20,1 17,3 15,5 15,4 15,2 14,4 14,6 16,6 17,9 

Cifra de afaceri, 
milioane lei 

640,6 814,8 942,7 961,0 899,1 968,6 1152 1151 1374 1816 2130 2438 

Rezultatul financiar 
înainte de 
impozitare, 
milioane lei 

3,4 25,7 3,1 -15,8 -20,9 129,0 56,1 -26,4 29,2 151,2 170,7 223,6 

Marja de profit 0,5% 3,2% 0,3% -1,6% -2,3% 13,3% 4,9% -2,3% 2,1% 8,3% 8,0% 9,2% 

eficiența muncii 32,1 38,6 44,9 47,8 52,1 62,3 75,0 75,9 95,4 124,1 128,7 136,6 
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Sursa: BNS 

Datele de mai sus indică o dinamică puternică a veniturilor, precum și a eficienței muncii în industria 
textilă la nivel național. În ambele sub-segmente observate ale producției industriale, aceste valori arată 
o creștere mai dinamică decât cea a producției industriale în ansamblu. Acest lucru este valabil mai ales 
în cazul veniturilor: în timp ce, în ansamblu, veniturile din industrie tind să fie constante, în industria 
textilă veniturile au crescut cu mai mult de 250% din 2010. Pe de altă parte, spre deosebire de producția 
industrială generală, industria textilă a înregistrat o volatilitate semnificativă în profiturile reale, care au 
fost chiar negative în numeroase ocazii în ultimii 10 ani. În concluzie, industria textilă prezintă, la nivel 
național, un potențial semnificativ, însă, de asemenea, s-au evidențiat instabilități serioase pe această 
piață. 
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Concluzii: 

 Industria alimentară și a băuturilor și industria textilă sunt cele mai importante sectoare ale 
sectorului de producție al RDN 

 În industria alimentară și a băuturilor rolul cheie îl joacă industria lactatelor și prelucrarea 
fructelor și legumelor. Aceste subsectoare sunt tipice pentru RDN, deoarece majoritatea 
producției întregii RM are loc aici. 

 În producția de produse lactate trebuie să se respecte o rețea suficientă de unități de 
procesare în întreaga regiune, dar capacitățile lor nu sunt utilizate în mod suficient, în principal 
din cauza ofertei insuficiente de lapte crud. Producătorii de lactate chiar trebuie să importe o 
cotă semnificativă din laptele crud pentru a folosi cel puțin 50% din capacitățile lor în sezonul 
de vârf. 

 În prelucrarea fructelor și legumelor se observă o creștere dinamică, totuși capacitățile de 
prelucrare sunt încă limitate, iar capacitățile care adaugă o valoare semnificativă producției 
brute de fructe și legume sunt chiar mai puține. 

 Industria textilă reprezintă un sector tradițional de producție în RDN. Cu toate acestea, s-au 
evidențiat și instabilități grave pe această piață, iar întregul sector este destul de volatil - în 
special datorită faptului că se produc mai degrabă produse cu valoare adăugată scăzută (ușor 
de transferat în altă parte). 

 De asemenea, industria textilă este concentrată la Bălți și împrejurimile acestuia. 
 

 2.2.4 Sectorul agricol 

După cum sa arătat mai sus, agricultura creează cea mai mare pondere a PIB-ului regional (cca. 25%). 
Există cca. 1500 de gospodării agricole în RDN (date din recensământul agricol, 2011, care implică peste 
46 de mii de angajați (date furnizate de BNS 2016). Dincolo de asta, în baza datelor din recensământul 
agricol (2011), există aproape 310 de mii de ferme fără statut de entități juridice. Acestea sunt în 
majoritatea cazurilor familii care exploatează terenuri agricole și/sau țin animalele pentru mijloace 
proprii de trai și pentru a fi vândute pe piețe. 

Scopul acestei analize nu este de a furniza un studiu detaliat al structurii sectorului agricol al RDN, prin 
urmare se va concentra doar pe aspectele specifice pentru RDN. 

 

Producția de plante 

În RDN este recoltată aproximativ 38% din producția de plante în RM. Această cifră corespunde 
aproximativ cu ponderea terenurilor utilizate pentru producția agricolă a RDN din totalul RM - care este 
cca. 35,5%. 

Producția cerealelor tradiționale și porumbului, cum ar fi grâul, orzul, ovăzul, etc., este distribuită pe 
întreg teritoriul RM în mod destul de egal, iar producția anuală totală în RDN reprezintă cca. 30 - 40% 
din producția națională (în funcție de tipul culturilor). Compararea detaliată a ponderii producției RDN 
pe întreg RM poate fi analizată în tabelul de mai jos: 
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Tabel: Recolta brută a întreprinderilor agricole și a fermelor, 2016, centnere 
 

Întreaga țară Nord % 

Cereale și culturi leguminoase - total 17833386 6809396 38,2% 

Grâu - total (iarnă și primăvară) 10903514 4119447 37,8% 

.. grâu de iarnă 10879796 4105319 37,7% 

Orz - total (iarnă și primăvară) 2007375 652734 32,5% 

.. orz de iarnă 1561214 459584 29,4% 

.. orzul de orz 446162 193150 43,3% 

Ovăz 16382 5021 30,6% 

Cereale de porumb 4573609 1937139 42,4% 

Hrişcă 156 156 100,0% 

Leguminoase - total 239410 60927 25,4% 

..fasole (fasole uscată) 232969 57802 24,8% 

..de boabe (fasole uscată) 2877 2149 74,7% 

Sfeclă de zahăr 6555829 6451711 98,4% 

Tutun 7553 1059 14,0% 

floarea-soarelui 5750852 2209936 38,4% 

Soia 363366 349735 96,2% 

Rapiță - total (iarna și primăvara) 431907 159389 36,9% 

Cartofi 305922 258913 84,6% 

Culturile de câmp 516494 302378 58,5% 

.. varză (diferită) 58954 30022 50,9% 

..castraveți 20508 19838 96,7% 

..roșii 107673 82637 76,7% 

.. sfecla alimentara 27167 9427 34,7% 

..morcovi 57288 16023 28,0% 

.. ceapa uscată 123615 48705 39,4% 

..usturoi 76 45 59,2% 

..Mazăre 42739 30435 71,2% 

..bostan 2944 262 8,9% 

.. bostănel 6017 4985 82,8% 

..ardei dulce 13708 6850 50,0% 

.. vinete 6361 5348 84,1% 

.. gogoșar 283 176 62,2% 

.. verdeaţă 2696 2666 98,9% 

Zămos 32663 9670 29,6% 

Rădăcini furaje 5304 4854 91,5% 

Porumb pentru siloz, masa verde și fân 1041082 347651 33,4% 

Sursa: BNS 

 

Din tabelul de mai sus este evident că RDN excelează în special în aceste culturi: 

 Hrișcă - însămânțată numai în RDN, cu toate acestea, chiar și aici producția sa este foarte 
limitată, deoarece este însămânțată numai pe 32 ha, majoritatea în Soroca. 
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 Sfeclă de zahăr - produsă din nou aproape exclusiv în RDN, care se corelează, de asemenea, cu 
constatările prezentate anterior despre RDN fiind producătorul exclusiv de zahăr în RM. Sfecla 
de zahăr se produce pe întreg teritoriul RDN, deși cea mai mare parte a producției sale are loc 
în raioanele Dondușeni, Drochia, Florești și Fălești (în mod combinat reprezintă aproape două 
treimi din producție). 

 Boabe de soia - din nou semănate peste tot în RDN, cu cea mai mare producție în Dondușeni, 
Edineț și Râșcani. În total, soia este cultivată pe 33,5 mii ha. 

 Cartofi - cultivate în majoritatea raioanelor nordice Briceni, Edineț și Ocnița la aproximativ 
2000 ha. 

 Rădăcinile furajere - producția de peste 90% din producția totală a RM se corelează cu 
importanța deosebită a industriei furajere animale în regiune. 

 Câmpul legumicol: RDN crește aproape 60% din producția de legume de câmp în RM. Cea mai 
importantă este producția de: 

o Roșii (mai ales în Briceni, suprafața totală de 300 ha) 
o Mazăre verde (Soroca, Edineț, suprafață totală de 750 ha) 
o Castraveți (Soroca, Briceni, Rîșcani, Edineț, 180 ha) 
o Vinete (Briceni, Riscani, 40 ha) 

Distribuția regională a producției de legume se corelează din nou strâns cu localizarea 
obiectelor de prelucrare a legumelor, în special producătorii de legume conservate (Soroca, 
Edineț). 

RDN are și o poziție semnificativă în producția de culturi permanente, cel mai importante fiind fructele, 
deoarece aproape jumătate din producția de fructe în RM are loc în RDN. Pe de altă parte, în RDN nu 
se cultivă aproape nimic din struguri, producția de struguri reprezintă doar 0,4% din producția totală în 
RM). 
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Diferitele soiuri de fructe cultivate în RDN și cota lor din media națională sunt prezentate în graficul de 
mai jos: 

Sursa: BNS, 2016 

Graficul de mai sus indică în mod clar că, deși ponderea generală a RDN pe producția de fructe în RM 
pare ridicată (aproape 50%), aceasta a fost determinată în primul rând de poziția sa dominantă în 
producția de mere - în care RDN este responsabilă pentru mai mult de 58%. Cu toate acestea, producția 
de mere reprezintă aproape 75% din producția de fructe RM (se așteaptă struguri). 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că producția de mere în RDN a scăzut în ultimii ani, parțial din 
cauza randamentelor mai ridicate pe hectar în alte regiuni în 2016, dar mai ales datorită scăderii livezilor 
de mere din regiune, observată încă din 2015 (suprafața totală a livezilor de mere în 2016 a reprezentat 
doar aproximativ 80% din suprafața anului 2011). Prin urmare, ponderea totală a RDN pe producția de 
mere a fost semnificativ mai mare înainte de 2016 și a variat cca. între 70 și 80% în perioada 2008-2015. 
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Sursa: BNS 
 

Distribuția regională a producției de mere în RDN este prezentată mai jos: 

 

Sursa: BNS 
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Datele confirmă că producția de mere în majoritatea raioanelor urmează tendința generală a RDN: o 
creștere a producției se observă în 2014, iar în următorii doi ani se observă o revenire la perioada de 
înainte de 2014. Cea mai evidentă este această tendință în raionul Briceni, unde producția de mere a 
crescut mai mult de 3,5 ori între 2010 și 2014, însă a scăzut la mai puțin de jumătate din valorile anului 
2014 în 2016. Tendințe similare pot fi observate și în alte regiuni importante pentru producția de mere 
- Soroca, Dondușeni, Edineț sau Ocnnița, totuși, vârfurile producției în 2014 nu au fost atât de 
dramatice. Unica excepția de la această tendință este regiunea Florești, unde producția a crescut din 
nou în 2016. Cu toate acestea, observând tendința de 10 ani, producția de mere a crescut semnificativ 
în majoritatea regiunilor. Singurele regiuni în care producția de mere a scăzut pe parcursul ultimilor 10 
ani sunt: Drochia, Ocnița, Sîngerei, Rîșcani și Fălești (unde, totuși, producția de mere este minimă, v. 
mai jos). Din punct de vedere geografic, se pare că creșterea producției de mere este observată în 
nordul și estul regiunii (cu excepția Ocniței), în timp ce în regiunile centrale, de sud și de vest ale regiunii 
(în general, raioanele din jurul orașului Bălți) au înregistrat scăderi în producție. 

Vârful de producție în 2014 poate fi explicat predominant prin randamente ridicate în acei ani datorită 
condițiilor meteorologice favorabile. Randamentele medii pe hectar de livezi de mere au fost 
semnificativ mai mari în 2014 decât în alți ani. Cu toate acestea, chiar dacă anul 2014 nu este luat în 
considerare, randamentele medii pe hectar sunt în creștere în regiune, ceea ce sugerează o creștere a 
eficienței producției.  Această tendință, cu toate acestea, diferă între regiuni. Este evidentă o tendință 
clară de creștere a randamentelor pe hectar (fără a ține seama de creșterile potențiale anuale cauzate 
de condițiile meteorologice), în special în regiunile Florești, Edineț sau Soroca. Acest lucru poate fi 
confirmat și de observația pe teren care sugerează că în aceste regiuni (în special Edineț și Soroca) se 
plantă livezi din ce în ce mai moderne și intensive. Dimpotrivă, în raionul Ocnița se observă mai degrabă 
o scădere continuă a productivității la hectar - ceea ce explică de ce acest raion este singurul din 
nord/estul regiunii care nu a înregistrat o creștere a producției de măr în cursul ultimelor 10 ani. 

Distribuția regională reală a producției de mere în RDN este prezentată în diagrama de mai jos. 
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Sursă: BNS, 2017 
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Producția animală 

Ponderea animalelor în RDN din totalul RM este prezentată în diagram de mai jos11: 

Sursa: BNS, 2017 

 

Diagrama de mai sus arată că RDN este responsabilă pentru aproximativ jumătate din producția de 
bovine în RM. Cu toate acestea, bovinele reprezintă în același timp cele mai puține specii de animale 
din agricultura moldovenească. 

După cum se arată în graficul de mai jos, producția de bovine în RM este în scădere. Tendința RND 
urmărește îndeaproape tendința națională (corelația de 0,99), însă declinul este mai lent. Întrucât la 
începutul anului 2017 au existat mai puțin de 55% de unități de bovine comparativ cu numărul din 2007, 
în RDN această valoare a fost de cca. Cu 2,5% mai mare. Cu toate acestea, s-a observat o scădere mai 
accentuată (la nivel național) la producția de porcine (46,5%), în timp ce producția de ovine și caprine 
a scăzut în perioada de 10 ani cu doar 11%. 

 

 

                                                      
11 Datele furnizate de BNS nu oferă, din păcate, informații privind păsările de casă. Cu toate acestea, în baza ouălor produse 

în RDN (v. mai jos), s-ar putea deduce că producția de păsări este într-adevăr semnificativă în RDN. Datele din 

recensământul agricol din 2011 contrazic însă această concluzie, deoarece în RDN s-au produs doar cca. 30% din păsările 

de casă și cel mai mare număr de capuri au fost atribuite Centrului: cca. 35,6%. 
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Sursa: BNS, calcul propriu 

 

Producția de bovine este distribuită în mod egal în RDN: 

 

Sursa: BNS, 2017 
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Datele de mai sus sunt în mod firesc reflectate și în statisticile de bază ale producției de produse de 
origine animală. RDN este cel mai important producător de lapte din RM, ceea ce corespunde 
importanței producției de lactate în RM.  

 

Tabel: Producția de produse animaliere selectate 
 

Întreaga țară Nord % 

Bovine și păsări de casă pentru sacrificare în greutate de 
masă vie, centnere 

762672 58083 7,6% 

Lapte de vacă, centnere 246755 112470 45,6% 

Toate tipurile de ouă, mii de bucăți 292665 161436 55,2% 

Source: BNS, 2016 

 

Sursa: BNS, 2016 

 

2.3 ANALIZA CALITATIVĂ 

2.3.1 Introducere și remarci metodologice 

Datele calitative au fost colectate în două etape. În prima etapă a fost efectuată colectarea datelor 
calitative împreună cu analiza datelor. A doua etapă a colectării a avut loc după introducerea primului 
proiect de strategie de specializare regională. 

Prima etapă 

Scopul primei etape a colectării datelor calitative a fost de a testa ipotezele inițiale privind potențialele 
specializări, de a analiza structurile interne ale diferitelor sectoare și, nu în ultimul rând, de a colecta 
feedback de la o multitudine de părți interesate răspândite în întreaga regiune cu privire la specificul 
regional, provocări potențiale și viitoare. 

Grupul țintă pentru prima etapă a colectării datelor calitative a constat din 36 de părți interesate din 
diferite instituții publice și private (funcționari din administrația regională, membri ai ADR, lucrători 
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ONG, agenți de afaceri privați, membri ai autorităților publice locale și alții). Au fost realizate interviuri 
și ateliere semi-structurate. 

Așa cum se arată în diagramele de mai jos: 

 Structura de vârstă a fost destul de omogenă, cu un ușor decalaj pentru segmentul 60+. 

 În ceea ce privește sexul, femeile intervievate ușor predomină (52/48). 

 În ceea ce privește segmentarea profesională, cel mai mare grup de intervievatori a fost creat 
de autoritățile locale (48%) 

 În ceea ce privește originea geografică, toate părțile interesate erau din zonele urbane. 

 
 

  

 

Următoarele instituții au fost abordate prin interviuri semistructurate: 
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 Camera de Comerț, Bălți 

 INCOMLAC SRL 

 Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălți 

 Carnex SRL 

 GIZ 

 ProCoRe 

 APL Bălți 

 Persoane în dificultate 

 APL Edineț (3 interviuri) 

 Parcul Industrial Edineț 

 APL Soroca (2 interviuri) 

 Camera de Comerț și Industrie, Soroca 

 Incubatorul de afaceri, Sîngerei (2 interviuri) 

 APL Sîngerei (2 interviuri) 

 APL Fălești (3 interviuri) 

 ONG Cutezătorul 
 

Mai mult, s-a organizat un atelier de lucru în incinta Universității din Bălți, la care au participat 15 
participanți. Aceștia au fost din ADR, administrația raională și diverse ONG-uri. Unii dintre ei au 
participat la interviuri anterioare. Scopul atelierului a fost de a elabora rezultatele interviurilor, de a le 
interpreta și de a oferi feedback. Obiectivul principal al atelierului a fost de a trece mai departe 
segmentele pre-identificate ale strategiilor potențiale de specializare și de a sprijini selectarea 
consultanților pentru cele mai necesare specializări, care vor fi elaborate în detaliu. În acest scop, au 
fost folosite și chestionare. 

  

A doua etapă 

A doua etapă a colectării datelor calitative a fost mult mai orientată și mai puțin o "ascultare" spectrală 
largă. Spre deosebire de colectarea datelor în prima etapă, scopul său nu a fost acela de a surprinde 
toate punctele de vedere și de ideile relevante ale cât mai multor părți interesate relevante, dimpotrivă, 
cercetarea a fost axată pe întrebări și ipoteze specifice care au fost aduse de prima fază a formulării 
strategiei. 

Cu alte cuvinte, scopul celei de-a doua etape a colectării de date a fost acela de a obține o înțelegere 
aprofundată a sectoarelor care păreau de perspectivă și de a oferi răspunsuri la întrebări ce au apărut 
din analiză, ce nu pot fi răspunse prin analiza pură a datelor. 

Următoarele instituții au fost abordate în acest scop în timpul celei de-a doua etape a colectării datelor 
calitative: 

 Persoane în dificultate 

 Incubatorul de afaceri Sîngerei (industria textilă, fructe) 

 APL Singerei (industria textilă, fructe) 

 Zona Economica Libera Bălti (auto) 

 Club de meșteșugărit Bălți (turism) 

 Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți (turism) 

 Universitatea de Stat Alecu Russo Bălți (toate sectoarele) 

 Fabrica de confecții RADA (industria textilă) 
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 ProCoRe (industria laptelui și producția de lapte) 

 Or. Edineț - primarul (cultivarea și prelucrarea fructelor, turism) 

 Parcul industrial Edineț (prelucrarea fructelor) 

 Cooperative Aspect-Fruct Edineț (prelucrarea fructelor - proprietar de capacități de refrigerare 
și sortare, fructe) 

 Camera de Comerț și Industrie Edineț (cultivarea fructelor și producția de lapte) 

 3 fermieri din raionul Edineț (cultivarea fructelor) 

 Ferma de vaci Goleni, Asociația producătorilor de lapte (producția de lapte) 

 Lactis, Riscani (producător de produse lactate, prelucrare de lapte) 

 Elite Hotel Bălți (turism) 

 Vispas Hotel Bălți (turism) 
 

Mai mult, au fost organizate două ateliere cu participarea ADR, ProCoRe și Universitatea Bălți. De 
asemenea, în cadrul celei de-a doua misiuni a fost organizată un sondaj la scară mică în rândul 
rezidenților și vizitatorilor, cu asistența studenților universitari. 

 

2.3.2 Reflectarea calitativă globală a specificului și potențialului regional 

Discuțiile de grup, precum și interviurile individuale au fost structurate în jurul a cinci sectoare care au 
fost identificate inițial ca fiind potențial relevante pentru specializarea regională. Această preselectare 
a fost făcută preponderent pe baza analizei inițiale a datelor și a analizei documentelor strategice ale 
Regiunii Nord, elaborate de ADR. Prin urmare, discuțiile au avut, într-o oarecare măsură, o formă de 
verificare și agregare a feedback-ului oferit de factorii interesați din regiune pentru ipotezele inițiale ale 
consultantului, precum și ale ADR. ADR este un partener interesat în acest sens, deoarece este autorul 
strategiilor regionale generale și sectoriale și și-a formulat propriile opinii cu privire la specificul și 
potențialul regional. 

Au fost evaluate două tipuri de potențiale/specificități. Primul se bazează pe ceea ce este prezent 
actualmente în regiune. Identificarea acestor sectoare a fost făcută pe baza unei analize cantitative 
profunde a situației actuale. Al doilea tip de potențiale/specificități sunt sectoarele potențiale care pot 
deveni un factor de atracție semnificativ și "marcă comercială" a regiunii în viitor, cu toate acestea, nu 
sunt suficient dezvoltate pentru moment (potențiale viitoare). Următoarele cinci sectoare au structurat 
discuțiile: 

 Agricultura și industria agroindustrială 

 Industria textilă 

 Auto 

 Turism 

 Industria TIC 
Primele două sectoare descriu situația actuală - după cum s-a arătat mai sus, aceste doua sectoare ale 
economiei regionale (sau mai degrabă trei sectoare - agricultura și industria agroalimentară pot fi 
văzute ca probleme separate) sunt factorii ei cheie. Sectorul auto este un sector al industriei ce se 
confruntă cu creștere în acest moment și reprezintă un potențial semnificativ pentru viitor. Acesta este, 
deci, un sector care se află la limita dintre potențialele actuale și cele viitoare. Cele două sectoare 
rămase sunt văzute ca potențiale viitoare de către actorii regionali, în primul rând de către ADR și 
Universitatea din Bălți: 



Strategy and Action Plan in the field of Regional 
Specialization in Moldova, Region North 
 

 

52 

 Turismul este un sector al economiei care este văzut ca potențial în documentele strategice 
regionale. În acest scop a fost elaborat un program sectorial de dezvoltare a turismului. Prin 
urmare, este relevant să se solicite feedback de la părțile interesate regionale la această 
tematică. 

 TIIC este un sector nou dezvoltat la Universitatea din Bălți. În colaborare cu donatorii străini 
(USAID, CzDA), la universitate sunt dezvoltate un centru IT și centre de transfer tehnologic.  

 

Aceste sectoare au fost, prin urmare, discutate cu părțile interesate regionale. Ele au fost, de asemenea, 
supuse chestionarelor distribuite la atelier în timpul primei misiuni. 

În ceea ce privește segmentele strategiei de dezvoltare regională, participanții la atelier au exprimat o 
prioritate clară în agricultură și producția/prelucrarea produselor alimentare. Aproape 50% dintre 
participanții la atelier consideră că acest segment va fi susținut și la nivel strategic, ceea ce, evident, nu 
este prea surprinzător. Pe de altă parte, este interesant faptul că sprijinul părților interesate pentru o 
atenție suplimentară strategică față de segmentele textile/piele, auto și turism nu este statistic prea 
diferit și destul de comparabil la nivelul de 13-18%. Sprijinirea atenției strategice asupra industriei IT 
este cea mai mică și atinge 5% (v. diagrama de mai jos): 

 

 

 

Segmentele au fost apoi detaliate în subsegmente pentru a analiza care sunt preferințele / ideile 
specifice cu privire la specificul și potențialul regional din partea participanților la seminar. 
 
În ceea ce privește subsegmentarea strategiei, care poate fi numit și specializări, cea mai votată 
activitate economică a fost prelucrarea fructelor și legumelor cu 15% din voturi. Ca a doua activitate 
votată au fost producția de lapte și carne (9%) și oferirea de locuri / clădiri pentru industria auto (9%). 
Pe de altă parte, cel mai mic sprijin a fost acordat proiectării și vizualizării 3D (2%) și comercializării și 
vânzării producției agricole (2%). 
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Sub-segment semnificativ este gastro-turismul, pentru care aproximativ 11% dintre participanți și-au 
exprimat preferințele. 

Potrivit opiniei consultantului, se poate considera ca rezonabil și confirmat este faptul că prelucrarea 
fructelor și legumelor și producția de carne și lapte sunt activități economice care sunt răspândite în 
regiunea Nord și care merită sprijin strategic fără priorități geografice (așa-numitul concept multipolar). 

Pentru a îmbunătăți oferta de bunuri imobiliare pentru industria auto este, dimpotrivă, activitatea 
economică centralizată într-o singură, max. 2 puncte (așa-numitul concept unipolar) și, cu atât mai 
important, în realitate este vorba despre furnizarea de parcuri industriale și alte infrastructuri de afaceri 
potrivite pentru activități de producție de diferite tipuri. Rezultatele generale ale votului în rândul 
specialităților se găsesc în diagrama de mai jos: 

 

 

 

Specificul sectoarelor cercetate a fost elaborat în scopul interviurilor în timpul primei misiuni. 
Procesele-verbale ale întâlnirilor cu toți actorii regionali au fost înregistrate în scris. Procesele verbale 
unt atașate ca Anexa A pentru citirea mai detaliată. 3 întrebări de bază au fost adresate 
intervievatorilor: 

 CE trebuie sprijinit în cadrul unui anumit segment (ce sub-segment sau ce specializare), 

 CUM să fie sprijinită specializarea selectată, 

 DE CE trebuie sprijinită specializarea selectată. 
Feedback-ul general din interviuri poate fi structurat după cum urmează. Pentru a rămâne în context, 
afișăm numai răspunsurile cele mai relevante și cele mai frecvente sau repetate ale intervievatorilor: 
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Priorități de specializare

1 prod. carne / lapte 
2 prod. fructe / legume 
3 prod.cereale 
4 prelucr. de carne / lapte. 
5 prelucr. fructe / legume 
6 prelucr. de cereale. 
7 marketing / vânzare 
8 prod. zahăr 
9 prod. lână 
10 prod. piele. 
11 prelucr. piele. 
12 promovarea auto. segm/atracția 
investitorilor 
13 oferirea locurilor/ clădirilor de 
producție 
14 scară mică (case de vacanță, 
cazare privată) 
15 agroturism 
16 gastroturism 
17 birouri IT virtuale 
18 Proiectare și vizualizare 3D. 
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Creșterea animalelor și producția 
de carne / lapte 

De a susține cumpărarea celor mai 
potrivite rase 

 Susținerea asociației micilor 
agricultori în cooperative și unitățile 
mai puțin vulnerabile  

 De a susține livrarea tehnologiei 
avansate de muls și de tăiere a cărnii 

 

De a reduce dependența de 
alimentele importate (60-75% 
importate) 

De a menține populația în zonele 
rurale 

De a folosi pielea și lâna ca 
material de intrare pentru 
meșteșugărit și articolele 
tradiționale / producția de 
suvenire (încălțăminte, 
îmbrăcăminte) legate de turism 

Prelucrarea fructelor Pentru a susține livrarea tehnologiei 
avansate pentru diverse prelucrări de 
fructe 

  

Îmbunătățirea sistemului de 
colectare a fructelor proaspete de la 
fermierii individuali 

Introducerea brandurilor bio-
alimentare acolo unde este posibil 

Producția de materii prime de o 
calitate și o cantitate suficientă 

  

Pentru a adăuga valoare înseamnă 
a prelucra materii prime  

Pentru a prelucra și, în final, a 
consuma o parte mai mare a 
producției primare (în prezent mai 
puțin de 25% prelucrate) 

Producția de textile si piele Producția se află în mâinile marilor 
actorilor internaționali, materiile 
prime (bumbac, lenjerie) și țesăturile 
nu sunt disponibile la nivel local - nu 
sunt prea adecvate pentru sprijinul 
strategic 

N/A 

Auto și alte activități de producție 
- furnizarea infrastructurii de 
afaceri  

Creșterea ofertei prin oferirea unei 
infrastructuri de afaceri pentru 
investitori de producere / prelucrare 
nu numai din industria auto (parcuri 
industriale, incubatoare de afaceri) 

 Promovarea următoarei grupări de 
producători auto din Bălți și 
împrejurimi 

Pentru a facilita inițierea noilor 
companii 

Consolidarea economiilor locale în 
centrele subregionale 

 Pentru a stimula gruparea 
următoare în sectorul auto 

Micile infrastructuri turistice și 
sprijinirea unor activități adecvate 
bazate pe tradițiile și puncte forte 
locale 

Sprijinirea dezvoltării de cazare 
privată în locuri selectate de turism 
(camere, apartamente) prin 
intermediul facilității de 
microfinanțare 

De a sprijini agroturismul, turismul 
gastro-turistic și turismul religios 

De a susține folclorul și evenimentele 
tradiționale 

Pentru a susține tradițiile și 
patrimoniul cultural 

  

Consolidarea și încurajarea 
economică a zonei rurale 
existente cu potențial de 
dezvoltare turistică 
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Industria TIC Conform majorității intervievatorilor, 
afacerile TIC nu ar trebui să facă 
obiectul unui sprijin strategic 

N/A 

Concluzii 

 Părțile interesate din regiune vad preponderent agricultura și sectoarele conexe alimentare și 
de băuturi ca fiind cele mai proeminente și caracteristice pentru RDN 

 Evaluarea calitativă a părților interesate din cadrul acestor sectoare este în concordanță cu 
rezultatele analizei cantitative. Cea mai mare atenție a fost pusă pe producția de lapte sau 
carne și prelucrarea fructelor 

 Pe de altă parte, cercetarea calitativă în rândul părților interesate arată un sprijin minim 
pentru dezvoltarea ulterioară a industriei textile. Această industrie ca întreg nu este văzută ca 
un potențial de dezvoltare pentru viitor,  

 Chiar dacă respondenții cercetării calitative au menționat industria textilă, ei au subliniat 
pielea și produsele din piele - care sunt strâns legate între ele cu creșterea animalelor, și nu cu 
industria textilă tradițională în regiune 

 Sprijinul acordat dezvoltării accentului pe industria auto este destul de scăzut, cu atât mai 
puțin este considerat sectorul IT. Respondenții interviurilor văd acele activități ca relevante 
numai pentru Bălți, chiar dacă acolo e mai degrabă o piață de nișă. Concentrarea asupra 
industriei auto și a industriei IT nu este (până acum) ceva ce ar putea fi văzut ca o valoare 
adăugată regională sau chiar potențial. 

 Dimpotrivă, respondenții cercetării calitative recunosc potențialul sectorului turistic ca 
potențial de dezvoltare care ar fi distribuit în întreaga regiune, subliniind specificul și 
caracteristicile tipice ale regiunii. Pe lângă repere clare (cel mai important, cetatea Soroca), 
actorii regionali accentuează specificul gastronomic regional și local și agroturismul ca 
elemente cheie ale acestui potențial. 

 

2.3.3 Evaluarea calitativă a sectoarelor 

După cum s-a precizat mai sus, sectoarele care au fost subliniate ca fiind potențiale în prima etapă a 
analizei au fost cercetate mai detaliat în etapa a doua, pentru a înțelege potențialul lor, precum și 
limitările și dezavantajele dezvoltării lor. Următoarele sectoare au fost studiate în detaliu în a doua 
etapă a colectării calitative a datelor: 

 Industria laptelui, producția de lapte și creșterea vitelor în general 

 Producția și prelucrarea fructelor  

 Industria textila 

 Potențialul turismului. 
Pentru a analiza cele trei sectoare existente ale economiei, s-au organizat interviuri individuale 
împreună cu vizite de evaluare în teren. În acest sens, au fost intervievați un eșantion de producători 
de materii primare, reprezentanți ai instalațiilor de prelucrare și asociații. În localitățile selectate au fost 
implicați și reprezentanți ai autorităților publice locale (APL) și ai asociațiilor comerciale pentru 
colectarea datelor. 

Cel de-al patrulea sector, și anume turismul, a fost abordat dintr-o perspectivă diferită. Din moment ce 
sectorul nu este încă dezvoltat, atenția consultantului s-a axat pe potențialul turismului pe care îl văd 
diversele părți interesate din acest sector. De asemenea, aceștia au fost întrebați cum își văd rolul în 
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dezvoltarea industriei turismului în regiune, cum sunt pregătiți să contribuie și, nu în ultimul rând, a fost 
analizat potențialul de dezvoltare a brandului regional. 

Mai mult decât atât, au fost luate în considerare analizele secundare. Aceasta se referă în special la 
sectorul produselor lactate, care este cel mai dezvoltat. Abordarea sectorială a dezvoltării altor sectoare 
încă trebuie elaborată. 

Industria textilă 

Industria textilă a fost o industrie tradițională în regiune, cu toate acestea, ea a cunoscut o scădere 
semnificativă atât a volumului său (și a persoanelor angajate), cât și a structurii producției. În trecut, în 
regiune  au existat lanțuri de valori complete (de la proiectare până la produsul final), iar fabricile locale 
au produs îmbrăcăminte sub brandurile proprii, iar astăzi restul capacităților de producție lucrează 
aproape exclusiv ca contractori pentru companiile din UE (în special Italia ).Cu alte cuvinte, fabricile 
locale din industria textilă sunt doar produse "de cusut" pentru agenții străini care își contractează 
capacitățile.  

Industria textilă din regiune este astfel industrie cu valoare adăugată scăzută și nu produce produse 
specifice. În termeni simpli, aceleași produse pot fi cusute în orice altă fabrică din lume fără a observa 
vreo diferență. Designul îmbrăcămintei este asigurat de contractant, care apoi recuperează întregul 
volum contractat de îmbrăcăminte și operează cu el mai departe sub marca (mărcile) proprie. 

Reprezentanții industriilor textile locale recunosc de asemenea faptul că această configurație este, prin 
definiție, una instabilă. Uzinele sunt complet dependente de contractele de la producătorii străini pe 
care le pot asigura. Deși unele companii au clienți permanenți care le furnizează contracte mai de durată 
- astfel sunt capabili să planifice în termeni mai lungi (fabrica vizitată este deținută chiar de un 
producător de îmbrăcăminte străine, care îi asigură o stabilitate și mai mare), piața este încă volatilă. 
Producătorii nu au control direct asupra volumelor comenzilor lor, iar volumele sunt, prin urmare, 
fluctuante. Mai mult, datorită valorii adăugate foarte scăzute a companiilor locale, întreaga producție 
poate fi, teoretic, oricând transferată unui alt antreprenor într-o altă parte a lumii, dacă ar fi mai 
profitabilă pentru client. 

Nu în ultimul rând, lipsa resurselor umane este o problemă în dezvoltarea sectorului. Datorită colapsului 
de facto al pieței după dizolvarea URSS, specialiștii cu calificări cheie au dispărut - nu au mai putut să-și 
folosească calificările și, mai important, au devenit mai în vârstă și au fost pensionați, în timp ce noii 
oameni cu calificări cheie nu au fost instruiți. Prin urmare, chiar dacă producția cu valoare adăugată mai 
mare în industria textilă urma să fie lansată din nou în regiune, angajați cu calificări adecvate ar lipsi. 
Chiar și astăzi, fabricile de textile întâmpină dificultăți în a recruta un număr suficient de angajați cu 
calificare de bază, și anume croitori (sau mai curând croitorese) care lucrează la mașini obișnuite de 
cusut pe baza modelelor livrate. 

 

Producția și prelucrarea fructelor 

După cum s-a arătat mai sus, producția de fructe, mai ales merele, este un element cheie al producției 
agricole, precum și al economiei ca întreg în RDN. Regiunea este cel mai mare producător de mere din 
Moldova, în plus, merele cresc destul de uniform pe întreaga regiune (cu excepția raionului Fălești), 
deși cele mai mari volume sunt cultivate în nord și estul RDN. 

Cu toate acestea, unitățile de procesare sunt în mare parte subdezvoltate. Deși RDN produce mai mult 
de 41% sucuri de fructe și legume și cca. 62% din fructele și legumele conservate, ponderile nominale 
sunt destul de marginale. În 2016, au fost produse aproximativ 20,5 mil. litri de sucuri de fructe și 
legume (după cum sa menționat mai sus, acest volum a crescut de la circa 7 mln. litri în 2015, în principal 



Strategy and Action Plan in the field of Regional 
Specialization in Moldova, Region North 
 

 

57 

datorită funcționării complete a noii fabrici de sucuri din Edineț) și circa 10,3 mil. kg de fructe și legume 
conservate. Pe de altă parte, doar în cazul merelor, producția anuală în RDN a depășit 112 mln.kg și 
producția totală de fructe și legume au depășit 225 mln.kg. În RDN. Cea mai mare parte a fructelor 
produse este, prin urmare, vândută ca producție primară12.  

De asemenea, trebuie remarcat faptul că producția de fructe în RDN fluctuează semnificativ. Acest lucru 
se datorează în parte condițiilor climatice individuale în diferiți ani, însă aceasta nu este singura 
explicație. În toate regiunile s-a înregistrat o scădere a suprafeței totale de livezi de mere. Potrivit 
reprezentanților administrațiilor locale, acest lucru nu este totuși un semn de slăbire a producției de 
fructe, mai ales de mere. Dimpotrivă, în regiunile cu producție tradițională de fructe (în special mere), 
reprezentanții locali înregistrează o creștere semnificativă a înființării de livezi noi (sursa informațiilor 
este un număr din ce în ce mai mare de solicitări de înființare a unor livezi noi adresate administrațiilor 
locale). Explicația unei scăderi a suprafeței globale a livezilor, în special a livezilor de meri este, cel puțin 
parțial, faptul că, în special, producătorii mijlocii și mari au reînnoit livezile vechi - dezrădăcindu-le astfel 
pe cele vechi și înființând noi și moderne. Aceasta a fost și observația echipei consultantului în timpul 
vizitei în regiuni din nordul țării - au fost observate un număr semnificativ de livezi moderne noi, care 
pot fi operate mai intens și producția poate atinge o eficiență mai mare, un număr considerabil de 
acestea au apărut recent și, prin urmare, nu vor da roade de mai mulți ani. Mai mult, s-a observat o 
creștere semnificativă a diversificării în regiune. Întrucât, în urmă cu aproximativ 10 ani, producția de 
mere reprezenta aproximativ 98% din producția de fructe din regiune (pe baza randamentelor 
generale), cota sa a scăzut la aproximativ 89,5% în 2016. În special creșterea prunelor a înregistrat un 
impuls ridicat, cu o producție globală de circa 760% între 2007 și 2016. 

În plus, așa cum s-a arătat mai sus, eficiența fructelor în creștere de asemenea a crescut semnificativ - 
randamentul mediu cu merele pe hectar aproape s-a dublat între 2007 și 2016, cu prunele numărul a 
crescut de aproape nouă ori (o dezvoltare similară a fost înregistrată și de alte fructe, cu excepția 
cireșelor, a căror eficiență a fost doar dublată). 

Cu alte cuvinte, creșterea fructelor are un impuls pozitiv semnificativ în regiune. În ciuda fluctuațiilor 
semnificative ale producției, se poate aștepta ca randamentele generale ale fructelor să crească în 
continuare.  

Cu toate acestea, lipsa capacităților de prelucrare (chiar și cele mai de bază, cum ar fi depozitarea la 
rece) reprezintă o limitare semnificativă a dezvoltării acestui sector și poate suprima dinamica pozitivă. 
De recent, agricultorii sunt, într-o mare măsură, dependenți de vânzarea producției brute/primare. 
Aceasta este producția cu cea mai mică valoare adăugată; în plus, ea este extrem de dependentă de 
condițiile externe. Deși se observă  o evoluție pozitivă, în ceea ce privește eficiența, aceasta este încă 
foarte scăzută în comparație cu standardele UE. Întrucât randamentele medii actuale pe hectar în RDN 
se situează în jurul valorii de cca. 7-10 tone, valorile medii din țările UE depășesc 30 de tone pe hectar 
și chiar mai mult (50-60 tone) în livezi intensive. Astfel, chiar și în ciuda costurilor forței de muncă 
semnificativ mai reduse în Moldova comparativ cu UE, producția de fructe este, în ansamblu și în 
condiții normale, necompetitivă cu producția din UE13. Acest lucru este ilustrat de câțiva producători 
din Moldova în cazul prunelor: în 2017, fermierii din RDN au reușit în cele din urmă să vândă o parte din 

                                                      
12 Această observație este, totuși, adevărată nu numai pentru RDN, ci pentru întreaga RM și poate fi demonstrată prin faptul 

că, în 2016, peste 155 mln. kg de fructe și nuci au fost exportate, însă cu fructe și legume prelucrate (!), exporturile ajungând 

la doar 41 mln. kg. 

13 Bineînțeles, există excepție de la această regulă, că unii producători din Moldova sunt suficient de eficienți pentru a 

exporta pe piețele UE, totuși aceasta este mai degrabă o excepție și, în condițiile recente, nu poate fi escaladată la un nivel 

mai înalt. 
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producția de prune în UE (chiar și în Republica Cehă), dar, totuși, aceasta s-a datorat recoltei proaste 
de prune în UE cauzată de înghețul de primăvară care a distrus-o. Dacă recolta în UE este suficientă, 
agricultorii din Moldova nu își pot vinde prunele în UE în volume semnificative.  

Producția moldovenească este competitivă pe piețele estice (post-sovietice)14. Cu toate acestea, în 
acest caz piața este foarte instabilă și supusă influențelor politice.  

Soluția la această problemă (ignorând necesitatea creșterii eficienței producției, un proces extrem de 
lung la livezi) adaugă valoare producției pe piața internă și exportului de produse cu o valoare adăugată 
mai mare, astfel cum dezvoltarea de capacități de prelucrare. În primul rând, cu prelucrarea, avantajul 
competitiv al producției moldovenești (cel mai important, costul redus al forței de muncă) își poate 
demonstra potențialul și poate crește competitivitatea producției moldovenești în sectorul fructelor. 

Un alt mod (dar mai degrabă complementar) de creștere a competitivității producției de fructe (mere) 
în RDN ar fi să se bazeze pe calitatea producției. Există o piață semnificativă în UE care preferă prețului 
calitatea în cazul produselor agricole primare. Cu toate acestea, dacă producătorii de fructe (măr) ar 
exploata acest potențial, este esențială o dovadă clară a calității ridicate a producției. Anume, singura 
modalitate de a profita de calitatea superioară pe piața UE (astfel cum se obține un preț mai ridicat pe 
producție datorită calității sale) este producția organică certificată (bio mere). 

 

Industria lactatelor 

După cum s-a arătat mai sus, contrar sectorului fructelor, sectorul produselor lactate din RDN nu suferă 
de insuficiențe în capacitățile de prelucrare. Dimpotrivă, capacitățile procesatorilor de lapte existenți 
nu sunt pe deplin utilizate datorită lipsei producției de lapte. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că dezvoltarea generală nu este una pozitivă. Producția de lapte 
în RDN se confruntă mai degrabă cu un declin și pentru prima dată în ultimii ani producția de lapte a 
înregistrat o tendință pozitivă - tendința similară din întreaga Moldovă. În plus, numărul de vaci de lapte 
și de bovine în general este în scădere constantă, cu ritm și mai rapid decât în țară. Studiul sectorului 
laptelui în RDN, elaborat de ProCoRe și HEKS, evidențiază următoarele motive pentru scăderea 
numărului de bovine și vaci de muls: 

 Gospodăriile țărănești dispun de terenuri mici, care nu permit înființarea de ferme de vite cu 
tehnologii foarte productive și intensive pentru producția de lapte de vacă; 

 Crescătorii de bovine nu au investiții majore de capital pentru înființarea de noi ferme cu 
tehnologii (performanțe) intense de producție; 

 Reducerea considerabilă a suprafețelor de culturi furajere și de producție furajeră necesare 
pentru atingerea potențialului productiv al laptelui; 

 Secetele repetate în ultimele decenii, care creează impedimente pentru a asigura o hrană 
suficientă; 

 Starea degradată și zonele limitate ale pășunilor naturale (pajiștile satului) reprezintă un 
impediment major; 

 Diminuarea potențialului genetic pentru rasele de bovine aprobate pentru producția de lapte 
în țară; 

 Reducerea numărului de bovine; 

 Costurile de producție a laptelui se situează la limita rentabilității. 

                                                      
14 Conform datelor agregate de Serviciul Agricol Extern USDA, în Rusia randamentul mediu de mere pe hectar a fost de 

aproximativ 7 tone în 2013. 



Strategy and Action Plan in the field of Regional 
Specialization in Moldova, Region North 
 

 

59 

 

Într-o anumită măsură, scăderea numărului total de vaci nu trebuie percepută decât ca o tendință 
negativă. Este, de asemenea, un semn de consolidare a sectorului. Modul de proprietate predominant 
în sectorul bovine / zilnic în RDN tot sunt încă gospodăriile care dețin un număr mic de vaci, care 
utilizează lapte pentru consum propriu și vinde surplusuri în centrele de colectare a laptelui muls15  
(aproximativ 96% din vacile din Moldova sunt deținute de acești mici fermieri). Cu toate acestea, datele 
sugerează că exact acest mod de proprietate este în scădere rapidă. Producția de lapte este 
neprofitabilă pentru majoritatea fermierilor mici datorită costurilor ridicate de producție a materiei 
prime și costurilor de prelucrare. Mai este o problemă demografică: numărul mic de vaci este adesea 
deținut de oameni vârstnici din mediul rural, ale căror copii nu mai trăiesc în sate sau nu au intenția de 
a continua creșterea bovinelor16. Cu toate acestea, creșterea vacilor și prelucrarea laptelui este în 
continuare pentru majoritatea gospodăriilor una dintre cele mai importante surse de hrană și venit. Pe 
de altă parte, crește numărul producătorilor de lapte mai mari care au atins pragul critic al profitabilității 
(datorită numărului de bovine, disponibilității capitalului pentru investiții etc.). Această evoluție poate 
fi observată și în datele statistice prezentate mai sus: întrucât numărul de vaci mulgătoare scade 
constant, volumul producției de lapte a crescut cu mai mulți ani în urmă. Acest lucru sugerează că 
eficiența producției de lapte crește încet - și numai producătorii mai mari pot obține o eficiență mai 
mare. 

Eficiența producției este cheia principală a profitabilității. Cele de mai jos sunt motivele pentru o 
eficiență scăzută: 

 Creșterea raselor tradiționale (Balata cu negru, Roșie de stepă pentru lapte) cu lactație mult 
mai mică decât rasele care sunt răspândite în UE. Producția medie în regiune este de 3100 kg 
lapte pe perioadă de lactație și o vaca, în timp ce în UE valorile depășesc 10000 kg. 

 Calitatea inferioară a materialului genetic utilizat pentru insemânțare - influențează nu numai 
productivitatea vacilor (rase cu lactație mai mică, v. mai sus), dar produce și o cota mai mică a 
femelelor (raportul masculilor și femelelor este de 50:50, întrucât, cu un material genetic de 
calitate superioară, raportul dintre femelele născute poate fi mai mare de 90%). 

 Nivelul scăzut de cunoștințe în domeniul creșterii animalelor deținut de - în cea mai mare 
parte ei mențin bovine conform metodelor vechi, învățate de bunicii lor. Aceste probleme 
implică o cunoaștere scăzută a importanței condițiilor de igienă pentru lactație, calitatea 
furajelor și a echilibrului lor individual, îngrijirea veterinară, îngrijirea generală a animalelor 
(cum ar fi, de exemplu, necesitatea de a trata în mod regulat copitele lor) etc. Toate aceste 
gestionări greșite reduc în mod semnificativ productivitatea animalelor. 

 Accesul dificil la furajele de calitate - furajele de calitate sunt costisitoare pentru majoritatea 
fermierilor, iar fermierii mici nu dispun de terenuri suficient de mari pentru a-și crește propriile 
nutrețuri. 

În plus, există o legătură clară între calitatea laptelui și prețul pe care producătorii îl pot atinge. 
Producătorii de lapte susțin că problema cheie a laptelui produs în RDN este calitatea scăzută a laptelui 
colectat de către centrele de colectare a laptelui. Prin urmare, prețul oferit trebuie să reflecte această 
problemă. Calitatea scăzută a laptelui este cauzată, în principal, de erorile de gestionare a efectivelor 
(rezultând nu numai productivitatea mai scăzută, ci și cea mai mică pondere de grăsimi), tratamentul 

                                                      
15 Ei folosesc lapte în proporție de 13-15% p-u consum propriu, iar 35-40% sunt procesate în condiții de casă, iar restul de 

35-52% sunt livrate centrelor de colectare a laptelui p-u prelucrare și pe piețele deschise în orașe și zone rurale . 

16 80% din animale sunt îngrijite de persoane vârstnice, iar multe dintre ele se îndepărtează de această activitate datorită 

lipsei forței fizice și datorită diminuării numărului populației rurale. 



Strategy and Action Plan in the field of Regional 
Specialization in Moldova, Region North 
 

 

60 

veterinar necorespunzător (care poate duce la prezența substanțelor nocive în lapte ), gestionarea 
incorectă a laptelui produs (în special lipsa răcirii care duce la stricarea laptelui) și, nu în ultimul rând, 
comportamentul fraudulos al agricultorilor, care uneori diluează laptele cu apă pentru a-și crește 
cantitatea și, astfel, rentabilitatea la prețuri scăzute. 

În concluzie, acestea sunt motivele pentru producția scăzută de lapte în RDN: 

 Lipsa cunoștințelor și a gradului de conștientizare în ceea ce privește creșterea și 
gestionarea animalelor din partea agricultorilor – ceea ce duce la o rentabilitate redusă. 

 Creșterea ineficientă rezultând în animale cu profitabilitate redusă (deși materialul 
genetic de calitate superioară este accesibil din străinătate, cu toate acestea, este semnificativ 
mai scump și agricultorii nu văd valoarea economică a unei astfel de investiții) 

 Structură nefavorabilă a producătorilor de lapte cu cote reduse între producători mici și 
mari 

 Incapacitatea de a acumula capital pentru investiții în condițiile în care trăiesc 
animalele, precum și mecanizarea. 

 Accesibilitate scăzută a unităților de testare a calității și a serviciilor veterinare de înaltă 
calitate. 

 

Turism 

De la prima rundă a analizei calitative a fost identificată în mod clar importanța sectorului turistic în 
percepția părților interesate locale din regiune, s-au făcut eforturi analitice suplimentare în acest sector. 
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că scopul acestui studiu nu este analiza potențialului 
turismului în întregime. Dimpotrivă, dacă dezvoltarea turismului este aleasă ca una dintre specializările-
cheie ale regiunii, o analiză profundă nu numai a ofertei (care a fost, cel puțin parțial, făcută deja în 
Programul Sectorial Regional pentru Turism), dar și mai mult important trebuie să fie realizată cererea. 
Un astfel de studiu de marketing la nivel regional sau local trebuie să constituie baza oricăror măsuri 
viitoare în sectorul turismului. 

Regiunea Nord are o serie de destinații turistice. Cu toate acestea, față de renumita regiune de sud, 
care este renumită pentru producția de vinuri și spa, destinațiile turistice au un caracter diferit în RDN. 

Mai degrabă, găsim festivaluri tematice, simboluri de ospitalitate, leagănul Moldovei istorice, 
gastronomia și agroturismul. Regiunea Nord are poziția sa, apropierea de frontiera moldo-română și 
frontiera moldo-ucraineană, condiții favorabile dezvoltării turismului transfrontalier și dezvoltării 
turismului intern. Numărul de nopți de cazare pentru turiștii români în Moldova a fost de 57,80417 în 
2016, făcând România cel mai puternic stat pentru venituri potențiale a Republicii Moldova. Pe locul 
doi este Ucraina cu 28759 de șederi peste noapte. Pentru potențial turistic este de asemenea necesar 
să luăm în considerație rețeaua rutieră națională care duce spre centru - Chișinău. Rețeaua de drumuri 
nordică a RDN a fost de 1060 km în 2016. Deși în cazul turismului de tranzit nu este ușor să convingi 
turiștii să se oprească peste noapte, mergând spre destinații turistice. 

 

 

Oferta turistică din regiunea de Nord 

                                                      
17Sursa: BNS 
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Din punctul de vedere al ofertei primare a turiștilor, cele mai importante atracții din RDN sunt Cetatea 
Soroca si o parte din structura istorica a celor 256 de puncte triangulare "Arcul Geodetic Struve". Alte 
atracții turistice majore din nord sunt Peștera Criva din zona Briceni și rezervația naturală Pădurea 
Domnească din Glodeni. De asemenea, turismul religios ar putea fi considerat relevant datorită 
numărului de mănăstiri din RDN. 

Regiunea Nord are un total de 4761 locuri de pat, care este a doua cea mai mare ofertă de locuri-paturi 
din Moldova din punct de vedere al capacității de cazare, după capitala (8936). În consecință, regiunea 
Nord oferă capacități ample de cazare pentru dezvoltarea turismului. Nu există, din păcate, date 
regionale pentru staționarea peste noapte. Trebuie remarcat că, în cazul Crivei, numărul paturilor 
disponibile în întreaga zonă Briceni este de numai 91, deci există vizite de o zi. Regiunea Nord este o 
atracție tipică pentru agricultură. După scăderea treptată a numărului de turiști în întreaga Moldovă în 
pensiile agroturistice de la 49 486 (2009) la 24 690 (2015), în anul următor numărul de sejururi a crescut 
la 35 306 în acest segment specific. Proporția turiștilor străini este o minoritate, fiind doar de 6 536 de 
staționări peste noapte, ceea ce reprezintă un declin dramatic în comparație cu cel mai puternic an 
2013 (15 380 de nopți de cazare pentru turiștii străini). Dezvoltarea generală pozitivă a segmentului 
agroturism poate fi utilizată în oferta de Nord. 

În plus față de destinațiile turistice, în RDN trebuie să menționăm și personalități importante legate de 
această regiune și, din punct de vedere al turismului, despre potențialul turistic. Lingvistul Eugenio 
Coseriu, regizorul de film Emil Loteanu și filmul său de succes "Lăutarii" din 1971, despre muzicienii 
moldoveni, și poetul Grigore Vieru, și scriitorul Constantin Stere. 

Cererea18 

Majoritatea turiștilor din regiunea de Nord sosesc pe o zi (45%). Cu toate acestea, cel de-al doilea cel 
mai mare grup (30%) este format din turiștii care au șapte sau mai multe nopți (deși, în mare parte 
vizitează familii și prieteni). Atunci când petrec noaptea în regiune, vor profita la maxim de cazare cu 
prietenii (44%), care este cel mai puternic tip de cazare comparativ cu cazare la hotel (4%). Regiunea 
pornește de la 47% cu familii și prieteni (33%), majoritatea oferind și sugestii de călătorie. Principalul 
motiv pentru a vizita regiunea sunt cumpărăturile (37%), vizitarea prietenilor și rudelor (25%). 

O vizită la evenimentele culturale este un motiv de vizite pentru 12%. Sursa de inspirație pentru vreo 
călătorie este, doar după recomandarea prietenilor, (21%) internetul. Pe internet recomandările 
prietenilor iarăși joacă un rol semnificativ - în special pe Facebook (67%). Turiștii din regiune cheltuiesc 
cel mai mult (33%) între 501 - 1000 lei/z / persoană, cu o rată de 1001 - 2000 lei/ zi/pers. (33%). 

                                                      
18 Sursa: Sondaj primar, 22-26 ianuarie 2018, Bălți, Moldova   
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3 PARTEA STRATEGICĂ 

3.1 JUSTIFICARE ȘI RAȚIONAMENT 

Pe baza activităților analitice și a sintezei acestora s-a făcut o alegere strategică cu privire la ceea ce ar 
trebui să fie ținta specializării regionale în RDN. 

3.1.1  Trebuie aplicate două concepte strategice de bază 

În general, putem distinge două concepte de bază ale dezvoltării strategice ale regiunii. Primul este 
centric sau bazat pe un singur pol, unde sprijinul strategic este concentrat într-un punct fierbinte al 
dezvoltării regionale, iar regiunile conectate sunt legate în special de legăturile bilaterale / relațiile 
dintre "nucleul" și regiunile adiacente din întreaga regiune. Locurile/regiunile conectate profită, în 
principal, din dezvoltarea de succes a nucleului. Începutul unei astfel de structuri poate fi observat mai 
ales în sectorul auto din regiunea de Nord. Uneori, sprijinul pentru turism este concentrat într-un punct 
fierbinte din cauza resurselor naturale și a atractivității locale din care beneficiază și împrejurimile 
(regiunile conectate). Legăturile multilaterale sunt subdezvoltate într-un astfel de concept, deoarece 
nu există nici un motiv special pentru aceasta (v. imaginea următoare): 

 

 

 

Avantajul conceptului unui singur pol este managementul foarte eficient al suportului; dezavantajul său 
este sprijinul neechilibrat în subregiuni, care uneori duce la încălcarea păcii sociale în regiune în 
ansamblu. 

 

Al doilea concept este multipolar, în care sprijinul strategic este direcționat către diferiți poli de 
dezvoltare economică într-un mod relativ comparabil, iar legăturile sunt mai degrabă multilaterale, fără 
un nucleu clar definit. Exemplul excelent al conceptului de multipolaritate răspândit pe întreg teritoriu 
al regiunii de nord este definitiv agricultura și subsectoarele acesteia, în special producția / prelucrarea 
fructelor și legumelor (v. imaginea următoare): 
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Avantajul conceptului multipolar este menținerea păcii sociale prin reguli echitabile care sunt aceleași 

pentru toate părțile regiunii și o dezvoltare destul de echilibrată a întregii regiuni. Ca punct slab al unui 

astfel de concept este uneori subliniat faptul că necesită o structură economică destul de omogenă, 

care nu este întotdeauna asigurată în regiune ca un întreg. Oricum, în cadrul discuției inițiale între 

Consultant și ADR Nord, s-a convenit că ambele concepte pot fi aplicate pentru strategiile de 

specializare, dacă este necesar. Mai jos, în text, arătăm că merită să folosim două concepte în regiunea 

Nord. 

 

3.1.2  Specializarea regională și justificarea acesteia 

Pe baza analizelor preliminare au fost identificate o serie de sectoare strategice potențiale. Aceste 
sectoare au fost analizate în profunzime pentru a identifica potențialul lor viitor, precum și pentru a 
evalua puterea acestor sectoare și potențialul lor "reprezentativ". 

În cadrul acestor analize calitative și cantitative aprofundate, s-au eliminat o serie de sectoare: 

 Industria auto. Acest sector are un potențial viitor semnificativ pentru dezvoltarea economiei 
RDN, însă potențialul său de a fi un sector central și o "vitrină" a regiunii în ansamblu este 
limitat. În primul rând, potențialul economic al sectorului trebuie încă să fie văzut. În prezent, 
puterea industriei auto este construită de facto în jurul unei unități de producție, care este una 
semnificativă și oferă un număr mare de locuri de muncă în regiune, însă până în prezent nu 
există nicio garanție că efectul prelungit de așteptare în economia locală / regională se va 
materializa în RDN. Fabrica (DMA) nu se încadrează în categoria producției cu valoare 
adăugată mare, dimpotrivă, valoarea adăugată este foarte scăzută. De fapt, instalația de facto 
alcătuiește numai contribuții ce sunt importate din străinătate, iar producțiile sunt exportate 
direct către clienții DMA din alte părți ale UE. Până în prezent, nu există loc pentru implicarea 
furnizorilor locali în lanțul de producție, iar întreprinderile locale beneficiază numai în servicii 
sau indirect. Nu în ultimul rând, rezultatul producției auto în Bălți nu este ceva specific și 
memorabil - ar fi dificil să se construiască o specializare regională în jurul unui lucru atât de 
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intangibil și utilitar ca și cablajul. Nu în ultimul rând, acest potențial, până acum izolat la Bălți, 
nu se răspândește în restul regiunii (cu excepția locurilor de muncă). 

 Industria TIC. În cazul TIC, materializarea reală a acestui potențial este chiar mai scăzută decât 
în cazul industriei auto. Este, fără îndoială, cea mai importantă abordare strategică a acestui 
potențial în dezvoltarea regională și punerea în aplicare a unor politici sistematice și bine 
gândite pentru dezvoltarea sa (cum ar fi o strategie consecventă de inovare). Cu toate acestea, 
în acest moment, industria TIC nu este decât un viitor potențial al regiunii și nu ar fi corect să o 
subliniez ca pe o specificație regională și o "vitrină" a regiunii. 

 Industria textilă. Cu industria textilă situația este complet diferită. Acesta este un sector 
tradițional din regiune care a angajat un număr mare de populație și a fost reprezentat de 
mărci recunoscute în întreaga țară și în străinătate. Astăzi, sectorul este încă semnificativ, 
totuși structura sa s-a schimbat considerabil. Fabricile de textile din regiune produce doar o 
fracțiune din volumul lor din trecut (precum și în ceea ce privește numărul de angajați) și, mai 
important, produc produse cu valoare adăugată scăzută - produse care nu pot fi identificate cu 
regiunea și care ar putea, de fapt, să fie produse oriunde în lume. Industria textilă nu mai este 
asociată cu mărci puternice, ci oferă aproape exclusiv numai servicii contractuale 
producătorilor străini. Articolele de îmbrăcăminte produse în fabricile RDN nu sunt proiectate 
în RDN, nici nu sunt introduse pe piață de aceste companii. Sectorul prezintă, de asemenea, o 
volatilitate semnificativă - ceea ce este logic datorită valorii adăugate scăzute și bazei 
contractuale a producției. Se poate chiar aștepta ca creșterea nivelului de trai al populației din 
regiune să aibă un impact negativ asupra industriei textile locale - dacă costul forței de muncă 
în regiune va avea tendință de creștere (ceea ce este o evoluție dorită), contractorii străini își 
vor transfera contractele lor către părți ale lumii cu costuri mai mici. 
 

Pe baza analizelor realizate, următoarele 3 sub-segmente sunt recomandate ca subiecte pentru 
strategiile de specializare și justificăm selectarea așa cum se arată în tabelul următor. Mai multe aspecte 
au fost luate în considerare la acest proces de selecție: 

 Relevanța și specificitatea sectorului în context național 

 Contribuția sectorului la economia regională (se poate identifica o serie de sectoare de nișă în 
care RDN domină la nivel național, de exemplu producția de fructe de pădure, însă contribuția 
acestora la economia locală este marginală și astfel sectoarele sunt nesemnificative, deși 
specifice) 

 Recunoașterea sectorului și asocierea acestuia cu RDN 

 "Tangibilitatea" producției - un produs care poate fi identificat în mod clar (spre deosebire, de 
exemplu, de serviciile comerciale) care pot fi ușor descrise și pot fi utilizate în prezentarea 
regiunii. 

 Evaluarea pozitivă a potențialului viitor al sectorului. 

 Relevanța sectorului în regiune, ca ansamblu sau cel puțin o parte mai mare a regiunii 
(sectoare relevante, cu toate acestea, izolate într-o singură locație cu expansiune redusă sau 
inexistentă în economia regională și regiunea mai largă nu au fost selectate) 

 

 

 

 



Strategy and Action Plan in the field of Regional 
Specialization in Moldova, Region North 
 

 

65 

Nr. 
spec. 

 
Specializare 

 
Justificare 

1 Producerea și prelucrarea 
fructelor, cel mai important 
merele 

RDN este cel mai mare producător de fructe și produse din 
fructe în Moldova. De fapt, se identifică adesea o distincție în 
agricultură / fructe, în care părțile centrale și de sud ale 
Moldovei sunt descrise drept "vii" și nord, dimpotrivă, ca 
"livadă" a țării.  

Analizele datelor arată în mod clar că producția de fructe și, 
chiar mai important, mere este dominantă în regiune - RDN 
produce ca. 75% din merele din Moldova și, de asemenea, 
industria asociată cu prelucrarea fructelor și legumelor este 
prezentă în mod dominant în RDN - deși încă slabă. Acest 
rezultat al analizei datelor este susținut de analize și observații 
calitative. Producția de fructe, mai ales mere și prune, 
înregistrează un impuls în regiune, iar producția de fructe este 
considerată în mare măsură drept avantaj competitiv principal 
al regiunii. 

În plus, mărul este un subiect universal recunoscut și ușor de 
înțeles pentru o marcă, oferind o oportunitate de a crea un 
brand puternic de produse regionale.  Ministerul Agriculturii 
din Moldova a lansat inițiative de promovare a producției de 
măr în Moldova în general și a înființat "Mărul din Moldova" 
ca marcă de facto. Prin urmare, specializarea regională în RDN 
în acest sector poate fi simplificată cu ușurință prin inițiative 
naționale (v. de ex.: https://tinyurl.com/y8k8cba2 , 
http://madein.md sau https://youtu.be/iZi- lMJyAKI ). 

Cu toate acestea, trebuie remarcat și faptul că lanțul valoric 
local este ineficient, iar capacitățile acestuia sunt în mare 
parte insuficiente (pentru detalii, v. mai sus). Ca rezultat, cea 
mai mare parte a recoltei este fie consumată direct, vândută 
pe piața locală, fie vândută ca producție brută către 
comercianții angro  -  iar prima valoare este adăugată 
producției are loc în afara RDN. Aceasta reprezintă o 
provocare strategică de creștere a capacității de a adăuga 
valoare producției brute în interiorul RDN - obținând astfel 
venituri mai mari atât pentru economia regională, cât și pentru 
agricultorii individuali. 

2 Producția de lapte și 
industria laptelui, bovine. 

Industria lactatelor în RDN reprezintă cca. 70% din producția 
națională totală din acest sector. În mod corespunzător, RDN 
este responsabilă pentru aproximativ jumătate din producția 
națională de lapte. Dominanța acestui sector în RDN poate fi 
ilustrată și de faptul că 550 din 609 de centre de colectare a 
laptelui din Moldova se află în RDN. 
Contrar sectorului fructelor, infrastructura de prelucrare a 
produselor lactate din RDN este bine dezvoltată. În regiune 

https://tinyurl.com/y8k8cba2
http://madein.md/
https://youtu.be/iZi-lMJyAKI
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există 5 producători mari și 3 producători medii de produse 
lactate. Unele dintre acestea sunt deținute de investitori 
străini și, în general, prelucrătorii de produse lactate 
investesc în modernizarea capacităților lor. 
Cu toate acestea, dezvoltarea în continuare a sectorului este 
limitată de producția insuficientă de lapte și de calitatea 
scăzută - în special în cazul producătorilor mici. Prin urmare, 
dacă sectorul urmează să fie dezvoltat în continuare în 
pivotul economiei regionale și al "vitrinei regiunii", este 
necesară facilitarea și încurajarea creșterii eficienței 
producției și a raționalizării structurii producției de lapte. 
Aceasta include, în special, sprijinirea creșterii cunoștințelor 
agricultorilor și asocierea acestora în cooperative de 
producție care să permită investiții și raționalizarea 
producției. 
Pentru a accentua concentrarea strategică, consultantul 
recomandă să se concentreze în primul rând asupra 
sectorului laptelui și să se pună mai puțin accentul pe alte 
aspecte ale creșterii și prelucrării bovinelor - piele, lână etc. 
Acestea ar trebui, bineînțeles, să fie sprijinite în continuare în 
dezvoltarea regională , totuși, accentuarea lor la nivelul 
specializării regionale mai degrabă ar diminua, în opinia 
noastră, accentul pus pe un produs / sector specific, tangibil 
și tipic pentru regiune. 

3 Dezvoltare rurală 
inteligentă 

Feedbackul oferit de o varietate de actori interesați din 
regiune sugerează că acești actori consideră că turismul 
reprezintă un potențial puternic pentru dezvoltarea regiunii 
lor. Pe această bază a fost elaborată o scurtă analiză 
suplimentară, însă trebuie remarcat faptul că ar trebui 
efectuate studii aprofundate pentru a delimita în mod clar 
potențialul turismului în RDN. ADR a depus eforturi 
semnificative în analiza ofertei de turism din regiune, analiza 
fiind furnizată în Programul sectorial regional pentru turism.  
However, the demand side is virtually uncharted. The 
Consultant has implemented a brief survey within this study, 
however, deeper analysis is necessary. Cu toate acestea, 
partea cererii este practic nestructurată. Consultantul a 
implementat un scurt sondaj în cadrul acestui studiu, însă este 
necesară o analiză mai aprofundată. Astfel, această analiză 
sugerează că inițiativele de dimensiuni mai mici sunt 
formulate și susținute în acest sens, și anume pentru a testa 
abordarea într-o regiune pilot. Pe această bază, se poate 
identifica și dezvolta o gamă completă a potențialului turistic. 
În implementarea acestei abordări, ar trebui să se pună 
accentul pe patrimoniul istoric, tradițiile și bucătăria tipică 
regiunii, precum și repere turistice tipice, cum ar fi cetatea 
Soroca. 
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3.2 DESCOMPUNEREA TEMELOR STRATEGICE, OBIECTIVELOR, MĂSURILOR 
 

Scopul acestui studiu nu este doar de a consilia cu privire la specializările ca atare, dar și de a sugera 
modul în care aceste specializări (sau potențiale) ar putea fi dezvoltate în continuare. În acest scop, 
sugerăm următoarea structură a părții strategice: 

În primul rând, specializările propuse sunt dezvoltate în obiective strategice. Obiectivele strategice 
formulează direcția de bază pentru dezvoltarea unei specializări. Specializarea ca atare formulează doar 
ceea ce este specific în RDN și ar putea fi văzut ca bază pentru specializările viitoare. Obiectivele 
strategice merg cu un pas mai departe. Ele formulează viziunea de dezvoltare a sectoarelor alese. 
Viziunea este baza oricărei strategii și îi formulează direcția. 

În al doilea rând, obiectivele strategice sunt descompuse în măsuri. Măsurile elaborate cu privire la 
obiectivele strategice și formularea implicațiilor viziunii asupra activităților părților interesate din 
regiune - ce ar trebui să se facă, în general, pentru a atinge viziunea. Formularea măsurilor este bazată 
pe analiză. Aceasta reflectă potențialul identificat, precum și (chiar mai important) limitele observate și 
formulează astfel strategii de consolidare a potențialului și de depășire a barierelor sau limitărilor 
dezvoltării. 
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Nr. 

spec. 

 
Temă strategică /Obiectiv  

 
Măsuri 

 
Justificare 

1 De a aduce valoare materiei prime 
(fructe / legume) produse local, de a 
face lanțul valoric local mai eficient, 
de a crește exportul și de a dezvolta 
producția brută de calitate ridicată și 
certificată. 

1.1 Sprijin pentru adăugarea de valoare, 
subliniind capacitățile/unitățile de procesare 

Analiza a arătat în mod clar că deficitul cheie din sectorul fructelor este lipsa de 
capacități de prelucrare, regiunea are o capacitate foarte limitată de a produce 
bunuri cu o valoare adăugată mai mare. De fapt, producătorii trebuie să se bazeze 
pe vânzarea producției brute, ceea ce indică instabilități semnificative (datorită 
schimbărilor climatice și influențelor politice ), precum și competitivității 
problematice în context european datorită eficienței scăzute a producției. 
Adăugarea de valori în regiune depășește aceste bariere și va da naștere la 
dezvoltarea ulterioară a acestui sector (care arată deja dinamică pozitivă). 

1.2 Organizarea și gestionarea lanțului valoric în 
fructe 

Măsura este interconectată cu 1.1. Întrucât 1.1 se axează pe dezvoltarea 
infrastructurii, măsura 1.2 subliniază elementul soft al dezvoltării lanțurilor de valori 
- cooperarea strânsă a tuturor părților interesate relevante, dezvoltarea 
competențelor relevante și, în general, o abordare sistematică a dezvoltării 
întregului lanț valoric. 

1.3 Facilitarea marketingului sistematic, crearea 
unui brand 

Dacă fructele și produsele din fructe (mai precis merele) trebuie să devină una 
dintre elementele fundamentale ale "identității" economiei regionale atât în 
exterior, cât și pe plan intern, trebuie făcut un efort direct în marketing și branding. 

 

1.4 Dezvoltarea calității certificate a producției Elementul calitativ al producției de fructe în RDN poate fi dezvoltat și comercializat. 
Există o piață semnificativă internă pentru produsele agricole de calitate, precum și - 
chiar mai important - în UE, cu toate acestea, certificarea ecologică/organică este o 
condiție pentru dezvoltarea acestui potențial. Pe de altă parte, spre deosebire de 
alte piețe, transformarea producției în ecologică în Moldova ar avea un efect mai 
mic asupra productivității unei livezi de fructe datorită intensificării scăzute a 
producției. Cu alte cuvinte, în producția ecologică, dezavantajul eficienței reduse a 
producției de fructe în RDN poate fi eliminat și, prin urmare, se poate profita de 
întregul potențial al costurilor reduse ale forței de muncă - cu condiția identificării și 
dezvoltării unei piețe în care această producție să fie promovată eficient . 

2 Creșterea autosuficienței producției 
de lapte prin creșterea eficienței 

2.1 Sprijin pentru cunoștințe și calitatea 
crescătorilor de vite 

Problema esențială a dezvoltării sectorului produselor lactate, identificată mai sus, 
este deficiența ofertei regionale de lapte și a calității scăzute a laptelui furnizat de 
producătorii mici (în consecință, prețul acestui lapte este scăzut, ceea ce are un 
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producătorilor de lapte și a calității 
laptelui produs 

impact negativ asupra calității laptelui livrat). În consecință, dezvoltarea sectorului 
necesită creșterea productivității și a calității laptelui prin creșterea cunoștințelor 
fermierilor, creșterea gradului de conștientizare a gestionării moderne a zootehniei 
și a bovinelor și, nu în ultimul rând, crearea unor mase critice de producție necesare 
pentru obținerea unor intrări de calitate superioară precum și investiții în 
modernizare - prin mijloace de asociere. 

2.2 Dezvoltarea unui lanț valoric stabil, 
care să includă infrastructura lipsă 

Deși există o infrastructură cheie de prelucrare, lipsesc elementele importante ale 
infrastructurii auxiliare pentru creșterea calității producției. Prin urmare, este 
necesar să analizăm în mod corespunzător elementele care lipsesc, să căutăm 
modalități prin care aceste goluri ar putea fi completate și căutate mijloace cum să 
fie implementate soluții adecvate. 

2.4 Facilitarea marketingului sistematic, 
stabilirea unui brand de lapte 

În mod similar cu punctul 1.3, trebuie depuse eforturi direcționate spre vizibilitatea 
produsului și identificarea sa cu regiunea. Ambele măsuri vor fi implementate 
împreună în efortul de a stimula produsele cheie care ar trebui să reprezinte 
regiunea. 

3 De a dezvolta o activitate pilot / 
destinație turistică în regiune 

3.1 Dezvoltarea patrimoniului rural 
tradițional și cultural unic 

Valoarea adăugată și baza potențialului de atracție al regiunii este patrimoniul rural 
și cultural .Prin urmare, dezvoltarea acestui potențial trebuie să constituie baza 
oricărei activități în acest sens. 

3.2 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii 
adecvate în zonele rurale 

Lipsa infrastructurii turistice de bază în regiune este o limitare crucială pentru 
dezvoltarea potențialului său de turism. Deși există o capacitate semnificativă de 
cazare în regiune, aceasta este concentrată în cea mai mare parte în orașul Bălți și în 
zonele rurale această infrastructură este foarte redusă și îi lipsește o calitate 
suficientă19. Prin urmare, trebuiesc implementate activități direcționate pentru a 
facilita stabilirea elementelor considerate cele mai importante, pe baza unei analize 
profunde. 

3.3 Crearea brandului de turism (local) Eforturi sistematice de a creaa o destinație turistică pilot trebuie să fie organizate în 
jurul brandului local cu o acoperire cuprinzătoare și eforturi și va oferi linii de 
ghidare pentru părțile interesate implicate. 

 

                                                      
19 Această concluzie este, de asemenea, confirmată parțial de propriul nostru chestionar, în care doar 4% dintre vizitatori au răspuns că stau peste noapte în hotel, în timp ce 

majoritatea vizitatorilor stau cu familia sau prietenii 



Strategy and Action Plan in the field of Regional 
Specialization in Moldova, Region North 
 

 

70 

4 PLANUL DE ACȚIUNI 

4.1 Acțiuni spre implementare în vederea dezvoltării specializărilor regionale 

Rolul ADR în implementarea acestei strategii este crucial, totuși rolul și acțiunile sale trebuie să fie clar 
identificate și concentrate strategic. Această condiție este amplificată de faptul că cea mai mare parte 
a strategiei urmărește dezvoltarea sectorului privat. Activitatea și eficacitatea ADR, ca instituție publică, 
sunt în mod firesc limitate în acest domeniu. Prin urmare, cu atât mai urgent este să se identifice exact 
ce poate face un organ public responsabil pentru facilitarea generală a dezvoltării regionale pentru a 
stimula dezvoltarea specializării regionale care se bazează pe economie privată. Acesta este scopul 
acestui plan de acțiuni. 

Pentru a pregăti un plan de acțiuni care nu este maximalist (și, astfel, surprinzător pentru instituția 
publică prin complexitatea sa, precum și prin cerințele privind resursele financiare și umane), dar mai 
degrabă adaptabil la situația actuală a capacităților ADR, au fost dezvoltate trei scenarii. Acestea nu 
sunt totuși trei scenarii izolate, ci mai degrabă unele incrementale. Scenariul de bază include activități 
cheie care pot fi implementate cu o resursă limitată, una intermediară adaugă un set nou de activități 
pe deasupra scenariului de bază și scenariul avansat încoronează aceste realizări prin cele mai exigente 
activități. Scenariile sunt următoarele: 

 ADR ca facilitator - se axează pe activități care pot fi implementate cu resurse suplimentare 
limitate în cadrul actual de lucru al ADR. Se axează în principal pe activități care vizează 
organizarea actorilor cheie, activarea acestora, facilitarea comunicării, aducerea actorilor-
cheie și a părților interesate împreună în platforme și activități coordonate, etc. În plus, acest 
scenariu se așteaptă ca ADR să ofer unor actori cheie în regiune un serviciu de sprijin și 
administrare 

 ADR ca promotor proactiv - adaugă noi activități, care vizează în special incubarea proiectelor 
favorabile, atragerea investițiilor direcționate și extinderea generală către surse financiare 
potențiale, eventual, de asemenea, sprijin în implementarea proiectelor. În plus, acest 
scenariu anticipează (pro-)activitatea ADR în domeniul promovării și comercializării produselor 
regionale-cheie care sunt rezultatul specializării regionale. 

 ADR ca partener - reprezintă cea mai avansată formă de implicare a ADR în inițiative în 
conformitate cu această strategie. Aceasta ar implica și implicarea în bugetul proiectelor 
favorabile, cum ar fi elaborarea studiilor de fezabilitate, implicarea (inclusiv financiară) a 
documentației de proiect etc. 

 

Scenariul de bază (ADR ca facilitator) este formulat astfel încât să fie posibil să fie implementat pentru 
ADR în situația actuală. Astfel, punctul de plecare al acestui scenariu sunt capacitățile actuale ale 
agenției și ale partenerilor săi. În acest scop, pentru acest scenariu au fost formulate numai activitățile 
a căror implementare necesită resurse umane ale ADR. În situația actuală, nu este realist să se aștepte 
ca ADR sau partenerii săi să mobilizeze resursele financiare suplimentare proprii pentru a plăti costurile 
externe ale implementării strategiei. În acest scop, în acest scenariu au fost incluse numai activitățile 
care vizează coordonarea, comunicarea, facilitarea platformelor și activitățile analitice de dimensiuni 
reduse. 

În baza analizei calitative și cantitative a resurselor ADR (v. mai jos), consultantul deduce că este realist 
să ne așteptăm ca cca. 0,5 - 1 persoană în ansamblu ar putea fi dedicată implementării activităților 
prevăzute în Planul de acțiuni - împărțit între cei trei angajați ai Departamentului cooperare și atragerea 
de investiții și un angajat al Departamentului de planificare strategică și programare (activități privind 
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analizele, gestionarea proiectelor dedicate, incubarea proiectului și monitorizarea resurselor externe) 
și doi colegi nou angajați din Centrul de informare pentru APL și IMM-uri. Prin urmare, scenariul minim 
calculează max. 2000 persoane/ore și nu se așteaptă la resurse externe pentru contribuția partenerilor 
ADR în rețelele regionale, ONG-uri etc. (cum ar fi ProCoRe în sectorul produselor lactate, a cărei 
finanțare este asigurată din surse diferite). 

Cel de-al doilea scenariu prevede posibilitatea ADR de a mobiliza și de a obține resurse financiare 
externe pentru cel puțin unele activități în conformitate cu această strategie. De fapt, trebuie remarcat 
faptul că anumite părți din activitățile prevăzute pentru sectorul produselor lactate au fost deja 
implementate, cel puțin parțial, ca efect al unui proiect susținut de Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 
Schweiz, implementat de ProCoRe, independent de ADR (cu toate acestea, în strânsă cooperare)20. Atât 
PA, cât și întreaga Strategie ar trebui, cel puțin parțial, să servească drept bază pentru solicitările de 
proiecte și justificările acestora - ar trebui să ghideze eforturile de strângere de fonduri ale ADR în 
domeniul dezvoltării regionale și să furnizeze o listă de activități care ar putea fi în mod direct reflectate 
în solicitări către donatorii relevanți. 

Scenariul maximalist prevede participarea ADR la activitățile complexe și ar necesita o mobilizare a unor 
resurse extinse. De fapt, acest scenariu trebuie dezvoltat în cazul în care se ia o decizie politică de 
promovare a specializării regionale în cadrul strategic al regiunii. 

 

În tabelul de mai jos, scenariile se disting prin culori: 

 ADR ca facilitator este evidențiată în galben 
 ADR ca promotor proactiv este evidențiată în verde 
 ADR ca partener este evidențiată în albastru 

  

În majoritatea cazurilor, distincția dintre scenarii se face la nivelul acțiunilor. Cu toate acestea, în unele 
cazuri PA prevede că, dacă se va implementa un scenariu cu intensitate mai mare, activitățile vor fi 
lărgite. În acest caz, această informație este furnizată în descriere, care distinge din nou conținutul 
activităților atribuite diferitelor scenarii utilizând culori corespunzătoare. 

                                                      
20 Proiectul "Consolidarea capacităților fermierilor de lactate din nordul Moldovei" 
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Specializarea 1: Producerea și prelucrarea fructelor, cel mai importante fiind merele 
 

Measure Nr. Acțiunile planificate Descriere 

1.1 Sprijin pentru 
adăugarea de 
valoare, subliniind 
capacitățile de 
prelucrare 

1.1.1 Cartografierea completă a lanțului valoric al fructelor  Cartografierea producției la cel mai mic nivel posibil, capacitățile de prelucrare și 
analiza aprofundată a capacităților de prelucrare - elaborarea datelor furnizate în 
acest studiu și analizarea mai detaliată 

 Analiza detaliată a fluxurilor de producție - ce parte este procesată și cum, care 
sunt diferențele regionale 

 Analiza trebuie să implice, de asemenea, identificarea actorilor intermediari - 
cumpărătorii în vrac care vizitează satele cu mașini frigorifice în timpul recoltării, 
instalațiile publice de cumpărare, angrosiști etc. 

 De asemenea, include cartografierea locurilor de pe piață 

 Rezultatul analizei va arăta care sunt ponderile producției care sunt prelucrate în 
continuare și în ce mod, care sunt capacitățile de adăugare a valorii, dar și ce cotă 
din producție este vândută pe piețele locale sau direct consumată. 

 

1.1.2 Analiza aprofundată a lanțurilor valorici și nevoilor 
părților interesate la diferite niveluri ale lanțului 
valoric, identificarea elementelor lipsă ale lanțului 
valoric 

 Analiza situației actuale, a punctelor slabe și a elementelor lipsă în structura 
regională, nevoile actorilor-cheie etc. - elaborarea rezultatelor acestui studiu și 
elaborarea mai detaliată a acestora 

 Analiza datelor, inclusiv analiza GIS (de exemplu, distanța față de unitatea de 
prelucrare / comerciant cu amănuntul, volumele de producție în cercuri de 
distanță, etc.) pentru a identifica verigile lipsă a conținutului lanțurilor de valori - 
precum și scara geografică 

 Implicarea părților interesate din regiune pentru a analiza parametrii calitativi ai 
deficiențelor din lanțul valoric   

 Dezvoltarea modelului parametric pentru investiții și asigurarea sprijinului local 
(financiar, tehnic, altul) pentru înființare   

 Pe baza modelului parametric, identificarea locațiilor cheie pentru investițiile 
necesare în unitățile de procesare 

 Implicarea inginerilor să evalueze relevanța datelor furnizate de părțile interesate 
din regiune 

 

1.1.3 Colectați / actualizați în mod regulat idei de proiect, 
discutați-le în cadrul rețelelor, conectați și integrați 

 Creați platforme pentru idei și implementați procedurile necesare - instituție 
publică, proiecte PPP, parteneri privați în rețele 

 Evaluați ideile de proiect, comunicați cu actorii, elaborați idei 
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actorii în proiectele lor; crearea și gestionarea unei 
configurații dedicate a proiectului 

 

 Proiectați planuri / rapoarte de acțiuni anuale 

1.1.4 Împreună cu partenerii, incubați ideile selectate în 
proiecte de anvergură 

ADR ar trebui să ofere sprijin consultativ și metodologic cum să se transforme ideile de 
proiect care sunt în concordanță cu obiectivul de consolidare a capacităților de 
prelucrare în proiecte viabile. Aceste proiecte pot fi formulate de instituții publice (de 
ex., APL-uri), de asociații de actori publici și privați, precum și de părți interesate din 
sectorul privat. 

 Creați o metodologie cu mai multe criterii relevantă pentru selectarea ideilor de 
incubat 

 Furnizați consultanță și instruiri partenerilor în dezvoltarea de proiecte 

 Includeți în dezvoltarea de proiecte parteneri, analizați și actualizați rezultatele, 
coordonați dezvoltarea proiectelor  

 Elaborați contribuții pentru dezvoltarea proiectelor, în special în domeniul 
analizelor economice și a cost-beneficiului. 

 

1.1.5 Identificați sursele de finanțare relevante pentru 
măsurile strategice de specializare regională 

 Identificați sursele relevante pentru măsurile și inițiativele identificate ca fiind 
semnificative din punct de vedere strategic 

 Monitorizați cu atenție aceste surse, actualizați periodic 
 Diseminarea directă a informațiilor 

1.1.6 Elaborați și creați o strategie dedicată de atragere de 
investiții pentru sectorul selectat 

 Elaborarea strategiei de investiții care să conțină instrumente ce să poată fi 
utilizate pentru atragerea investitorilor în anumite sectoare înguste (de ex., 
producător de cidru de mere) - comunicare directă, târguri, întruniri și campanii de 
informare etc. 

 Asigurarea sprijinului pentru capacitățile regionale și locale de investiții  
 Elaborarea pe grupuri țintă a strategiei de investiții - investitorii care urmează să 

fie vizați  
 Elaborarea de cazul de afaceri pentru investitori 

1.1.7 Promovarea și diseminarea ideii de PPP  PPP este un instrument pentru identificarea resurselor suplimentare pentru 
implementarea măsurilor specifice; Constituirea PPP permite, de asemenea, să se 
profite de schemele de granturi care permit numai actorii publici ca beneficiari 
eligibili - capacitatea investită rămâne în proprietatea publică, subiecții privați 
funcționează; totuși, o cunoaștere aprofundată a acestui instrument, cadrul său 
legislativ și aplicabilitatea trebuie să fie existente la actorii locali 
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 Rolul ADR este de a spori cunoștințele despre soluția PPP, de a disemina bunele 
practici etc. 

 Seminare, comunicare directă (de ex. buletine de știri etc.), consultanță 
individuală 

1.1.8 Facilitarea creării PPP pentru proiectele-cheie  Elaborarea unei configurații instituționale și formale relevant e- ad-hoc pentru 
proiectul planificat (v. 1.1.4) 

 Asistență juridică 
 Calculul economic al fezabilității configurației PPP, a costurilor de sustenabilitate, a 

veniturilor, a reinvestițiilor etc. 
 Suport general administrativ și de expert cu crearea configurației PP 

1.1.9 Atragerea investitorilor prin implementarea unei 
strategii dedicate 

 Strategia de implementare elaborată în 1.1.7 

1.1.10 Sprijinirea partenerilor în elaborarea studiilor de 
fezabilitate și a documentațiilor de proiect pentru 
proiecte-cheie 

 Cofinanțare și / sau cooperare privind elaborarea documentației-cheie pentru 
investiții 

 Crearea unui mecanism financiar dedicat pentru sprijinirea pregătirii proiectelor 
 Implicați donatorii străini și alte resurse financiare pentru a umple mecanismul 

financiar cu resurse suficiente, în conformitate cu strategia definită 

1.1.11 Identificați rolul ADR Nord și / sau al altor parteneri în 
configurații complexe de parteneri în implementarea 
viitoarelor proiecte PPP 

 Implicare proprie în setările PPP 
 Comunicarea cu autoritățile publice locale 

1.2 Organizarea și 
gestionarea lanțului 
valoric în fructe 

1.2.1 Facilitarea înființării de rețele / platforme de actori 
privați și publici care activează în domeniile de 
specializare respective 

 Actorii publici locali sunt principalii agenți ai implementării strategiei. Rolul ADR 
este de a-și coordona eforturile astfel încât să se identifice sinergii și să se dezvolte 
acțiuni comune. 

 Activități cheie: identificarea partenerilor relevanți, organizarea de ateliere, mese 
rotunde și alte evenimente, stabilirea unui mecanism permanent - întâlniri 
regulate, formalizarea rețelelor într-o asociație sau orice altă formă adecvată. ADR 
este un facilitator și coordonator al eforturilor, oferă sprijin administrativ 

1.2.2 Oferiți/asigurați un cadru administrativ și logistic 
pentru funcționarea platformelor și asociațiilor 
stabilite 

 Organizați întâlniri regulate 
 Pregătiți agenda pentru întâlniri 
 Furnizați consultări pe parcurs 
 Facilitați comunicarea 
 Reprezentați rețelei față de părți terțe 

Etc. 
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1.2.3 Creșteți capacitatea rețelelor înființate, subliniind 
domeniile în care sunt văzute deficiențele 

 Elaborarea modulelor de instruire pentru rețele, implementarea instruirii 
 Agregarea datelor, studiilor și altor documente - crearea, menținerea și 

promovarea unei "biblioteci" în acest domeniu, diseminarea de materiale în 
întreaga rețea (buletine informative, informații actuale pe o perioadă dată a 
sezonului etc.) 

 Consultanță individuală a experților pentru actori-cheie, couching (instruire-
îndrumare) 

 Vizite de studiu 
Implementarea acțiunilor pe baza bugetului real și a resurselor disponibile 

1.2.4 Creați expertiză regională în lanțul valoric al 
produselor-cheie 

 Identificarea expertizei lipsă 
 instruiri 
 Consultanța de experți 

Etc. 

1.2.5 Mobilizați resursele locale pentru proiectele 
strategice cheie identificate 

 Să se profite de rețelele stabilite pentru identificarea principalilor actori locali care 
ar putea deveni lideri / coordonatori de proiecte de importanță strategică în 
domeniul prelucrării fructelor în localitățile țintă, așa cum este identificat în 1.1.2 

 Implementarea unor activități individuale vizate pentru a crește capacitatea 
actorilor locali identificați 

1.2.6 Facilitarea comunicării între producători și potențialii 
cumpărători de produse finite, organizarea 
comunicării 

 Stabilirea unui sistem formal de comunicare între producători și cumpărători 
(masa rotundă regulată etc.) 

 Oferire de suport administrativ 

 Susținerea participării producătorilor-cheie la evenimente internaționale în 
domeniile relevante 

 Organizarea de vizite la unitățile de producție 

1.2.7 Sprijinirea și facilitarea asocierii producătorilor pe 
piață (cooperarea în vânzări) 

 Formularea strategiei de asociere a producătorilor (subiecte, moduri de 
cooperare, configurare formală, aspecte juridice etc.) 

 Organizarea meselor rotunde ale producătorilor  
 Asigurarea suportului administrativ, logistic și juridic 

1.2.8 Identificați potențialii cumpărători în străinătate, 
inițiați și organizați comunicarea și atracția 

 V. 1.1.9 

1.3 Facilitarea 
marketingului 

1.3.1 Analiza pieței și elaborarea unei strategii de 
marketing 

 Formularea strategiei de marketing dedicate pe baza manualului de branding 
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sistematic, crearea 
unui brand 

1.3.2 Dezvoltați un brand regional cheie (măr, prune etc.)  Activități formulate în Manualul de strategie pentru branding elaborat în 2016 
 Prezentare creativă 
 Manualul mărcii (brand) 
 Comunicarea mărcii (brandului) 

1.3.3 Pilotarea campaniei de marketing la nivel regional  Implementarea la nivel regional o campanie de marketing la scară mică pentru a 
testa marca (brandul) și comunicarea acesteia 

 Organizarea și conținutul unei campanii de marketing este elaborat în Manualul de 
strategie pentru branding  

1.3.4 Dezvoltarea capacităților de marketing ale asociațiilor 
/ producătorilor 

 Oferirea de consultanță, couching (instruire-indrumare) de experți, cursuri de 
formare, vizite de studiu, etc. 

1.3.5 Campaniile de marketing la scară națională  Implementare la nivel regional a unei campanii de marketing la scară mică pentru 
a testa marca și comunicarea acesteia 

 Organizarea și conținutul unei campanii de marketing este elaborată în Manualul 
de strategie pentru branding 

1.4 Dezvoltarea 
calității certificate a 
producției 

1.4.1 Creșterea gradului de conștientizare și diseminarea 
informațiilor în ceea ce privește calitatea producției 
brute/prime pe piețele europene 

 Campanie de informare 
 Evenimente dedicate subiectului 
 Publicații de cele mai bune practici 
 Seminare, cursuri, etc. 
 Etc. 

1.4.2 Creșteți calificarea în tehnologiile de producție 
ecologică/organică 

 Furnizare de consultanță, couching de experți, cursuri de formare, vizite de studiu, 
etc. 

1.4.3 Motivați și facilitați proiectele pilot în conversii 
organice, identificați actorii cheie și parcelele 
potrivite pentru pilotarea conversiilor și oferiți suport 
în procesul de certificare 

 Agregare și diseminare de informații – crearei de "bibliotecă" cu privire la 
conversia în sectorul fructelor 

 Stabilirea unei baze de date a experților în domeniu, inițierea cooperării, 
consultanță de sprijin și permisiuni - norme, cerințe legale, practici agricole, 
management, contribuții adecvate etc. 

 Organizare de vizitele de studiu și stagii la conversiile reușite 
 Coaching de expert (experți externi) și monitorizarea conversiei 
 Sprijin în procesul de certificare 

1.4.4 Consolidarea capacităților în marketingul producției 
prime de calitate și specificul poziționării acesteia pe 
piață 

V. 1.4.2 
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1.4.5 Sprijiniți producătorii în vânzările de producție 
ecologică/organică 

 Organizare de evenimente dedicate 

 Support attendance of successful producers in thematic events abroad 

 Sprijinirea participării producătorilor de succes la evenimente tematice din 
străinătat 

1.4.6 Agregați și diseminați cele mai bune practici și istorii 
de succes 

 Campanie de informare, publicații etc. 

 

 

Specializarea 2: Producerea de lapte și industria lactatelor, bovine. 
 

Măsura Nr. Acțiuni planificate Descriere 

2.1 Sprijin pentru 
cunoașterea și 
calitatea 
crescătorilor de vite 

 

2.1.1 Sprijin pentru dezvoltarea asociațiilor de fermieri  Menținerea comunicării cu asociația existentă 
 Asigurarea suportului logistic, administrativ și organizațional pentru funcționarea 

rețelei, ori de câte ori este necesar 
2.1.2 Cartografierea aprofundată regională în domenii legate de 

creșterea bovinelor și producția de lapte 
 Dezvoltarea modulelor de instruire pentru rețele, implementarea instruirii 
 Consultanță individuală către actori-cheie, couching (instruire-îndrumare) 

 Vizite de studiu 

 Implementarea acțiunilor pe baza bugetului real și a resurselor disponibile 

2.1.3 Cartografierea profundă nevoilor de creștere a bovinelor în 
regiune în ceea ce privește creșterea calității și a 
productivității laptelui 

 Elaborare pe baza analizei acestui studiu și a contribuțiilor ProCoRe la detalii mai 
profunde, concentrându-se asupra punctelor slabe identificate 

 Stabilirea unei baze de date cu date cheie în ceea ce privește industria de creștere 
a vitelor, colectarea regulată a datelor în colaborare cu partenerii 

2.1.4 Identificați legăturilor slabe și lipsa calificărilor în creșterea 
vitelor în regiune 

 

 Elaborare pe baza rezultatelor acestui studiu privind localizarea legăturilor slabe, 
mărimea și capacitatea serviciilor / infrastructurii care lipsesc, etc. 

 Colectare de feedback prin intermediul meselor rotunde, audierilor publice etc. 

2.1.5 Acordare de sprijin direct pentru introducerea de rase de 
calitate superioară de către fermierii selectați care 
respectă standardele de calitate 

 Stabilirea unui mecanism de sprijin financiar acordat agricultorilor care beneficiază 
de sprijin pe baza unor criterii clar formulate 

 Sprijinirea asociațiilor de sprijin a fermierilor și organizarea achizițiilor în vrac, dacă 
este cazul, facilitarea negocierilor cu furnizorii 

2.1.6 Îmbunătățirea accesului la îngrijirile veterinare și facilitățile 
de testare 

 Inițierea proiectelor care vizează creșterea accesibilității serviciilor 

 Sprijinirea asocierii agricultorilor și organizarea achizițiilor în vrac, în cazul în care 
este necesar, facilitează negocierilor cu furnizorii de servicii (de ex., excursii 



Strategy and Action Plan in the field of Regional Specialization in Moldova, Region North 
 

 

78 

organizate într-o regiune în care agricultorii își împărtășesc costurile în loc să 
comande servicii individual etc.) 

2.1.7 Sprijin pentru creșterea calificării fermierilor în toate 
aspectele legate de calitatea reproducției bovinelor 

 Sprijinirea activităților asociației producătorilor de lapte în organizarea de cursuri, 
vizite de studiu la membrii asociației etc. 

 Consultanță și couching din partea unui expert 
 Evidența celor mai bune practici și diseminarea lor în rândul agricultorilor  

2.2 Dezvoltarea unui 
lanț valoric stabil, 
care să includă 
infrastructura lipsă 

 

2.2.1 Identificarea elementelor lipsă ale lanțurilor valorici, 
inclusiv localizarea 

 Analiza situației actuale, a punctelor slabe și a elementelor lipsă în structura 
regională, nevoile actorilor-cheie etc. - elaborarea în baza rezultatelor acestui 
studiu și dezvoltarea mai detaliată 

 Analizarea datelor, inclusiv analiza GIS (de ex., distanța față de unitatea de 
prelucrare / comerciant cu amănuntul, volumele de producție în cercuri de 
distanță, etc.) pentru a identifica verigile lipsă din conținutul lanțurilor de valori - 
precum și acoperirea geografică 

 Implicarea părților interesate din regiune pentru a analiza parametrii calitativi ai 
deficiențelor din lanțul valoric 

 Dezvoltarea modelului parametric pentru investiții și asigurarea sprijinul local 
(financiar, tehnic, altul) pentru înființare 

 Pe baza modelului parametric, identificarea locațiilor cheie pentru investițiile 
necesare în unitățile de prelucrare 

 Implicarea inginerilor pentru evaluarea relevanței datelor furnizate de părțile 
interesate din regiune 
 

2.2.2 Facilitarea comunicării sistematice între agricultori și 
producătorii de produse lactate și / sau producătorii de 
materii/contribuții esențiale (cel mai important furaj) 

 Furnizarea de sprijin administrativ, logistic și operațional pentru crearea și 
menținerea canalelor de comunicare sau sprijinirea partenerilor care își asumă 
acest rol 

 Intrarea activă în comunicarea cu părțile interesate cheie în configurarea, 
organizarea meselor rotunde, seminarelor cu participare din diferite sectoare, 
vizite de studiu etc. 

 Alte instrumente diverse de aducere a producătorilor primari de lapte, 
prelucrătorilor și producători de resurse/materii la o singură platformă și de 
facilitare a comunicării 

2.2.3 Sprijinirea și facilitarea asocierii producătorilor pe piață 
(cooperarea în vânzări) 

 Formularea strategiei de asociere a producătorilor (subiecte, moduri de 
cooperare, configurare formală, aspecte juridice etc.) 

 Organizarea meselor rotunde ale producătorilor 

 Asigurarea suportului administrativ, logistic și juridic 
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2.2.4 Acordare de  sprijin în ceea ce privește reprezentarea 
intereselor fermierilor cu privire la autoritățile naționale 
de reglementare și alte părți interesate 

 Asumarea rolului de mediator, mijlocirea contactului 

 Împreună cu partenerii din sectorul laptelui, formularea strategiilor de comunicare 
cu autoritățile naționale de reglementare, legiuitorii etc. – identificarea 
chestiunilor cheie care trebuie contestate, formularea de alternative, formularea 
planului de comunicare 

 Oferirea de sprijin în direcționarea părților interesate cheie la nivel național 

2.2.5 Pe baza cartografierii amănunțite (2.1.3) să se formuleze 
elemente lipsă pentru creșterea calității creșterii 
bovinelor, în special în ceea ce privește unitățile veterinare 
și de testare, stațiile de reproducere și sistemul de 
colectare calitativă a laptelui 

 Analizarea datelor, inclusiv GIS, pentru a identifica fragmentele de infrastructură 
care lipsesc pentru a crește calitatea conținutului de reproducție a vitelor, 
precum și acoperirea geografică, subliniind serviciile veterinare și de testare, stația 
de reproducere, colectarea calității laptelui etc. 

 Implicarea părților interesate din regiune pentru a analiza parametrii calitativi ai 
deficiențelor din lanțul valoric 

 Dezvoltarea modelului parametric pentru investiții și asigurarea sprijinului local 
(financiar, tehnic, altul) pentru înființare  

 În baza modelului parametric, identificarea locațiilor cheie pentru investițiile 
necesare în unitățile de prelucrare 

2.2.6 Analizarea posibilelor modalități de investiții în sectoarele 
care lipsesc 

 Pregătirea unei strategii pilot de investiții pentru elementele esențiale lipsă ale 
infrastructurii, inclusiv diferitele scenarii de sprijin financiar și modalități de 
proprietate (de ex., sprijinul acordat furnizorului de servicii private față de 
înființarea unei unități publice care ar fi gestionată de întreprinderi private în baza 
contractului de închiriere, etc.) 

2.2.7 Colectarea / actualizarea regulată a ideilor de proiect, 
discutați-le în cadrul rețelelor, conectarea și integrarea 
actorilor în proiectele lor; crearea și gestionarea unei 
platforme dedicate a proiectului 

 Similar cu 1.1.3 

2.2.8 Împreună cu partenerii, incubarea ideilor selectate în 
proiecte de anvergură 

 Similar cu 1.1.4 

2.2.9 Identificarea surselor de finanțare relevante pentru 
măsurile strategice de specializare regională 

 Similar cu 1.1.5 

2.2.10 Sprijinirea partenerilor în elaborarea studiilor de 
fezabilitate și documentare a proiectelor pentru proiectele 
cheie și participarea activă la configurațiile complexe de 
parteneriat în implementarea proiectelor PPP 

 Similar cu 1.1.10 

2.3.1 Analiza pieței și stabilirea unei strategii de marketing  Formularea strategiei dedicate de marketing pe baza manualului de branding 
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2.3 Facilitarea 
marketingului 
sistematic, crearea 
unui brand p-u lapte 

2.3.2 Facilitarea comunicării cu prelucrătorii de lapte și cu alți 
actori implicați în ceea ce privește implicarea lor în brandul 
și comercializarea laptelui / produselor lactate 

 Activități în cadrul 2.2.2 

2.3.3 Dezvoltarea mărcii regionale cheie (lapte, produse lactate)  Activitățile formulate în Manualul de strategie pentru branding elaborat în 2016 

 Prezentare creativă 

 Manualul mărcii (brandului) 

 Comunicarea mărcii 

2.3.4 Pilotarea campaniei de marketing la nivel regional  Implementarea la nivel regional a unei campanii de marketing la scară mică pentru 
a testa marca și comunicarea acesteia 

 Organizarea și conținutul unei campanii de marketing este elaborat în Manualul de 
strategie pentru branding 

2.3.5 Dezvoltarea capacităților asociațiilor / producătorilor în 
marketing 

 Oferirea de consultanță, couching de experți, cursuri de formare, excursii de 
studiu etc. 

2.3.6 Campaniile de marketing la scară națională  Implementarea la nivel regional a unei campanii de marketing la scară mică pentru 
a testa marca și comunicarea acesteia 

 Organizarea și conținutul unei campanii de marketing este elaborat în Manualul de 
strategie pentru branding 
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Specializarea 3: Dezvoltarea activității pilot / destinației turistice în regiune 

Măsură Nr. Acțiuni planificate Descriere 

3.1 Dezvoltarea 
patrimoniului rural 
tradițional și cultural 
unic 

 

3.1.1 Evidența de atracții rurale relevante, tradiții și 
patrimoniu cultural, elaborarea unui catalog 

 

 Analizarea amănunțită a situației actuale, care duce evidența de atracțiile 
existente, inclusiv informații privind localizarea geografică 

3.1.2 Inițierea unei platforme de comunicare structurată cu 
administrațiile locale, meșteșugari, societăți locale 
informale etc .; facilitarea dezvoltării unei astfel de 
platforme 

 Actorii publici și privați locali sunt principalii agenți ai implementării strategiei. 
Rolul ADR este de a-și coordona eforturile astfel încât să se identifice sinergii și să 
se dezvolte acțiuni comune. 

 Activități cheie: identificarea partenerilor relevanți, organizarea de ateliere, mese 
rotunde și alte evenimente, stabilirea unui mecanism permanent - întâlniri 
regulate, formalizarea rețelelor într-o asociație sau orice altă formă adecvată. ADR 
este un facilitator și coordonator al eforturilor, oferă sprijin administrativ  

3.1.3 Elaborarea unei analize aprofundate a cererii  Elaborarea analizei cererii descrise în detalii în manualul de branding 
 Organizarea și analiza sondajului, mediatizarea etc. 

3.1.4 Identificarea zonei (zonelor) de dezvoltare pilot și 
proiectului (elor), facilitarea proiectului pilot 

 În baza metodologiei formulate, implementarea unei evaluări în baza mai multor 
criterii a potențialelor localități, a atractivităților, a patrimoniului cultural etc. 

 Elaborarea unui sistem de clasificare a potențialelor puncte importante 

3.1.6 Oferirea de competențe și calificări actorilor / rețelelor 
cheie din domeniul turismului rural și patrimoniului 
cultural 

 Instruiri 

 Vizite de studiu 
 Consultări și couching (instruire-îndrumare) de expert 

 Agregarea cunoștințelor relevante, bibliotecă privind dezvoltarea turismului rura 

 Etc. 

3.1.7 Colectarea / actualizarea regulată a ideilor de proiect, 
discutarea lor în cadrul rețelelor, conectarea și integrarea 
actorilor în proiectele lor; crearea și gestionarea unei 
platforme dedicate a proiectului  

 Similar cu 1.1.3 

3.1.8 Asigurarea sprijinului pentru dezvoltarea ideilor 
selectate, incubarea proiectelor 

 Similar cu 1.1.4 

3.1.9 Identificarea surselor de finanțare relevante pentru 
măsurile strategice 

 Similar cu 1.1.5 

3.1.10 Elaborarea studiilor de fezabilitate, documentației etc. și 
/ sau oferirea de asistență în acest sens 

 Similar cu 1.1.10 
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3.2 Sprijinirea 
dezvoltării 
infrastructurii 
adecvate în zonele 
rurale 

3.2.1 Identificarea domeniilor de dezvoltare pilot, bazate pe 
analiza cererii în 3.1 

 Elaborarea unei metodologii pe multi-criterii pentru alegerea strategică a zonei 
pilot 

 Consultarea profundă a potențialelor prin metode calitative - ateliere regionale și 
locale, mese rotunde 

 Elaborarea unei analize detaliate ce sintetizează procesul de selecție ce ar urma să 
se consulte pe baza zonei pilot 

3.2.2 Facilitarea înființării rețelelor părților interesate în 
domenii selectate 

 Înființarea rețelelor (detalii v.i 3.1.2) la nivel local, concentrându-se preponderent 
pe furnizorii de servicii  

3.2.3 Analizarea deficiențelor ofertei în infrastructura turistică  Analizarea locală a deficiențelor ofertei - bazată pe analiza pe teren și analiza 
cererii 

3.2.5 Oferirea de competențe și calificări actorilor / rețelelor 
cheie din domeniul turismului, marketingului, 
standardelor de calitate etc. 

 V. 3.1 

3.2.6 Colectarea / actualizarea regulată a ideilor de proiect, 
discutându-le în cadrul rețelelor, conectarea și integrarea 
actorilor în proiectele lor; crearea și gestionarea unei 
platforme dedicate a proiectului 

 V. 3.1 – în furnizarea de servicii turistice 

3.2.7 Asigurarea de sprijin pentru dezvoltarea ideilor selectate, 
incubarea proiectelor 

 V. 3.1 

3.2.8 Identificarea surselor de finanțare relevante pentru 
măsurile strategice 

 V. 3.1 

3.2.9 Analiza, promovarea și diseminarea ideii de PPP în 
infrastructura turistică 

 PPP este un instrument pentru identificarea resurselor suplimentare pentru 
implementarea măsurilor specifice; Configurația PPP permite, de asemenea, să se 
profite de schemele de granturi care abilitează numai actorilor publici ca 
beneficiari eligibili - capacitatea investită rămâne în proprietatea publică, subiecții 
privați funcționează; totuși, o cunoaștere aprofundată a acestui instrument, cadrul 
său legislativ și aplicabilitatea trebuie să fie existente la actorii locali 

 Rolul ADR este de a spori cunoștințele despre soluția PPP, de a disemina bunele 
practici etc. 

 Seminare, comunicare directă (de ex. buletine de știri etc.), consultanță 
individuală  

3.2.10 Facilitarea creării PPP pentru proiectele-cheie de 
infrastructură 

 Elaborarea unei configurații instituționale și formale relevante - ad-hoc pentru 
proiectele pilot cheie 

 Asistență juridică 
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 Calculul economic al fezabilității configurației PPP, a costurilor de sustenabilitate, a 
veniturilor, a reinvestițiilor etc. 

 Suport general administrativ și de expert la crearea configurației PPP 
 

3.3 Crearea brandului 
de turism (local) 

3.3.1 Analizarea potențialul pentru marca (brand) locală / 
regională în regiunea pilot selectată, promovarea ideii 

 Organizarea meselor rotunde, anchetelor etc. 

 Consultări cu experți 

3.3.2 Identificarea părților interesate care doresc să participe 
la acest brand  

 În conformitate cu 3.2.2 

3.3.3 Crearea mărcii (brandului) locale / regionale în 
localitatea pilot  

 În baza manualului de branding, crearea mărcii locale (brand) în localitatea pilot 
sau ajustarea mărcii regionale dacă este creată  

3.3.4 Facilitarea sistematizării ofertei de turism în zona 
selectată și crearea materialelor promoționale 

 În colaborare cu partenerii, crearea pachetelor de turism în regiune - ofertă 
integrată pentru o anumită perioadă de timp, grup țintă și activitate preferată 

 Stabilirea unei rețele de puncte de vânzare a pachetelor turistice, în colaborare cu 
agenții de turism, info-centre și furnizori de servicii cheie 

 În cooperare cu partenerii și cu contribuția financiară a părților interesate cheie (și 
/ sau cu sprijin financiar din surse naționale / internaționale), dezvoltarea și 
producerea materialelor promoționale comune 

 Distribuirea materialelor promoționale în întreaga regiune 

3.3.5 Oferirea de sprijin pentru campania pilot de marketing, 
evaluarea 

 Implementarea campaniei de marketing la nivel regional pentru a testa marca 
(brandul) și comunicarea acesteia  

 Organizarea și conținutul unei campanii de marketing este elaborată în Manualul 
de strategie pentru branding 
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4.2 Programul și planul financiar 

Scenariul 1: ADR ca facilitator 

Măsura Nr. Acțiuni planificate Implementarea Estimarea costurilor 

1.1 Sprijin 
pentru 
adăugarea de 
valoare, 
accentuând 
unitățile de 
procesare 

1.1.1 Cartografierea aprofundată a 
lanțului valoric al fructelor 

2018 cca. 300 persoane / ore 
 
sau cca. 5000 - 8000 EUR dacă este 
contractat 

1.1.2 Analiza aprofundată a 
lanțurilor valoric și nevoilor 
părților interesate la diferite 
niveluri ale lanțului valoric, 
identificarea elementelor 
lipsă ale lanțului valoric 

2018 Cca. 200 de persoane / ore 

1.1.3 Colectarea / actualizarea 
regulată a ideilor de proiect, 
discutându-le în cadrul 
rețelelor, conectarea și 
integrarea actorilor în 
proiectele lor; crearea și 
gestionarea unei platforme 
dedicate a proiectului 

2019 – mai departe 
(implementarea 
sistemului) 

Configurarea sistemului (2019): cca. 
250 persoane / ore 
 
În curs de implementare (începând 
cu a.2020): cca. 100 persoane / ore 
anual 

1.1.5 Identificarea surselor de 
finanțare relevante pentru 
măsurile strategice de 
specializare regională 

În mod regulat Max. 100 persoane / ore anual 

1.1.7 Promovarea și diseminarea 
ideii de PPP 

2018 – 2019 În funcție de instrumentele utilizate: 

Buletine informative periodice bi-
lunare: cca. 190 persoane / ore 
anual 

Un seminar de jumătate de zi cu doi 
angajați ai ADR care prezintă: cel 
puțin 50 persoane/ore, plus cotizații 
aferente (transport, închiriere de 
săli de seminar, băuturi răcoritoare) 

Expert extern care oferă informații: 
cca. 40 (local) - 100 (internațional) 
EUR 

1.2 
Organizarea și 
gestionarea 
lanțului valoric 
la fructe 

1.2.3 Creșterea capacității rețelelor 
stabilite, accentuând 
domeniile în care sunt văzute 
deficiențele 

2019 - înainte Instruiri interne din partea ADR sau 
a partenerilor: cel puțin 250 om-ore 
pentru fiecare pachet de formare 

Comunicarea în curs și agregarea 
intrărilor relevante: cca. 80 zile / an 

1.2.5 Mobilizarea resursele locale 
pentru proiectele strategice 
cheie identificate 

2019 În 1.1.3 
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1.2.6 Facilitarea comunicării între 
producători și potențialii 
cumpărători de produse 
finite, organizarea 
comunicării 

2019 - inițializarea 
sistemului (cu 
condiția că este 
înființată platforma 
de producători - 
1.2.1 

În continuare - 
menținerea 
sistemului 

Organizarea unei mese rotunde: 
cca. 50 persoane / ore 

Comunicare continuă și sprijin 
administrativ: cca. 80 pers. / ore 
anual 

 Organizarea vizitei la unitatea de 
producție: cca. 40 persoane / ore / 
eveniment 

2.1 Sprijin 
pentru 
cunoașterea și 
calitatea 
crescătorilor 
de vite 

 

2.1.1 Sprijin pentru dezvoltarea 
asociațiilor de fermieri 

2018 – mai 
departe 

Cca. 160 pers. / ore anual (sprijin 
acordat per partener) 

2.1.2 Crearea expertizei regionale 
în domenii legate de 
creșterea bovinelor și 
producția de lapte 

2018 - 2020 Instruire din partea ADR sau 
partenerilor: cel puțin 250 om-ore 
pe fiecare pachet de formare 

2.1.3 Cartografierea profundă a 
nevoilor de creștere a 
bovinelor în regiune în ceea 
ce privește creșterea calității 
și productivității laptelui 

2018 Elaborarea analizei: cca. 300 
pers./ore (ADR și/sau partener)  

Crearea bazei de date: cca.150 om-
ore 

Monitorizare regulată: cca. 200 om-
ore / an 

2.1.4 Identificarea legăturilor slabe 
și calificărilor lipsă în 
creșterea vitelor în regiune 

2018 Cca. 200 de persoane/ ore 

2.1.7 Sprijin pentru creșterea 
calificării fermierilor în toate 
aspectele legate de calitatea 
reproducției bovinelor 

2019 – înainte Similar cu 2.1.2 

2.2 
Dezvoltarea 
unui lanț 
valoric stabil, 
care să includă 
infrastructura 
lipsă 

 

2.2.1 Identificați elementele lipsă 
ale lanțurilor valoric, inclusiv 
localizarea  

2018 - 2019 Cca. 200 oameni/ore 

2.2.4 Acordare de sprijin în ceea ce 
privește reprezentarea 
intereselor fermierilor în fața 
autorităților naționale de 
reglementare și altor părți 
interesate 

2018 - înainte Activități în desfășurare - nu se 
așteaptă costuri directe, în cadrul 
funcționării standard a ADR 

2.2.5 În baza cartografierii 
amănunțite (2.1.3) se 
formulează elemente lipsă 
pentru creșterea calității 
creșterii bovinelor, în special 
în ceea ce privește unitățile 
veterinare și de testare, 
stațiile de reproducere și 
sistemul de colectare 
calitativă a laptelui 

2018 - 2019 Cca. 200 de pers./ ore, în 
colaborare cu partenerii 

2.2.7 Colectare / actualizare 
regulată a ideilor de proiect, 
discutându-le în cadrul 
rețelelor, conectarea și 

2019 – mai departe 
(implementarea 
sistemului) 

Configurarea sistemului (2019): cca. 
250 persoane / ore 
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integrarea actorilor în 
proiectele lor; crearea și 
gestionarea unei platforme 
dedicate a proiectului 

Implementare continuă (începând 
cu a.2020): cca. 100 pers. / ore pe 
an 

3.1 
Dezvoltarea 
patrimoniului 
rural 
tradițional și 
cultural unic 

 

3.1.1 Evidența atractivităților 
rurale relevante, a tradițiilor 
și a patrimoniului cultural, 
elaborarea unui catalog 

2018 Cca. 250 pers./ore 

3.1.2 Să se inițieze o platformă de 
comunicare structurată cu 
administrațiile locale, 
meșteșugari, societăți locale 
informale etc. .; să se 
faciliteze dezvoltarea unei 
astfel de platforme 

2018-2019 Stabilirea rețelelor și a activităților 
inițiale de rețea: cel puțin 350 pers.-
ore pe rețea 
 

3.1.4 Identificarea zonei (zonelor) 
pilot de dezvoltare și 
proiectului (elor), facilitarea 
proiectului-pilot 

2019 Cca. 100 pers./ore 

3.1.6 Oferirea de competențe și 
calificări actorilor / rețelelor 
cheie din domeniul 
turismului rural și 
patrimoniului cultural 

2019 – mai departe, 
pe baza bugetului și 
a cererii disponibile, 
activitate în curs de 
desfășurare 

Instruire internă din partea ADR sau 
a partenerilor: cel puțin 250 pers.-
ore pentru fiecare pachet de 
formare 

Comunicarea în curs și agregarea 
intrărilor relevante: cca. 80 zile / an 

3.1.7 Colectarea / actualizarea în 
mod regulat ideile de proiect, 
discutarea lor în cadrul 
rețelelor, conectarea și 
integrarea actorilor în 
proiectele lor; crearea și 
gestionarea unei platforme 
dedicate a proiectului 

2019 Înființarea sistemului (2019): cca. 
250 persoane / ore 

În curs de implementare (începând 
cu anul 2020): cca. 100 pers. / ore pe 
an 

3.2 Sprijinirea 
dezvoltării 
infrastructurii 
adecvate în 
zonele rurale 

3.2.1 Identificați domeniile de 
dezvoltare pilot, bazate pe 
analiza cererii din 3.1 

2018 - 2019 Cca. 150 pers./ore 

3.2.2 Facilitarea înființării de rețele 
de părți interesate în domenii 
selectate 

2019 Similar cu 3.1.2 

3.3 Crearea 
brandului de 
turism (local) 

3.3.1 Analizați potențialul pentru 
marca (brandul) locală / 
regională în regiunea pilot 
selectată, promovați ideea 

2018 Cca. 100 – 150 pers./ore (în funcție 
de amploarea cercetării pe teren) 

3.3.2 Identificați părțile interesate 
care doresc să participe la 
acest brand 

2018 În 3.1.1 

 

Planul financiar indică în mod clar că capacitățile ADR disponibile pentru punerea în aplicare a 
strategiei în acest moment nu sunt suficiente pentru a pune în aplicare PA în scenariul 1 ca întreg. 
Prin urmare, este recomandabil ca ADR să facă o alegere strategică și să se selecteze doar una dintre 
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specializările care urmează a fi implementate ca un efort pilot și să se continue cu o specializare 
rămasă, odată ce resursele și capacitățile sunt asigurate. Dacă această abordare este adoptată, opinia 
noastră calificată este că sectorul fructelor ar trebui să primească cea mai mare prioritate. În primul 
rând, potențialul este cel mai echilibrat în întreaga regiune, iar dezvoltarea acestuia poate ajunge la cel 
mai mare număr de locuitori din regiune (producția primară, prelucrătorii, potențialul de angajare etc.). 
Mai mult, spațiul de activitate al ADR sau al altor actori este în acest sector mai amplu decât în sectorul 
laptelui, datorită unei multitudini de activități de dezvoltare care urmează să fie implementate. Cu toate 
acestea, decizia finală privind prioritățile sectoarelor propuse ar trebui să ia în considerare și potențialul 
finanțării externe. 

În mod alternativ, strategia ar trebui pusă în aplicare în cooperare cu partenerii la nivel regional. O 
astfel de abordare ar permite să se aplice mai multe resurse - și, prin urmare, dacă se mobilizează 
suficiente capacități, să se pună în aplicare întregul scenariu. De fapt, actualula situație din regiune este 
favorabilă acestei abordări. În sectorul produselor lactate (specializarea 2) există deja structuri care ar 
putea fi de ajutor în implementarea PA în acest sector - și anume o asociație a producătorilor de produse 
lactate și ProCoRe, care este un actor regional care coordonează eforturile în dezvoltarea producției de 
lactate în regiune. În plus, în cadrul proiectului PIN care este cofinanțat de Agenția de Cooperare pentru 
Dezvoltare din Cehia, vor fi înființate o serie de alte asociații, astfel se pot mobiliza resurse suplimentare 
în acest sector. 

 

Scenariul 2: ADR ca promotor pro-activ 

Activitățile suplimentare ar trebui să fie implementate în Scenariul 2: 

Măsura Nr. Acțiuni planificate Implementare Estimarea costurilor 

1.1 Sprijin 
pentru 
adăugarea de 
valoare, 
accentuând 
unitățile de 
prelucrare 

1.1.4 Împreună cu partenerii, 
incubați ideile selectate în 
proiecte de anvergură 

2019 – mai departe 
(implementarea 
sistemului) 

Cca. 700 de oameni-ore pentru 
fiecare proiect 

1.1.6 Elaborați și creați o strategie 
dedicată a atragerii de 
investiții dedicată sectorului 
selectat 

2019 Cca. 500 persoane / ore 

Sau cca. 10.000 EUR în caz de 
subcontractare 

1.1.8 Facilitarea creării PPP pentru 
proiectele-cheie 

2019 – mai departe TBD, pe baza cazului de afaceri și a 
resurselor disponibile 

1.1.9 Atragerea investitorilor prin 
implementarea unei strategii 
dedicate 

2020 – mai departe TBD, pe baza activităților 
prevăzute în strategia de investiții 

1.2 
Organizarea și 
gestionarea 
lanțului valoric 
pentru fructe 

1.2.1 Facilitarea înființării de rețele 
/ platforme de actori privați 
și publici care activează în 
domeniile de specializare 
respective 

2018 – 2019 Înființarea rețelelor și a activităților 
inițiale de rețea: cel puțin 350 
pers.-ore pe rețea 

1.2.2 Asigurați un cadru 
administrativ și logistic 
pentru funcționarea 
platformelor și asociațiilor 
înființate 

2019 – mai departe Cel puțin 200 de persoane / ore pe 
an, o întrunire trimestrială 
prevăzută, plus un sprijin 
administrativ și de comunicare 
continuu 
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1.2.3 Creșteți capacitatea rețelelor 
înființate, accentuând 
domeniile în care sunt văzute 
deficiențele 

2019 – mai departe Experți externi - formare și 
consultanță: cel puțin 15 zile cu 
experți (aprox. 300 EUR / zi) 
 
Vizită de studiu în străinătate 
pentru 6 participanți și o 
săptămână: cca. 8000 EUR 

Vizita de studiu într-o zi în Moldova: 
cca. 80-120 EUR / participant (în 
funcție de distanța parcursă, 
numărul de participanți etc.) 

1.2.4 Creați expertiză regională în 
lanțul valoric al produselor-
cheie 

2019 - 2021 Spre confirmare – reieșind din 
identificare 

1.2.7 Sprijinirea și facilitarea 
asocierii producătorilor pe 
piață (cooperarea în vânzări) 

2020 – înființarea 
structurii 
(cooperativă), dacă 
există o platformă 
stabilă pentru 
producători (1.2.1) 

Spre confirmare - similar cu 1.2.1 

1.2.8 Identificați potențialii 
cumpărători în străinătate, 
inițiați și organizați 
comunicarea și atracția 

2021-2022 Spre confirmare - în baza 
activităților prevăzute în strategia 
de investiții 

1.3 Facilitarea 
marketingului 
sistematic, 
crearea unui 
brand 

1.3.1 Analiza pieței și stabilirea 
unei strategii de marketing 

2018 Cca. 250 de oameni / zile (totuși, în 
funcție de necesitatea unei analize 
complementare), sau aproximativ 
5000 EUR – extern 

1.3.2 Dezvoltați un brand regional 
cheie (măr, prune etc.) 

2018 - 2019 Bugetul de bază de până la 180 de 
oameni / zile (inclusiv activitățile 
de comunicare) plus un buget 
extern de cel puțin 40.000 MDL 

1.3.3 Pilotarea campaniei de 
marketing la nivel regional 

2019 Spre confirmare - depinde de 
strategia de marketing și de 
instrumentele de comunicare care 
vor fi utilizate 

1.3.4 Dezvoltarea capacităților 
asociațiilor / producătorilor 
în domeniul de marketing 

2018 – mai departe 
(în funcție de 
disponibilitatea 
resurselor) 

Spre confirmare - depinde de 
strategia de marketing și de 
instrumentele de comunicare care 
vor fi utilizate 

2.1 Sprijin 
pentru 
cunoașterea și 
calitatea 
crescătorilor de 
vite 

 

2.1.2 Creați expertiză regională în 
domenii legate de creșterea 
bovinelor și producția de 
lapte 

2018 - 2020 Experți externi - formare și 
consultanță: cel puțin 15 
experți/zile (aprox. 300 EUR /zi) 

Vizită de studiu în străinătate 
pentru 6 participanți și o 
săptămână: cca. 8000 EUR 

Vizita de studiu într-o zi în Moldova: 
cca. 80-120 EUR / participant (în 
funcție de distanța parcursă, 
numărul de participanți etc.) 
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2.1.6 Îmbunătățirea accesului la 
îngrijirile veterinară și unități 
de testare 

2019 - 2020 
(pilotarea, ulterior 
stabilirea unui 
sprijin sistematic 
bazat pe măsuri 
pilotate cu succes) 

Spre confirmare - bazat pe analize, 
instrumente și cereri alese 

2.1.7 Sprijin pentru creșterea 
calificării fermierilor în toate 
aspectele legate de calitatea 
reproducției bovinelor 

2019 – spre mai 
departe 

Similar cu 2.1.2 

2.2 
Dezvoltarea 
unui lanț 
valoric stabil, 
care să includă 
infrastructura 
lipsă 

 

2.2.2 Facilitarea comunicării 
sistematice între agricultori și 
producătorii de produse 
lactate și/sau producătorii de 
materiale/resurse esențiale 
(cel mai important - furaj) 

2019 – înființarea 
unui sistem formal 
(cu parteneri) apoi 
- menținerea, 
modernizarea 

Organizarea unei mese rotunde: 
cca. 50 persoane / ore 

  

Comunicare continuă și sprijin 
administrativ: cca. 80 pers./ ore 
anual 

Organizarea vizitei la unitatea de 
producție: cca. 40 persoane /ore 
/eveniment 

2.2.3 Sprijinirea și facilitarea 
asocierii producătorilor pe 
piață (cooperarea în vânzări) 

2020 - 2021 
pilotare 

Pașii următori 
bazați pe 
rezultatele pilotării 

Spre confirmare – similar cu 2.1.1 

2.2.4 Acordați sprijin în ceea ce 
privește reprezentarea 
intereselor fermierilor în în 
fața autorităților naționale de 
reglementare și altor părți 
interesate 

2018 – mai 
departe 

Elaborarea strategiei de 
comunicare: cel puțin 200 de pers. 
/ore 

2.2.6 Analizați posibile modalități 
de investiții în sectoarele 
care lipsesc 

2019  Strategia de investiții incl. analiza 
modalităților: cca. 500 pers. /ore 
(împreună cu partenerii) 

Sau cca. 10.000 EUR dacă este 
subcontractare 

2.2.8 Împreună cu partenerii, 
incubați ideile selectate în 
proiecte de anvergură 

2019 – mai departe 
(implementarea 
sistemului) 

Cca. 700 pers/ore pentru fiecare 
proiect 

2.2.9 Identificați sursele de 
finanțare relevante pentru 
măsurile strategice de 
specializare regională 

In mod regulat Max. 100 pers./ ore pe an 

2.3 Facilitarea 
marketingului 
sistematic, 

2.3.1 Analiza pieței și stabilirea 
unei strategii de marketing 

2018 Cca. 250 pers./zile (totuși, în 
funcție de necesitatea unei analize 
complementare), sau aproximativ 
5000 EUR – extern 
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crearea unui 
brand de lapte 

2.3.2 Facilitați comunicarea cu 
procesatorii de lapte și cu alți 
actori implicați în ceea ce 
privește implicarea lor în 
brandul și comercializarea 
laptelui / produselor lactate 

2018 - 2019 În cadrul 2.2.2 

2.3.3 Dezvoltarea mărcii 
(brandului) regionale cheie 
(lapte, produse lactate) 

2018 – 2019 Bugetul de bază de până la 180 
pers/zile (inclusiv activitățile de 
comunicare) plus un buget extern 
de cel puțin 40.000 MDL 

2.3.4 Pilotarea campaniei de 
marketing la nivel regional 

2019 Spre confirmare - depinde de 
strategia de marketing și de 
instrumentele de comunicare care 
vor fi utilizate 

2.3.5 Dezvoltarea capacităților 
asociațiilor / producătorilor 
în domeniul de marketing 

2018 – mai departe 
(în funcție de 
disponibilitatea 
resurselor) 

Spre confirmare - depinde de 
strategia de marketing și de 
instrumentele de comunicare care 
vor fi utilizate 

3.1 
Dezvoltarea 
patrimoniului 
rural 
tradițional și 
cultural unic 

 

3.1.3 Elaborarea unei analize 
aprofundate a cererii 

2018-2019 Cel puțin 300 de pers./ ore plus 
costuri externe - studii (1000 - 2500 
EUR, în funcție de conținut), analiză 
media (aprox. 1000 EUR), etc. 

Cel puțin 8000 - 10000 EUR dacă 
este externalizat (outsource) 

3.1.6 Oferiți competențe și 
calificări actorilor / rețelelor 
cheie din domeniul 
turismului rural și 
patrimoniului cultural 

2019 – mai departe, 
în baza bugetului și a 
cererii disponibile, 
activitatea în curs de 
desfășurare 

 

Experți externi - formare și 
consultanță: cel puțin 15 experți 
/zile (aprox. 300 EUR / zi) 

Vizită de studiu în străinătate 
pentru 6 participanți și o 
săptămână: cca. 8000 EUR 

3.1.8 Asigurați sprijin pentru 
dezvoltarea ideilor selectate, 
incubați proiecte 

2019 – înainte Cca. 700 pers./ore pentru fiecare 
proiect 

 

3.1.9 Identificați sursele de 
finanțare relevante pentru 
măsurile strategice 

În desfășurare, 
complementar cu 
3.1.8 

Max. 100 pers./ore anual 

3.2 Sprijinirea 
dezvoltării 
infrastructurii 
adecvate în 
zonele rurale 

3.2.3 Analizați deficiențele ofertei 
în infrastructura turistică 

2018 – 2019 Cca. 150 persoane/ ore, inclusiv 
cercetare pe teren 

3.2.5 Oferiți competențe și 
calificări actorilor / rețelelor 
cheie din domeniul 
turismului, marketingului, 
standardelor de calitate etc. 

2019 – mai departe, 
în baza bugetului și a 
cererii disponibile, 
activitate în curs de 
desfășurare 

Similar cu 3.1.6 

3.2.6 Colectați / actualizați în mod 
regulat ideile de proiect, 
discutați-le în cadrul 
rețelelor, conectați și 
integrați actorii în proiectele 
lor; creați și să gestionați o 
platformă dedicată 
proiectului 

2019 – mai departe 
(implementarea 
sistemului) 

Înființarea sistemului (2019): cca. 
150 persoane / ore 

În curs de implementare (începând 
cu anul 2020): cca. 60 pers/ ore pe 
an 
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3.2.7 Asigurați suport pentru 
dezvoltarea ideilor selectate, 
incubați proiectele 

2019 – mai departe 
(implementarea 
sistemului) 

Similar cu 3.1.8 

3.2.8 Identificați sursele de 
finanțare relevante pentru 
măsurile strategice  

In mod regulat Similar cu 3.1.9 

3.2.9 Analiza, promovarea și 
diseminarea ideii de PPP în 
infrastructura turistică 

2019 – mai departe Spre confirmare - în funcție de 
instrumentele folosite 

3.3 Crearea 
brandului de 
turism (local) 

3.3.3 Creați marca (brandul) locală 
/ regională în localitatea pilot 

2019 Buget de bază până la 180 pers.-zile 
(inclusiv activități de comunicare) 
plus buget extern pentru 
promovare și publicitate în regiune 

3.3.4 Facilitați sistematizarea 
ofertei de turism în zona 
selectată și creați materiale 
promoționale 

2019 – 2021 Cel puțin 400 pers /ore plus buget 
extern p-u imprimare, aplicații 
web, smartphone etc. – spre 
confirmare - în baza strategiei de 
marketing din 3.3.3 

 

Scenariul 3: ADR ca partener 

Dincolo de activitățile din cele 2 scenarii anterioare, următoarele activități cu resurse intensive ar trebui 
implementate dacă sunt îndeplinite condițiile prealabile pentru Scenariu (v. mai sus): 

Măsura Nr. Acțiuni planificate Implementare Estimarea costurilor 

1.1 Sprijin p-u 
adăugarea de 
valoare, 
accentuând 
unitățile de 
prelucrare 

1.1.10 Sprijinirea partenerilor în 
elaborarea studiilor de 
fezabilitate și a 
documentațiilor de proiect 
pentru proiectele-cheie 

2021 (și mai 
departe în mod 
periodic, în baza 
fondurilor 
disponibile) 

Cel puțin 10.000 EUR pe document 
(costuri totale), în baza 
parametrilor tehnici și anvergurii 

1.1.11 Identificați rolul ADR Nord și 
/sau al altor parteneri în 
configurații complexe de 
parteneri în implementarea 
viitoarelor proiecte PPP 

2019, actualizare 
periodică 

Spre confirmare – în baza rolului 
formulat de afaceri al ADR și 
resurselor disponibile 

1.3 Facilitarea 
marketingului 
sistematic, 
crearea unui 
brand 

1.3.5 Campanii de marketing la 
scară națională 

2020 (cât mai 
devreme) 

Spre confirmare - depinde de 
strategia de marketing și de 
instrumentele de comunicare care 
vor fi utilizate 

1.4 
Dezvoltarea 
calității 
certificate a 
producției 

1.4.1 Creșterea gradului de 
conștientizare și diseminarea 
informațiilor în ceea ce 
privește calitatea producției 
brute/prime pe piețele 
europene 

2019 Similar cu 1.1.7 

1.4.2 Creșteți calificarea în 
tehnologiile de producție 
ecologică/organică 

2019 – mai departe Similar cu 1.2.3 
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1.4.3 Motivați și facilitați 
proiectele pilot în conversii 
organice, identificați actorii 
cheie și parcelele potrivite 
pentru pilotarea conversiilor 
și oferiți suport în procesul 
de certificare 

2019 – 2022 Spre confirmare - în baza cererii de 
servicii din regiune 

Consultări externe și couching 
(instruire-îndrumare) cca. 300 EUR 
/ zi 

1.4.4 Formați capacități în 
marketingul producției prime 
de calitate și specificul 
poziționării sale pe piață 

2020 – mai departe 

1.4.5 Sprijiniți producătorii în 
vânzările de producție 
ecologică 

2020 – mai departe 

1.4.6 Agregați și diseminați cele 
mai bune practici și istorii de 
succes 

2019 – mai departe Cca. 100 pers/ore anual plus 
bugetul publicațiilor 

2.1 Sprijin 
pentru 
cunoștințele și 
calitatea 
crescătorilor de 
vite 

 

2.1.5 Acordați sprijin direct pentru 
introducerea de rase de 
calitate superioară de către 
fermierii selectați care 
respectă standardele de 
calitate 

2019 (înființarea 
sistemului) – mai 
departe, pe baza 
cererii și a 
resurselor 
disponibile 

Spre confirmare – în baza de 
analize, instrumente și cereri alese 

2.2 
Dezvoltarea 
unui lanț 
valoric stabil, 
care să includă 
infrastructura 
lipsă 

 

2.2.10 Asistență partenerilor în 
elaborarea studiilor de 
fezabilitate și documentare a 
proiectelor pentru proiectele 
cheie și participarea activă la 
setările complexe de 
parteneriat în implementarea 
proiectelor PPP 

2021 (și în mod 
periodic, în baza 
fondurilor 
disponibile) 

Cel puțin 10.000 EUR pe document 
(costuri totale), pe baza 
parametrilor tehnici și a anvergurii 

2.3 Facilitarea 
marketingului 
sistematic, 
crearea unui 
brand de lapte 

2.3.6 Campanii de marketing la 
scară națională 

2020 (cât mai 
devreme) 

Spre confirmare - depinde de 
strategia de marketing și de 
instrumentele de comunicare care 
vor fi utilizate 

3.1 
Dezvoltarea 
patrimoniului 
rural 
tradițional și 
cultural unic 

3.1.10 Elaborarea de studii de 
fezabilitate, documentații etc. 
și/sau furnizarea de asistență 
în acest sens 

2020 – mai departe, 
în baza resurselor 
disponibile 

Cel puțin 10.000 EUR pe document 
(costuri totale), în baza parametrilor 
tehnici și anvergura 

 

 

 

3.2 Sprijinirea 
dezvoltării 
infrastructurii 

3.2.10 Facilitarea creării PPP pentru 
proiectele-cheie de 
infrastructură 

2020 – 2021 
pilotarea proiectului 

Spre confirmare - în baza strategiei 
de investiții 
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adecvate în 
zonele rurale 

3.3 Crearea 
brandului de 
turism (local) 

3.3.5 Oferiți suport pentru 
campania de marketing pilot, 
evaluați 

2020-2021 
(campanie pilot și 
evaluare, replicare / 
inițiative noi pe 
baza rezultatelor 
evaluării în 
următorii ani 

Spre confirmare – în baza 
instrumentelor utilizate, specificate 
în strategia de marketing 

 

5 PLANUL DE IMPLEMENTARE 

5.1 ANALIZA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE 

ADR este o organizație care este înființată direct de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului din Moldova (MADRMM), anterior Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Este o 
entitate juridică cu statut de instituție publică non-comercială cu autonomie, însă subordonată în mod 
oficial MADRMM. Mai mult, ADR servește și ca secretariat pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare 
(CRD), care are și o putere de decizie asupra majorității activităților și rezultatelor ADR: aprobă 
documentele strategice și operaționale elaborate de ADR, aprobă beneficiarii din Fondul Național 
pentru Dezvoltare Regională (FNDR) în regiune, care este administrat de ADR și aprobă rapoartele 
anuale, precum și bugetul ADR. 

 Până la data elaborării acestui studiu, au fost angajați 26 de persoane la ADR, distribuiți în 5 
departamente, vezi organigrama de mai jos: 

 

Următoarele sunt responsabilitățile departamentelor: 
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Departamentul de gestionare a proiectelor este responsabil de implementarea proiectelor în regiune 
din partea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională 

Direcția de planificare și programare strategică este responsabilă de elaborarea și monitorizarea 
documentelor de politici regionale, de ex. Strategia de dezvoltare regională pentru regiunea de 
dezvoltare de nord, Programele sectoriale regionale; analizează potențialul și problemele socio-
economice ale regiunii etc. 

Departamentul de cooperare și atragere de investiții este responsabil pentru stabilirea și dezvoltarea 
parteneriatelor cu actorii naționali și internaționali, elaborarea și implementarea proiectelor din surse 
externe, promovarea Regiunii de Dezvoltare Nord în țară și dincolo de frontiere, informează actorii 
regionali (APL, ONG-uri, antreprenori etc.) cu privire la posibilele investiții și subvenții și facilitează 
formarea de parteneriate public-privat pentru a atrage investiții; 

Departamentul de finanțe și achiziții este responsabil pentru contabilitate și achiziții. 

 

Din a. 2018 a fost înființat un nou birou în ADR, respectiv Centrul de Informare pentru APL-uri și IMM-
uri. Sarcinile acestei unități sunt comunicarea directă cu întreaga varietate de părți interesate din RDN, 
difuzarea pro-activă a informațiilor relevante și, în general, sprijinul pentru cooperarea și asocierea 
părților interesate locale / regionale. Au fost angajați doi salariați noi pentru a opera acest centru. 

Trei dintre aceste unități sunt relevante pentru punerea în aplicare a acestei strategii. Departamentul 
de cooperare și atragere a investițiilor și Departamentul de planificare și programare strategică vor 
implementa activități în ceea ce privește analizele, gestionarea platformelor dedicate, incubarea 
proiectelor, monitorizarea resurselor externe etc. Angajații Centrului de informare pentru APL și IMM 
vor fi responsabili pentru activități comunicarea cu părțile interesate locale, sprijinirea cooperării și 
asociației acestora, diseminarea bunelor practici, crearea de "biblioteci" tematice și centre de 
cunoaștere (alături de colegii din departamentul de planificare și programare strategică) etc. 

  

Performanța financiară 

În anul 2017 ADR a funcționat cu venituri totale de 74,7 mil. MDL, din care 73,3 mil. MDL a reprezentat 
transferuri de la FNDR și 1,4 mil. MDL au fost obținute de la donatori străini, și anume din Cehia, 
România și Estonia. Aceasta reprezintă o creștere a veniturilor cu cca. 11% comparativ cu anul 2016, 
când revizuirile totale ale ADR au fost de cca. 66,6 mil. MDL. 

Doar o mică parte din veniturile totale ale ADR sunt direcționate către costurile operaționale. În total, 
costurile operaționale ale ADR au atins cca. 3,7 mil.MDL. 3,5 mil. MDL au fost cheltuieli p-u salarii 
(inclusiv plățile obligatorii către sistemele de asigurări sociale, salariile totale brute plătite în 2017 au 
atins cca. 2,56 mil. MDL), 121 mii. MDL au fost costurile de amortizare a mijloacelor fixe și a altor 
cheltuieli de cca. 111 mii MDL. Comparativ cu anul 2016, cheltuielile cu salariile au crescut cu cca. 22% 
(2,72 mil.MDL în 2016), care a fost cauzată în principal de creșterea numărului de salariați. Se poate 
aștepta ca această valoare să crească din nou în 2018, deoarece doi angajați noi au fost angajați în 2018. 

  

Evaluarea calitativă a capacităților 

Capacitățile personalului ADR, în general, au rezerve destul de scăzute. Acest lucru a fost confirmat de 
interviurile calitative cu personalul și conducătorii ADR, precum și de analiza independentă a 
capacităților instituționale ale ADR, efectuate de dl Vladimir Gaspar și comandate de PID. În analiza sa, 
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dl Gaspar afirmă că: "Personalul actual este bine pregătit, dar numeros, e necesar de a crește managerii 
de proiect; absența unei soluții rapide reprezintă un risc potențial pentru viitor". 

Pe de altă parte, volumul de muncă al personalului ADR este fluctuant și depinde de ciclul de viață al 
FNDR și de elaborarea / implementarea documentelor strategice și operaționale. Mai mult, două noi 
poziții ale Centrului de informare care au fost completate recent reprezintă, de asemenea, un potențial 
pentru implementarea de noi activități care sunt în concordanță cu scopul acestei unități. 

Pe această bază, reprezentanții ADR estimează că o capacitate echivalentă cu 0,5 - 1 persoană în total 
ar putea fi alocată implementării acestei strategii. Această capacitate ar fi ocupată de angajații celor 
trei unități menționate anterior în ceea ce privește conținutul activităților implementate. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că capacitatea financiară proprie a ADR referitoare la 
subcontractarea capacităților externe în consultanță, cercetare și analiză, consolidarea capacităților etc. 
este minimă sau chiar inexistentă. Funcționarea ADR este finanțată de către FNDR, care oferă resurse 
pentru salarii și cheltuieli operaționale. Cu toate acestea, FNDR nu oferă ADR resurse financiare pentru 
activități "delicate"("soft") suplimentare. Cu alte cuvinte, bugetul funcționării ADR, finanțată de FNDR, 
nu oferă oportunități de angajare a capacităților externe și expertiză în consultanță, cercetare, 
consolidare a capacităților etc. De aceea, oricare dintre astfel de activități, care ar trebui implementate 
din exteriorul agenției ar trebui să fie acoperită de resurse financiare externe - în special, ar trebui să 
facă parte dintr-un proiect finanțat de un donator extern. 

 

5.2 DELIMITAREA RESPONSABILITĂȚILOR-CHEIE PENTRU IMPLEMENTARE 

Acest document nu formulează o nouă strategie pentru ADR / RDN, însă va fi subordonat Programului 
Sectorial Regional pentru Infrastructura de Afaceri. Cu alte cuvinte, acest program elaborează, la 
solicitarea Programului Sectorial, o analiză a specialităților regionale (Acțiunea 2.1 a Programului). Prin 
urmare, punerea în aplicare a planului de acțiuni al acestui document se va face în cadrul de 
implementare a programului. 

Cadrul de implementare al programelor stabilește responsabilitatea principală pentru implementarea 
acestuia în cadrul ADR, respectiv departamentul de planificare strategică și programare. Acest 
departament ar trebui să coordoneze activitățile care își îndeplinesc obiectivele prin implementarea 
proiectelor proprii și / sau coordonarea inițiativelor partenerilor. 

Implementarea se bazează pe un sistem de monitorizare care utilizează un set de indicatori de 
monitorizare pentru a evalua progresul realizării eforturilor strategice. Indicatorii sunt cuantificați anual 
în Raportul anual elaborat de ADR. Programul poate fi actualizat la fiecare 2 ani, pe baza rezultatelor 
monitorizării și evaluării. 

 

5.2 SISTEMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Indicatori de realizare sugerați: 

Indicator Unitate 

Numărul de asociații de întreprinderi create în sectoare strategice selectate Număr 

Numărul de membri în asociațiile de afaceri înființate Număr 

... de entități private  
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... a instituțiilor publice sau neguvernamentale  

Numărul de sectoare strategice acoperite de cel puțin o asociație de afaceri Number 

Numărul de proiecte incubate în cadrul strategiei Număr 

Valoarea totală a investițiilor în proiecte de dezvoltare implementate în 
cadrul acestei strategii 

mil. MDL 

... de resurse financiare publice naționale  

... de sprijin al donatorilor străini și / sau al organizațiilor internaționale  

... de resurse financiare private  

Numărul de proiecte PPP implementate Număr 

Numărul de branduri/mărci regionale elaborate Număr 

Numărul de campanii de marketing organizate în legătură cu brandurile 
regionale create 

Număr 

… regionale  

… naționale sau international  

Valoarea totală a campaniilor de marketing organizate mii MDL 

Numărul de strategii de investiții elaborate Număr 

Valoarea totală a investițiilor atrase în regiune în domenii strategice 
specificate 

mil. MDL 

 

Indicatori de rezultat sugerați: 

Indicator Unitate Sursă 

Ponderea totală a sectoarelor strategice în PIB-ul regional % BNS 

Valoarea totală a sectoarelor strategice în ceea ce 
privește: 

  

…venituri agregate mil MDL BNS 

… câștiguri înainte de rate de dobânzi, impozite și 
amortizări 

mil MDL BNS 

Producția totală în sectoare strategice unități / tone BNS 

Valoarea totală a bunurilor produse cu valoare adăugată 
mai mare 

mil MDL Monitorizare proprie de către 
producători 

Numărul de nopți turistice în RDN Număr BNS 

... regiunile în care au fost sprijinite investițiile Număr Rețeaua de parteneri / 
antreprenori în turism în 

regiune sau regiunile selectate 

 

Evaluarea strategiei: 



Strategy and Action Plan in the field of Regional 
Specialization in Moldova, Region North 
 

 

97 

O evaluare a impactului strategiei ar trebui programată după cca. 5 ani de la punerea sa în aplicare. 
Evaluarea va agrega datele de monitorizare, cu toate acestea, se va concentra în primul rând pe 
atribuirea tendințelor observate la implementarea strategiei. În al doilea rând, evaluarea se va axa pe 
schimbările dinamicii interne ale situației socio-economice a RDN, precum și pe factorii externi care 
afectează dezvoltarea regională în RDN. Este necesară o actualizare adecvată a strategiei ca urmare a 
evaluării. 

 

 

 

 

FIȘIERE ANEXATE: 

A Procesul-verbal al reuniunilor părților interesate 

B  Lista participanților  

C  Evaluarea feedback-ului atelierului strategic 

D  Programul celei de-a doua misiuni  

E  Evaluarea potențialului de creare a brand-ului regional 

 

 


