
C 
artoful, a patra sursa  de energie alimentara  

dupa  orez, gra u s i porumb, a fost cunoscut de 

oameni cu 8000 de ani î n urma , fiind cultivat de 

ca tre comunita t ile de va na tori s i culega torii din 

apropierea lacului Titicaca, aflat î n zona î nalta  a 

munt ilor Anzi, la frontiera dintre Peru s i Bolivia.  

De ani buni, locuitorii satului Corjeut i, raionul Briceni, 

î s i ca s tiga  pa inea din cres terea cartofilor. Corjeut enii, 

primii agricultori din R. Moldova care au î nceput sa  

cultive cartofi pe suprafet e mari, fac investit ii 

importante î n cultura cartofului. Î n anul 2011, î n 

raionul Briceni, suprafet ele recoltate cu cartofi s-au 

ma rit cu aproximativ 30 la suta , iar roada obt inuta  

acoperea de doua  ori necesita t ile t a rii. 

Festivalul va prezenta cartoful î n toate formele s i 

funct iile lui posibile: crud, pentru a fi cumpa rat; 

prega tit sub forma  de bucate fierbint i s i reci etc. 

Programul Festivalului include: iarmarocul produselor 

agricole, ta rgul mes terilor populari, concurs de desene, 

prezentarea noilor tehnologii de cultivare a cartofului, 

spectacol de muzica  s i dans cu participarea format iilor 

artistice din regiune s i t ara , concursul bucatelor din 

cartofi (cu degustare), concursul standurilor cu legume, 

concert cu participarea interpret ilor de muzica  

populara  s i us oara , hora satului s i altele. 

Vă așteptăm cu drag! 

● DESCARCĂ AGENDA FESTIVALULUI 

 

A 
DR Nord invita  jurnalis tii din presa locala  s i 

nat ionala  sa  participe la Festivalul 

Cartofului. Jurnalis tii care vor relata despre 

eveniment pot participa la concursul pentru 

institut iile mass-media cu genericul „Cunoaște 

Regiunea de Dezvoltare Nord!”, lansat de ADR Nord. 

Condit iile de participare la concurs se ga sesc AICI. 

ADR Nord va organiza transport gratuit, din Ba lt i s i 

din Chis ina u, pentru jurnalis tii care vor sa  participe 

la Festivalul Cartofului. 

Jurnaliștii urmează să-și confirme intenția de a se 

deplasa la eveniment cu transportul nostru pînă 

joi, 8 noiembrie, ora 16.00. 

CONTACTE: 

● BĂLȚI: Îon Urus ciuc, coordonator comunicare, 

ADR Nord; (+373) 78823103, e-mail: 

comunicare@adrnord.md 

● CHIȘINĂU: Ecaterina Grigorean, ofit er de presa , 

Ministerul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor; e-

mail: serviciuldepresa.mcdr@gmail.com 

Festivalul Cartofului în rețelele de socializare: 

● https://www.facebook.com/events/499935026697162/ 

● https://www.facebook.com/festivalul.cartofului 

● http://www.odnoklassniki.ru/event/1500783726  
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

PRIMUL FESTIVAL AL CARTOFULUI 

Primul Festival al Cartofului va avea loc în satul Corjeuți, raionul Briceni. Festivalul va promova 

cultura cartofului și calitatea bucatelor tradiționale gătite din cartofi. Evenimentul este organizat de 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Primăria Corjeuți în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Consiliul Raional Briceni.  

Evenimentul va avea loc duminică, 11 noiembrie, orele 09:00 - 16:00, în satul Corjeuți, raionul Briceni.  

http://adrnord.md/public/files/festivalul_cartofului_2012/Festivalul_Cartofului_2012_AGENDA_preliminara.pdf
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1409
mailto:comunicare@adrnord.md
mailto:serviciuldepresa.mcdr@gmail.com
https://www.facebook.com/events/499935026697162/
https://www.facebook.com/festivalul.cartofului
http://www.odnoklassniki.ru/event/1500783726


Dupa  dezbaterile membrilor CNCDR, î n DUP 

au fost incluse 56 de proiecte: 44 proiecte 

colectate î n rezultatul organiza rii APP 2 s i 12 

proiecte din DUP 2010-2012.  

Î n contextul proiectelor incluse î n 

DUP, Marcel RA DUCAN, ministrul Dezvolta rii 

Regionale s i Construct iilor, a ment ionat ca , pe 

parcurs, CNCDR poate interveni cu decizia 

pentru completarea Documentului, conform 

Legii privind dezvoltarea regionala , pentru a 

include/exclude proiecte sau a redistribui 

banii. De asemenea, ministrul a mai ada ugat 

ca  noua Strategie asigura  continuitatea s i 

complementaritatea  procesului init iat acum 

2 ani, î nsa  procedura de filtrare a proiectelor 

este mai riguroasa  s i s-a datorat experient ei 

de implementare a proiectelor î n aceasta  

perioada . 

V 
aleriu LAZA R, viceprim-ministru, 

ministrul Economiei, care det ine s i 

statutul de pres edinte al CNCDR, a 

comunicat ca  î n faza a doua a dezvolta rii 

regionale vor fi finant ate proiecte ce au un 

impact mai mare, proiecte ambit ioase ce se 

rega sesc î n cele 3 priorita t i: reabilitarea 

infrastructurii fizice, sust inerea dezvolta rii 

sectorului privat s i î mbuna ta t irea factorilor 

de mediu s i a atractivita t ii turistice. 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională și Documentul Unic de 

Program pentru perioada 2013-2015 au fost aprobate de Consiliul 

Național de Coordonare pentru Dezvoltare Regională  
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CHIȘINĂU, 29 octombrie 2012. Strategia Națională de Dezvoltare Regională și 

Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2015 au fost aprobate în cadrul 

ședinței Consiliului Național de Coordonare pentru Dezvoltare Regională. 

M 
embrii Consiliului s-au reunit î n s edint a  pentru a evalua propunerile de proiect depuse 

î n cadrul celui de-al doilea Apel de Propuneri de Proiecte (APP 2) î n domeniul dezvolta rii 

regionale s i a aproba documentele nominalizate. Î n agenda  au fost incluse s i alte 

subiecte: implementarea proiectelor de dezvoltare regionala  s i valorificarea mijloacelor financiare 

din Fondul Nat ional pentru Dezvoltare Regionala , precum s i redistribuirea mijloacelor financiare ale 

Fondului î n limitele alocat iilor pentru anul curent.  

Î n cadrul s edint ei, Veaceslav GUT UT UÎ, viceministrul 

Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, a prezentat 

informat ia detaliata  privind obiectivele s i 

mecanismele de implementare a SNDR, iarValerian 

BÎ NZARU, directorul Direct iei generale dezvoltare 

regionala , a vorbit despre APP 2 s i valorificarea 

mijloacelor financiare. 

Totodata , membrii CNCDR au analizat proiectele î n 

derulare pentru a lua o decizie referitor la 

redistribuirea banilor din FNDR. Astfel, membrii 

Consiliului au decis ca 15 mln. de lei aprobat i pentru 

finant area unor proiecte, valorificarea ca rora poate fi 

compromisa  din anumite motive, sa  fie redistribuite 

pentru asigurarea finaliza rii, pî na  la finele anului, a 

altor proiecte regionale: construct ia sistemului de 

canalizare din oras ul Ocnit a; construct ia 

poligoanelor pentru des euri din raioanele Hî nces ti s i 

Sî ngerei, precum s i construct ia s i reabilitarea mai 

multor drumuri din Rezeni, Ca inari, Siret i, Dimitrova

-Acui. 

La final s-a decis ca Agent iile de Dezvoltare 

Regionala  sa  acorde mai mult suport potent ialilor 

aplicant i pentru a dezvolta proiecte cu aspect 

economic ce pot fi implementate î n conformitate cu 

prevederile priorita t ii ÎÎ: sust inerea sectorului privat 

a Strategiilor de Dezvoltare Regionala  Nord, Centru 

s i Sud, iar dupa  finalizarea evalua rii acestora sa  fie 

incluse î n DUP. 

În acest număr: 

1,6 km de drum 

reabilitat în raionul 

Soroca 

 

3 

Au fost finalizate 

lucrările de amenajare a 

teritoriului aferent Casei 

de Cultură din Băhrinești 

 

4 

Nemții ne învață să 

stoarcem bani din 

deșeuri  

 

5 

Ziua Ușilor Deschise la 

ADR Nord  

 

6 

Conferința 

Internațională a 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii  

 

7 

„Mobiasbancă – Groupe 

Société Générale” va 

susține ADR Nord în 

domeniul 

parteneriatului public-

privat  

 

8 

Proiectele din domeniul 

aprovizionării cu apă 

potabilă și canalizare din 

Regiunea Nord, 

prezentate în cadrul unei 

reuniuni la Ambasada 

Suediei din Chișinău  

 

 

 

9 

Forumul Investițional în 

Dezvoltarea Regională, 

în Regiunea Sud  

 

14 

 

Șefa Misiunii OSCE în 

Moldova, în vizită la ADR 

Nord  

 

20 

Amintim că, din FNDR, 

pentru anul 2012, au fost 

alocate mijloace 

financiare în mărime de 

174,7 mln. de lei, (167,72 

mii de lei pentru 

implementarea 

proiectelor și 6,98 pentru 

cheltuieli operaționale ale 

ADR Nord, Centru și Sud), 

pînă în luna octombrie 

fiind valorificați 105,43 

mln. de lei.  



1,6 km de drum reabilitat în raionul Soroca 
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VĂDENI, SOROCA, 5 octombrie 2012. Au fost finalizate lucrările de reabilitare a unei porțiuni de 1,6 

km din drumul public local L-186. Lucrările au fost efectuate în cadrul proiectului „Reabilitarea 

rețelei de drum public local (L-186) Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km”, 

lansat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord în data de 12 iunie 2012.  

Obiectivul general al proiectului este î mbuna ta t irea 

accesului populat iei, bunurilor s i serviciilor din 

raioanele Soroca s i Flores ti pe piat a regionala , î n 

vederea stimula rii dezvolta rii economice durabile, 

prin asigurarea unei infrastructuri de transport de 

calitate, care va face conexiunea cu ret eaua de 

drumuri nat ionale. 

 

 

 

 

 

 

 

A 
DR Nord a valorificat integral cei 10 mln. 

de lei planificați pentru anul 2012 în 

vederea reabilitării a 1,6 km din totalul 

de 13,3 km din lungimea drumului public local L-

186. Durata de implementare a proiectului a fost 

programată pentru o perioadă de 24 luni. În 

rezultatul implementării proiectului, 13,3 km de 

drum public local va fi reabilitat, la care vor avea 

acces peste 17 mii de locuitori din regiune. 

C 
u aceasta  ocazie, la fat a locului, unde a fost 

convocata  o comisie speciala , a avut loc 

s edint a de recept ie la terminarea lucra rilor 

de reabilitare a port iunii de drum. La s edint a  a 

participat s i pres edintele raionului Soroca, Victor 

SA U. 

„Sî ntem mult umit i de calitatea lucra rilor la drum. 

Acum, ca s i î n cazul proiectului «Renovarea drumului 

regional internat ional M-14 prin or. Edinet », finalizat 

î n acest an, operatorul economic a demonstrat ca  î n 

proiectele de dezvoltare regionala  se pune accentul, 

î n primul rî nd, pe calitate”, a spus directorul ADR 

Nord, Îon BODRUG. 

Lucra rile la drum, preva zute de proiectul ADR Nord, 

au fost executate de firma „NOU CONST” S.R.L. s i au 

costat 10 mln. de lei, bani alocat i din Fondul Nat ional 

pentru Dezvoltare Regionala  (FNDR). Directorul 

„NOU CONST” S.R.L., Marin SÎ RBU, s-a ara tat 

mult umit de faptul cum au decurs lucra rile la drum, 

ment ionî nd ca , pe parcurs, firma pe care o conduce 

nu s-a confruntat cu niciun fel de piedici î n acest 

sens. Ment iona m ca  o parte din lucra rile la acest 

proiect au fost executate, î n anul 2011, de S.A. 

„Magistrala”. Lucra rile efectuate au fost finant ate 

prin intermediul Fondului Rutier. 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1407
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C 
u aceasta  ocazie, o comisie speciala  a organizat 

s edint a de recept ie la terminarea lucra rilor. Din 

component a comisiei au fa cut parte Feodosia 

BUNESCU, primar de Ba hrines ti, pres edintele 

comisiei; Îon BODRUG, director ADR Nord; Constantin 

BA NDÎU, s ef Sect ie management proiecte;Sergiu 

BOBEÎCO, arhitector s ef al raionului 

Flores ti; Dorin  RUSU, manager de proiect s .a. 

Comisia de recept ie a lucra rilor de amenajare a 

teritoriului aferent Casei de Cultura  din satul 

Ba hrines ti a constatat ca  1) Lista pieselor din 

documentat ia scrisa  s i desenata  a obiectului a fost 

completa ; 2) Lista lucra rilor cuprinse î n Documentat ia 

Tehnica  a fost executata  î n î ntregime; 3) Lucra rile 

cuprinse î n Documentat ia Tehnica  au fost executate 

conform prevederilor proiectului. 

Lucra rile î n cadrul proiectului au fost efectuate de S.R.L. 

„VALÎS”, î n baza contractului de antrepriza  Nr. 102 din 

24 iulie 2012, î ncheiat cu ADR Nord. 

Obiectivul general al proiectului din Ba hrines ti este 

integrarea localita t ilor Rediul Mare (Dondus eni), Pelinia 

(Drochia), Alexa ndreni (Sî ngerei), Rogojeni (S olda nes ti), 

Negureni (Telenes ti) s i a 12 localita t i din raionul 

Flores ti, situate î n Lunca Ra utului, î n circuitul cultural-

turistic regional. 

Suma aprobata  din Fondul Nat ional pentru Dezvoltare 

Regionala  (FNDR) pentru acest proiect este de 1.255,4 

mii lei. Î n rezultatul implementa rii proiectului 

„Întersect ii culturale”, Casa de Cultura  din Ba hrines ti 

este conectata  la sursa de energie electrica , iar 

platforma din fat a cla dirii este pavata . Pentru lucrarea 

„Efectuarea lucra rilor de amenajare a teritoriului 

aferent Casei de Cultura  din satul Ba hrines ti, raionul 

Flores ti” au fost cheltuit i 658.964,29 lei, bani alocat i 

din FNDR. De asemenea, tot din sursele financiare ale 

FNDR, s-au achizit ionat urma toarele bunuri: mobilier, 

obiecte de uz gospoda resc, echipament tehnic s i 

tehnica  de calcul. Ment iona m î nsa  ca  proiectul din 

Ba hrines ti este cofinant at, î n cadrul proiectului 

„Lucra ri de reparat ie la Centrul Cultural Comunitar”, 

de Fondul de Învestit ii Sociale din Moldova cu 1.293,2 

mii lei. Astfel, bugetul total al proiectului „Întersect ii 

culturale” se ridica  la 2.548,6 mii lei. 

P 
rima ria Ba hrines ti sust ine ca  termenul 

aproximativ de finalizare a lucra rilor î n cadrul 

proiectului este luna decembrie 2012. 

Au fost finalizate lucrările de amenajare a teritoriului aferent 

Casei de Cultură din Băhrinești, Florești  

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

BĂHRINEȘTI, FLOREȘTI, 24 octombrie 2012. Au fost finalizate lucrările de amenajare a teritoriului aferent 

Casei de Cultură din satul Băhrinești, raionul Florești, în cadrul proiectului „Intersecții culturale”, 

implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord.  



Î 
n perioada august-septembrie 2012, 70 de prima rii 

din raioanele S olda nes ti, Flores ti s i Rezina au 

semnat acorduri de cooperare intercomunitara  

pentru prestarea î n comun a serviciului de gestionare a 

des eurilor. 

Astfel, la 11 octombrie curent a avut loc prima s edint a  a 

Grupurilor de lucru locale de nivel interraional. La 

eveniment s-au decis activita t ile necesare pentru a 

identifica cea mai eficienta  formula  legala , 

institut ionala , financiara  s i tehnica  de creare a 

structurii de management a des eurilor. 

A 
bordarea de regionalizare a serviciilor este o 

premiera  pentru Republica Moldova. 

Or, pentru prestarea î n comun a serviciilor 

publice, cooperarea intercomunitara  duce la 

eficientizarea domeniilor de prestare. Pentru 

microregiunea S olda nes ti, Flores ti s i Rezina va fi 

implementat un proiect-pilot de gestionare a des eurilor 

solide, cu sprijinul GÎZ. Aceasta  init iativa  reprezinta  un 

exemplu de cooperare care depa s es te hotarele 

regiunilor de dezvoltare. Astfel, Agent iile de Dezvoltare 

Regionala  s i Nord (raionul Flores ti) s i Centru (raionul 

S olda nes ti s i Rezina) vor asigura buna desfa s urare a 

proiectului. 

De sistemul comun de management al des eurilor solide 

va beneficia populat ia celor trei raioane, care se 

cifreaza  la aproximativ 200.000 de locuitori. Va fi 

construit un depozit sanitar î n S olda nes ti, doua  centre 

de reciclare î n S olda nes ti s i Flores ti s i doua  stat ii de 

transfer î n Cotiujenii Mari s i Flores ti. La aceasta  etapa , 

se prega tes te procesul de achizit ii pentru procurarea 

echipamentului necesar. 

D 
e asemenea, GÎZ sprijina  administrat iile 

publice locale la extinderea s i modernizarea 

serviciilor publice locale pe alte doua  domenii 

de referint a : eficient a energetica ; aprovizionarea cu 

apa  s i canalizare. Suportul proiectului GÎZ este acordat 

prin intermediul Agent iilor de Dezvoltare Regionala . 

Totodata , proiectul acorda  asistent a  la programarea s i 

planificarea regionala .  

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale î n 

Republica Moldova” este implementat de Agent ia de 

Cooperare Înternat ionala  a Germaniei (GÎZ) s i este 

sprijinit financiar de Ministerul German pentru 

Cooperare Economica  s i Dezvoltare (BMZ), Agent ia 

Suedeza  pentru Dezvoltare s i Cooperare Înternat ionala  

(Sida) s i Ministerul Afacerilor Externe al Roma niei. 

● VIDEO 

Nemții ne învață să stoarcem bani din deșeuri  
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70 de primării din raioanele Șoldănești, Florești și 

Rezina au semnat acorduri de cooperare 

intercomunitară pentru prestarea în comun a 

serviciului de gestionare a deșeurilor  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=1554


M 
inistrul Marcel RA DUCAN a vorbit î n cadrul î ntrevederii despre obiectivele s i priorita t ile MDRC î n domeniul 

dezvolta rii regionale s i a explicat mecanismul aproba rii spre finant are s i implementa rii proiectelor de dezvoltare 

regionala . De asemenea, ministrul s i-a exprimat sperant a ca , la î nceputul lunii decembrie curent, cî nd va avea loc 

vizita Pres edintelui Poloniei î n t ara noastra  s i lansarea Centrului, vor fi trasate primele init iative comune. 

La rî ndul sa u, Krzysztof KOLANOWSKÎ s i-a confirmat disponibilitatea pentru o cooperare eficienta , ment ionî nd ca  det ine 

multa  experient a  pe care este dispus sa  o î mpa rta s easca  autorita t ilor publice locale. 

La î ntrevedere au mai participat viceministrul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, Veaceslav GUT UT UÎ, directorul Direct iei 

dezvoltare regionala  Valerian BÎ NZARU, s efa Direct iei relat ii internat ionale s i atragerea investit iilor Svetlana ROGOV, 

directorii Agent iilor de Dezvoltare Regionala  s i alt i s efi de la minister, responsabili de domeniul dezvolta rii regionale. 

Lansarea oficiala  a Centrului este planificata  î n cadrul unei Conferint e î n prima decada  a lunii decembrie. Centrul de informare 

va fi responsabil de furnizarea informat iilor privind asistent a financiara  internat ionala  (inclusiv UE) pentru Guvernul RM, APL 

s i ONG-urile din Republica Moldova. 

Ziua Ușilor Deschise la ADR Nord  

Pag. 6 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

BĂLȚI, 1 noiembrie 2012. Un grup de studenți de la 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea 

Drept, specialitatea Managementul administrației 

publice, au vizitat Agenția de Dezvoltare Regională Nord, 

în cadrul evenimentului Ziua Ușilor Deschise la ADR 

Nord.  

Î 
nsot it i de Îgor COJOCARU, s eful Catedrei de s tiint e 

socioumane, Facultatea de Psihologie s i Asistent a  Sociala , 

sudent ii din anul 3 s-au familiarizat cu specificul de lucru 

al agent iei noastre. Î n acest sens, directorul ADR Nord, Îon 

BODRUG, le-a prezentat succint viitorilor manageri î n 

domeniul administrat iei publice date din activitatea institut iei. Directorul ADR Nord a t inut sa  precizeze ca  us ile 

institut iei noastre sî nt, de fapt, deschise oricî nd pentru tot i cei interesat i de activitatea noastra . 

Colaborarea ADR Nord cu Universitatea de „Alecu Russo” se î nscrie î n prevederile dinmemorandumul pe care cele 

doua  institut ii l-au î ncheiat î n data de 10 noiembrie 2011. 

Cu titulatura init iala  de Înstitut Î nva t a toresc, actuala Universitate de Stat „Alecu Russo” a fost reorganizata  din 

Înstitut Pedagogic (1953) î n Universitate Regionala  de Stat (1992). Universitatea „Alecu Russo" din Ba lt i este una 

dintre cele mai apreciate institut ii de î nva t a mî nt superior din Republica Moldova. 

CHIȘINĂU-IALOVENI, 15 octombrie 2012. În orașul Ialoveni va fi inaugurat un Centru de informare pentru 

administrațiile publice locale. Proiectul a fost realizat în urma semnării, în data de 29 iunie 2012, a unui 

Memorandum de înțelegere dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din Moldova și Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii Polone, avînd drept scop consolidarea administrației publice locale din Moldova și a 

instituțiilor neguvernamentale. Directorul Centrului a fost numit Krzysztof KOLANOWSKI, manager al Programului 

de cooperare transfrontalieră Lituania-Polonia, iar luni, 15 octombrie, acesta a efectuat o vizită de curtoazie la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și la Agenția de Dezvoltare Regională Centru pentru a-și cunoaște 

principalii parteneri în munca pe care o va efectua.  

În orașul Ialoveni va fi inaugurat un Centru de informare pentru 

administrațiile publice locale  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1037


L 
a eveniment au participat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu LAZA R; s eful Delegat iei 

Uniunii Europene î n Republica Moldova, Excelent a Sa Dirk SCHUEBEL; directorul Ba ncii Mondiale pentru 

Republica Moldova, Abdoulaye SECK. De asemenea, la conferint a  a participat s i directorul Agent iei de 

Dezvoltare Regionala  Nord, Îon BODRUG. 

Obiectivul conferint ei este de a spori accesul la informat ii privind desvoltarea unui mediu de afaceri competitiv, 

bazat pe cunos tint e. Concoomitent, organizatorii s i-au propus sa  evident ieze necesitatea implica rii femeilor î n 

activitatea antreprenoriala , precum s i sa  promoveze practicile de succes î n sectorul Î MM. 

Lucra rile conferint ei au fost divizate î n 3 panele de lucru, cu urma toarele tematici: 1) Antreprenoriatul feminin î n 

Republica Moldova; 2) Competent a  pentru competitivitate; 3) Înfrastructura de suport î n afaceri. Directorul ADR 

Nord a participat la cel de-al 3-lea panel. 

Î n vederea multiplica rii rezultatelor evenimentului, conferint a a ga zduit o expozit iea institut iilor s i organizat iilor, 

programelor s i proiectelor internat ionale destinate sust inerii sectorului Î MM. Totodata , participant ii la 

eveniment au avut posibilitatea sa -s i expuna  doleant ele s i viziunile vizavi de î mbuna ta t irea mediului de afaceri la 

„Panoul propunerilor”, iar, î n scopul identifica rii parteneriatelor de afaceri dintre Î MM-uri - la „Bursa de 

contacte”, expuse î n holul Palatului Republicii, acolo unde a avut loc conferint a. 

Conferint a s-a î ncheiat cu ceremonia oficiala  de decernare a î nvinga torilor concursurilor „Cel mai bun 

antreprenor din sectorul Î MM” s i „Î MM - model de responsabilitate sociala ”. 
 

Toți cartofii țării se adună la Festivalul Cartofului!  

 

 

 

 

 

 

După ie, vin, Duminica Mare, desene animate, mere și bostan, iată că a venit și rândul cartofului să 

aibă propriul festival. La 11 noiembrie 2012, la Corjeuți, Briceni, se va desfășura prima ediție a 

Festivalului Cartofului. ● StiriPozitive.eu 

Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii  
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CHIȘINĂU, 16 octombrie 2012. A avut loc Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

„Sectorul ÎMM → Moldova 2020”, eveniment organizat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova în 

cadrul „Săptămânii europene a întreprinderilor mici și mijlocii”.  

http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=35&id=370&t=%2FEvenimente%2FStil-de-viata%2FFestivalul-cartofului-2012-la-Corjeuti-Briceni-duminica-11-noiembrie-2012


„Mobiasbancă – Groupe Société Générale” va susține ADR Nord în 

domeniul parteneriatului public-privat  
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 R 
eprezentant ii ba ncii s i conducerea ADR Nord s i-au exprimat voint a de a institui un parteneriat î n vederea promova rii 

s i implementa rii î n comun î n Regiunea de Dezvoltare Nord a unor condit ii avantajoase, prielnice de creare a 

parteneriatului public-privat, inclusiv prin intermediul expert ilor nat ionali s i internat ionali. Astfel, î n baza unui acord 

î ntre pa rt i, care urmeaza  a fi semnat î n curî nd, a fost elaborat un plan comun de consultare, informare s i instruire a APL-urilor 

s i a antreprenorilor din regiune. „Mobiasbanca ” va sust ine acest proces prin invitarea expert ilor internat ionali î n domeniile 

economiei s i cel al parteneriatului public-privat. De asemenea, ADR Nord a invitat „Mobiasbanca ” sa  participe la activita t ile 

organizate de agent ie, inclusiv la un tî rg de proiecte care va avea loc î n luna noiembrie. 

„Din intent ia noastra , am prega tit un acord de parteneriat cu «Mobiasbanca ». Nu atî t acest document este important, cî t ceea ce 

vrem sa  facem î mpreuna  pentru Regiunea Nord”, a spus, î n cadrul î ntî lnirii cu reprezentant ii ba ncii, directorul ADR Nord, care, 

cu aceasta  ocazie, a prezentat agent ia pe care o conduce. 

Î n cadrul î ntî lnirii, pa rt ile s i-au stabilit urma toarele obiective î n cadrul viitorului acord de parteneriat: 

Dezvoltarea unor relat ii de colaborare, î n vederea derula rii unor activita t i ce au drept scop î mbuna ta t irea s i eficientizarea 

participa rii ambelor institut ii la dezvoltarea socio-economica  a Regiunii de Dezvoltare Nord; 

Promovarea s i stimularea parteneriatului public-privat prin organizarea activita t ilor de informare pentru APL s i antreprenorii 

din RDN. 

S 
ust inerea init iativelor de parteneriat public-privatî n domeniile prioritare din Strategia de Dezvoltare Regionala  

Nord: 1) Reabilitarea infrastructurii fizice, 2) Sust inerea dezvolta rii sectorului privat s i a piet ei fort ei de munca , 

3) Î mbuna ta t irea factorilor de mediu s i a atractivita t ii turistice, 4) Eficient a  energetica . 

Ment iona m ca  posibilitatea sust inerii ADR Nord din partea B.C. „Mobiasbanca  - Groupe Socie te  Ge ne rale” S.A. î n domeniul 

parteneriatului public-privat a fost admisa  de pres edintele ba ncii, Ridha TEKAÎA. 

 

B.C. „Mobiasbanca  - Groupe Socie te  Ge ne rale” S.A. a fost una dintre institut iile partenere la Forumul Economic Înterregional 

Moldo-Roma n, organizat de ADR Nord î n intervalul 28-29 martie 2012. „ T in sa  ment ionez ca , prin strategia sa de dezvoltare, B.C. „Mobiasbanca  - Groupe Socie te  Ge ne rale” S.A. a devenit 

mai vizibila  î n Regiunea Nord, se vede efortul pe care î l depunet i î n acest sens. S i cu acest prilej, va  mult umesc 

pentru ajutorul pe care ni l-at i acordat la buna organizare a Forumului Economic Înterregional Moldo-Roma n din 

28-29 martie 2012”, a ment ionat directorul ADR Nord, Îon BODRUG, cu ocazia lansa rii recente, î n municipiul Ba lt i, a î nca  unei 

filiale a ba ncii, eveniment la care au participat s i pres edintele „Mobiasbanca ”, Ridha TEKAÎA, s i vicepres edintele ba ncii, Myle ne 

Nicolas De MARCH. 

Mai multe informat ii despre B.C. „Mobiasbanca  - Groupe Socie te  Ge ne rale” S.A. î n Republica Moldova se ga sesc AICI. 

BĂLȚI, 17 octombrie 2012. B.C. „Mobiasbancă - 

Groupe Société Générale” S.A. va susține Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord în domeniul 

parteneriatului public-privat. În acest sens, 

directorul pe Regiunea Nord al băncii, Sergiu PERJU, 

și șeful Direcției Analiză și Finanțare Specializată al 

băncii, Sergiu MOCAN, s-au întîlnit cu directorul ADR 

Nord, Ion BODRUG. Întîlnirea a avut loc în incinta 

ADR Nord. 

http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=402&
http://www.mobiasbanca.md/istoric


L 
a eveniment au participat Îon BODRUG, director 

ADR Nord; Ruslan BABÎN, specialist principal î n 

domeniul antreprenoriat, micul business s i 

stimulare a investit iilor din raionul Drochia; Valeriu 

SERJANTU, arhitector-s ef al raionului  Glodeni; Gheorghe 

RUSU, primar de Risipeni, raionul Fa les ti;Serghei 

CETULEAN, primar de Parcani, raionul Soroca; Valeriu 

MUDUC, pres edintele raionului Fa les ti; Vitalii SOROCAN, 

director Î M „Apa -Canal” Edinet . 

Î n acest context, directorul Îon BODRUG a prezentat 

institut ia pe care o conduce, ADR Nord, precum s i 

portofoliul proiectelor din domeniul aproviziona rii cu 

apa  potabila  s i canalizare din Regiunea de Dezvoltare 

Nord (vezi fis ierul atas at mai jos). De asemenea, primarii 

s i pres edint ii de raioane s i-au prezentat, la rî ndul lor, 

proiectele î n acest domeniu. Totodata , directorul ADR 

Nord a vorbit s i despre stat ia de epurare din municipiul 

Ba lt i, a ca rei stare tehnica  lasa  de dorit. 

Î 
n cadrul reuniunii au participat reprezentant i de la 

companiile suedeza  „Xylem” s i roma neasca  „Danex”. 

„Xylem” a fost reprezentata  de ca tre managerul 

regional Go ran ARTMAN, iar „Danex” - de ca tre directorul 

general adjunct ing. Florica ANDREÎ, s i de ca tre directorul 

regional (RM) dr. Vladimir COROBCA. De asemenea, la 

eveniment a participat s i managerul regional de la 

Camera de comert  suedeza  „Export Radet", Peter 

SVENSSON. 

Compania „Xylem” este lider global î n tehnologia 

furniza rii apei. Misiunea „Xylem" este de a oferi s i de a 

proteja resursele de apa  î n condit ii de sigurant a  î n 

comunita t ile din î ntreaga lume. Compania are afaceri î n 

mai mult de 150 de t a ri. 

Grupul de firme „Danex” este lider pe piat a roma neasca  î n 

domeniul furniza rii de materiale, echipamente, tehnologii, 

servicii pentru solut ii complete î n domeniul apei. 

OTACI, OCNIȚA, 18 octombrie 2012. Directorul Direcției 

Generale Dezvoltare Regională a Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, Valerian BÎNZARU, a efectuato 

vizită de monitorizare la proiectul „Servicii calitative de apă și 

canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea 

Nord". Reprezentantul MDRC, însoțit de specialiști ADR Nord, s

-a întîlnit cu primarul de Otaci, Vasile TRAGHIRA, precum și cu 

actori implicați în implementarea proiectului. 

Î n cadrul vizitei de monitorizare, precedata  de o s edint a  î n incinta 

Prima riei Otaci s i de o ies ire î n teren, directorul ADR Nord, Îon 

BODRUG; s eful Sect iei management proiecte, ADR Nord, Constantin 

BA NDÎU; precum Primarul de Otaci, Vasile TRAGHÎRA; directorul 

SRL „VALÎS", operatorul economic, Vasile HERDÎC; responsabilul 

tehnic Marina BORÎS POL; autorul de proiect, Î .Î. „PASECNÎC", Albert 

CARAS; arhitectorul-s ef al raionului Ocnit a s i s eful Înspectoratului 

ecologic din raion au discutat despre aparit ia unor probleme de 

ordin tehnic î n lega tura  cu relieful specific zonei, despre rezolvarea 

acestor probleme din contul schimba rilor interioare ale proiectului 

ethnic; despre implicarea autorita t ilor publice locale din Otaci la 

rezolvarea problemelor legate de proprietarii de terenuri; despre 

Graficul de executare a lucra rilor î n termeni s i respectarea calita t ii 

î n construct ie. 

Ment iona m ca , î n prezent, este î n desfa s urare construct ia 

sistemului de canalizare s i a stat iei de epurare. Lucra rile de 

reconstruct ie a apeductului au fost finalizate î n iulie a.c., 

iar bunurile au fost transmise, recent, î n proprietatea Prima riei 

Otaci. 

Proiectele din domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare din Regiunea 

Nord, prezentate în cadrul unei reuniuni la Ambasada Suediei din Chișinău  
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CHIȘINĂU, 23 octombrie 2012. 

Reprezentanți ai unor companii 

internaționale din domeniul 

aprovizionării cu apă potabilă s-au 

reunit, în incinta Ambasadei Suediei 

din Chișinău, pentru a discuta cu 

reprezentanți ai autorităților 

publice locale și directori de 

instituții din Regiunea de 

Dezvoltare Nord pe marginea 

proiectelor din domeniu.  

Vizită de monitorizare la proiectul de 

aprovizionare cu apă și canalizare din Otaci  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1541


D 
espre avantajele implementa rii legii s-a 

discutat î n cadrul Forumului „Armonizarea 

cadrului legal, premisa  esent iala  pentru 

promovarea eficient ei energetice a cla dirilor”, organizat 

de MDRC î n parteneriat cu proiectul internat ional de 

asistent a  tehnica  „Moldova: Servicii de consultant a  

oferite Ministerului Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor al Republicii Moldova - Elaborarea Legii 

cu privire la performant a energetica  a 

cla dirilor” s i finant at prin Fondul Sida-BERD de 

Cooperare Tehnica  pentru Eficient a Energetica  î n 

Moldova. 

Anatolie ZOLOTCOV, viceministrul Dezvolta rii 

Regionale s i Construct iilor, a ment ionat ca  sectorul 

construct iilor reprezinta  cel mai mare consumator de 

energie, fiind responsabil pentru 45% din consumul 

total de energie î n economia nat ionala , iar o buna  parte 

din cla dirile din RM au fost construite pî na  î n anii '70 s i, 

estimativ, consuma  anual circa 350-400 kWh/m2, ceea 

ce, este de 3-5 ori mai mult decî t consumul de energie 

î n cla dirile noi care se construiesc î n t a rile europene. 

De asemenea, viceministrul a specificat ca , î n 

conformitate cu act iunile recomandate î n noul proiect 

de Lege, factura pentru î nca lzire î n cla dirile noi s-ar 

putea reduce cu peste 5000 lei anual pentru un 

apartament mediu cu 2 camere (60 m2), sau economii 

de peste 200 milioane lei cumulativ pentru toate 

cla dirile de locuit noi construite din 2012 pî na  î n 2020. 

T 
otodata , viceministrul a vorbit despre avantajul 

implementa rii programelor de reabilitare 

termica  a cla dirilor de locuit s i publice existente 

ce vor aduce investit ii suplimentare î n sectorul 

construct iilor, vor contribui la consolidarea 

independent ei energetice a republicii, vor crea locuri de 

munca  noi, vor contribui la î mbuna ta t irea confortului interior 

din cla diri s i sta rii tehnice a acestora, precum s i la 

î mbuna ta t irea aspectului arhitectural al localita t ilor. 

„Mult umesc partenerilor de dezvoltare BERD s i SÎDA pentru 

suportul acordat RM. Cred ca , prin modifica ri î n 

legislat ie, trebuie sa  prelua m practica Letoniei s i Estoniei î n 

domeniul eficient ei energetice pentru cla dirile publice s i a 

blocurilor locative. Aici am î n vedere ajustarea s i sust inerea 

Asociat iilor Locatarilor pentru a avea statut s i posibilitate sa  

acceseze credite de la institut iile bancare pentru eficient a 

energetica  a blocurilor locative”, a ment ionat directorul 

Agent iei de Dezvoltare Regionala  Nord, Îon BODRUG.  

M 
DRC cu suportul BERD s i Fondului Sida-BERD de 

Cooperare Tehnica  pentru Eficient a Energetica  î n 

Moldova a elaborat un set de reglementa ri î n 

domeniul eficient ei energetice a cla dirilor, armonizate cu 

directiva s i standardele europene. Legea privind performant a 

energetica  a cla dirilor este elementul-cheie al acestui set de 

reglementa ri. 

Problema eficient ei energetice a cla dirilor are s i un impact 

social profund. Pentru multe familii, cheltuielile pentru 

î nca lzire constituie 20-50% din bugetul lor. Î n cla dirile 

publice, ponderea cheltuielilor pentru energie de asemenea 

este enorma  s i, de exemplu, a atins î n bugetele s colilor 38,5% 

î n 2010 din totalul cheltuielilor curente. 

Prin Legea privind performant a energetica  a cla dirilor se 

propune implementarea î n RM a cerint elor minime de 

performant a  energetica  a cla dirilor; certificarea performant ei 

energetice a cla dirilor î n conformitate cu o metodologie 

unica ; verificarea periodica  a sistemelor de î nca lzire s i de 

climatizare; promovarea cla dirilor cu consum de energie 

aproape egal cu zero s i alte instrumente.  

Avantajele implementării Legii privind performanța energetică a clădirilor  
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CHIȘINĂU, 9 octombrie 2012. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a elaborat proiectului Legii 

privind performanța energetică a clădirilor ce include implementarea acțiunilor ce prevăd reducerea 

consumului de energie în clădirile de locuit noi cu cel puțin 30% comparativ cu cele care se construiesc în 

prezent și aproximativ de 2-3 ori comparativ cu cele vechi.  



O 
biectivele acestei s edint e au fost informarea participant ilor despre abordarea 

participativa  de planificare pentru capitolul „Managementul des eurilor solide" din cadrul 

Strategiilor de dezvoltare socio-economica  a raioanelor vizate. Participant ii la eveniment 

au avut posibilitatea sa -s i expuna  opiniile, formatul evenimentului fiind unul interactiv. 

La eveniment au participat reprezentant i ai ministerelor de resort, autorita t i publice locale, ADR 

Nord s i Centru, prestatorilor de servicii s i societa t ii civile. 

Amintim ca , î n data de 11 octombrie a.c., a avut loc prima s edint a  a Grupurilor de lucru locale de 

nivel interraional. La eveniment s-au decis activita t ile necesare pentru a identifica cea mai eficienta  

formula  legala , institut ionala , financiara  s i tehnica  de creare a structurii de management a 

des eurilor. Detalii AÎCÎ. 

Procesul de actualizare a SDSE este facilitat de proiectul GÎZ „Modernizarea serviciilor publice 

locale î n Republica Moldova” s i un grup de consultant i de la Universitatea Humboldt din Germania, 

Centrul pentru Înstruire Avansata  î n domeniul Dezvolta rii Rurale, î n parteneriat cu Congresul 

Autorita t ilor Locale din Moldova (CALM). 

P 
roiectul „Modernizarea serviciilor publice locale î n Republica Moldova” este implementat 

de Agent ia de Cooperare Înternat ionala  a Germaniei (GÎZ) s i este sprijinit financiar de 

Ministerul German pentru Cooperare Economica  s i Dezvoltare (BMZ), Agent ia Suedeza  

pentru Dezvoltare s i Cooperare Înternat ionala  (Sida) s i Ministerul Afacerilor Externe al Roma niei. 

„Planificarea participativă intercomunitară a managementului integrat al deșeurilor 

solide în raioanele Șoldănești, Florești, Rezina”. Prezentarea rezultatelor   
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ȘOLDĂNEȘTI, 24 octombrie 2012. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), 

în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), au prezentat 

rezultatele sarcinii comune „Planificarea participativă intercomunitară a managementului 

integrat al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Florești și Rezina”.  



„ Problemele abordate î n cadrul acestui 

atelier sî nt vitale pentru t ara noastra , 

fiind stringenta  necesitatea de a asigura 

accesul la serviciul public de gestionare a des eurilor. Î n 

lipsa unei alternative, sî ntem î n impas la acest capitol s i 

avem nevoie de acest exercit iu de planificare, care 

spera m sa  fie util s i altor localita t i", sust ine s eful 

Direct iei Prevenirea polua rii s i managementul 

des eurilor de la Ministerul Mediului, Corneliu MÎ RZA. 

S efa Sect iei Statistica  regionala  de la Ministerul 

Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, Violeta 

EVTODÎENCO, a accentuat: „Problema gestiona rii 

des eurilor este una spre care Fondul Nat ional pentru 

Dezvoltare Regionala  î s i direct ioneaza  intervent ia, 

pentru a oferi solut ii durabile ceta t enilor, solut ii care sa  

fie bazate pe regionalizare. Îata  de ce saluta m init iativa 

de planificare strategica  pentru aceasta  microregiune." 

U 
rmeaza  ca grupurile de lucru formate pentru 

actualizarea Strategiilor pe capitolul 

managementului des eurilor solide sa  lucreze 

pe document. Pentru a intra î n vigoare, Consiliile 

Raionale trebuie sa  aprobe capitolul respectiv al 

Strategiei.. 

Procesul de actualizare a SDSE este facilitat de proiectul 

GÎZ „Modernizarea serviciilor publice locale î n 

Republica Moldova" s i un grup de consultant i de la 

Universitatea Humboldt din Germania, Centrul pentru 

Înstruire Avansata  î n domeniul Dezvolta rii Rurale, î n 

parteneriat cu Congresul Autorita t ilor Locale din 

Moldova (CALM). 

C 
u acelas i suport din partea GÎZ, au fost actualizate 

componentele pe apa  s i canalizare din Strategiile 

Raionale de Dezvoltare Socio-Economica  ale 

raioanelor Cahul s i Rî s cani. Astfel, au fost grupate localita t ile 

pe posibilita t ile de conectare la servicii de apa  s i canalizare, 

î n funct ie de accesul la bazine hidrografice s i nu neapa rat de 

hotarele administrative. Ulterior, localita t ile vor fi asistate la 

elaborarea documentat iei tehnice pentru procurare, studiilor 

de fezabilitate, pentru a atrage mai us or investit ii î n domeniu. 

Aceasta  abordare de regionalizare a serviciilor este o 

premiera  pentru Republica Moldova. Or cooperarea 

intercomunitara , pentru prestarea î n comun a serviciilor 

publice, duce la eficientizarea domeniilor de prestare. 

Pentru microregiunea S olda nes ti, Flores ti s i Rezina va fi 

implementat un proiect-pilot de gestionare a des eurilor 

solide, cu sprijinul GÎZ. Aceasta  init iativa  reprezinta  un 

exemplu de cooperare care depa s es te hotarele regiunilor de 

dezvoltare. Astfel, Agent iile de Dezvoltare Regionala  Nord 

(raionul Flores ti) s i Centru (raionul S olda nes ti s i Rezina) vor 

asigura buna desfa s urare a proiectului. 

De sistemul comun de management al des eurilor solide va 

beneficia populat ia celor trei raioane, care se cifreaza  la 

aproximativ 200,000 de locuitori. Va fi construit un depozit 

sanitar la S olda nes ti, doua  centre de reciclare la S olda nes ti s i 

Flores ti s i doua  stat ii de transfer la Cotiujenii Mari s i Flores ti. 

La aceasta  etapa  se prega tes te procesul de achizit ii pentru 

procurarea echipamentului necesar. 

Comunitățile din Șoldănești, Florești și Rezina derulează consultări interraionale pe 

domeniul planificării strategice pentru gestionarea eficientă a deșeurilor  

Pag. 12 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

ȘOLDĂNEȘTI, 4 octombrie 2012. Comunitățile din Șoldănești, Florești și Rezina au dat start procesului de 

actualizare a Strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică (SDSE), pe componenta managementului 

integrat al deșeurilor solide. În acest sens, a avut loc primul atelier de coordonare la nivel interraional. 

Asta pentru a formula o viziune comună pentru crearea unui sistem integrat al serviciului public de 

gestionare a deșeurilor.  



P 
roiectul este implementat de Ministerul Dezvolta rii Regionale al Republicii Polone prin intermediul fondurilor 

Ministerului Afacerilor Externe polonez. 

Participant ii la training s-au î ntî lnit cu reprezentant i ai Ministerului Dezvolta rii Regionale polonez, cu 

Subsecretarul de Stat al Poloiei, Konrad NÎKLEWÎCZ, precum s i cu Ambasadorul Republicii Moldova î n Polonia, Îurie 

BODRUG. 

Training în Polonia: Pregătirea proiectelor strategice și de infrastructură  
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VARȘOVIA, POLONIA, 21-28 octombrie 2012. Svetlana BAZATIN, specialist în finanțe și contabilitate la Agenția 

de Dezvoltare Regională Nord, a participat, împreună cu o echipă de specialiști de la Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, la un training organizat în cadrul unui proiect de consolidare a capacităților 

instituționale a administrației publice în Republica Moldova în domeniul pregătirii proiectelor strategice și de 

infrastructură.  

Z i u a   î n v e r z i r i i   p l a i u l u i!  
BĂLȚI-RÎȘCANI, 27 0ctombrie 2012. De Ziua înverzirii plaiului, angajații Agenției de Dezvoltare Regională Nord 

și-au adus contribuția la extinderea suprafețelor cu vegetație forestieră, pe teritoriul Întreprinderii pentru 

silvicultură Bălți, subordonată Agenției „MoldSilva”. Directorul ADR Nord, Ion BODRUG, a sădit arbori 

împreună cu echipa președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Marian LUPU, în preajma stadionului 

central din orașul Rîșcani.  

 

Î 
n cadrul campaniei naționale „Un arbore pentru dăuinuirea noastră”, agenția „Moldsilva” a pus la dispoziția 

autorităților locale și centrale din țară circa 400 de mii de arbori și arbuști. 

Potrivit Ministerului Mediului, în acest an vor fi înverzite 43 de hectare de teren. De asemenea, vor fi create 

culturi silvice în fondul forestier pe o suprafață de 775 de hectare și vor fi regenerate 242 hectare de păduri. 

Materialul săditor costă 1 milion de lei și este finanțat de Fondul Ecologic Național. 

Menționăm că, tradițional, începînd cu anul 2008, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, căruia i se 

subordonează ADR Nord, desfășoară activități de salubrizare, amenajare, igienizare la Stația de Epurare a Apei 

din orășelul Vadul lui Vodă. 



parteneriate durabile. 

Organizat de Ministerul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor s i 

Ministerul Economiei î n comun cu Agent ia de Dezvoltare Regionala  

Sud s i Organizat ia de Atragere a Învestit iilor s i Promovare a 

Exportului din Moldova, evenimentul a adunat î n jur de 150 de 

participant i: reprezentant i ai misiunilor diplomatice din Republica 

Moldova, Ministerului Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, 

Ministerului Economiei s i altor ministere de resort, membri ai 

Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, reprezentant i ai autorita t ilor 

publice locale, ONG-urilor, mass-mediei locale s i nat ionale. 

Î n prima zi a Forumului (25 octombrie) au fost fi organizate vizite la 

proiecte de succes din Regiunea Sud, finalizate sau î n proces de 

implementare. Dupa  sesiunea plenara  de la deschiderea oficiala  a 

Forumului urmeaza  ateliere de lucru î n cadrul a 3 paneluri: 1) 

Oportunita t i investit ionale î n domeniul Înfrastructurii Drumurilor s i 

Apa  - Canalizare; 2) Oportunita t i investit ionale î n domeniul Economie 

s i Eficient a  Energetica ; 3) Oportunita t i investit ionale î n domeniul 

Turismului s i Managementului Des eurilor. 

Potrivit organizatorilor, Forumul Învestit ional î n Dezvoltarea 

Regionala  din Regiunea Sud reprezinta  o excelenta  oportunitate de a 

promova potent ialul Regiunii de Dezvoltare Sud, de a prezenta 

oportunita t ile investit ionale ale regiunii s i de a stabili parteneriate î n 

vederea init ierii unor proiecte comune. 

Ment iona m ca  un forum similar a avut loc, î n perioada 28-29 martie 

2012, s i î n Regiunea de Dezvoltare Nord, î n municipiul Ba lt i. Forumul 

Economic Înterregional Moldo-Roma n „Promovarea potent ialului 

economic s i crearea oportunita t ilor de atragere a investit iilor î n 

Regiunea de Dezvoltare Nord", organizat î n premiera  î n t ara noastra , 

a reunit î n jur de 200 de participant i, printre care oameni de afaceri 

din Regiunea Vest a Roma niei s i din Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova. Potrivit directorului ADR Nord, Îon BODRUG, 

Regiunea de Dezvoltare Nord are un potent ial economic diversificat, 

iar cartea de vizita  a regiunii este zona economica  de liber schimb. 

P 
remierul Vladimir FÎLAT a rostit un discurs de 

deschidere a sesiunii î n care a ment ionat necesitatea 

organiza rii acestui Forum Învestit ional pentru a 

promova oportunita t ile existente, specificî nd avantajele 

Regiunii Sud: pozit ionarea geografica  reus ita ; 14 puncte 

vamale, inclusiv 2 spre UE; 2 zone economice libere; singura 

regiune cu ies ire la mare etc. De asemenea, premierul a vorbit 

despre condit iile climaterice unice pentru producerea 

strugurilor s i a vinului bun, ment ionî nd ca  î n regiune 

activeaza  54 de fabrici de vin. Totodata , Vladimir FÎLAT a 

remarcat exemplul Sudiei, care este unul din cei mai 

substant iali investitori î n Republica Moldova, iar una dintre 

investit iile sale de miliarde de lei s-a materializat î n telefonia 

mobila . 

Despre oportunita t ile s i avantajele investit ionale î n aceasta  

regiune a vorbit s i vicepremierul s i ministrul Economiei Valeriu 

LAZA R, care a specificat ca  motoul s i scopul Forumului este 

crearea oportunita t ilor. Î n acest context, Valeriu LAZA R a 

subliniat ca  aceasta  regiune are foarte multe oportunita t i 

investit ionale ce necesita  a fi valorificate, iar evenimentul 

organizat trebuie privit prin prisma valorifica rii oportunita t ilor. 

M 
arcel RA DUCAN, ministrul Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor a salutat, la rî ndul sa u, participant ii la 

eveniment s i a ment ionat ca  dezvoltarea regionala  

durabila  este s ansa unei dezvolta ri uniforme a t a rii noastre s i a 

reiterat misiunea MDRC, cea de a asigura dezvoltarea 

echilibrata  a regiunilor. De asemenea, ministrul Marcel 

RA DUCAN a vorbit despre experient a pozitiva  s i parteneriatele 

concrete î nregistrate î n urma organiza rii s i desfa s ura rii 

Forumul Înterregional Moldo-Roma n î n Regiunea de Dezvoltare 

Nord, exprimî ndu-s i sperant a ca  Forumul Învestit ional î n 

Dezvoltarea Regionala  din Regiunea de Dezvoltare Sud va 

promova atragerea investit iilor stra ine directe s i va oferi 

posibilitatea participant ilor sa  init ieze proiecte comune s i 

Forumul Investițional în Dezvoltarea Regională, în Regiunea Sud  
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PURCARI, ȘTEFAN VODĂ, 25-26 octombrie 2012. A avut loc Forumul Investițional în Dezvoltarea Regională cu 

genericul „Crearea oportunităților de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud” din Regiunea Sud, 

organizat pe teritoriul Complexului turistic „Purcari”. Regiunea de Dezvoltare Nord este reprezentată la Forum 

de către președintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, Ion PAREA, și de către directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord, Ion BODRUG.  

http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=402&
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1268#idc=403&


Scopul principal al concursului este de a intensifica rolul 

institut iilor media (presa scrisa , posturile de radio s i TV) î n 

informarea publicului larg despre activita t ile ADR Nord, 

activita t i ce vor fi anunt ate î n prealabil pe site-

ul www.adrnord.md. 

La concurs sî nt invitate sa  participe institut iile mass-media 

locale s i nat ionale (radio, TV, presa scrisa ), care, prin 

activitatea pe care o 

desfa s oara , contribuie la 

formarea î n societate a 

î nt elegerii ca  informarea din 

prima sursa  a populat iei este 

o condit ie esent iala  pentru 

dezvoltarea durabila  a 

societa t ii, disemineaza  

informat ii obiective s i veridice despre procesul de 

dezvoltare regionala  î n Republica Moldova, propaga  

experient ele pozitive s i, poate, mai put in pozitive î n 

domeniul dezvolta rii regionale î nregistrate la nivel 

regional, nat ional s i internat ional. 

În rezultatul concursului, 3 jurnaliști vor fi premiați cu 

tehnică electronică în valoare de 6000 de lei: LOCUL 1 - 

tehnică electronică de 3000 de lei; LOCUL 2 - tehnică 

electronică de 2000 de lei; LOCUL 3 - tehnică 

electronică de 1000 de lei. Cu detalii în acest sens vom 

reveni. 

La concurs vor fi prezentate materiale informative 

publicate sau difuzate î n perioada 5 iulie - 15 decembrie 

2012. 

Materialele pentru concurs vor fi apreciate conform 

următoarelor criterii: 

● Periodicitatea difuzării/publicării materialelor; 

● Citarea surselor; 

● Corectitudinea reflectării temei. 

Î n cazul publicat iilor care apar doar î n variata  print, 

materialele vor fi expediate prin pos ta  (sau 

prezentate personal), î n original sau copie xerox, cu 

indicarea datei de 

publicare, la urma toarea 

adresa : Agenția de 

Dezvoltare Regională 

Nord; Piața Vasile 

Alecsandri 8A; etaj 2; 

MD-3100; mun. Bălți, 

Republica Moldova. De 

asemenea, materialele 

apa rute doar î n varianta  print pot fi scanate, 

î mpreuna  cu data publica rii, s i trimise la adresa de e-

mail ment ionata  mai sus. 

Înstitut iile de presa  participante la concurs vor oferi 

informat ii de contact: institut ia media, telefon, e-

mail, persoana  de contact. 

(!) Data și locul de desfășurare a festivităţii de 

premiere vor fi anunţate suplimentar. 

Pentru mai multe informații, contactați: 

Ion Urușciuc, coordonator comunicare; tel./fax: 

(231) 61980;  mob. 078823103; 

email: pr.adrnord@gmail.com, comunicare@adrnord

.md 

Tatiana Vîlcu, manager de oficiu; tel./fax: (231) 

61980; email: adrnord@gmail.com 

● adrnord.md 

CONCURS pentru instituțiile MASS-MEDIA 

„Cunoaște Regiunea de Dezvoltare Nord!”  
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● Campanie de informare a cetățenilor despre activitățile ADR Nord 

● Perioada 5 iulie - 15 decembrie 2012 

A 
genția de Dezvoltare Regională Nord lansează, în cadrul 

campaniei de informare „CunoașteRegiunea de Dezvoltare 

Nord!”, un concurs pentru instituțiile mass-media (republicane 

și locale) pentru cea mai activă promovare a activităților ADR Nord, 

instituție responsabilă de implementarea politicilor de dezvoltare 

regională în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.  

OBLIGATORIU! Link-urile către materialele pentru 

concurs (sau fișiere audio/video) vor fi expediate, 

cu indicarea datei de apariție, la 

adresa: pr.adrnord@gmail.com. Vor intra în 

concurs doar materialele trimise la adresa de email 

menționată.  

http://www.adrnord.md/
mailto:pr.comunicare@gmail.com
mailto:comunicare@adrnord.md
mailto:adrnord@gmail.com
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1409
http://adrnord.md/pageview.php?l=ro&idc=228
mailto:pr.adrnord@gmail.com.
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FOTOGRAFII DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 Vizită în teren la proiectul din Larga, Briceni  

LARGA, BRICENI, 2 octombrie 2012. S eful Sect iei 

management proiecte de la ADR Nord Constantin BA NDÎU, 

specialistul î n elaborarea, implementarea s i monitorizarea 

proiectelor de la ADR Nord Alexandru GOREACÎOC s i 

operatorul economic din cadrul proiectului „Înaugurarea 

incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor 

important î n activita t ile privind ma surile active de ocupare a 

tineretului din regiune", reprezentat de ca tre directorul SRL 

„VALÎS", Vasile HERDÎC, au efectuat o vizita  î n teren î n cadrul 

proiectului ment ionat. 

Î n acest sens, specialis tii ADR Nord s i operatorul economic 

au analizat, î n cadrul unei s edint e de lucru cu participarea 

primarului de Larga, Radu URECHEAN, suprapunerea 

proiectului tehnic al incubatorului de afaceri cu situat ia din 

teren. 

Astfel, s-a discutat despre necesitatea reconstruct iei 

sistemului de ventilare existent î n subsolul incubatorului; 

necesitatea modifica rii lucra rilor tehnice ce nu necesita  

schimba ri î n proiectul tehnic; despre obt inerea autorizat iei 

de construct ie s i achizit ionare a ca rt ii tehnice a construct iei; 

precum s i despre prezentarea, de ca tre operatorul economic, 

a graficelor de execut ie a lucra rilor s i de finant are. 

Î n cele din urma , membrii comisiei au decis ca sistemul de 

ventilare a î nca perilor din subsolul cla dirii î n care se va afla 

viitorul incubator de afaceri, î n caz de necesitate, sa  fie 

reconstruit din surse financiare ale Prima riei Larga, avizul 

fiind obt inut de la Centrul Sa na tate Publica  din oras ul 

Briceni. De asemenea, Prima ria Larga va obt ine autorizat ia 

de construct ie s i va achizit iona Cartea Tehnica  a construct iei. 

DESPRE PROÎECT. Solicitantul proiectului din comuna Larga 

este Prima ria comunei Larga, raionul Briceni. Suma totala  a 

proiectului este 5608,74 mii lei, din sursele Fondului 

Nat ional pentru Dezvoltare Regionala . Suma aprobata  pentru 

proiect î n 2012 este de 3150,80 mii lei. Proiectul din Larga, 

care se î nscrie î n prioritatea doi a Strategiei de Dezvoltare 

Regionala  Nord - sust inerea dezvolta rii sectorului privat s i a 

piet ei fort ei de munca  - va fi implementat, timp de 12 luni, de 

ADR Nord. 

Dezvoltare regională 
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 Au demarat lucrările de reparație a unei 

porțiuni de 7,6 km din drumul local L-37 

(Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tîrnova) 
 

CORJEUȚI, BRICENI, 19 octombrie 2012. Recent, 

au demarat lucra rile î n cadrul proiectului „Reparat ia 

sectorului de drum local L-37 - Lipcani-Balasines ti-

Corjeut i-Tî rnova”. Cu aceasta  ocazie, directorul ADR 

Nord, Îon BODRUG, s-a deplasat la fat a locului 

pentru a se documenta î n privint a proiectului. 

Prin acest proiect, al ca rui solicitant este Prima ria 

Corjeut i, se urma res te dezvoltarea economica  a 

zonei dezavantajate din satul Corjeut i, raionul 

Briceni, precum s i din satul Trinca, raionul Edinet . 

Lungimea port iunii de drum care urmeaza  a fi 

reparat î n decurs de 18 luni este de 7,6 km. Pentru 

anul 2012, Consiliul Nat ional de Coordonare a 

Dezvolta rii Regionale a aprobat pentru 

implementarea proiectului suma 13,489,2 de lei, 

bani alocat i din Fondul Nat ional pentru Dezvoltare 

Regionala  (FNDR). Bugetul total al proiectului se 

ridica  la 46,987,146,44 de lei, suma  acoperita  

integral din FNDR. 

Dezvoltare regională 
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 Ședință de lucru pe tema proiectului de 

aprovizionare cu apă și canalizare din Otaci  
 

BĂLȚI, 29 octombrie 2012. A avut loc o s edint a  de 

lucru privind necesitatea unor modifica ri î n 

documentat ia tehnica  la proiectul „Servicii calitative 

de apa  s i canalizare î n oras ul Otaci pentru un mediu 

curat î n Regiunea Nord”, finant at din sursele 

Fondului Nat ional pentru Dezvoltare Regionala . 

S-a discutat s i despre optimizarea cheltuielilor, 

reies ind din sumele disponibile la proiect. Astfel, s-a 

luat decizia ca toate obiect iile ce apar î n timpul 

executa rii lucra rilor sa  fie documentate s i aplicate î n 

practica , dupa  ce vor fi discutate de ca tre membrii 

grupului de lucru. 

La s edint a , care a avut loc î n incinta Agent iei de 

Dezvoltare Regionala  Nord, au participat Constantin 

BA NDÎU, s ef Sect ie management proiecte, ADR 

Nord; Alexandru GOREACÎOC, specialist î n 

elaborarea, implementarea s i monitorizarea 

proiectelor, ADR Nord; Vasile HERDÎC, director 

S.R.L. „VALÎS”; Marina BORÎS POL, responsabil 

tethnic; Albert CARAS, autor de proiect, Î .Î. 

„PASECNÎC”. 

Dezvoltare regională 
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 Ședințe de monitorizare în cadrul 

proiectelor  

Consiliul Raional Sîngerei, 31 octombrie 2012. A 

avut loc o s edint a  de lucru cu actorii implicat i î n 

proiectul „Finalizarea construct iei apeductului 

magistral Ba lt i-Sî ngerei cu ramificat ii comunitare”. 

La s edint a  au participat vicepres edintele raionului 

Sî ngerei, s eful Sect iei management proiecte de la 

ADR Nord, directorul Înstitutului de proiecta ri 

„BONCOM", inginerul s i s eful de s antier de la SRL 

„SOLDÎ", responsabilul tehnic, managerul de proiect, 

institut ii descentralizate, primari, agent i economici. 

La s edint a  s-a discutat despre problemele apa rute î n 

perioada executa rii lucra rilor de construct ie la 

magistrala de apa  s i modul de solut ionare, pentru a 

nu tergiversa executarea lor î n timp. S-a convenit ca, 

pe viitor, sa  fie organizate astfel de s edinte cî nd ori 

de cî te ori vor apa rea anumite probleme pe 

marginea derula rii acestui proiect. 

ADR Nord, 31 octombrie 2012. A avut loc o s edint a  

de lucru comuna  cu partenerii din cadrul proiectului 

„Finisarea construct iei poligonului pentru 

acumularea, sortarea s i valorificarea des eurilor 

menajere pentru 3 prima rii (7 localita t i): oras ul 

Biruint a, comuna Alexa ndreni s i comuna Heciul 

Nou"s i reprezentant ii serviciilor desconcentrate din 

raionul Sî ngerei: pres edintele Consiliului Raional 

Sî ngerei, s eful Înspectoratului Ecologic Sî ngerei, 

s eful Centrului Sa na tate Publica  Sî ngerei, autorta t i 

publice locale din oras ul Biruint a, comuna 

Alexa ndreni s i satul Heciul Nou.  

Dezvoltare regională 



Agenţia de Dezvoltare Regională Nord  

MD-3100, mun. Ba lt i, Piat a Vasile Alecsandri, 8A  

Telefon: +373 231 29779  

Fax: + 373 231 61980  

E-mail: comunicare@adrnord.md 

Site: www.adrnord.md 

A 
DR Nord, cu sediul în orașul Bălți, este o instituție publică necomercială, cu 

autonomie financiară, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) al Republicii Moldova. Împreună cu ADR Centru și 

ADR Sud, ADR Nord activează în domeniul dezvoltării regionale din aprilie 2010. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor 

s i din punct de vedere cultural. Organizat ia 

pentru Securitate s i Cooperare î n Europa 

este prega tita  sa  continue sa  sprijine 

Republica Moldova î n implementarea 

reformelor care vor aduce prosperitate 

t a rii. Î n conformitate cu recomanda rile 

Consiliului Europei s i Uniunii Europene, 

cres terea nivelului de descentralizare î n 

Republica Moldova este o condit ie 

prealabila  pentru integrarea europeana ", a 

spus Ambasadoarea Jennifer BRUSH. 

De asemenea, cu ocazia vizitei î n Ba lt i, 

delegat ia OSCE s-a î ntî lnit cu autorita t ile 

locale s i cu reprezentant i ai minorita t ilor 

nat ionale. Î nsot ita  de reprezentant i ai 

Centrului evreiesc de caritate „Hesed 

Yakov", delegat ia OSCE a vizitat cimitirul 

evreiesc s i Memorialul jertfelor 

Holocaustului. 

BĂLȚI, 11 octombrie 2012. Șefa 

Misiunii OSCE în Moldova, 

Ambasadoarea Jennifer BRUSH, a 

vizitat Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord, unde s-au întîlnit cu 

conducerea ADR Nord.  

Î n cadrul î ntî lnirii s-a discutat despre 

descentralizare s i despre dezvoltarea 

economica  a Regiunii Nord. Directorul 

ADR Nord, Îon BODRUG, i-a prezentat 

Ambasadoarei Jennifer BRUSH informat ii 

despre potent ialul economic al regiunii, 

despre proiectele ADR Nord 

implementate s i cele î n curs de 

implementare. 

„Municipiul Ba lt i este un centru 

important al Republicii Moldova, nu 

numai din punct de vedere economic, dar 

Șefa Misiunii OSCE în Moldova, Ambasadoarea Jennifer BRUSH, în vizită la ADR Nord  

Cooperare pentru dezvoltare 

Scopul ADR Nord este de a 

contribui la dezvoltarea 

durabila  s i echitabila  a î ntregii 

regiuni, urma rind reducerea 

decalajelor de dezvoltare a 

diferitor zone din regiune î n 

favoarea locuitorilor ei. 

 

Misiunea ADR Nord este de a 

mobiliza eforturile spre asi-gurarea 

dezvolta rii socio-economice durabile a 

Regiunii Nord î n baza normelor s i 

standardelor europene pentru 

asigurar ea unui trai decent 

ceta t enilor. 

Prioritățile ADR Nord sunt: 

1. Reabilitarea infrastructurii fizice; 

2. Sust inerea dezvolta rii secto-rului 
privat s i a piet ei fort ei de munca ; 

3. Î mbuna ta t irea factorilor de 
mediu s i a atractivita t ii turistice. 

 Regiunea de Dezvoltare Nord                                                                                                                 Toamna la Bălţi  

- Acest buletin informativ lunar (20 
p.) a fost elaborat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord. 

- Vizitați pagina ADR Nord din 

Facebook! Și aici, ADR Nord 

vorbește cu Dvs. 

- Vă așteptăm în grupul „Dezvoltare 

regională” din Facebook! 

ADR NORD 
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http://adrnord.md/index.php?l=ro
https://www.facebook.com/pages/ADR-Nord/125953117479953
https://www.facebook.com/pages/ADR-Nord/125953117479953
https://www.facebook.com/groups/regiuni/
https://www.facebook.com/groups/regiuni/

