
Internațională a Germaniei (GIZ) în 
Moldova, s-a referit la domeniul 
dezvoltării regionale în Republica 
Moldova, domeniu prioritar pentru 
GIZ. În acest context, menționăm 
că GIZ implementează în țara 
noastră proiectul „Modernizarea 
serviciilor publice locale”. „Este o 
adevărată plăcere să mă aflu astăzi 
aici. Eu, în calitate de partener de 
dezvoltare al Republicii Moldova, 
pot să menționez cu această ocazie 
că există un interes foarte mare și 
din partea altor parteneri de 
dezvoltare pentru ceea ce facem. 
Cred că însuși faptul că am fost 
invitat azi aici demonstrează că 
avem niște relații foarte bune de 
activitate cu Ministerul, ADR-ul și 
CRD-ul”, a spus Philipp 
JOHANNSEN.  

B 
ĂLȚI, 19 ianuarie. Agenția 
de Dezvoltare Regională 
Nord (ADR Nord) a 

organizat cea de a II-a Ședință 
ordinară a Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare Nord (CRD 
Nord). Ședința a fost prezidată de 
președintele CRD Nord, Ion PAREA, 
care a salutat membrii Consiliului, 
îndemnîndu-i la colaborare cu 
toate structurile implicate în 
procesul de dezvoltare regională. 
„Fie ca anul 2012, toți împreună, în 
familia asta care este Consiliul 
regional, să facem lucruri 
frumoase, să fim principiali și să 
avem susținere și bună înțelegere 
în lucrul nostru pentru regiunile 
sau pentru raioanele respective”, a 
spus președintele CRD Nord, care 
este și președintele raionului 
Rîșcani. 

Viceministrul Dezvoltării Regionale 
și Construcțiilor, Veaceslav 
GUȚUȚUI, a menționat, în discursul 
de salut, că Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor (MDRC) 
va colabora fructuos cu toate CRD-
urile în scopul fortificării succeselor 
în  acest relativ nou domeniu 
pentru Republica Moldova. 
Totodată, viceministrul a subliniat 
faptul că anul 2011 a fost un an 
important pentru MDRC, în calitate 
de instituție responsabilă de 
implementarea politicilor de 
dezvoltare regională.  

La rîndul său, Ion BODRUG, 
directorul ADR Nord, s-a referit la 
importanța conlucrării în cadrul 
CRD Nord, menționînd faptul că 
anul 2011 a fost un an de succes, 
un an în care ADR Nord a valorificat 
peste 90% din banii alocați din 
sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Națională (FNDR), 
pentru implementarea proiectelor 
de dezvoltare regională în 
Regiunea Nord. „Anul 2011 a fost 
pentru ADR Nord un an foarte 
bogat în evenimente și acțiuni. Tot 
ce am planificat pentru anul 2011 
am îndeplinit”, a spus directorul 
ADR Nord.  

Prezent la eveniment, Philipp 
JOHANNSEN, directorul de țară al 
Agenției de Cooperare 

 

 

 

 

 

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord s-au întrunit în ședință  

Заголовок дополнительнои  статьи 
1. Cu privire la audierea 
Raportului de activitate al ADR 
Nord pentru anul 2011; 
2. Cu privire la audierea 
Raportului privind 
implementarea proiectelor de 
dezvoltare regională pe parcursul 
anului 2011; 
3. Cu privire la aprobarea 
Planului de activitate al 

ADR  Nord  pentru anul 2012; 
4. Cu privire la aprobarea 
devizului de cheltuieli pentru 
organizarea şi funcţionarea ADR 
Nord în anul 2012; 
5. Cu privire la modificarea şi 
completarea Planului Operaţional 
Regional Nord (POR Nord); 
6. Cu privire la înaintarea 
proiectelor spre examinare 

Consiliului Naţional de 
Coordonare a Dezvoltării 
Regionale (CNCDR) pentru a fi 
finanţate din Fondul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională în 
anul 2012; 
7. Prezentarea Programului 
privind eficienţa energetică 
pentru anii 2011-2020. ● 
adrnord.md 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 
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Solicitările CRD Nord: 

CRD Nord a solicitat 
Guvernului, Parlamentului, 
MDRC și Ministerului Finanțelor 
ca să fie majorat volumul 
resurselor financiare acumulate 
în Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională (FNDR) 
din contul măririi cuantumului 
de la 1% la 2% de acumulări din 
veniturile Bugetului de Stat. 
CDR Nord a mai solicitat 
factorilor de decizie ca FNDR să 
nu mai returneze Ministerului 
Finanțelor fondurile neutilizate 
pînă la sfîrșitul anului. Fondul 
trebuie să fie cumulativ, 
deoarece, potrivit președintelui 
CRD Nord, implementarea unor 
proiecte se face pe parcursul a 
doi sau chiar trei ani, iar 
finanțarea acestora devine 
dificilă, deoarece la finele 
fiecărui an fondurile neutilizate 
sînt returnate în Bugetul de 
Stat.  

Prima ședință a noii 
componențe a CRD Nord a avut 
loc în data de 13 septembrie 
2011.  

Procesul-verbal nr. 2 și deciziile 
de la ședința CRD Nord din 
19.01.2012 sînt disponibile AICI.  

În acest număr: 

Proiectul Energie și Biomasă 

a fost lansat la Glodeni. 

Urmează Dondușeni, Rîșcani 
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Membrii CRD Nord au aprobat următoarele decizii: 
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G 
LODENI, 10 ianuarie. 
Proiectul Energie și 
Biomasă s-a lansat 

astăzi în raionul Glodeni. 
Primarii, antreprenorii 
agricoli, directorii de instituții 
publice din satele raionului au 
participat la evenimentul 
public de prezentare a 
Proiectului Energie și 
Biomasă, finanțat de Uniunea 
Europeană și co-finanțat, 
implementat de PNUD 
Moldova. Până la sfârșitul 
săptămânii, evenimente 
similare vor avea și în 
raioanele Dondușeni, Râșcani 
și Soroca. 

Comunitățile rurale au aflat în 
detaliu despre condițiile pe 
care trebuie să le întrunească 
pentru a-și racorda școlile, 
grădinițele, centrele 
comunitare și alte instituții 
publice la sisteme termice pe 
bază de biomasă cu sprijinul 
Proiectului Energie și 
Biomasă. „Toate comunitățile 
rurale sunt încurajate să 
valorifice șansa de a instala în 
instituțiile publice sisteme 
eficiente de încălzire pe bază 
de biomasă. Satele 
participante la competiție vor 
trece câteva etape de 
selecție, unde vor trebui să 
probeze următoarele: (1) 
dovada sursei sigure de 
aprovizionare cu baloturi de 
paie și a resurselor financiare 
pentru achiziția 
combustibilului, (2) existența 
clădirilor publice adecvate 
pentru a fi racordate la 
sisteme de încălzire pe bază 
de paie, (3) existența 
depozitelor pentru stocarea 
baloturilor de paie, (4) 
angajamentul și motivarea 
comunității de a accesa surse 
alternative de energie 
termică”, susține Alexandru 

URSUL, managerul Proiectului 
Energie și Biomasă în Moldova. 

În 2012, Proiectul Energie și 
Biomasă își va demara 
activitățile în 13 noi raioane: 
Dondușeni, Florești, Glodeni, 
Râșcani, Soroca, Anenii Noi, 
Orhei, Rezina, Șoldănești, 
Ungheni, Basarabeasca, 
Cimișlia și Cahul. Amintim că 
în 2011, primul an de 
activitate al Proiectului 
Energie și Biomasă, 35 de 
sate din 8 raioane ale 
Republicii Moldova (Ștefan 
Vodă, Leova, Cantemir, 
Hâncești, Telenești, Sângerei, 
Fălești și UTA Gagauz Yeri) au 
demarat proiecte de instalare 
a sistemelor termice pe bază 
de biomasă în școli, grădinițe, 
centre de sănătate, cu 
sprijinul financiar al 
proiectului. Datorită noii 
surse de energie, 42 de clădiri 
vor fi încălzite cu energie din 
biomasă, peste 18.000 de 
persoane, dintre care 8542 
copii, beneficiind direct de 
noua sursă energetică. 

Proiectul Energie și Biomasă 
va fi activ în toate raioanele 
Republicii Moldova și va oferi 
numeroase beneficii pentru 
comunitățile rurale. Până în 
2014, peste 130 de 
comunități rurale vor dispune 
de sisteme sigure și durabile 
de furnizare a energiei din 
biomasă, cu potențial de 
replicare în toată țara. 
Securitatea energetică locală 
și confortul termic al multor 
școli, grădinițe, clinici, centre 
comunitare vor fi sporite. În 
același timp, noi locuri de 
muncă vor fi create în urma 
stabilirii unor canale de 
distribuție a combustibilului 
din biomasă, la nivel local, 
astfel contribuind la 
asigurarea de noi surse de 
venit și la reducerea sărăciei 
în sate. 

R 
epublica Moldova 
este dependentă 
de importurile de 

energie, peste 95% din 
necesarul energetic al 
țării, în mare combustibili 
fosili, fiind asigurat din 
importuri. Utilizarea 
surselor regenerabile de 
energie este una din 
soluțiile ce poate diminua 
dependența energetică a 
Moldovei. Recentele 
studii au arătat că una din 
cele mai sigure și ușor 
accesibile surse 
alternative de energie 
este biomasa, în special 
paiele și alte deșeuri 
cerealiere. Anual, pe 
câmpurile noastre rămân 
700 de mii de tone de 
paie, cantitate 
echivalentă, sub aspect 
energetic, cu 250 milioane 
metri cubi de gaze 
naturale sau cu circa 25 la 
sută din consumul anual 
al țării. 

Proiectul Energie și 
Biomasă în Moldova este 
un proiect de 4 ani, 
implementat în 2011-
2014. Bugetul total al 
proiectului este de 14.56 
milioane de euro, acordați 
de Uniunea Europeană (14 
mln de euro) și PNUD 
Moldova (560,000 de 
euro). 

● PNUD Moldova 

Proiectul Energie și Biomasă a fost lansat la Glodeni. Urmează Dondușeni, Rîșcani și Soroca  
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Proiectul Energie şi Biomasă va fi 

activ în toate raioanele 

Utilizarea surselor 

regenerabile de energie este 

una din soluţiile ce poate 

diminua dependenţa 

energetică a Republicii 

Moldova.  

Anual, pe câmpurile noastre rămân 

700 de mii de tone de paie  

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=4674


C 
HIȘINĂU, 12 ianuarie. În cadrul 
unor discuții publice, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) a prezentat 
propunerea de politică publică 
„Asigurarea eficienței energetice a 
clădirilor instituțiilor de învățămînt 
primar și secundar”. Specialiștii 
Ministerului au evaluat trei opțiuni de 
sporire a eficienței energetice a 
clădirilor instituțiilor de învățămînt și 
au propus opțiunea care prevede 
modernizarea sistemelor de încălzire și 
reabilitarea termică a anvelopei 
clădirilor (pereților, geamurilor, 
acoperișurilor). 

În cadrul discuțiilor publice asupra 
proiectului politicii publice a fost 
prezentată situația privind consumul 
de energie în școlile din țară și 
identificate principalele obiective 
pentru redresarea situației în domeniu. 

Viceministrul Anatolie ZOLOTCOV a 
menționat că, actualmente, 40 la sută 
din consumul total de energie în țară 
revine clădirilor, iar cheltuielile 
instituțiilor de învățămînt pentru 
energie se cifrează la 38,5% din totalul 
cheltuielilor curente ale acestora. 

Proiectul politicii publice elaborate de 
MDRC are drept obiective reducerea 
consumului anual de energie în școli cu 
circa 7%, începînd cu 2017, și 
reducerea consumului de energie pînă 
la 104 kWh/m2/an în 30% din instituții 
către anul 2020. 

Pentru a studia situația reală, 
specialiștii MDRC au chestionat 
reprezentanții ai 1375 de instituții de 
învățămînt primar și secundar din țară 
și au stabilit că majoritatea clădirilor au 
fost construite și date în exploatare 
pînă în anul 1990, iar pereții nu sunt 
izolați termic la 96% din școli. În 28% 
din instituțiile de învățămînt 
temperatura interioară, în sezonul de 
încălzire, este mai mică decît cea 
normativă. 

Astfel, Iurie SOCOL, șeful Direcției 

reglementări tehnico-economice, a declarat 
că principala problemă identificată a fost 
consumul ineficient de energie în școlile din 
țară, iar prin elaborarea propunerii de 
politică publică se urmărește îndeplinirea 
unor acțiuni concrete care să redreseze 
situația în domeniu. 

Ariana NIȚULENCO, șefa Secției analiză, 
monitorizare și evaluare a politicilor, a 
menționat că în procesul de planificare și 
elaborare a politicii a fost utilizată analiza ex-
ante, metodă utilizată de europeni încă la 
începutul anilor 2000, care impune anumite 
cerințe de analiză și oferă posibilitatea 
evaluării multidimensionale a impactului 
politicii publice: fiscal, administrativ, 
economic, social, ecologic. 

D 
upă discuțiile publice, urmează ca 
proiectul să fie definitivat conform 
propunerilor parvenite și aprobat 

de Consiliul interministerial pentru 
planificare strategică. 

Propunerea de politică publică a fost 
elaborat cu suportul expertului în politici și 
planificare Inga MUNTEANU, din cadrul 
proiectului „Consolidarea capacităților de 
management al politicilor publice”, finanțat 
de SIDA. 

La eveniment au participat reprezentanți ai 
ministerelor, autorităților publice locale, 
Agenției pentru Eficiență Energetică, 
Agențiilor de Dezvoltare Regională, 
instituțiilor de învățămînt primar și secundar, 
societății civile. 

● MDRC 

Discuții publice despre sporirea eficienței energetice în școli 
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Specialiştii MDRC au evaluat trei 

opţiuni de sporire a eficienţei 

energetice a clădirilor instituţiilor de 

învăţămînt 

40 % din consumul total de 
energie în ţară revine clădirilor, 
iar cheltuielile instituţiilor de 
învăţămînt pentru energie se 
cifrează la 38,5% din totalul 
cheltuielilor curente ale acestora 

http://www.mdrc.gov.md/?pag=news&opa=view&id=561


F 
ĂLEȘTI, 13 ianuarie. Ședința 
de recepție a lucrărilor 
privind finisarea construcției 

stației de tratare a apei din or. 
Fălești, parte a proiectului de 
dezvoltare regională „Alimentarea 
orașului Fălești cu apă din rîul Prut”, 
finanțat, în mare parte, din Fondul 
Național pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR) și implementat de 
Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord (ADR Nord), a avut loc în 
incinta Consiliului raional Fălești. 

La eveniment au participat șeful-
adjunct de la Direcția relații cu 
instituțiile de dezvoltare regională a 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC), Victor CAUN; 
președintele raionului 
Fălești, Valeriu MUDUC, directorul 
ADR Nord, Ion BODRUG, specialiști 
de la ADR Nord. Cu această ocazie, 
în prezența unei comisii speciale, a 
fost semnat actul de finalizare a 
lucrărilor prevăzute de subproiectul 
privind construcția stației de tratare 
a apei, implementat de ADR Nord. 

Directorul ADR Nord, Ion BODRUG, 
susține că cetățenii din orașul Fălești 
vor beneficia de apă potabilă 
începînd cu luna mai curent. Pînă 
atunci, autoritățile locale urmează să 
finalizeze și celelalte lucrări necesare 
pentru conectarea la conducta de 
apă Fălești-Prut. Potrivit directorului 

ADR Nord, de apă potabilă vor beneficia 
toate localitățile din raionul Fălești, în 
dependență de sursele financiare 
alocate. 

Solicitantul proiectului „Alimentarea 
orașului Fălești cu apă din rîul Prut”, al 
cărui buget reprezintă 18,775,310  de 
lei, din care 11,375,310 de lei din sursele 
FNDR, este Consiliul raional Fălești. 
Cofinanțatori ai proiectului sunt Consiliul 
raional Fălești (2 mln lei) și Fondul 
Ecologic Național (5,4 mln lei). În 
prezent, din bugetul proiectului au fost 
valorificați 11,247,060 de lei. 
Implementarea proiectului de la Fălești, 
lansat în data de 23 februarie 2011, a 
fost planificată pentru 18 luni. 

● adrnord.md 

 

Ședinţa de recepţie a lucrărilor privind finisarea 
construcţiei staţiei de tratare a apei din Făleşti 

România, din fonduri europene (la 
o valoare de 550 mln. de euro 
pentru ciclul de programare 2007-
2013), mecanismul și finanțarea 
proiectelor de dezvoltare 
regională, precum și 
managementul organizațional al 
Agenției. De asemenea, s-a discutat 
despre cooperarea cu partenerii de 
dezvoltare, sectorul de afaceri și 
autoritățile publice locale. 

Totodată, în cadrul vizitei s-a decis 
organizarea unui seminar în 
vederea dezvoltării colaborării 
dintre agențiile ambelor state în 
lunile februarie-martie 2012 în 

A 
genția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est din 
România inițiază dezvoltarea 

parteneriatelor cu Agențiile de 
Dezvoltare Regională Nord, Centru și 
Sud din Republica Moldova. O decizie 
în acest sens a fost aprobată 
săptămîna trecută în or. Brăila, la 
sediul Agenției, unde Veaceslav 
GUŢUŢUI, viceministrul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor, a efectuat 
o vizită de lucru. 

Principalele subiecte discutate de 
oficialul moldovean și reprezentanții 
Agenției din România s-au axat pe 
implementarea proiectelor din 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est din 

orașul Cahul din Republica 
Moldova. De asemenea, în cadrul 
seminarului va avea loc semnarea 
acordurilor de colaborare dintre 
ADR Centru, Nord și Sud a țării 
noastre cu ADR Sud-Est din 
România. 

Vizita de lucru a fost organizată la 
inițiativa directorului ADR Sud-Est 
din România cu sprijinul Biroului 
de Cooperare Internațională a 
Germaniei în Moldova (GIZ) și al 
Agenției de Cooperare 
Transfrontalieră și Internațională 
din Cahul. 

● MDRC 

Construcția stației de tratare a apei din Fălești, finalizată 

ADR-urile din România și Republica Moldova inițiază parteneriate de colaborare  
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Făleştenii vor avea apă potabilă din rîul Prut  

După o pauză de peste 20 de 
ani, oraşul Făleşti va fi 
aprovizionat, în curând, cu apă 
potabilă din râul Prut.  

ADR Nord, în parteneriat cu 
Primăria oraşului Făleşti şi 
Consiliul raional Făleşti, a 
finalizat un proiect de 
construcţie-montaj a staţiei de 
tratare a apei din Făleşti.  

Moldova.ORG 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1090
http://www.mdrc.gov.md/?pag=news&opa=view&id=563
http://economie.moldova.org/news/apa-potabila-pentru-oraul-faleti-din-prut-227744-rom.html


C 
HIȘINĂU, 24 
ianuarie. Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor și Delegația 
Uniunii Europene în 
Republica Moldova au stabilit 
domeniile de finanțare în 
cadrul Programelor Pilot de 
Dezvoltare 
Regională (PPDR) din 
Republica Moldova. 

În acest context, a avut loc un 
atelier de lucru la care au 
participat reprezentanții 
ministerelor, președinții 
Consiliilor Regionale de 
Dezvoltare, partenerii de 
dezvoltare și reprezentanții 
societății civile. Principalul 
subiect de discuție au fost 
concluziile preliminare ale 
misiunii de Consultanță ale 
Delegației UE asupra 
componentelor ce urmează 
să beneficieze de asistență în 
cadrul PPDR. 

Marcel RĂDUCAN, ministrul 
Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor a specificat că 
obiectivul evenimentului este 
de a spori gradul de 
informare și consultarea 
factorilor interesați privind 
componentele ce urmează să 
beneficieze de asistență în 
cadrul Programelor Pilot de 
Dezvoltare Regională, precum 
și prezentarea concluziilor 
preliminare ale misiunii de 
Consultanță ale Delegației UE 
asupra componentelor. 

„Obiectivul dezvoltării 
regionale este înlăturarea 
discrepanţelor dintre comune 
şi oraşe. S-au identificat 3 
priorităţi în care sînt necesare 
intervenţii prin proiecte cu 
impact regional: renovarea 
infrastructurii, facilitarea 
businessului mic şi mijlociu şi 
mediul şi turismul”, a declarat 
directorul Agenției de 
Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord), Ion BODRUG, 
pentru un post de televiziune 
regional. Directorul ADR Nord 
a spus că PPDR are scopul de 
a atrage resurse 
extrabugetare pentru 
implementarea tuturor 
proiectelor de Dezvoltare 
Regională. Potrivit lui Ion 
BODRUG, aceste proiecte 
contribuie nu numai la 
dezvoltarea economică 
locală, ci oferă locuri de 
muncă și pun baza dezvoltării 
durabile a unei localități. 

Menționăm că în Regiunea 
Nord deja au fost 
implementate cîteva proiecte 
de acest gen. Proiectele în 
domeniul dezvoltării 
regionale sînt susținute 
financiar de către partenerii 
externi, Fondul Național 
pentru Dezvoltare Regională 
și Autoritățile Publice Locale. 

Reprezentanții Delegației UE 
au comunicat că domeniile 
prioritare din 
Republica  Moldova ce 
necesită ajutor sunt apă și 
canalizare, deșeuri solide, 
drumuri regionale, 
infrastructura de business și 
suport, eficiența energetică 
(active publice), domenii în 
care vor fi elaborate proiecte, 
studii de fezabilitate și 
documentație tehnică, 
analiza impactului de mediu, 
pentru a deține un portofoliu 
de proiecte gata spre 
implementare. Totodată, 
aceștia au menționat că își 
vor focusa finanțările pe 
îmbunătățirea statisticilor 
regionale, actualizarea 
Planurilor Operaționale 
Regionale, identificarea de 
proiecte de dezvoltare 
regionale, planificarea și 
elaborarea proiectelor. 

De asemenea, reprezentanții 
delegației au menționat că 

PPDR au fost inițiate de 
Comisia Europeană în cadrul 
Politicii Europene de 
Vecinătate pentru a soluționa 
disparitățile sociale și 
economice în regiunile țărilor 
membre ale Parteneriatului 
Estic, conform modelelor 
aplicate pentru politica de 
coeziune a UE. Scopul PPDR 
este să contribuie în mod 
structurat la realizarea 
programelor pe termen scurt, 
care vor sprijini coeziunea 
economică, socială și 
teritorială a statelor 
Parteneriatului estic 
(convergență în cadrul țărilor 
partenere), precum și să 
ofere asistență pentru a 
susține procesul de integrare 
economică a partenerilor cu 
UE, susținând dezvoltarea lor 
economică (convergență cu 
UE). 

În perioada anilor 2012-2013, 
Uniunea Europeană este 
dispusă să acorde 7 milioane 
de euro pentru programele 
pilot în dezvoltarea regională 
din Republica Moldova. 

Referinţe: mdrc.gov.md şi 
canalregional.md 

● adrnord.md 
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Atelier de lucru în privinţa Programului Pilot de Dezvoltare Regională  

Reprezentanţii Delegaţiei UE au 

comunicat că domeniile 

prioritare din 

Republica  Moldova ce necesită 

ajutor sunt apă şi canalizare, 

deşeuri solide, drumuri 

regionale, infrastructura de 

business şi suport, eficienţa 

energetică.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1100
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FOTOGRAFII DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 Vizite de monitorizare la proiectele ce vor fi depuse spre aprobare la CNCDR 

11 ianuarie | Un grup de specialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord) au efectuat vizite de monitorizare la proiectele ce vor fi 

depuse spre aprobare la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale (CNCDR) pentru a fi finanțate în 2012. În acest sens, specialiștii ADR 

Nord au efectuat vizite la Primăria din s. Corjeuți, r-nul Briceni, care este 

aplicantul proiectului „Reparația sectorului de drum local L-37: Lipcani-

Balasinești-Corjeuți-Tîrnova”, în valoare de cca 35 mln lei, și la Primăria din 

or. Lipcani, r-nul Briceni, care este aplicantul proiectului „Crearea la nivel 

regional a unui sistem integrat de management al deșeurilor menajere 

solide”, în valoare de cca 18 mln lei. 

Vizitele au fost efectuate cu scopul îmbunătățirii conceptelor de proiecte și a 

bugetelor. 

De asemenea, a fost efectuată o vizită de monitorizare la proiectul în 

derulare „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor 

important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din 

regiune” în com. Larga, r-nul Briceni, unde au fost stabilite activitățile și 

optimizat bugetul proiectului în urma studiului de fezabilitate, elaborat 

recent de Business Consulting Institute și finanțat din sursele Fondului 

Național pentru Dezvoltare Regională.  ● adrnord.md 

 Ședință de lucru în cadrul vizitei de teren la proiectul din Duruitoarea Veche  

DURUITOAREA VECHE, 12 ianuarie | O ședință de lucru a avut loc în cadrul 

vizitei de teren la proiectul „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a 

locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani”. La 

ședință au participat managerul de proiect Margareta VAMEȘ, specialiști de 

la Agenția de dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), primarul de Costești, 

vicepreședintele raionului Rîșcani și directorul SRL „VALIS”. 

La ședință s-a discutat despre verificarea execuției lucrărilor conform 

proiectului tehnic și graficului de execuție a lucrărilor. De asemenea, un alt 

subiect de discuție a fost modalitățile de conectare a locuitorilor din s. 

Duruitoarea Veche la sistemul de aprovizionare cu apă. Menționăm că 

participanții la ședință s-au întâlnit, pentru discuții, și cu locuitorii satului. 

Pînă în prezent, în cadrul lucrărilor la proiect au fost montate  2,190 km de 

țevi cu Ø110; 3,200 km din 3,568 km - Ø90; 800 m. din 1,311 - Ø63 și 320 m. 

din 462 - Ø50. 

Pentru etapa următoare, grupul de lucru a decis să organizeze o ședință de 

lucru cu reprezentanții operatorului economic SRL „Valis”, autorul de proiect 

S.R.L. „BONCOM PROIECT”, ÎM „Direcția de Construcții Capitale Comanditar 

Unic, mun. Bălți” și responsabilul tehnic, în scopul discutării și suprapunerii 

planului de implementare a proiectului cu Proiectul Tehnic. 

DESPRE PROIECT. Obiectivul general al proiectului de la Duruitoarea 

Veche, lansat în data de 22 noiembrie 2011, este crearea accesului la servicii 

de AAC pentru locuitorii satului. Solicitantul proiectului este Primăria 

comunei Costești. În urma implementării proiectului, 470 locuitori ai satului 

Duruitoarea Veche și cca 3000 de locuitori din comuna Costești vor beneficia 

de apă potabilă și canalizare. Implementarea proiectului, finanțat de Agenția 

de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a fost programată pentru un 

an. Bugetul total al proiectului este de 2 400 mii lei. În activitățile proiectului 

au fost implicați peste 100 persoane: reprezentanți ai beneficiarilor 

proiectului, APL, prestatori de servicii AAC, servicii publice desconcentrate în 

teritoriu, Agenția „Apele Moldovei”, MDRC, Ministerul Mediului, ADR Nord.  

● adrnord.md 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1051
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1089
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1050
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1091
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 Vizită de monitorizare la proiectul din Duruitoarea Veche, 

Rîșcani  

DURUITOAREA VECHE, 16 ianuarie | Un grup de specialiști au 

efectuat o vizită de monitorizare la proiectul„Asigurarea cu 

servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea 

Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani”. La vizita de monitorizare 

au participat managerul proiectului, un expert GOPA, un 

specialist de la Agenția de dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord), primarul de Costești, directorul SRL „VALIS”, un 

reprezentant al Consiliului raional Rîșcani, dirigintele de șantier, 

responsabilul tehnic și inginerul proiectant. 

Scopul acestei vizite a fost discutarea și suprapunerea planului 

de implementare a proiectului cu Proiectul Tehnic. 

În aceeași zi, după vizita în teren, managerul proiectului de la 

Duruitoarea Veche, Margareta VAMEȘ(Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei), expertul GOPA, Pavel PANUȘ, 

directorul SRL „VALIS”, Vasile HERDIE, inginerul proiectant, de la 

SRL „BONCOM PROIECT”, Oleg BILSAGAEV, șiConstantin 

BÂNDIU, șeful Secției Management proiecte au participat, în 

incinta ADR Nord, la o ședință de lucru privitor la proiectul de la 

Duruitoarea Veche. Discuțiile în cadrul ședinței de la ADR Nord s

-au axat pe subiectul devierilor de la Proiectul Tehnic, depistate 

în cadrul vizitei în teritoriu, și modalitățile de soluționare a 

acestora. ● adrnord.md 

 Ședință de lucru la ADR Nord în privința unui proiect de 

salubrizare la Soroca 

BĂLȚI, 17 ianuarie | Primarul de Soroca, Elena BONDARENCO, și 

viceprimarul de Soroca pentru construcții, urbanism și servicii 

comunale, Mihail GRABCIUC, au efectuat o vizită de lucru la 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) în cadrul 

proiectului „Stabilirea unui sistem de management integrat al 

deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord”. 

Cu această ocazie, în cadrul unei ședințe la care au participat 

inginerul-șef de la Institutul de proiectări „Iprocom” Î.S., Fiodor 

BOSCANEANU, și directorul SRL „Avensa”, Angela CAȘCAVAL, s-

a convenit că „Improcom” Î.S. va proiecta poligonul de deșeuri, 

drumurile de acces și platforma pentru dejecții animaliere, iar 

SRL „Avensa” va proiecta stația de sortare a deșeurilor și 

platformele pentru containere. 

Toate obiectele menționate vor fi amplasate în or. Soroca și 

localitățile adiacente. Proiectanții și Primarul de Soroca au 

convenit să se întîlnească vineri, 20 ianuarie a.c., la terenurile 

unde vor fi construite aceste obiecte. ● adrnord.md 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1092
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1093


Agenția de Dezvoltare Regională Nord  

MD-3100, mun. Bălți, Piața 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 Construcțiilor 

finanţare, fie interne sau externe, şi cum pot fi 

obţinute este foarte necesar atât pentru 

dezvoltarea 

economiei Republicii Moldova, cât şi pentru 

apropierea Moldovei de criteriile utilizate în 

interiorul Uniunii Europene”, susține ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cehe în 

Republica Moldova, Jaromír KVAPIL. 

 

Autorii broșurii „Esența studiului de fezabilitate" 

sînt Stela COROBCEANU și Liviu ANDRIUȚĂ. 

Coperta, designul și tehnoredactarea sunt 

realizate de ziarul „Спрос и предложение". 

Broșura, difuzată autorităților publice locale din 

toată republica, a fost tipărită la S.R.L. „Tipografia 

din Bălți" în 1300 de exemplare și conține 60 de 

pagini. 

Obiectivul proiectului „Importanța studiilor de 

fezabilitate în consolidarea procesului de 

dezvoltare regională în Republica Moldova”, 

finalizat în noiembrie 2011, este consolidarea 

capacităților locale în procesul de elaborare a 

studiilor de fezabilitate pentru proiectele 

investiționale. Bugetul proiectului a fost de 200 

000 CZK (8129.5 de euro). 

Pentru a descărca broșura „Esența studiului de 

fezabilitate”, CLICK AICI. 

A 
genția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord) vă pune la dispoziție 

versiunea electronică a broșurii „Esența 

studiului de fezabilitate”, editată și publicată în 

cadrul proiectului „Importanța studiilor de 

fezabilitate în consolidarea procesului de 

dezvoltare regională în Republica Moldova", 

finanțat din sursele Republicii Cehe și 

implementat de ADR Nord. 

Elaborată în parteneriat cu ONG „Consult Proiect”, 

în rezultatul unei mese rotunde și a unor ateliere 

de informare ce au avut loc în octombrie 2011, 

broșura „Esența studiului de fezabilitate” 

reprezintă, potrivit directorului ADR Nord, Ion 

BODRUG, „încă un motiv în plus ca să ne 

consolidăm eforturile pentru a dezvolta echilibrat 

toate regiunile din Republica Moldova”. „Sper că 

produsul proiectului - 1300 de broşuri despre ce 

înseamnă un studiu de fezabilitate şi criteriile de 

elaborare a unui astfel de studiu - va fi un 

adevărat catalizator în procesul de dezvoltare 

regională în ţara noastră”, scrie directorul ADR 

Nord în prefața broșurii. 

 

„Cred că un ghid care va oferi răspunsuri legate de 

cerinţele cum se face un studiu de fezabilitate 

(structură, conţinut, capitole), cum se elaborează 

un caiet de sarcini şi care sunt sursele posibile de 

        Broșura „Esența studiului de fezabilitate”, difuzată de ADR Nord  

Cooperare pentru dezvoltare 

Scopul ADR Nord este de a 

contribui la dezvoltarea durabilă 

și echitabilă a întregii regiuni, 

urmărind reducerea decalajelor 

de dezvoltare a diferitor zone 

din regiune în favoarea 

locuitorilor ei. 

Misiunea ADR Nord este de a mobiliza 

eforturile spre asi-gurarea dezvoltării 

socio-economice durabile a Regiunii 

Nord în baza normelor și standardelor 

europene pentru asigurar ea unui trai 

decent cetățenilor. 

Prioritățile ADR Nord sunt: 

1. Reabilitarea infrastructurii fizice; 

2. Susținerea dezvoltării secto-rului 
privat și a pieței forței de muncă; 

3. Îmbunătățirea factorilor de mediu 
și a atractivității turistice. 

 Regiunea de Dezvoltare Nord                                                                                                                       Nistrul la Soroca 

 Acest buletin informativ 
lunar, de 8 pagini, este 
elaborat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord 

 Vizitați pagina ADR Nord 

din Facebook! Și aici, ADR 

Nord vorbește cu Dvs. 
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