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ĂTĂRĂUCA VECHE, SOROCA, 26 aprilie 2012. Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor (MDRC), Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) 

și Primăria comunei Tătărăuca Veche, raionul Soroca, au organizat 

evenimentul de lansare a proiectului de dezvoltare regională „Iluminare stradală 

eficientă în comuna Tătărăuca Veche”. Lansarea proiectului a avut loc în incinta 

Gimnaziului „Eva Gudumac”.  

Costul investiţiei este de 800 mii de lei şi este acoperit de proiectul „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare 

Internaţională a Germaniei (GIZ). Până la finele anului 2012, în comuna Tătărăuca 

Veche din raionul Soroca va fi instalat un sistem modern de iluminare stradală, de care 

vor beneficia în jur de 2200 de locuitori. 

 

 

 

 

 

Comuna Tătărăuca Veche, Soroca, va beneficia de un sistem 

modern şi econom de iluminare stradală  

Заголовок дополнительнои  статьи 

Cu sprijinul unor consultanţi locali, a 

fost elaborat un studiu privind 

soluţia tehnică pentru iluminarea 

stradală, soluţie care s-a dovedit a fi 

deopotrivă inovatoare şi economă. 

Cercetarea a fost prezentată joi, 26 

aprilie 2012, la Tătărăuca Veche.  

Evenimentul a oferit prilej 

participanţilor de a aborda aspecte 

ce ţin de crearea şi dezvoltarea 

serviciilor publice de calitate în 

localităţile rurale. „Acest proiect-

pilot pe care îl gestionăm cu spijinul 

GIZ are impact regional, deoarece 

uneşte mai multe comunităţi. 

Sperăm că şi alte localităţi vor 

învăţa din experienţa de la 

Tătărăuca Veche, atât pe 

dimensiunea iluminării stradale, cât şi 

pe cea a gestionării corecte a 

finanţelor şi implicit a serviciilor 

publice”, a declarat directorul 

Agenţiei de Dezvoltare Regională 

Nord, Ion BODRUG. 

„Mă bucur că eficienţa energetică 

este o prioritate pentru raionul 

Soroca, ceea ce arată că oamenii sunt 

de bună credinţă şi sunt activi. Nu 

sunt prea multe localităţi care se pot 

lăuda cu iluminarea stradală, iată de 

ce acest proiect-pilot reprezintă 

pentru Tătărăuca Veche o mare 

realizare”, a spus Mihail STRATAN, 

directorul Agenţiei pentru Eficienţă 

Energetică, Ministerul Economiei al 

Republicii Moldova. 

Primarul comunei Tătărăuca 

Veche, Liviu RAISCHI, consideră 

că „această contribuţie este 

importantă şi va încuraja alte 

investiţii şi schimbări pozitive la 

Tătărăuca Veche. Într-un fel, se va 

face lumină şi în alte domenii". 

„Prin  acest proiect care uneşte cele 

şase localităţi din comuna Tătărăuca 

Veche, am creat o micro-regiune 

unde este prestat acelaşi serviciu 

public. Astfel, scad costurile pentru 

întreţinere şi creşte calitatea”, a 

spus Igor NEAGA, consultant GIZ pe 

eficienţă energetică. 

Continuare în pag. 2. 
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Î 
n prezent, este elaborat proiectul 

tehnic, fiind totodată efectuate 

ridicările topografice şi prospecţiunile 

geodezice. După această etapă, se va 

purcede nemijlocit la instalarea fizică a 

reţelelor de iluminare stradală. 

Cu sprijinul proiectului GIZ, în 2012 a fost 

creată şi înregistrată întreprinderea 

municipală „Tătărăuca Service”, care va 

gestiona serviciul de iluminare stradală, 

dar şi alte servicii publice precum: 

sistemul de apă şi canalizare, salubrizare 

şi întreţinere a drumurilor locale. 

Angajaţii întreprinderii vor fi consultaţi de 

GIZ pe toată durata derulării proiectului. 

Povestea de succes de la Tătărăuca Veche 

va face obiectul unui ghid de iluminare 

stradală pentru localităţile rurale. 

Publicaţia va prezenta soluţii tehnice care 

sunt econome la energie, dar şi 

întreţinere, şi va fi disponibilă până la 

sfârşitul anului curent. 

P 
e componenta de eficienţă 

energetică, GIZ mai susţine un alt 

proiect-pilot, şi anume 

optimizarea eficienţei energetice a 

spitalului din Orhei. De asemenea, 

administraţiile publice locale sunt 

susţinute la extinderea şi modernizarea 

serviciilor publice locale pe alte două 

domenii de referinţă: aprovizionarea cu 

apă şi canalizare; gestionarea deşeurilor 

solide. Suportul proiectului GIZ este acordat 

prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare 

Regională. Totodată, proiectul acordă 

asistenţă la programarea şi planificarea 

regională.  

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova” este 

implementat de către Agenţia de Cooperare 

Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este 

sprijinit financiar de către Ministerul German 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

(BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul 

Afacerilor Externe al României. 

M 
enţionăm că este vorba despre 

un proiect-pilot în Republica 

Moldova, al cărui obiectiv 

general este crearea sistemului de iluminare 

stradală în cele 6 localităţi ale comunei 

Tătărăuca Veche. Acest proiect este unul 

dintre proiectele din Regiunea de Dezvoltare 

Nord, implementate de ADR Nord. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 

nu ezitaţi să ne contactaţi. 

Persoană de contact: Igor NEAGA, 

consultant GIZ, tel. (231) 29779; mob.: 

069128419; 

e-mail: igor.neaga@giz.de, 

adrnord@gmail.com. 
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„Mă bucur că eficienţa energetică este o 

prioritate pentru raionul Soroca, ceea ce 

arată că oamenii sunt de bună credinţă 

şi sunt activi. Nu sunt prea multe 

localităţi care se pot lăuda cu iluminarea 

stradală, iată de ce acest proiect-pilot 

reprezintă pentru Tătărăuca Veche o 

mare realizare”. 

Mihail STRATAN, directorul Agenţiei 

pentru Eficienţă Energetică, Ministerul 

Economiei al Republicii Moldova 

Sperăm că şi alte localităţi vor învăţa din 

experienţa de la Tătărăuca Veche, atât pe 

dimensiunea iluminării stradale, cât şi pe 

cea a gestionării corecte a finanţelor şi 

implicit a serviciilor publice”. 

Ion BODRUG, directorul Agenţiei de 

Dezvoltare Regională Nord 

Continuare din pag. 1 
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R 
ÎȘCANI, 19 aprilie 2012. A avut 

loc un seminar de informare cu 

genericul „Managementul 

proprietăţii publice în contextul cooperării 

intermunicipale”. 

Seminarul, moderat de către Ion 

BESCHIERU, expert Congresul Autorităţilor 

Locale din Moldova (CALM), şi Zinaida 

GUȚU, expert Agenţia de Cooperare 

Internaţională a Germaniei (GIZ), a urmărit 

scopul de a informa actorii din raionul 

Rîşcani (primarii localităţilor, precum şi 

membrii administraţiei raionale) despre 

conceptul de cooperare intermunicipală. 

Au fost explicate diverse modele de 

cooperare intermunicipală, insistîndu-se pe 

acele modele care pot fi aplicate în 

Republica Moldova, fie în prezent, fie în 

perspectivă. Pentru a ilustra modelele, s-a 

făcut apel la practici internaţionale. 

Întîlnirea a durat în jur de 2 ore şi s-a axat 

pe managementul proprietăţii publice. 

Organizarea seminarului de informare din 

Rîşcani a fost susţinută de Agenţia de 

Cooperare Internaţională a Germaniei 

(GIZ). 

Preşedintele raionului Rîşcani, preşedintele 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Nord (CRD Nord), Ion PAREA, a accentuat 

importanţa seminarului de informare. „Vă 

rog frumos să fim receptivi, să prezentăm 

materialele la timp, deoarece tot ce facem 

facem pentru cetăţenii noştri, care ne-au 

ales”, s-a adresat preşedintele Ion PAREA 

către primarii prezenţi la seminar. 

„De fiecare dată am confirmat că, pas cu 

pas, sîntem mai aproape de scopul nostru 

şi, în cazul de faţă, este vorba de 

aprovizionarea cu apă şi canalizare. 

Săptămâna viitoare vom avea următoarea 

activitate de definitivare a Strategiei, 

despre care am discutat la ultima noastră 

întîlnire, din luna martie. Deoarece toate 

opţiunile propuse pentru aprovizionarea cu 

apă şi canalizare a raionului Rîşcani ţin de 

cooperarea intermunicipală, am zis că este 

timpul să începem să punem în discuţie 

subiectul de astăzi”, a spus Margareta VAMEȘ, 

consultant GIZ. 

„Salutăm iniţiativa domnului vicepreşedinte 

Alexandru CHEPTĂNARU de a iniţia această activitate 

în teritoriu. Ambiţia de a reuşi şi de a găsi o soluţie 

pentru ziua de azi este la etapa de discuţie şi de 

determinare a realelor posibilităţi, a necesităţilor şi 

avantajelor unei cooperări, pentru a face mai eficient 

şi mai calitativ serviciul public pentru locuitorii 

raionului Rîşcani”, a spus Natalia IACHIMOV, 

consultant GIZ.  

Alexandru CHEPTĂNARU, vicepreşedintele raionului 

Rîşcani, a mulţumit echipelor GIZ şi ADR Nord pentru 

că au dat curs propunerii sale de a organiza, la Rîşcani, 

un seminar de informare în privinţa managementului 

proprietăţii publice în contextul cooperării 

intermunicipale. Potrivit vicepreşedintelui, 

cooperarea între autorităţile publice locale înseamnă 

rezolvarea comună a problemelor şi atragerea 

investiţiilor.  

L 
a rîndul său, şeful Secţiei management 

proiecte de la ADR Nord, Constantin BÂNDIU, 

le-a reamintit participanţilor la seminar 

despre etapele şi condiţiile celui de-al 2-lea Apel de 

Propuneri de Proiecte şi Programe de Dezvoltare 

Regională, lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Construcţiilor în data de 27 martie a.c. 

„Conlucrarea intercomunitară este un aspect 

important, fiindcă această cooperare este inevitabilă. 

De ce, de exemplu, în localităţile noastre nu merg 

afacerile? Pentru că nu le susţinem. Conlucrînd 

intercomunitar vom prospera toţi împreună. Timpul 

unităţilor administrative mici trece. Vrem sau nu 

vrem, vor fi unităţi administrativ-teritoriale mai mari: 

şi ca suprafaţă, şi ca număr de populaţie. Nu trebuie 

să ţinem acum morţiş la bucăţica ceea care ne-a 

revenit, oricît de mică aceasta ar fi. Este necesar să ne 

întîlnim mai des nu numai la astfel de şedinţe. Există 

această lipsă de comunicare între dvs. Dacă v-aţi 

întîlni mai des în situaţii în care să puteţi comunica şi 

colabora unii cu alţii, eu cred că ar apărea mai multe 

posibilităţi de conlucrare între dvs. anume în planul de 

elaborare a strategiilor de dezvoltare a localităţilor, 

prin această cooperare intercomunitară”, a spus 

vicepreşedintele raionului Rîşcani Galina ZAMURDAC. 
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Seminarul a urmărit scopul de a 

informa primarii localităţilor, 

precum şi membrii administraţiei 

raionale din raionul Rîşcani despre 

conceptul de cooperare 

intermunicipală 

„Deoarece toate opţiunile propuse 
pentru aprovizionarea cu apă şi 
canalizare a raionului Rîşcani ţin de 
cooperarea intermunicipală, am zis 
că este timpul să începem să punem 
în discuţie subiectul de astăzi”. 

Margareta VAMEȘ, consultant GIZ 

http://calm.md/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=ro
http://adrnord.md/pageview.php?l=ro&idc=237&nod=1&
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1256
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1289


R 
ÎȘCANI, 25 aprilie 2012. 

A avut loc o masă rotundă 

de discuţii asupra 

Strategiei de Dezvoltare Socio-

Economică (SDSE) a raionului 

Rîşcani, componenta aprovizionare 

cu servicii de apă şi canalizare. De 

această dată, Grupul Local a avut 

sarcina să se pronunţe asupra 

Planului de Acţiuni de implementare 

a SDSE. 

În prima parte a activităţii, expertul 

tehnic şi expertul economic au 

prezentat propuneri privind 

obiectivele raionului referitor la 

aprovizionarea cu apă şi canalizare 

pentru perioada 2012-2017, după 

care a fost propus un model de plan 

de acţiuni şi acţiuni concrete 

necesare pentru punerea în aplicare 

a proiectelor investiţionale. 

Informaţii utile a prezentat Denis 

ȚURCANU, consilier în cadrul 

Consiliului orăşenesc Rîşcani, care s-

a referit la experienţa şi capacitatea 

raionului Rîşcani de a implementa 

proiecte investiţionale. Volumul 

investiţiilor în infrastructură de apă 

şi canalizare în anii 2010-2011 a 

constituit mai mult de 40 mln. lei. 

Informaţia despre necesităţile 

stringente de dezvoltare ale 

întreprinderilor prestatoare de servicii 

de apă şi canalizare a ajutat participanţii 

să se orienteze mai bine la elaborarea 

planului de acţiuni. 

În a doua parte, participanţii au lucrat la 

identificarea necesităţilor raionului în 

ceea ce ţine de sporirea capacităţilor de 

implementare a proiectelor 

investiţionale de aprovizionare cu apă şi 

canalizare.  

Această activitate încheie procesul de 

lucru al Grupului Local pentru 

planificarea în acest sector. 

Urmează prelucrarea informaţiilor 

colectate, încadrarea acestora într-un 

Plan de Acţiuni, care va fi propus spre 

aprobare, în luna mai, Consiliului 

raional. 

Procesul de actualizare a SDSE a 

raionului Rîşcani, componenta apă şi 

canalizare, este facilitat de către 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, 

cu asistenţă tehnică din partea Agenţiei 

de Cooperare Internaţională a 

Germaniei (GIZ). 
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proprietari ale bunurilor 

publice obţinute, fie drum 

local, apeduct sau platformă 

de colectare a deşeurilor. 

În aceste condiţii, 

jurista Zinaida GUȚU sugerează 

achiziţionarea dreptului de 

proprietate de către un APL în 

proporţie de 100%, sau 

optarea pentru cote-părţi între 

mai multe APL-uri, în funcţie 

de contribuţia fiecăruia. 

Experta GIZ, jurista Zinaida GUȚU, le-a 

prezentat participanţilor o serie de 

formule juridice posibile pentru a 

transfera proprietatea publică 

obţinută graţie alocaţiilor din contul 

Fondului Naţional pentru Dezvoltare 

Regională. 

Astfel, la acest moment Agenţiile de 

Dezvoltare Regională (ADR-urile) sînt 

responsabile de gestionarea 

procedurilor de achiziţii pentru 

proiecte. Însă ADR-urile nu devin 

P 
articipanţii la întrunirea de 

lucru s-au referit la 

necesitatea de a optimiza 

cadrul legal, pentru a asigura 

transmiterea corectă din punct de 

vedere juridic şi financiar a 

obiectivelor obţinute ca rezultat al 

proiectelor de dezvoltare regională. 

Propunerile vor fi compilate şi 

transmise Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor. 
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Această activitate încheie procesul de lucru 

al Grupului Local pentru planificarea în 

sectorul aprovizionare cu servicii de apă şi 

canalizare 

C 
HIȘINĂU, 12 aprilie 2012. 

La această întrebare au 

încercat să găsească 

răspunsuri angajați ai Agențiilor de 

Dezvoltare Regională, împreună cu 

reprezentanți ai ministerului de 

resort. Întrunirea de lucru, oferită 

în cadrul proiectului 

„Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova”, a 

fost facilitată de Agenția de 

Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ).  

C:/Users/Администратор/Documents/Файлы Outlook
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B 
ĂLȚI, 24 aprilie 2012. 

O delegaţie de la 

Centrului Regional de 

Mediu s-a întîlnit, în incinta 

Agenţiei de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord), cu 

specialişti ADR Nord. În cadrul 

vizitei, Victor COTRUȚĂ, 

directorul executiv al Centrului 

Regional de Mediu Moldova 

(REC Moldova), Dr. Slobodan 

MILUTINOVIĆ, profesor la 

Universitatea din Niš, Republica 

Serbia, Dr. Ilija BRČESKI, 

profesor la Universitatea din 

Belgrad, Republica Serbia şi 

Olta CIBUKU, Junior Expert la 

REC Regional Environmental 

Center, au vorbit despre un 

proiect de mediu, finanţat de 

Agenţia Suedeză pentru 

Dezvoltare şi Cooperare 

Internaţională (SIDA), care 

urmează să fie lansat în 

Republica Moldova. 

Proiectul se va axa pe 2 

componente: 1) Componenta 

pentru sectorul ONG de mediu şi 

2) Componenta privind Planul local 

de mediu şi dezvoltarea durabilă. 

Vor fi selectate 4 municipaltăţi 

(raioane, regiuni de dezvoltare) şi, 

prin REC Moldova, se va finanţa 

cîte un proiect în valoare de 50 mii 

de euro. 

În cadrul întîlnirii s-a discutat 

despre posibilităţile de conlucrare 

cu ADR Nord privind 

implementarea proiectului. În 

acest sens, şeful Secţiei 

management proiecte de la ADR 

Nord, Constantin BÂNDIU, a vorbit 

despre activitatea ADR Nord, 

referindu-se totodată la 

posibilităţile de conlucrare, potrivit 

priorităţii III din Strategia Regiunii 

de Dezvoltare Nord. 

Proiectul de mediu finanţat de 

SIDA, la care s-au referit 

reprezentanţii Centrului Regional 

de Mediu, va dura pînă la sfîrşitul 

anului 2014. 
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Moldova”. 

În cadrul Comitetului 

Director au fost prezentate 

sinteze, totaluri şi vor au 

fost puse în discuţie diverse 

aspecte ale proiectului, 

precum şi aspecte ale noii 

componente de programare 

şi planificare regională. 

La eveniment au participat 

reprezentanţi ai Agenţiilor 

C 
HIȘINĂU, 5 aprilie 2012. 

Agenţia de Cooperare 

Internaţională a 

Germaniei (GIZ) a organizat 

şedinţa planificată a Comitetului 

Director în cadrul proiectului 

„Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova” şi 

„Dezvoltarea Capacităţilor 

Regionale şi Cooperarea 

Transfrontalieră în Republica 

de Dezvoltare Regională Nord, 

Centru şi Sud, reprezentanţi ai 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerului Mediului, 

Ministerului Economiei, 

Congresului Autorităţilor Locale 

din Moldova, SIDA, SDC, UNDP, 

Apele Moldovei, Agenţia pentru 

Achiziţii Publice şi alţii. 
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FOTOGRAFII DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 Atelier de lucru în cadrul vizitei la ÎM „Apă-Canal 

Costești” 

COSTEȘTI, 6 aprilie 2012. A avut loc un atelier de lucru cu privire 

la elaborarea Planului de Afaceri al ÎM „Apă-Canal Costeşti”, r. 

Rîşcani. La atelier au participat Margareta VAMEȘ, manager de 

proiect, consultant GIZ; Ion PLEȘCA, primar de Costeşti; Eugenia 

BUȘMACHIU, expert GOPA, Ion COSTETSCHI, reprezentant CR 

Rîşcani; Liuba BARANCEANU, specialist în elaborarea, 

implementarea şi monitorizarea proiectelor, ADR Nord, 

responsabil proiecte GIZ; Gheorghe SANDU, director al 

Intreprinderii Municipale „Apă-Canal Costeşti”. 

În cadrul atelierului s-a discutat despre: obiectivele şi strategiile 

ce vizează dezvoltarea ÎM din punct de vedere tehnic, managerial 

şi financiar; strategiile funcţionale şi operaţionale şi 

managementul personal; necesitatea elaborării planului de 

afaceri; politica tarifară şi de investiţii a întreprinderii; probleme 

cu care se confruntă ÎM la momentul actual. 

GIZ - Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 
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Membrii Biroului executiv al CRD Nord s-au întrunit în 

ședință  

BĂLȚI, 6 aprilie 2012. O nouă şedinţă a Biroului executiv al 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) a avut loc 

în incinta Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), 

convocată în contextul celui de-al 2-lea Apel de Propuneri de 

Proiecte (APP 2), anunţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, şi a Forumului Economic Interregional Moldo-

Român din 28-29 martie a.c. 

Cei 6 din 15 preşedinţi ai raioanelor din Regiunea de Dezvoltare 

Nord, reuniţi în cadrul Biroului executiv al CRD Nord, au evaluat 

organizarea Forumului şi au pus în discuţie diverse aspecte ce ţin 

de desfăşurarea APP 2. 

La şedinţă a mai participat şi Vladimír ŠÁL, reprezentant al 

Ambasadei Republicii Cehe în Chişinău, care a menţionat că 

Ambasada a colaborat cu Regiunea de Dezvoltare Sud şi Centru, 

iar, în perspectivă, îşi doreşte să dezvolte relaţii de colaborare şi 

cu Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Amintim că, în 2011, ADR Nord a implementat, cu suport financiar 

din partea Republicii Cehe, proiectul „Importanţa studiilor de 

fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională 

înRepublica Moldova”. 

adrnord.md 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1281
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1266
http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1026
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1279


Dezvoltare regională. Activități 

Pag. 7 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

FOTOGRAFII DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 Ședință de lucru în privința unui proiect de 

salubrizare la Soroca  

BĂLȚI, 20 aprilie 2012. Monitorizarea elaborării 

proiectului tehnic în cadrul proiectului „Stabilirea unui 

sistem de management integrat al deşeurilor menajere 

solide în Regiunea de Dezvoltare Nord”, care va fi lansat 

în 2012 la Soroca, a fost subiectul unei şedinţe speciale la 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord. 

La şedinţă au participat viceprimarul de Soroca pentru 

construcţii, urbanism şi servicii comunale,Mihail 

GRABCIUC; inginerul-şef de la Institutul de proiectări 

„Iprocom" Î.S., Fiodor BOSCANEANU, şi directorul SRL 

„Avensa”, Angela CAȘCAVAL; Ivan GOLBAN, reprezentant 

SRL „Avensa”. Membrii grupului de lucru au discutat 

detalii în privinţa elaborării proiectului tehnic cu 

directorul ADR Nord, Ion BODRUG; şeful Secţiei 

management proiecte de la ADR Nord, Constantin 

BÂNDIU, şi specialişti din cadrul ADR Nord. 

Obiectivul general al proiectului „Stabilirea unui sistem 

de management integrat al deşeurilor menajere solide în 

Regiunea de Dezvoltare Nord” este îmbunătăţirea 

nivelului de protecţie a mediului şi reducerii riscurilor 

asupra sănătăţii populaţiei din zona ţinta prin 

consolidarea managementului integrat al deşeurilor 

menajere solide. Solicitantul proiectului este Primăria 

Soroca. Suma totală a proiectului, acoperită integral din 

sursele Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională 

(FNDR), constituie 28.505.828 de lei. Durata de 

implementare a proiectului este prevăzută pentru 24 de 

luni din data lansării. 
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Agenția de Dezvoltare Regională Nord  

MD-3100, mun. Bălţi, Piaţa 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 oraşul Bălţi, este o instituţie publică necomercială, cu 

autonomie financiară, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor (MDRC) al Republicii Moldova. Împreună cu ADR Centru şi ADR Sud, 

ADR Nord activează în domeniul dezvoltării regionale din aprilie 2010. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

D 
e Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova, directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord, Ion BODRUG, a participat la un miting dedicat drapelului național. 

Mitingul, care a început din curtea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a 

continuat cu un marș al tricolorului: de la universitatea bălțeană pînă la monumentul lui Ștefan 

cel Mare și Sfânt din fața Primăriei Bălți, unde cei care au cinstit tricolorul național au depus 

flori. 

„Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova, serbată la 27 aprilie 2012, ne oferă posibilitatea să 

aducem un omagiu tricolorului. Patriotismul începe de acasă, din familie, și continuă la serviciu, în 

stradă, peste tot. Dis-de-dimineață, am arborat acasă un tricolor. Acest fapt îmi inspiră încredere în ziua 

de mîine, aici, în Republica Moldova. Începînd cu această zi deosebită pentru țara noastră, toți 

colaboratorii ADR Nord au pe masa de lucru cîte un drapel de stat în miniatură. Este un gest de 

patriotism care merită să fie încurajat, pentru că succesul unui stat începe anume de la cultivarea 

patriotismului sănătos”, consideră directorul ADR Nord, Ion BODRUG. 
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„Cinstirea Drapelului de Stat este un gest de patriotism care merită să fie încurajat” 

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. 

Priorităţile 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                                                                                    Ziua Drapelului de Stat la Bălți, 27 aprilie 2012 

 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. 

 Vă așteptăm în grupul „Dezvoltare 

regională” din Facebook! 
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