
A 
cest proiect este unul din cele patru proiecte 

din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) 

aprobate spre finant are din sursele Fondului 

Nat ional pentru Dezvoltare Regionala  (FNDR) î n anul 

2012. 

„Administrat ia raionala  Soroca este foarte activa . 

Spun asta judecî nd dupa  proiectele depuse î n cadrul 

primului s i celui de-al doilea Apel de Propuneri de 

Proiecte. Proiectul pe care î l lansa m asta zi va aduce 

beneficii comunita t ii, raioanelor, regiunii nord s i 

t a rii”, a ment ionat directorul ADR Nord, Ion 

BODRUG, care a accentuat ca  implementarea cu 

succes a proiectului va depinde, î n mare ma sura , s i de 

faptul cî t de bine ADR Nord va fi informata  despre 

anumite problemele care ar putea sa  apara  pe 

parcurs. 

Totodata , directorul Ion BODRUG s-a referit la rolul 

s i responsabilita t ii ADR Nord s i ale beneficiarului 

proiectului s i, de asemenea, a trecut î n revista  cele 

mai importante realiza ri, priorita t i s i planuri de 

viitor ale ADR Nord. 

Vicepres edintele raionului Soroca Boris IVASI a 

mult umit MDRC s i ADR Nord pentru aportul s i 

efortul depus î n cadrul proiectului lansat asta zi. 

„Colaborarea noastra  as  dori sa  fie de lunga  durata  

s i mai buna ”, a spus vicepres edintele Boris IVASI. 

„Ziua de azi are o semnificat ie deosebita  atî t pentru 

raionul Soroca, Consiliul raional Soroca, cî t s i 

pentru ADR Nord”, a ment ionat Vladimir NICUȚĂ, 

vicepres edinte al raionului Soroca, pentru care 

proiectul lansat asta zi este „un exemplu bun de 

activitate la nivel de raion", î ntrucî t, pentru raionul 

Soroca, acesta este „un exemplu de colaborare î ntre 

APL 1 s i APL 2 î n solut ionarea problemelor de 

interes comun”.  Continuare în pagina 2. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Drum mai bun, în Soroca și Florești 
SOROCA, 12 iunie 2012. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), în colaborare cu Consiliul raional Soroca, au lansat 

proiectul de dezvoltare regională „Reabilitarea reţelei de drum public local (L-186) Pîrliţa-

Dumbrăveni-Vădeni-Floreşti, în lungime de 13,3 km”. Lansarea proiectului a avut loc în incinta 

sălii de protocol a Consiliului Raional Soroca.  



„ Reus ita unui proiect nu 
depinde de un singur 

om, nu depinde de o 

singura  organizat ie, dar depinde de 

conlucrare s i colabotrare dintre mai 

multe organizat ii, nu numai la nivel 

local, ci s i regional, transfrontalier etc. 

Proiectul lansat asta zi va fi 

implementat î n colaborare, ceea ce 

este foarte greu. I n aceasta  privint a , 

ar trebui sa  î nva t a m din experient a 

europeana ”, a spus Tatiana 

ȚARELUNGĂ, s ef Agent ia de 

Dezvoltare Durabila  s i Integrare 

Europeana . 

Cel care va coordona actorii implicat i 

î n acest proiect este Igor 

ȚARĂLUNGĂ, manager de proiect. 

„Pentru prima data  eu, ca ceta t ean, 

va d ca  se face ceva, nu î n perioada 

electorala ”, a subliniat Victor 

COBĂSNEANU, redactor-s ef la ziarul 

regional „Observatorul de Nord”. 

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. 

Partenerii proiectului  sî nt Consiliul 

raional Flores ti s i Prima riile comunelor 

Pî rlit a s i Va deni. Durata de 

implementare a proiectului va fi de 24 

luni. 

Suma totală: 74 935,8 mii lei. 

Suma aprobată din Fondul Nat ional 

pentru Dezvoltare Regionala  pentru 

2012: 10 000,0 mii lei. 

Suma contractată: 8 418,32 mii lei 

I n 2012, ADR Nord s i-a planificat 

reabilitarea a 1,7 km din totalul de 13,3 

km din lungimea drumului public local 

L-186. Pî na  î n prezent, î n cadrul 

proiectului s-a petrecut licitat ia publica  

s i s-a contractat operatorul economic s i 

responsabilul tehnic. I n rezultatul 

implementa rii proiectului „Reabilitarea 

ret elei de drum public local (L-186) 

Pî rlit a-Dumbra veni-Va deni-Flores ti, î n 

lungime de 13,3 km”, 13,3 km de drum 

public local va fi reabilitat, la care vor 

avea acces peste 17 mii de locuitori din 

regiune. 

adrnord.md 

Drum mai bun, în Soroca și Florești 

Pag. 2 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

CR Soroca, lansarea proiectului 

În acest număr: 

Drum mai bun, în Soroca și 

Florești 

1-2 

Ședința CNCDR din 27 

iunie 2012 

3 

Sesiune de informare și 

consultare în contextul 

4 

Obiectivele SUERD, 

discutate în cadrul unei 

ședințe la MDRC 

 

5 

Cooperarea 

intercomunitară, 

instrument excelent 

pentru a spori calitatea 

6-7 

Masă rotundă: 

„Disparitățile regionale în 

Republica Moldova...”, 

organizată de ADR Nord și 

IDIS „Viitorul” 

 

 

8 

Lansare de proiect 

transfrontalier de 

gestionare a deșeurilor, la 

Fălești 

 

9 

Prioritățile domeniului 

energetic în cadrul SUERD 

10 

„Actualizarea 

documentelor strategice 

regionale”, primul atelier 

de lucru în cadrul 

proiectului Twinning  

 

 

11 

ADR Nord la Forumul 

„Green Ventures 2012” din 

Potsdam, Germania 

12 

Directorul ADR Nord a 

vizitat Aeroportul 

Internațional Mărculești 

13 

Întîlnirea autorităților din 

raionul Dondușeni cu 

vicepremierul Valeriu 

LAZĂR  

13 

Marian SZYMANOWICZ, 

consultant superior GIZ, în 

vizită la ADR Nord  

13 

Noi perspective de 

dezvoltare regională  

14 

Campanie națională de 

colectare a datelor în 

domeniul eficienței 

energetice a clădirilor 

publice  

15 

Monitorizarea proiectelor 16 

Elaborarea și 

managementul proiectelor 

investiționale 

 

19 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1364


I 
mplementarea proiectelor de dezvoltare 

regionala  s i valorificarea mijloacelor financiare 

ale Fondului Nat ional pentru Dezvoltare 

Regionala  au fost subiectele ordinii de zi a s edint ei 

de lucru î n care s-au î ntrunit membrii Consiliului 

Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

î n dupa  amiaza zilei de asta zi. De asemenea, 

subiecte de discut ie au constituit s i redistribuirea 

banilor din FNDR, î n limitele alocat iilor pentru anul 

2012, pentru proiectele aprobate anterior; 

revizuirea, actualizarea s i dezvoltarea cadrului legal

-normativ s i strategic din domeniul dezvolta rii 

regionale; precum s i rezultatele evalua rii notelor 

conceptuale din cadrul Apelului de Propuneri de 

Proiecte din 2012. 

Ministrul Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor, Marcel RĂDUCAN, a ment ionat î n 

cadrul discut iilor ca  î n acest an Agent iile de 

Dezvoltare Regionala  vor reus i sa  valorifice 

mijloacele financiare alocate din FNDR pentru anul 

2012 î n proport ie de 100%, iar recept ia finala  a mai 

multor proiecte va contura tabloul real al dezvolta rii 

regionale din t ara . 

I n contextul valorifica rii mijloacelor 

financiare, Valerian BÎNZARU, directorul Direct iei 

generale dezvoltare regionala , a comunicat ca  î n 

prezent ADR Centru, Nord s i Sud desfa s oara  intens 

procedurile de achizit ii publice pentru a reus i 

contractarea s i valorificare banilor î n timp, 

ment ionî nd principalele oferte care vor fi deschise î n 

perioada imediata . De asemenea, directorul a 

ment ionat ca  circa 60% din suma planificata  pentru 

prima juma tate a anului a fost valorificata , iar 

principalele cauze pentru nevalorificare totala  sî nt 

participarea la licitat ii a operatorilor economici 

necalificat i, motiv pentru care este necesara  repetarea 

licitat iei; lipsa documentat iei tehnice coordonate s i 

nerespectarea graficului de execut ie a lucra rilor din 

partea antreprenorilor. 

S 
ergiu CECAN, s eful Direct iei relat ii cu 

institut iile de dezvoltare regionala , a prezentat 

lista proiectelor finant ate integral sau part ial 

din FNDR s i a specificat ca  î n perioada imediat 

urma toare este planificata  efectuarea recept iei finale 

s i darea î n exploatare a stat iei de epurare a apelor 

uzate î n or. Ca la ras i; a sistemului de aprovizionare cu 

apa  potabila  î n satele Manta, Pas cani s i Crihana Veche, 

raionul Cahul; a ret elelor de alimentare cu apa  s i 

canalizare din or. Cimis lia s i com. Ecaterinovca; 

apeductul s i stat ia de tratare î n or. Otaci; drumul 

regional internat ional M-14 prin or. Edinet ; drumul 

de acces ca tre Zona Economica  Libera  „Ba lt i” s i 

platformele de colectare a des eurilor î n mai multe 

localita t i din t ara . 
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FNDR constituie 

1% din 

veniturile 

Bugetului de 

Stat. În 2012 au 

fost alocate 

pentru 

implementarea 

proiectelor circa 

168 mln. lei. 

CHIȘINĂU, 27 iunie 2012. 9 proiecte de dezvoltare regională din cele 29 aprobare spre 

implementare pînă la finele anului 2013 vor fi recepționate în luna iulie curent, iar 

alte 10 vor fi finalizate pînă la finele anului curent.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1401


Ministerul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor s i Agent ia de Dezvoltare 

Regionala  Nord au dat startul ETAPEI DOI a celui de-al 2-lea Apel de 

Propuneri de Proiecte (APP 2). 

ETAPA DOI consta  î n elaborarea s i depunerea cererilor complete de 

finant are î n rezultatul notelor conceptuale selectate s i aprobate de Consiliul 

Regional pentu Dezvoltare Nord. Potrivit regulamentului APP 2, 

documentat ia tehnica  s i cererea de finant are vor fi depuse î n termen de 60 

de zile calendaristice de la data publica rii oficiale a listei notelor conceptuale 

de proiecte aprobate de consiliile regionale pentru dezvoltare. ETAPA DOI a 

APP 2 va dura pînă în data de 19 iulie 2012, ora 16:00. 

DESCĂRCAȚI Instruct iunea pentru utilizatori privind î naintarea 

propunerilor de proiecte pentru finant are din Fondul Nat ional pentru 

Dezvoltare Regionala  (.doc)  

DESCĂRCAȚI Lista notelor conceptuale de propuneri de proiecte care trec î n 

ETAPA DOI a APP 2 (.pdf) 

DESCĂRCAȚI Formularul complet de cerere de finant are (.doc) 

DESCĂRCAȚI Documentele-suport ce vor fi depuse odata  cu cererea 

completa  de finant are (.doc) 
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Prin aceasta  sesiune, ADR Nord a urma rit sa -i instruiasca  s i sa  le ofere consultat ii aplicant ilor la Fondul Nat ional pentru Dezvoltare Regionala  

(FNDR), ale ca ror note conceptuale, depuse î n ETAPA I NTI I a APP 2, au acumulat 20 de puncte s i au trecut î n ETAPA DOI  a APP 2.  

B 
ĂLȚI, 6 iunie 

2012. A avut loc 

o sesiune de 

informare s i consultare 

î n contextul celui de-al 2

-lea Apel de Propuneri 

de Proiecte (APP 2), 

organizat de Ministerul 

Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor s i Agent ia 

de Dezvoltare Regionale 

Nord.  
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3 6 din cele 55 de note conceptuale de propuneri de proiecte, depuse în ETAPA ÎNTÎI a celui de-al 

doilea Apel de Propuneri de Proiecte 2 (APP2), au fost aprobate de Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare Nord (CRD Nord), reunit într-o ședință ordinară în a doua jumătate a zilei de vineri, 18 

mai. 19 note conceptuale au fost respinse, deoarece nu au întrunit condițiile de eligibilitate.  

Pentru Autoritățile Publica Locale 

ETAPA DOI a celui de-al 2-lea Apel de Propuneri de Proiecte  

Regiunea de Dezvoltare Nord 
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Î 
n cadrul s edint ei, consultantul nat ional pentru 

implementarea Strategiei, Andrei IOVU, a prezentat 

structura de guvernant a  a SUERD, responsabilita t ile 

reprezentant ilor institut iilor (expert i) pe domeniile 

prioritare, rolul coordonatorului nat ional, structura 

operat ionala  SUERD î n Republica Moldova s i contribut ia 

ADR-urilor. 

Totodata , î n cadrul î ntrunirii au fost analizate 

posibilita t ile de colaborare cu expert ii pe domeniile 

prioritare s i modalita t ile de implementare prin act iuni s i 

proiecte concrete, care ar demonstra un impact imediat, 

cu beneficii pentru regiune. 

La finalul s edint ei, directorii agent iilor au ment ionat 

conceptele î n curs de elaborare s i posibilitatea discuta rii 

acestora cu partenerii din statele semnatare a Strategiei. 
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CHIȘINĂU, 4 iunie 2012. Veaceslav GUȚUȚUI, coordonatorul național SUERD, viceministrul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a întrunit în cadrul unei ședințe de lucru directorii 

Agențiilor Nord, Centru și Sud pentru a discuta despre prevederile, obiectivele și oportunitățile 

Strategiei, precum și utilitatea organizării unor acțiuni cu ocazia Zilei Dunării în Moldova, care se 

desfășoară anual la 29 iunie. De asemenea, cei prezenți au discutat planul provizoriu de acțiuni ce 

urmează a fi realizat în perioada nominalizată, menționînd activitățile de informare.  

29 iunie 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1349


La Prima Conferint a  Nat ionala  î n Domeniul 

Coopera rii Intercomunitare, la care a participat s i 

directorul Agent iei de Dezvoltare Regionala  

Nord, Ion BODRUG, s-au î ntrunit peste 100 de 

reprezentant i ai autorita t ilor locale s i centrale, 

precum s i ai partenerilor de dezvoltare, ONG-urilor. 

Evenimentul a subliniat important a tot mai 

crescî nda  a parteneriatelor dintre comunita t i s i a 

presta rii de servicii publice la nivel regional. 

Aceasta duce la cres terea calita t ii, la optimizarea 

costurilor î ntreprinderilor care presteaza  servicii 

precum apa  s i canalizare, gestionare a des eurilor, s i, 

implicit, la sca derea tarifelor suportate de ceta t eni. 

P 
entru a î ncuraja cooperarea dintre 

comunita t i, e nevoie de a dezvolta s i de a 

actualiza cadrul legal. I n acelas i timp, 

trebuie promovata  asocierea voluntara  a unita t ilor 

administrativ-teritoriale interesate de prestarea î n 

comun a serviciilor publice. La aceste concluzii au 

ajuns participant ii la Prima Conferint a  Nat ionala  î n 

Domeniul Coopera rii Intercomunitare. 

„Agenda de lucru a Guvernului s i a partenerilor de 

dezvoltare s-a axat pe optimizarea calita t ii 

serviciilor publice, mai ales î n domeniul 

aproviziona rii cu apa , canaliza rii, salubriza rii, 

infrastructurii s i multe altele. Astfel, sî nt asigurate 

drepturile socio-economice elementare ale omului la o 

viat a  decenta . Cooperarea intercomunitara  este un 

instrument excelent pentru a spori calitatea serviciilor. 

E mai us or de cooperat decî t de lucrat î n mod 

dispersat”, a subliniat, la inaugurarea 

evenimentului, prim-ministrul Vlad FILAT. 

Evenimentul curent reprezinta  o reconfirmare a 

interesului reprezentant ilor guvernamentali, precum 

s i a partenerilor de dezvoltare, de a acorda asistent a  

autorita t ilor locale pentru consolidarea capacita t ilor s i 

prestarea serviciilor de o mai buna  calitate ceta t enilor. 

M 
inistrul Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor, Marcel RĂDUCAN, s-a 

referit, totodata , la oportunita t ile pentru 

dezvoltare regionala  pe care le ofera  cooperarea 

intercomunitara : „Cooperarea intercomunitara  va 

asigura dezvoltarea echilibrata  a regiunilor s i va 

î mbuna ta t i calitatea serviciilor de utilitate publica , iar 

promovarea acestora din perspectiva  regionala  va 

eficientiza utilizarea resurselor s i va dezvolta 

propuneri pentru modernizarea presta rii serviciilor”. 

Continuare în pagina 5 
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 C 
OSTEȘTI, IALOVENI, 5 iunie 2012. „Cooperarea intercomunitară va asigura dezvoltare 

echilibrată a regiunilor și va îmbunătăți calitatea serviciilor de utilitate publică, iar 

promovarea acestora din perspectiva regională va eficientiza utilizarea resurselor și va 

dezvolta propuneri pentru modernizarea prestării serviciilor”, a menționat ministrul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, Marcel RĂDUCAN, în mesajul de salut la Prima Conferință Națională din 

domeniul Cooperării Intercomunitare.  
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T 
otodata , vicepres edintele 

Comisiei parlamentare 

administrat ie publica  s i 

dezvoltare regionala , Iurie ȚAP, 

a accentuat: „Conferint a de asta zi 

este un pas concret pentru 

realizarea Strategiei Nat ionale 

de Descentralizare, aprobata  la 5 

aprilie curent. Putem obt ine 

schimba ri î n bine doar daca  coopera m. 

Cooperarea intercomunitara  vine sa  compenseze 

deficient ele cu care ne confrunta m, precum lipsa 

de fonduri, de personal. Asta ne ajuta  sa  crea m 

un sistem de prestare a serviciilor publice la 

nivelul de calitate pe care s i-l dores te ceta t eanul”. 

Pres edintele Delegat iei Republicii Moldova la 

Congresul Puterilor Locale s i Regionale a 

Consiliului Europei, Alexandru AMBROS, 

primarul oras ului Ungheni, a afirmat: „Formula 

de cooperare  intercomunitara  este una din cele 

mai ra spî ndite forme de cooperare la nivel 

european. Analiza experient ei internat ionale ne 

permite sa  confirma m ca , doar astfel, vom putea 

oferi servicii publice de eficient a  maxima  s i 

atenua discrepant ele dintre regiuni, mai ales î n 

contextul reformei descentraliza rii”. Alexandru 

AMBROS este s i vicepres edintele Congresului 

Autorita t ilor Locale din Moldova (CALM). 

La conferint a  au fost prezentate studii de caz 

concrete ale unor comunita t i care au reus it sa  

coopereze pentru a optimiza serviciile publice. 

Unul dintre ele este extinderea managementului  

integrat de colectare s i stocare a des eurilor solide 

din oras ul S olda nes ti î n s apte 

localita t i rurale din raioanele 

S olda nes ti s i Rezina. 

Participant ii au insistat pe 

modele de business ale 

coopera rii intercomunitare. 

De asemenea, donatorii s i-au 

expus viziunile, 

perspectivele, studiile, dar s i un ghid î n domeniul 

coopera rii intercomunitare. Astfel, 

disponibilitatea de a sust ine init iativele î n 

domeniul coopera rii intercomunitare a fost 

exprimata  de Kaarina IMMONEN, Coordonator 

Rezident al ONU; Ulvi AKHUNDLU, s eful Oficiul 

Consiliului Europei î n RM; Marian 

SZYMANOWICZ, consultant superior GIZ; Jeff 

BRYAN, director adjunct al USAID. 

C 
onferint a Nat ionala  î n Domeniul 

Coopera rii Intercomunitare este 

organizata  de Cancelaria de Stat, î n 

parteneriat cu Ministerul Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor. Evenimentul se desfa s oara  cu 

sprijinul Proiectului „Modernizarea serviciilor 

publice locale în Republica 

Moldova”, implementat de Agent ia de Cooperare 

Internat ionala  a Germaniei (GIZ), Programului 

Comun pentru Dezvoltare Locala  Integrata , 

implementat cu sust inerea PNUD, UN Women s i 

sprijinul financiar al Guvernului Suediei, s i 

Proiectului Agent iei Statelor Unite pentru 

Dezvoltare Internat ionala  (USAID) de Sust inere a 

Autorita t ilor Locale din Moldova. 
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L 
a discut ii au participat actori regionali din 

diverse structuri: autorita t i publice locale, 

mediu academic, antreprenori, societate 

civila, mass-media. 

Directorul ADR Nord, Ion BODRUG, a salutat efortul 

comun de a organiza aceasta  masa  rotunda . „Pe 

parcursul activita t ii de mai bine de 2 ani a ADR 

Nord, î n interesul dezvolta rii regiunii, am depus efort 

pentru a uni administrat iile publice locale, institut iile 

centrale, mediul academic. Aceasta  experient a  am 

preluat-o din vizitele de studiu pe care le-am efectuat 

î n Polonia, Roma nia, Cehia, Letonia. I n prezent, 

actualiza m Strategia de Dezvoltare Regionala  Nord, 

document care, ajustat, ne va deschide calea spre noi 

oportunita t i de dezvoltare”, a spus directorul ADR 

Nord. 

Corneliu CIUREA, expert politic la Institutul pentru 

Dezvoltare s i Init iative Sociale „Viitorul" (IDIS 

„Viitorul") din Chis ina u, s-a referit la proiectul 

„Convent ia Nat ionala  pentru Integrarea Europeana ", 

proiect ce presupune s i crearea unor grupuri de lucru 

care sa  puna  î n dezbatere cele mai importante 

aspecte ale integra rii europene a Republicii Moldova. 

„E vorba de nis te cercuri de dezbateri care reunesc 

reprezentant ii diverselor institut ii s i structuri precum 

structurile guvernamentale, agent iile de dezvoltare, 

administrat iile publice locale, ONG-urile, sfera de 

afaceri etc. Produsul final al acestor grupuri de lucru 

trebuie sa  fie nis te recomanda ri elaborate s i agreate 

î n comun, care, ulterior, bucurî ndu-se de consensul 

tuturor grupurilor, vor fi promovate la rangul de 

politici nat ionale”, a spus Corneliu CIUREA, potrivit 

ca ruia asemenea activita t i vor stimula mis carea de 

dezvoltare regionala , care ia amploare î n republica . 

Potrivit lui Ion BESCHIERU, expert de la Congresul 

Autorita t ilor Locale din Moldova (CALM), dezvoltarea 

regionala  este un subiect de un interes tot mai sporit 

î n rî ndul administrat iei locale. „Asemenea activita t i ca 

cea de azi sî nt binevenite s i trebuie sa  depunem efort 

pentru promovarea lor s i î nt elegerea acestui proces”, 

a ment ionat Ion BESCHIERU. 

Igor COJOCARU, s eful Catedrei de s tiint e socioumane 

de la Facultatea de Psihologie s i Asistent a  Sociala  a 

Universita t ii de Stat „Alecu Russo” din Ba lt i s-a referit 

la determinarea direct iilor de î mbuna ta t ire a cadrului 

legal s i strategic î n contextul disparita t ilor regionale 

î n Republica Moldova. Despre cadrul institut ional s i 

perspectivele dezvolta rii regionale î n Republica 

Moldova a vorbit Inga COJOCARU, s efa Sect iei 

planificare strategica  s i programare de la ADR Nord 

(vezi prezenta rile de mai jos). 

Î 
n ultima parte a mesei rotunde, expertul 

slovac Vlado BENC a prezentat participant ilor la 

eveniment mai multe informat ii relevante din 

experient a de dezvoltare regionala  a Slovaciei. 

Parteneri ai acestui eveniment sî nt Centrul Analitic 

Independent „Expert-Grup” s i Asociat ia pentru 

Politica  Externa . 
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BĂLȚI, 7 iunie 2012. Agenția de Dezvoltare Regională Nord a organizat, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, masa rotundă 

cu genericul „Disparităţile regionale în Republica Moldova - oportunităţi de îmbunătăţire a cadrului legal şi strategic”.  

http://calm.md/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=ro
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1360


Amintim ca , î n data 11 mai 2012, a fost semnat 

contractul de grant pentru implementarea acestui 

proiect. Evenimentul a avut loc î n incinta Secretariatului 

Tehnic Comun din municipiul Ias i, Roma nia. 

Documentul a fost semnat de pres edintele  raionului 

Fa les ti, Valeriu MUDUC, î n numele Consiliului raional, cu 

Ministerul Dezvolta rii Regionale s i Turismului al 

Roma niei. 

A 
stfel, implementarea oficiala  a proiectului a 

demarat la 12 mai curent s i va dura 24 de luni. 

Proiectul va fi desfa s urat de ca tre Consiliul 

raional Fa les ti, î n parteneriat cu Prima ria oras ului 

Fa les ti, Consiliul Judet ean Ias i, oras ul Ta rgu Frumos, 

Prima ria Novoselitsa, regiunea Cerna ut i,  Centrul 

Regional de Mediu Moldova (REC Moldova) s i Asociat ia 

Obs teasca  „Cuteza torul”. 

I n urma torii doi ani, ceta t enii din cele trei regiuni din 

arealul transfrontalier Fa les ti, Novoselitsa, judet ul Ias i 

vor avea acces la mai multa  informat ie privind 

gestionarea corecta  a des eurilor menajere solide. I n 

acest scop, î n t a rile participante la proiect vor fi 

organizate 50 de seminare s i conferint e pentru a educa 

populat ia. Vor fi desfa s urate diferite act iuni de protect ie 

a mediului s i de gestionare corecta  a des eurilor î n 

localita t ile prima riilor or. Fa les ti, Albinet ul Vechi, 

Pruteni, Taxobeni, Izvoare, Is ca la u, Obreja Veche, 

Egorovca, Logofteni, Catranic, Ilenut a. 

De asemenea, se va investi î n infrastructura oras elor 

Fa les ti, Ta rgu Frumos s i Novoselitsa. Totodata , vor fi 

construite 60 de platforme pentru colectarea des eurilor 

municipale, vor fi confect ionate 400 de containere, dintre 

care 250 de model recomandat de UE. Des eurile vor fi 

transportate cu cele patru automobile specializare, care vor 

fi procurate cu resurse financiare din proiect. Un produs al 

proiectului va fi s i sect ia de sortare a des eurilor, care va fi 

construita  la depozitul centralizat din satul Ca luga r. 

Valoarea proiectului este estimata  la circa 11 milioane 400 

mii lei. Dintre aces tia, circa 5 milioane 400 mii lei vor fi 

investite î n raionul Fa les ti. Proiectul este finant at de Uniunea 

Europeana , prin Programul Operat ional Comun Roma nia-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. 

La init iativa Agent iei de Dezvoltare Regionala  Nord, pentru 

implementarea acestui proiect, Agent ia de Cooperare 

Internat ionala  a Germaniei (GIZ), prin 

proiectul „Dezvoltarea Capacităţii Regionale şi 

Cooperarea Transfrontalieră în Republica Moldova”, va 

contribui cu suma de circa 41  mii de euro. I n acest sens, la 

30 mai 2012, pres edintele  raionului Fales ti, Valeriu MUDUC, 

î n numele Consiliului raional, a semnat cu Agent ia de 

Cooperare Internat ionala  a Germaniei (GIZ) contractul de 

grant. 

P 
roiectul „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării 

deşeurilor municipale solide din Republica Moldova, 

România şi  Ucraina” reprezinta  o continuare fireasca  

a altor doua  proiecte implementate î n raionul Fa les ti prin 

programele de Vecina tate Roma nia-Republica Moldova s i 

TCAS (program pentru municipalita t ile de la frontiera ), 

finant ate de Comisia Europeana . 
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F 
ĂLEȘTI, 22 iunie 2012. Raionul Fălești va coopera cu localități din România și Ucraina la gestionarea 

deșeurilor. În acest sens, vineri a fost lansat proiectul „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării 

deşeurilor municipale solide din Republica Moldova, România şi  Ucraina”. Evenimentul, la care a 

participat și viceministrul Mediului Rodion BAJUREANU, a avut loc în incinta Consiliului Raional Fălești.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1348


S 
copul î ntrevederii a fost de a discuta despre 

securitatea energetica  a Republicii Moldova s i de 

a identifica act iunile prioritare din domeniul 

energetic î n cadrul SUERD. 

I n acest context, Veaceslav GUȚUȚUI i-a comunicat 

excelent ei conceptul structurii operat ionale a SUERD î n 

Republica Moldova, evolut ia t a rii noastre î n cadrul 

strategiei s i potent ialele concepte de proiecte ce vor fi 

prezentate s i dezvoltate î mpreuna  cu alte state din 

regiune. De asemenea, viceministrul a ment ionat 

init ierea procesului de elaborare a planului de act iuni 

nat ional privitor la implementarea SUERD î n t ara 

noastra  s i a specificat important a parteneriatelor 

strategice, comunicarea î n contextul SUERD s i 

experient a altor t a ri î n implementarea Strategiei. 

Totodata , viceministrul a ment ionat cadrul de 

cooperare oferit de SUERD î n domeniul energetic: cei 

patru piloni ai Strategiei sî nt relevant i pentru 

securitatea energetica  (I. Interconectarea regiunii 

Duna rii - prevederile referitoare la modernizarea 

infrastructurii, ca ilor de comunicat ii, eficient a  

energetica ; II. Protejarea mediului î n regiunea Duna rii - 

armonizarea prevederilor legale, prevenirea 

accidentelor industriale etc.; III. Cres terea prosperita t ii 

î n regiunea Duna rii - suport pentru mediul de afaceri, 

identificarea principalelor vulnerabilita t i etc.; IV. 

Consolidarea regiunii Duna rii - consolidarea capacita t ii 

administrative, transparent a); ofera  posibilitate de 

valorificare a potent ialului portului din bazinul Duna rii (î n 

cazul Republicii Moldova este vorba de portul de la 

Giurgiules ti, care ofera  posibilitatea de a importa pe cale 

maritima  gaz lichefiat s i produse petroliere; precum s i 

traseaza  principalele provoca ri î n domeniul energiei s i, 

totodata , direct ioneaza  prin Planul de Act iuni spre 

oportunita t i - energia regenerabila  s i eficient a energetica . 

Iurii SOCOL, s ef al Direct iei reglementa ri tehnico-

economice, a comunicat realiza rile MDRC î n vederea 

î mbuna ta t irii eficient ei energetice a cla dirilor. Astfel, 

acesta a ment ionat elaborarea proiectului Legii privind 

performant a energetica  a cla dirilor, proiectul Metodologiei 

de calcul al performant ei energetice a cla dirilor, precum s i 

proiectul Foii de parcurs privind eficient a energetica  a 

cla dirilor prin care se stabiles te complexul de act iuni 

necesare de realizat pentru transpunerea integrala  a 

Directivei. 

C 
oncomitent, MDRC a elaborat propunerea de 

politica  publica  „I mbuna ta t irea eficient ei 

energetice a cla dirilor institut iilor de î nva t a mî nt 

primar s i secundar”, care urmeaza  a fi implementata  de 

Agent ia pentru Eficient a  Energetica  s i Fondul pentru 

Eficient a  Energetica  î n comun cu ministerul. 

I n final, E.S. dr. Anita ORBAN a comunicat ca  vor fi 

selectate î n comun oras e-pilot din t ara noastra  unde vor fi 

implementate proiecte pentru î mbuna ta t irea eficient ei 

energetice a cla dirilor, î n contextul SUERD. 
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CHIȘINĂU, 7 iunie 2012. Veaceslav GUȚUȚUI, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

coordonator național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), a avut o întrevedere cu E.S. DR. 

Anita ORBAN, Ambasadoarea la Nivel Înalt pe Securitatea Energetică a Ministerului Afacerilor Externe a 

Ungariei, coordonator, la nivel de macro-regiunea a SUERD, pentru încurajarea energiilor mai durabile.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1368


Î 
n cadrul atelierului, 

petrecut î n incinta 

Agent iei de Dezvoltare 

Regionala  Nord, Inga 

COJOCARU, s efa Sect iei 

planificare strategica  s i 

programare la ADR Nord a 

prezentat procesul de 

actualizare a documentelor 

strategice regionale, iar 

expert ii Ionuț 

TRINCA s i Alf VANAGS s-au 

referit la etapele de 

actualizare a unui document 

strategic regional s i, 

respectiv, la bunele practici 

î nprocesul de planificare 

strategica  î n Letonia. 

La aceasta  activitate au mai 

participat Igor MALAI, lider 

Twinning, s ef Direct ia 

politica  s i cooperare 

regionala  la Ministerul 

Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor, Pierre 

SCHREIBER, 

CRT, Ecaterina CULEV, 

omologul CRT, consultant 

superior Direct ia politica  s i 

cooperare regionala  la 

MDRC, Ion BODRUG, 

director ADR Nord, Ion 

PAREA, pres edinte 

Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare Nord, Vlad 

GHIȚU, membru CRD 

Nord, Alexandru 

CHEPTĂNARU, 

vicepres edintele raionului 

Rî s cani. 

Amintim ca  proiectul 

Twinning „Dezvoltarea 

capacita t ilor î n domeniul 

dezvolta rii regionale î n 

Republica Moldova” a fost 

lansat de MDRC î n data de 8 

mai 2012. Acesta este un 

proiect finant at de Uniunea 

Europeana  s i implementat de 

un consort iu francez-roma no-

leton. Scopul proiectului este 

de a impulsiona s i a sprijini 

dezvoltarea s i implementarea 

politicii de dezvoltare 

regionala  î n t ara noastra . „ Consider ca , 
prin acest 

proiect, UE ne 

va sprijini serios î n domeniul 

dezvolta rii regionale. Asta zi s-

a demonstrat aceasta  

intent ie”, a spus directorul 

ADR Nord, Ion BODRUG, la 

lansarea proiectului 

Twinning. 

I n cadrul 

proiectului „Dezvoltarea 

capacităţilor în domeniul 

dezvoltării regionale 

în Republica Moldova” UE va 

aloca mijloace financiare î n 

ma rime de circa 1.170.000 €, 

bani ce vor fi utilizat i pentru 

preluarea experient ei statelor 

europene î n domeniul 

dezvolta rii regionale, prin 

intermediul expert ilor 

roma ni, francezi s i letoni. 

Proiectul se va desfa s ura î n 

perioada mai 2012 - ianuarie 

2014, timp î n care vor fi organizate seminare 

de formare; ateliere de lucru, vizite de studiu. 

M 
ent iona m ca  proiectul 

are trei componente majore ce t in 

de: revizuirea cadrului 

legislativ existent privind dezvoltarea 

regionala , planificarea teritoriala  s i 

dezvoltarea capacita t ilor specialis tilor din 

cadrul MDRC. Twinning-ul a fost conceput ca 

un instrument de cooperare administrativa  

t intita  spre sprijinirea t a rilor candidate s i din 

vecina tatea UE. 
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„Consider că, prin acest proiect, UE ne va 

sprijini serios în domeniul dezvoltării 

regionale. Astăzi s-a demonstrat această 

intenţie”, a spus directorul ADR Nord, Ion 

BODRUG, la lansarea proiectului Twinning.  

BĂLȚI, 19 iunie 2012. A avut loc atelierul de lucru „Actualizarea documentelor strategice regionale” din 

cadrul proiectului Twinning „Consolidarea capacităţilor în dezvoltarea regională în Republica Moldova”. 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1307
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1386


P 
rin acest eveniment, s-a urma rit oferirea unui 

program de negocieri bilaterale planificate s i 

organizate î n sigurant a  î ntre companiile din 

Germania s i alte t a ri cointeresate pentru viitoarele 

coopera ri î n domeniul tehnologiilor energetice s i de 

mediu. 

Forumul a fost organizat pentru companii care 

activeaza  î n domeniile: 1) apa , aer s i sol; 2) energie s i 

construct ii; 3) reciclarea s i regenerarea materialelor 

din Statele Unite ale Americii, Spania, Turcia, 

Danemarca, Italia, Polonia, Tunisia, Republica Ceha , 

Finlanda, Belgia, Tunisia, Spania, Marea Britanie, 

Ungaria, Germania, China, state CSI etc. 

Î 
ncepî nd cu 2012, s-a evident iat o cerere 

pronunt ata  î n domeniul tehnologiilor energetice s i 

de mediu din partea Republicii Moldova, din care 

considerente au fost invitat i î n cadrul evenimentului 

reprezentant i din partea Ministerului Mediului, 

Ministerului Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor s i a 

organizat iilor subordonate acestora. 

Programul Forumului a inclus o vizita  la stat ia de 

colectare, selectare s i reciclare a des eurilor din oras ul 

Potsdam, o conferint a  de presa  s i î ntî lniri dintre 

companiile din domeniul tehnologiilor energetice s i de 

mediu din Germania s i t a rile participante la eveniment, 

precum s i vizite la comaniile ce au implementat proiecte 

inovative din Regiunea Berlin-Brandenburg. 

I n rezultatul vizitei la Forumul din Germania, specialista 

ADR Nord Liuba BARANCEANU recomanda  init ierea 

relat iilor de colaborare cu institut ii ce au o experient a  

mai avansata  privind implementarea proiectelor de 

dezvoltare regionala  î n domeniul tehnologiilor 

energetice s i de mediu, studierea practicilor de succes 

privind domeniul tehnologiilor energetice s i de mediu s i 

solicitarea participa rii specialis tilor din cadrul ADR 

Nord s i a altor actori din Regiunea de Dezvoltare Nord 

la activita t i centrate pe solut ionarea problemelor î n 

domeniul tehnologiilor energetice s i de mediu 

organizate la nivel atî t nat ional, cî t s i internat ional. „ Green Ventures” este cel mai mare forum 

de parteneriat din Germania pentru 

companii din domeniul tehnologiilor 

energetice s i de mediu. I n 2012, evenimentul a ajuns la 

cea de a 15-a edit ie. Prima edit ie a Forumului a avut loc 

î n 1998. Doar de doua  ori evenimentul s-a petrecut î n 

afara Germaniei: î n Shanghai, China, s i î n Rimini, Italia. 
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GERMANIA, 13-16 iunie 2012. O delegație din Republica Moldova, printre care și Liuba BARANCEANU, 

specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor la Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord, a participat la Forumul „Green Ventures 2012”, organizat în orașul Potsdam.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1387


B 
ĂLȚI, 18 iunie 2012. Marian SZYMANOWICZ, 

consultant superior, Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), a vizitat 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Reprezentantul 

GIZ a făcut cunoștință cu echipa ADR Nord și a discutat, 

împreună cu directorul ADR Nord, Ion BODRUG, 

președintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Nord, Ion PAREA, și cu reprezentanții GIZ în Regiunea 

Nord, perspectivele de colaborare. 

Philipp JOHANNSEN este directorul de t ara  al GIZ î n 

Republica Moldova. // adrnord.md 
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Întîlnirea autorităților din raionul Dondușeni cu vicepremierul Valeriu LAZĂR  

M 
ĂRCULEȘTI, 14 iunie 2012. Directorul Agenției 

de Dezvoltare Regională Nord, Ion BODRUG, a 

efectuat o vizită de documentare și informare la 

Aeroportul Internațional Mărculești, unde s-a întîlnit cu 

directorul general al aeroportului, Sergiu CIOBANU. 

„Vrem sa  s tim ce avem î n regiune. Am vrut sa  va d cu ochii mei ce 

se î ntî mpla  aici, as a cum am fa cut s i î n cazul Zonei Economice 

Libere «Ba lt i». Vom depune efort ca Aeroportul, aceasta  perla  

din Ma rcules ti, sa  se dezvolte mai departe. Efortul dvs. s i al 

echipei dvs. se vede, am ra mas surprins de ceea ce am va zut 

aici”, a ment ionat directorul ADR Nord, Ion BODRUG. 

Cei doi directori au fa cut schimb de informat ii generale despre 

institut iile pe care le reprezinta  s i au discutat despre 

posibilita t ile de dezvoltare a Aeroportului Internat ional 

Ma rcules ti, institut ie de important a  majora  atî t pentru Regiunea 

de Dezvoltare Nord, cî t s i pentru Republica Moldova. 
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D 
ONDUȘENI, 19 iunie 2012. Directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord, Ion BODRUG, a 

participat la întîlnirea autorităților publice locale 

din raionul Dondușeni cu viceprim-ministrul, ministrul 

Economiei, Valeriu LAZĂR, care a efectuat o vizită de lucru 

în or. Dondușeni. 

Vicepremierul Valeriu LAZĂR, î nsot it de directori de agent ii s i 

reprezentant i ai institut iilor subordonate Ministerului 

Economiei, a discutat cu participant ii la î ntî lnire despre diverse 

probleme de ordin social-economic specifice regiunii, dar s i 

Republicii Moldova. // adrnord.md 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1384
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1380
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1385


S 
ubiectul principal care a 

fost pus î n discut ie la 

aceasta  masa  rotunda  

este „Strategiile şi programele de 

cooperare teritorială europene - 

noi perspective de dezvoltare 

regională în Republica 

Moldova”. Aceasta  problema  

reprezinta  un aspect sensibil î n 

procesul nostru de negocieri cu 

Uniunea Europeana  s i necesita  

adoptarea unei pozit ii comune 

atî t din partea factorilor 

guvernamentali, cî t s i din partea 

societa t ii civile. Scopul acestei 

reuniuni este de a elabora 

recomanda ri pentru factorii de 

decizie din Republica Moldova. 

Potrivit directorului ADR Nord, 

dezvoltarea regionala  durabila  

este un imperativ asumat. I n 

pofida faptului ca  Guvernul 

Republicii Moldova s i-a 

confirmat angajamentul ferm 

pentru distribuirea echitabila  a 

s anselor de dezvoltare pe î ntreg 

teritoriul t a rii, „crearea cadrului 

legal s i institut ional î n domeniul 

dezvolta rii regionale este un fapt 

pozitiv, dar nu s i suficient, 

acesta necesitî nd o permanenta  

actualizare s i armonizare cu politicile 

internat ionale. Unele dintre acestea 

pot fi corectate s i prin proceduri 

administrative interne, pe cî nd altele 

urmeaza  sa  as tepte pî na  procesul de 

implementare va scoate la iveala  noi 

solut ii”, a spus directorul ADR 

Nord, Ion BODRUG, î n discursul sa u. 

„O regiune poate fi atractiva  numai 

atunci cî nd se vor î mbina armonios 

cadrul strategic, cadrul legislativ, 

institut ional cu interesul general al 

locuitorilor, existî nd fonduri suficiente 

pentru dezvoltare”, a ment ionat 

directorul ADR Nord.  

M 
ent iona m ca  obiectivele 

generale ale politicii de DR 

se refera  la diminuarea 

dezechilibrelor regionale existente, 

stimularea dezvolta rii echilibrate s i 

durabile pe î ntreg teritoriul t a rii, 

revitalizarea „zonelor defavorizate”, 

prevenirea producerii de noi 

dezechilibre, consolidarea 

oportunita t ilor financiare, 

institut ionale s i umane pentru 

dezvoltarea social-economica  a 

regiunilor, stimularea coopera rii 

interregionale interne s i 

internat ionale care contribuie la 

progresul economic s i social.  

P 
roiectul „Convent ia Nat ionala  

pentru Integrare 

Europeana ” este implementat de 

Institutul pentru Dezvoltare s i Init iative 

Sociale „Viitorul”, Centrul Analitic 

Independent Expert-Grup s i Asociat ia 

pentru Politica  Externa , î n parteneriat 

cu Asociat ia de Politica  Externa  din 

Slovacia s i cu suport financiar din partea 

Ministerului Afacerilor Externe a 

Republicii Slovace.  

Scopul acestui proiect este de a genera 

dezbateri ample s i formula recomanda ri 

Guvernului s i agent iilor guvernamentale 

î n efortul acestora de raliere a 

normativelor s i legislat iei nat ionale la 

standardele s i normele UE, î n particular 

î n vederea adopta rii s i 

implementa rii Acquis Communautaireî n 

Republica Moldova. 

La eveniment au fost invitat i funct ionari 

ai administrat iei publice centrale s i 

locale, expert i independent i, lideri de 

ONG, reprezentant i ai mediului de 

afaceri, oficiali s i parteneri din 

Republica Slovaca . 
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COSTEȘTI, IALOVENI, 22 iunie 2012. A avut loc a treia masă rotundă a Grupului de Lucru Dezvoltare 

Regională în cadrul proiectului „Convenţia Naţională pentru Integrare Europeană”. La eveniment a 

participat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Ion BODRUG.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1394


R 
eprezentant ii autorita t ilor publice locale 

(APL) de nivelul I s i II, au fost instruit i cu 

privire la metodologia de colectare a datelor 

î n domeniul eficient ei energetice. I n acest sens, au 

fost organizate sesiuni de instruire î n Edinet  (pentru 

raioanele Edinet , Briceni, Ocnit a, Ba lt i (pentru 

raioanele Rî s cani, Sî ngerei, Glodeni, Fa les ti s i mun. 

Ba lt i) s i Soroca (pentru raioanele Soroca, Drochia, 

Dondus eni, Flores ti). 

Reprezentant ii APL de ambele nivele vor completa, î n 

perioada 26 iunie - 13 iulie, un s ir de chestionare 

pentru colectarea datelor î n domeniul eficient ei 

energetice a cla dirilor publice s i a unor date de 

baza  î n domeniile de aprovizionare cu apa  s i 

canalizare, dezvoltarea mediului de afaceri s i a 

turismului. Chestionarele au fost elaborate de 

MDRC, GIZ s i AEE î n vederea includerii 

priorita t ii eficienţă energetică a cla dirilor 

publice î n strategiile de dezvoltare regionala  s i 

elabora rii unui Plan Nat ional de eficient a  

energetica  pe o perioada de 3 ani. 

Chestionarele, de doua  tipuri (A s i B), sî nt 

relativ similare s i cont in date generale despre 

cla direa publica , anvelopa acesteia, echiparea 

edilitara , informat ii despre consumul de 

energie. Pentru fiecare cla dire mai mare de 100 

m² se va completa cî te un chestionar. Dupa  

completare, chestionarele vor fi transmise 

persoanelor responsabile din cadrul Consiliilor 

raionale din Regiunea de Dezvoltare Nord. 
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E 
DINEȚ, BĂLȚI, SOROCA, 26-28 iunie 2012. Ministerul Dezvoltării  Regionale și Construcțiilor 

(MDRC), Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), în colaborare cu Ministerul 

Economiei (ME) și Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE), cu suportul Agenției de 

Cooperare Internațională a Germaniei în Moldova (GIZ), organizează, în Regiunea de Dezvoltare Nord, 

sesiuni de instruire în contextul derulării campaniei naționale de colectare a datelor în diferite 

domenii prioritare, în special în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice.  

DESCARCĂ CHESTIONAR A 

DESCARCĂ CHESTIONAR B 

DESCARCĂ Ghidul de completare a chestionarului  pentru 

colectarea datelor în domeniul eficienţei energetice a 

clădirilor publice şi a unor date de bază în domeniile de 

aprovizionare cu apă şi canalizare, dezvoltarea mediului 

de afaceri şi a turismului 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1399
http://adrnord.md/public/files/eficienta_energetica/CHESTIONAR_A_eficienta_energetica.pdf
http://adrnord.md/public/files/eficienta_energetica/CHESTIONAR_B_eficienta_energetica.pdf
http://adrnord.md/public/files/ghiduri/Ghid_Chestionar_Eficienta_Energetica.doc
http://adrnord.md/public/files/ghiduri/Ghid_Chestionar_Eficienta_Energetica.doc
http://adrnord.md/public/files/ghiduri/Ghid_Chestionar_Eficienta_Energetica.doc
http://adrnord.md/public/files/ghiduri/Ghid_Chestionar_Eficienta_Energetica.doc
http://adrnord.md/public/files/ghiduri/Ghid_Chestionar_Eficienta_Energetica.doc
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 Vizită în teren la un proiect de reabilitare a unei 

rețele de drum public local în r.  Soroca 

RAIONUL SOROCA, 11 mai 2012. Un grup de specialis ti 

au efectuat o vizita  î n teren la proiectul „Reabilitarea 

ret elei de drum public local (L-186) Pî rlit a-Dumbra veni-

Va deni-Flores ti, î n lungime de 13,3 km”, care urmeaza  a fi 

lansat, î n incinta Consiliului raional Soroca, î n data de12 

iunie a.c. 

Scopul acestei vizite a fost delimitarea pichetelor de 

construct ie a drumului public local L-186, conform 

documentat iei tehnice. 

Din grupul de lucru au fa cut parte Constantin BA NDIU, 

s eful Sect iei managemant proiecte de la Agent ia de 

Dezvoltare Regionala  Nord, s i Igor ȚARĂLUNGĂ, 

managerul de proiect. De asemenea, î n cadrul vizitei î n 

teren au participat inginerul constructor s i operatorul 

economic, responsabil de reabilitarea drumului public 

local. 

Ment iona m ca  o parte din lucra rile acestui proiect au fost 

executate, î n anul 2011, de S.A. „Magistrala". Lucra rile de 

efectuate au fost finant ate prin intermediul Fondului 

Rutier. Lucra rile la drum, preva zute de proiectul ADR 

Nord, vor fi executate de firma „NOU CONST" S.R.L., 

director Marin SÎRBU. 

I n 2012, ADR Nord s i-a planificat reabilitarea a 1,7 km din 

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

186. Pentru aceasta, din sursele Fondului Nat ional pentru 

Dezvoltare Regionala  vor fi alocat i 10 mln. de lei. Pî na  î n 

prezent, î n cadrul proiectului s-a petrecut licitat ia publica  

s i s-a contractat operatorul economic s i responsabilul 

tehnic. 

I n rezultatul implementa rii proiectului „Reabilitarea 

ret elei de drum public local (L-186) Pî rlit a-Dumbra veni-

Va deni-Flores ti, î n lungime de 13,3 km”, 13,3 km de drum 

public local va fi reabilitat, la care vor avea acces peste 17 

mii de locuitori din regiune. 
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Directorul ADR Nord, în vizită de monitorizare 

la proiectul de renovare a drumului regional 

internațional M-14 prin or. Edineț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDINEȚ, 14 iunie 2012. Directorul Agent iei de 

Dezvoltare Regionala  Nord, Ion BODRUG, a efectuat o 

vizita  de monitorizare la proiectul „Renovarea 

drumului regional internat ional M-14 prin or. 

Edinet ", î n contextul î n care, î n zilele urma toare, vor fi 

finisate lucra rile de renovare a drumului regional M-

14.  

I n acest sens, directorul Ion BODRUG s-a î ntî lnit cu 

pres edintele raionului Edinet , Oleg SCUTARU, î n 

vederea identifica rii obiect iilor vizavi de calitatea 

drumului renovat, precum s i depistarea modalita t ilor 

de î nla turare a anumitor neajunsuri referitoare la 

lucra rilor î n cadrul proiectului. Ment iona m ca  

obiect iile pres edintelui Oleg SCUTARU au coincis, î n 

mare parte, cu obiect iile operatorului economic 

responsabil de efectuarea lucra rilor de renovare a 

drumului M-14. 

O alta  s edint a  de lucru pe aceeas i tema  a avut loc î n 

incinta Prima riei Edinet . I n acest sens, directorul ADR 

Nord s-a î ntî lnit cu primarul de Edinet , Constantin 

COJOCARU, viceprimarul de Edinet , Rodelia 

VASILCOV, s i directorul firmei „NOU CONST”, Marin 

SÎRBU, responsabil de efectuarea lucra rilor. 

I n cadrul s edint ei s-a discutat despre ultimele 

momente de î ncheiere a lucra rilor î n cadrul 

proiectului. I n acest sens, directorul „NOU CONST” a 

spus ca  lucra rile la drum vor fi finisate vineri, 15 

iunie, odata  cu asfaltarea unui segment de drum î n 

lungime de 200 de metri. I n perioada 15-20 iunie, 

urmeaza  a fi î nla turate ultimele neajunsuri î n ceea ce 

prives te calitatea drumului s i efectuat marcajul rutier 

corespunza tor. La rî ndul lor, oficialii Prima riei Edinet  

nu au avut obiect ii semnificative î n privint a calita t ii 

lucra rilor la drum. 

I n a doua juma tate a sa pta mî nii viitoare va fi semnat 

actul de predare a drumului renovat. „Pentru noi e 

important ca operatorul economic responsabil de 

efectuarea lucra rilor la drum sa -s i î ndeplineasca  

obligat iunile contractuale. Desigur, finisarea rapida  a 

lucra rilor nu trebuie sa  fie î n dauna calita t ii”, a 

remarcat directorul ADR Nord, Ion BODRUG. 

Proiectul „Renovarea drumului regional 

internaţional M-14 prin or. Edineţ” a fost lansat î n 

data de 30 mai 2011. Acesta este un proiect finant at 

din sursele Fondului Nat ional pentru Dezvoltare 

Regionala  (FNDR). Suma totala  a proiectului, 

acoperita  integral din sursele FNDR, depa s es te 20 

mln. lei. Activita t ile majore ale proiectului preva d 

lucra ri de renovare s i amenajare a 4,5 km de drum 

s i  trotuar s i î mbuna ta t irea eficient ei gestiona rii 

drumului, î n vederea crea rii condit iilor optime pentru 

deplasarea ceta t enilor pe strada centrala  a or. Edinet , 

parte a traseului internat ional Chis ina u-Cerna ut i. 
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 Viceministrul GUȚUȚUI, în vizită de lucru la ADR Nord  

BĂLȚI, 21 iunie 2012. Viceministrul Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor, Veaceslav GUȚUȚUI, a efectuat o vizita  de 

monitorizare la proiectul „Conectarea Zonei Economice Libere 

'Ba lt i' la utilita t ile municipale: apa , canalizare, electricitate, 

drumuri de acces”. 

Proiectul de la ZEL „Ba lt i” a fost lansat î n data de 29 iunie 

2011. Solicitantul proiectului, gestionat de ADR Nord, este 

Prima ria oras ului Ba lt i. Obiectivul general al proiectului este 

asigurarea conecta rii infrastructurii ZEL „Ba lt i” la toate utilita t ile: 

apa , canalizare, electricitate, drumuri de acces. Suma totala  a 

proiectului este 16 575 515 lei, din care 13 621 660 lei din Fondul 

Nat ional pentru Dezvoltare Regionala  (FNDR), care constituie 

86% din suma totala  a proiectului. Cofinant atori ai proiectului sî nt 

Prima ria or. Ba lt i (1 363 734 lei), ICS „Dra xlmaier Automotive” 

SRL (1 550 121 lei) s i ZEL „Ba lt i" (40 000 lei). Amintim ca  

evenimentul de recept ie a subproiectului „Construct ia 

apeductului” a avut loc î n data de 28 septembrie 

2011. Organizarea recept iei la finisarea lucra rilor la drumul de pe 

str. Dovator, preva zute de proiect, va avea loc î n data de 28 iunie 

a.c. 

După vizita de monitorizare la proiectul de la ZEL „Ba lt i”, 

viceministrul a convocat angajat ii Agent iei de Dezvoltare 

Regionala  Nord î ntr-o s edint a  de lucru. I n cadrul s edint ei, 

viceministrul Veaceslav GUȚUȚUI s-a referit la responsabilita t ile 

ce le revin angajat ilor ADR Nord î n procesul de dezvoltare 

regionala  a zonei de nord a t a rii. „Trebuie să demonstrăm că 

dezvoltarea regională este o perspectivă viabilă pentru Republica 

Moldova. Chiar dacă, în comparaţie cu alte agenţii de dezvoltare, 

ADR Nord e într-o situaţie mai bună la capitolul valorificarea 

resurselor financiare alocate din Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională, avem încă mult de lucru”, a ment ionat viceministrul. 

Totodata , viceministrul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor s-a 

referit s i la actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regionala  Nord, 

î ntrucî t as tepta rile partenerilor de dezvoltare s i a donatorilor sî nt 

foarte mari fat a  actorii implicat i î n procesul de dezvoltare 

regionala  î n Republica Moldova. // adrnord.md 
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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 

proiectelor la ADR Nord, a trecut î n revista  cele 

mai relevante aspecte ale APP 2. Olga SICORA, 

specialist management proiecte, a vorbit despre 

rolul s i responsabilita t ile actorilor  implicat i 

î n  procesul de implementare a proiectelor 

regionale (o prezentare î n acest sens se ga ses te 

mai jos). 

La rî ndul sa u, Vlad GHIȚU, directorul executiv 

al Centrului „CONTACT” Ba lt i, s-a referit la 

managementul proiectelor investit ionale, 

prezentî nd totodata  etapele de elaborare a 

proiectelor din fondurile Uniunii Europene s i 

propunî nd î n acest sens un s ir de recomanda ri. 
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B 
ĂLȚI, 25 iunie 2012. Agent ia de 

Dezvoltare Regionala  Nord a 

organizat, pentru membrii 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, 

un seminar instructiv-informativ cu 

genericul „Elaborarea şi managementul 

proiectelor investiţionale”.  

Moderat de Inga COJOCARU, s efa Sect iei 

planificare strategica  s i programare, 

seminarul a î nceput cu instruct iuni pentru 

utilizatori î n cadrul celui de-al 2-lea Apel de 

Propuneri de Proiecte (APP 2). I n acest 

sens, Liuba BARANCEANU, specialist î n 

elaborarea, implementarea s i monitorizarea 

Seminar informativ-instructiv: „Elaborarea și managementul proiectelor investiționale”  

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

 Regiunea de Dezvoltare Nord                                                         Lunca Prutului şi Pădurea Domnească, raionul Glodeni 

- Acest buletin informativ lunar, de 
19 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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