
Î 
n acest sens, o comisie de recept ie formata  din 

primarul de Edinet , Constantin COJOCARU, 

directorul ADR Nord, Ion BODRUG, s eful Sect iei 

management proiecte de la ADR Nord, Constantin 

BÂNDIU, arhitectorul s ef al oras ului Edinet , Mihail 

EVDOCHIMOV, viceprimarul de Edinet , managerul 

de proiect, Rodelia VASILCOV, s-au î ntrunit î ntr-o 

s edint a  î n incinta Prima riei Edinet . La eveniment au 

mai participat autorul de proiect, Simion BOGZA, 

directorul firmei „NOU CONST”, Marin SÎRBU, 

responsabil de efectuarea lucra rilor de renovare a 

drumului, responsabilul tehnic de la Î S 

SABOS, Andrei RUSNAC, s efa Sect iei Construct ii 

Edinet , Ecaterina GRIGORIEVA, s eful 

Înspectoratului Ecologic Edinet , Vasilii PLEȘCAN, 

s eful Centrului Sa na tate Publica  Edinet , Vasilii 

BEJENARI, s eful Serviciului Situat ii Except ionale 

Edinet , Vitalii VICOL. 

Comisia de recept ie a lucra rilor de renovare a 

port iunii de 4,5 km din drumul M-14 prin or. 

Edinet  a constatat ca  1) Lista pieselor din 

documentat ia scrisa  s i desenata  a obiectului a 

fost completa ; 2) Lista lucra rilor cuprinse î n 

Documentat ia Tehnica  a fost executata  î n 

î ntregime; 3) Lucra rile cuprinse î n Documentat ia 

Tehnica  au fost executate conform prevederilor 

proiectului. 

D 
upa  s edint a care a avut loc î n incinta 

Prima riei Edinet , membrii comisiei de 

recept ie s-au deplasat la obiectul 

renovat, analizî nd, de-a lungul port iunii renovate 

de drum î n lungime de 4,5 km, calitatea lucra rilor 

efectuate. Î n rezultat, obiect ii majore privind 

calitatea lucra rilor la drum nu au fost 

î nregistrate. Î n curî nd, va avea loc recept ia finala , 

dupa  care port iunea de drum renovata  va fi data  

oficial î n folosint a . 

Continuare în pagina 2 

 

 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

  Iulie 2012 Nr. 7 / 27 Buletin informativ 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

4,5 km de drum renovat în Edineț 
EDINEȚ, 3 iulie 2012. Ședința de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Renovarea 

drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț”, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare 

Regională (FNDR) și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), a avut loc în 

incinta Primăriei Edineț.  



P 
roiectul „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț” 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. ● adrnord.md 
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L 
a s edint a de recept ie la terminarea lucra rilor 

preva zute de subproiectul „Reconstructia 

drumului spre secţia de producere a cablurilor 

electrice pentru automobile a SRL „Dräxlmaier 

Automotive” din str. Dovator 86, mun.Bălţi” din cadrul 

proiectului „Conectarea Zonei Economice Libere 

«Bălți» la utilitățile municipale: apă, canalizare, 

electricitate, drumuri de acces” s-au pus ultimele 

accente î n ceea ce prives te calitatea lucra rilor s i 

important a proiectului de la ZEL „Ba lt i”, proiect 

finant at din sursele FNDR s i implementat de Agent ia 

de Dezvoltare Regionala  Nord (ADR Nord). 

Î n acest sens, o comisie de recept ie formata  din 

reprezentantul Prima riei mun. Ba lt i, director Î .M. 

Direct ia Construct ii Capitale, Larisa BRAGARI; 

directorul ADR Nord, Ion BODRUG; s eful Sect iei 

management proiecte de la ADR Nord, Constantin 

BÂNDIU; managerul î n Servicii de Administrat ie de la 

ZEL „Ba lt i”, Vasile ȘOLDAN; s eful Sect iei arhitecrtura  

s i construct ii din mun. Ba lt i, Iurie BUCATARU; 

managerul proiectului de la ZEL „Ba lt i", Sergiu 

CULIBABA; autorul de proiect, Simion BOGZA s-au 

î ntrunit î ntr-o s edint a  festiva  î n incinta blocului 

administrativ de la zona 1 a ZEL „Ba lt i". 

La eveniment au mai participat Ana GUȚU, deputat î n 

Parlamentul Republicii Moldova; Anatolie 

HARCENCO, oficiul Teritorial Ba lt i al Cancelariei de 

Stat al RM; Nicolae  TEODORESCU, Înspect ia de Stat 

î n Construct ii Teritoriala  Nord; Vladimir COCERGA, 

SA „Magistrala”; Nadejda RUSNAC, responsabil tehnic 

la proiect; Vasilii SINENCO, Î .M. „Direct ia reparat ii s i 

construct ii drumuri Ba lt i"; Tatiana PARASCAN, 

Gospoda rie Comunala ; Vadim PLAHOTNIUC, Agent ia 

Ecologica  Ba lt i; Veaceslav TUDOR, Polit ia 

Rutiera ; Vasile IOVDII, Direct ia situat ii except ionale, 

mun. Balt i; Constantin MARANDEL, Centrul de 

Sa na tate Publica  Ba lt i; Peter HILBERT, Director SRL 

„Dra xlmaier Automotive”. 

Comisia de recept ie a lucra rilor de renovare a unei 

port iuni de 1,260 m din str. Dovator 86 a constatat ca  

1) lista pieselor din documentat ia scrisa  s i desenata  a 

obiectului a fost completa ; 2) lista lucra rilor cuprinse 

î n Documentat ia Tehnica  a fost executata  î n 

î ntregime; 3) lucra rile cuprinse î n Documentat ia 

Tehnica  au fost executate conform prevederilor 

proiectului. 
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BĂLȚI, 6 iulie 2012. Au fost terminate lucrările de reconstrucție a drumului spre secția de 

producere a cablurilor electrice pentru automobile a SRL „Dräxlmaier Automotive” din str. 

Dovator 86, mun. Bălți. Pentru lucrările de reconstrucție a drumului au fost cheltuiți peste 11 

mln. de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).  



Joi, 19 iulie, ADR Nord a recept ionat ultimele acte care 

completeaza  documentat ia pentru proiectele depuse î n cadrul APP 2, 

finalizî nd astfel î ntreg procesul î nceput î n data de 27 martie 2012. 

Î n cadrul ETAPEI ÎNTÎI (27 martie -10 mai) au fost recept ionate 55 de 

Note conceptuale î n parametrii celor trei priorita t i din Strategia de 

Dezvoltare Regionala . ETAPA DOI (21 mai - 19 iulie) a 

constat î n depunerea documentat iei tehnice s i a cererii de finant are. 

ADR Nord mult umes te tuturor celor care au contribuit la buna 

desfa s urare a celui de-al 2-lea Apel de Propuneri de Proiecte. 

● DESCARCĂ lista cererilor de finant are depuse la ADR Nord î n urma 

APP 2 

● adrnord.md 
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D 
upa  s edint a festiva , membrii comisiei de recept ie s-au 

deplasat la obiectul reconstruit, analizî nd calitatea 

lucra rilor efectuate, de-a lungul port iunii reconstruite de 

drum î n lungime de 1,260 m s i 7 m î n la t ime, cu trotuare. Î n 

rezultat, obiect ii privind calitatea lucra rilor nu au fost î nregistrate. 

Drumul reconstruit este preva zut, î n special, pentru circulat ia 

mas inilor de mare tonaj. Î n curî nd, va avea loc recept ia finala , dupa  

care port iunea de drum renovata  va fi data  oficial î n folosint a . 

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 FNDR, 

ceea ce constituie 86% din suma totala  a proiectului. Cofinant atori 

ai proiectului sî nt Prima ria or. Ba lt i (1 363 734 lei), ÎCS 

„Dra xlmaier Automotive” SRL (1 550 121 lei) s i ZEL „Ba lt i” (40 000 

lei). 

Amintim ca  evenimentul de recept ie a unui alt subproiect din 

cadrul proiectului de la ZEL „Ba lt i”, cel de construct ie a 

apeductului, a avut loc î n data de 28 septembrie 2011.   

adrnord.md 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord a recepționat 25 de cerereri de finanțare, inclusiv 

documentația tehnică. Acestea urmează a fi evaluate și expertizate de o comisie specială, în care vor 

intra experți naționali pe domeniile prioritare din Strategia de Dezvoltare Regională.  

Al 2-lea Apel de Propuneri de Proiecte, încheiat  

Regiunea de Dezvoltare Nord 
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P 
articipant ii la activitate s-au referit la subiecte ce t in de 

planificarea strategica  a dezvolta rii regionale, component a s i 

rolul consiliului regional, interact iunea dintre autorita t ile 

locale, regionale s i nat ionale, implicarea stakeholderilor s i a 

sectorului privat din Moldova. 

La aceasta  activitate au 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, expert ii Inta 

LIEPA s i Dace GRUBERTE, Ecaterina CULEV, omologul CRT, 

consultant superior Direct ia politica  s i cooperare regionala  la 

MDRC, Ion BODRUG, director ADR Nord, Alexandru CHEPTĂNARU, 

vicepres edintele raionului Rî s cani, Tatiana ȚARELUNGĂ, s ef Agent ia 

de Dezvoltare Durabila  s i Întegrare Europeana , precum s i specialis ti 

din cadrul ADR Nord. 

Amintim ca  proiectul Twinning „Dezvoltarea capacităților în 

domeniul dezvoltării regionale în 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 . 

Alte detalii despre proiect se ga sesc AICI. 

adrnord.md 

„Actualizarea documentelor strategice regionale”, al 

doilea atelier de lucru în cadrul proiectului Twinning  
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BĂLȚI, 4 iulie 2012. A avut loc al doilea atelier de lucru „Actualizarea documentelor strategice 

regionale” din cadrul proiectului Twinning „Consolidarea capacităților în dezvoltarea regională 

în Republica Moldova”. Atelierul a avut loc în incinta Agenției de Dezvoltare Regională Nord.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1307
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1386
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1410


L 
a s edint a de recept ie la terminarea lucra rilor 

preva zute de subproiectul „Reconstruct ia 

apeductului din oras ul Otaci" s-au pus 

ultimele accente î n ceea ce prives te calitatea 

lucra rilor s i important a proiectului din Otaci, proiect 

finant at din sursele Fondului Nat ional pentru 

Dezvoltare Regionala  (FNDR). 

Î n acest sens, o comisie de recept ie formata  din 

primarul de Otaci, Vasile TRAGHIRA; directorul 

ADR Nord, Ion BODRUG; s eful Sect iei management 

proiecte de la ADR Nord, Constantin BÂNDIU; 

arhitectul s ef al raionului Ocnit a, Igor GROPA; 

managerul de proiect, Vitalie GOLOVEI, s-a î ntrunit 

î ntr-o s edint a  î n incinta Prima riei Otaci. La 

eveniment au mai participat Iu. POVAR, ÎNCP 

„Urbanproiect"; Ion MÎNĂSCURTĂ, director SRL 

„Fedion-Com"; Nicolae BÎRNAZ, responsabil tehnic, 

SRL „ALDÎCONS"; Boris SÎTNIC, s eful Sect iei 

Construct ii Ocnit a; Mihai BULARGA, s eful 

inspectoratului ecologic Ocnit a; Pavel GÎSCĂ, s eful 

Centrului Sa na tate Publica  Ocnit a; Victor 

GORȘTINARI, s eful Serviciului Situat ii Except ionale 

Ocnit a. 

„Împlementarea subproiectului de reconstruct ie a 

apeductului din Otaci a fost destul de complicata ”, 

sust ine directorul ADR Nord, Ion BODRUG. „Ne 

bucura m ca  rezultatul obt inut va fi de o important a  

majora  pentru locuitorii din Otaci, care vor avea acces 

la apa  potabila ”, a spus directorul ADR Nord. 

C 
omisia de recept ie a lucra rilor de de 

reconstruct ie a apeductului din Otaci a 

constatat ca  1) Lista pieselor din documentat ia 

scrisa  s i desenata  a obiectului a fost completa ; 2) Lista 

lucra rilor cuprinse î n Documentat ia Tehnica  a fost 

executata  î n î ntregime; 3) Lucra rile cuprinse î n 

Documentat ia Tehnica  au fost executate conform 

prevederilor proiectului. 

Continuare în pagina 7 
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OTACI, OCNIȚA, 17 iulie 2012. Au fost terminate lucrările de reconstrucție a apeductului, 

subproiect din cadrul proiectului „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un 

mediu curat în Regiunea Nord", implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord.  
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D 
upa  s edint a care a avut loc î n incinta Prima riei 

Otaci, membrii comisiei de recept ie s-au 

deplasat la obiectul reconstruit, analizî nd, de-a 

lungul traseului apeductului, calitatea lucra rilor 

efectuate. Î n rezultat, obiect ii majore privind calitatea 

lucra rilor la drum nu au fost î nregistrate. Î n curî nd, va 

avea loc recept ia finala , dupa  care apeductul reconstruit 

va fi data  oficial î n folosint a . 

Î n cadrul proiectului din Otaci, ADR Nord urmeaza  sa  

implementeze s i un subproiect de construct ie a 

sistemului de canalizare s i a stat iei de epurare. 

Lucra rile de reconstruct ie a apeductului au fost 

efectuate de S.R.L. „Fedion-Com”. ● adrnord.md 
Beneficarul proiectului „Servicii calitative de apă şi 

canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în 

Regiunea Nord” este Prima ria oras ului Otaci. Proiectul a 

fost lansat î n data de 8 iulie 2011. Obiectivul general al 

proiectului este extinderea s i modernizarea sistemului 

de apa  s i canalizare al oras ului Otaci. Suma totala  a 

proiectului este 25 559 700 de lei, suma  solicitata  

integral din sursele FNDR. Durata de implementare a 

proiectului a fost programata  pentru 24 de luni.  
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P 
e parcursul afla rii î n Letonia, specialis tii ADR 

Nord au avut mai multe î ntî lniri cu 

reprezentant i ai Ministerului Protect iei 

Mediului s i Dezvolta rii Regionale (MPMDR), dar s i cu 

alt i actori din Letonia implicat i î n procesul de 

dezvoltare regionala . Scopul acestei vizite de lucru 

este acumularea experient ei de planificare strategica  

î n domeniul dezvolta rii regionale din Letonia, î n 

vederea actualiza rii Strategiei de Dezvoltare 

Regionala  Nord (SDR Nord) s i stabilirea indicatorilor 

de monitorizare. De asemenea, specialis tii ADR Nord 

au fost familiarizat i cu politicile de dezvoltare 

regionala  a Letoniei, cu practicile de succes î n 

domeniul coopera rii transfrontaliere, cu experient a 

partenerilor î n dezvoltarea sectorului agrar, eficient a 

energetica  a cla dirilor locative, precum s i cu 

managementul des eurilor solide la nivel 

regional. Totodata , s-a discutat s i despre 

perspectivele de colaborare a antreprenorilor din 

Moldova s i Letonia. 

Directorul ADR Nord, Ion BODRUG, considera  ca  

bogata experient a  a Letoniei î n domeniul planifica rii 

strategiilor de dezvoltare regionala  va fi utila  î n 

procesul de actualizare a SDR Nord. 

Specialis tii ADR Nord au vizitat doua  regiuni din 

Letonia: Daugapils s i Elgava, unde s-au familiarizat cu 

practicile de succes î n dezvoltarea regionala . 

Vizita de studiu î n Letonia este organizata  î n cadrul 

activita t ilor proiectului UE12 privind asistent a ADR 

Nord la actualizarea documentelor de politici de 

dezvoltare regionala , cu suportul MPMDR al Letoniei. 

Expert ii letoni vor vizita ADR nord î n luna august, 

pentru a participa la discut iile pe marginea 

actualiza rii SDR Nord. 

A 
mintim ca , î n data de 15 mai a.c., o delegat ie 

ministeriala  din Letonia, formata  din patru 

reprezentant i ai MPMDR, s-a aflat î ntr-o 

vizita  de lucru la ADR Nord. Scopul vizitei de lucru a 

fost prega tirea propunerii de proiect s i a planului 

detaliat pentru actualizarea SDR Nord, precum s i 

prega tirea pentru faza de elaborare a proiectului. 

adrnornd.md 
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LETONIA, 9-13 iulie 2012. Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Ion BODRUG, împreună 

cu doi strategi de la ADR Nord - Inga COJOCARU, șefa Secției planificare strategică și programare, 

și Vitalie RUSU, specialist în probleme strategice și planificare - se află într-o vizită de lucru în 

Letonia. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova e reprezentat în 

această vizită de către Dorin ANDROS, specialist principal la Direcția politică și cooperare regională.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1415


A 
cest proiect din Regiunea de Dezvoltare Nord este 

aprobat spre finant are din sursele Ambasadei 

Republicii Cehe î n R. Moldova. 

Ment iona m ca  la evenimentul de lansare a proiectului a 

participat Excelența Sa Jaromír KVAPIL, Ambasadorul 

Extraordinar s i Plenipotent iar al Republicii Cehe la 

Chis ina u, membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Nord, pres edint i de raioane, primari s i mass-media locala . 

La deschiderea evenimentului, directorul ADR Nord, Ion 

BODRUG, a salutat prezent a Ambasadorului Extraordinar 

s i Plenipotent iar al Republicii Cehe s i a marcat important a 

evenimentului de azi, lansarea proiectului „Analiza cost-

beneficiu - instrument necesar pentru implementarea 

proiectelor investiționale de anvergură”, care va sigura 

continuitatea proiectului „Importanţa studiilor de 

fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare 

regională în Republica Moldova”, finant at din sursele 

Republicii Cehe s i implementat de ADR Nord î n 2011. De 

asemenea, directorul ADR Nord a evident iat aportul 

Ambasadei Cehia î n procesul de dezvoltare regionala  s i 

sust inere a comunita t ilor rurale prin finant area unor 

proiecte mici, dar de o importana a  majora . 

Î 
n mesajul sa u de salut, E.S. Jaromír KVAPIL a 

ment ionat ca , datorita  spiritului de init iativa , ADR Nord 

va cî s tiga s i î n continuare. Î n acest context, ment iona m 

ca  din cele 3 proiecte depuse de ADR Nord la Ambasada 

Cehiei, 2 au fost acceptate spre finant are. 

Excelent a Sa a mai ment ionat ca  „î n procesul de aderare la 

Uniunea Europeana , Republica Cehia a fost asistata  de 

CzechÎnvest s i acum a venit timpul ca s i Cehia sa -i ajute pe cei 

care au nevoie de a fi ajutat i î n acest proces”. Ambasadorul le-a 

dorit specialis tilor de la ADR Nord ca, la rî ndul lor, sa -i poata  

ajuta pe alt ii, conform principiului „More for More”, centrat pe 

acordarea asistent ei unui stat ca tre alt stat, î n funct ie de 

performant ele de reforma .  

Dupa  scurta prezentare a conceptului s i a obiectivelor 

proiectului, directorul Ion BODRUG a subliniat faptul ca  î n urma 

implementa rii proiectului vor fi editate 1500 de broșuri care vor 

fi diseminate î n toata  t ara, pentru a deveni un instrument util 

fieca rui primar din toate prima riile din Moldova. 

P 
rimarii prezent i la lansare au propus Ambasadorului 

facilitarea colabora rii dintre oras ele din Republica 

Moldova s i oras ele din Cehia, pentru stabilirea relat iilor 

de prietenie s i schimb intercultural. Excelent a Sa a propus ca 

localita t ile din Moldova care doresc sa  colaboreze cu localita t ile 

din Cehia sa  vina  cu o lista  de propuneri privind ariile s i 

domeniile de colaborare, ca, pe viitor, sa  se promoveze astfel de 

activita t i î n ambele t a ri. 

Directorul ADR Nord a mult umit Ambasadorului Jaromír 

KVAPIL pentru deschidere, colaborare s i sust inere.  Excelent a 

Sa a ment ionat ca  este convins ca  aceasta  activitate nu este ultima 

s i va mai efectua vizite î n Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Dupa  lansarea proiecului, E.S. Jaromír KVAPIL a mai efectuat 

vizite oficiale î n raioanele Drochia s i Dondus eni. 

adrnord.md 

ADR Nord și Ambasada Republicii Cehe în R. Moldova au lansat un proiect  
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BĂLȚI, 26 iulie 2012. Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova 

au lansat proiectul de dezvoltare regională „Analiza cost-beneficiu - instrument necesar pentru implementarea 

proiectelor investiționale de anvergură”. Lansarea proiectului a avut loc în sala de ședințe a ADR Nord.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1433


L 
a eveniment a participat s i directoul 

Agent iei de Dezvoltarea Regionala  

Nord, Ion BODRUG. 

Proiectul vine sa  asiste autorita t ile locale î n 

planificarea s i punerea î n aplicare a politicilor s i 

procedurilor care contribuie la buna guvernare, 

dezvoltarea capacita t ii locale de a face fat a  

responsabilita t ilor ce t in de descentralizare, sa  

fortifice capacita t ile administrat iei publice locale s i 

a prestatorilor de servicii î n scopul asigura rii unor 

servicii publice calitative, î mbuna ta t irii practicilor 

privind procesul bugetar s i managementul 

finant elor publice locale, eficientiza rii consumului 

de resurse energetice s i crearea de oportunita t i 

durabile î n domeniul eficient ei energetice. 

Î 
n cadrul evenimentului a fost semnat un 

Memorandum de Î nt elegere î ntre Prima rie s i 

Proiect, care va pune bazele unei colabora ri pe 

o perioada  de 4 ani, î n baza ca ruia prima riile vor 

putea beneficia de programul de asistent a  tehnica  s i 

suport î n cele trei domenii prioritare: servicii publice, 

finant ele publice s i eficient a  energetica . De asemenea, 

va fi organizat un atelier de lucru menit sa  identifice 

priorita t ile locale pentru a direct iona suportul LGSP î n 

sectoarele care ar satisface cel mai bine necesita t ile 

ceta t enilor. 

La evenimentul de lansare a proiectului au participat 

reprezentant i ai Autorita t ilor Centrale s i Locale, 

prestatorii de servicii publice din regiune, donatori, 

membri ai societa t ii civile. 

M 
iercuri, 18 iulie, USAÎD a lansat Proiectul s i 

î n oras ul Drochia. 

 

adrnord.md 

USAID a lansat, în orașul Sîngerei, Proiectul de Susținere a 

Autorităților Locale din Moldova  
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SÎNGEREI, 19 iulie 2012. Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a lansat 

activitățile Proiectului de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP) în Sîngerei, oraș care 

face parte din primul grup selectat în baza unui studiu de performanță municipal, urmat de alte 20 de 

orașe-centre raionale în următoarele etape de implementare.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1429


P 
entru anul 2012, Guvernul a alocat din Bugetul de 

stat suma de 100 mln. lei Fondului pentru 

Eficient a  Energetica , pentru realizarea politicii 

statului î n domeniul eficient ei energetice, valorifica rii 

surselor de energie regenerabila  s i reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de sera . 

 

Î n acest context, Consiliul de Administrare al Fondului 

pentru Eficiență Energetică anunță lansarea 

procedurii de colectare a proiectelor finanțate din 

Fond. Grupul t inta  al proiectelor ce vor fi finant ate î n anul 

2012 sî nt: 

 

1. Obiectivele de menire sociala  din proprietatea publica  

centrala  s i locala  de toate nivelele, cu respectarea 

condit iilor indicate mai jos: 

● Sa  fie funct ional; 

● Prioritate acordata  solicitant ilor care nu au beneficiat de 

programe sau proiecte cu caracter similar î n ultimii 5 ani. 

2. Sectorul privat (industrie, comert , construct ii etc.). 

Criteriile de selectare a proiectelor: 

a) Atingerea eficient ei energetice maxime cu costuri 

minime; 

b) Cel put in o treime din beneficiile proiectului sa  provina  

din economiile de energie ma surabile. Celelalte beneficii 

ale proiectului pot proveni din alt i indicatori economici, 

tehnici etc.; 

c) Proiectul sa  implice tehnologii de eficientizare a 

consumului de energie; 

d) Suma solicitata  pentru finant are a proiectului din 

partea Fondului sa  fie î n concordant a  cu limitele de 

finant are a proiectelor, 50 000 - 3 000 000 lei; 

e) Contribut ia din sursele proprii ale beneficiarelor de 

proiecte sa  fie de cel put in 20%; 

f) Proiectele î n domeniul eficient ei energetice sa  aiba  un 

termen maxim de recuperare de 7 ani; 

g) Proiectele î n domeniul valorifica rii surselor 

regenerabile de energie sa  aiba  un termen maxim de 

recuperare de 15 ani; 

h) beneficiarul de proiect sa  nu aiba  datorii aferente la 

bugetul public nat ional, precum s i sa  fie solvabil. 

 Setul de documente necesare 

Benefeciarul proiectului trebuie sa  se adreseze printr-o 

scrisoare, depusa  î n adresa Fondului, prin care se va solicita 

finant area proiectului. La scrisoare se va anexa: 

● Propunerea init iala  de proiect, Anexa nr. 1 la Regulamentul 

de organizare s i funct ionare a Fondului pentru Eficient a  

Energetica , Hota rî rea Guvernului cu privire la Fondul pentru 

Eficient a  Energetica  nr. 401 din 12.06.2012, Monitorul Oficial 

126-129/448, 22.06.2012; 

● Declarat ie semnata  cu privire la asumarea ra spunderii; 

● Chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului; 

Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare s i funct ionare a 

Fondului pentru Eficient a  Energetica , Hota rî rea Guvernului cu 

privire la Fondul pentru Eficient a  Energetica  nr. 401 din 

12.06.2012, Monitorul Oficial 126-129/448, 22.06.2012; 

● Autorizat ia de mediu pentru proiect; 

● Studiul de fezabilitate sau auditul energetic; 

● Caietul de sarcini pentru organizarea licitat iei pentru 

achizit ii de bunuri, lucra ri s i / sau servicii. 

S 
tudiul de fezabilitate sau Raportul de Audit Energetic 

nu trebuie sa  fie mai vechi de 12 luni de la data 

depunerii cererii de participare. Pe copiile studiului de 

fezabilitate sau a raportului de audit energetic, precum s i pe 

copia caietului de sarcini trebuie sa  fie aplicata  s tampila s i 

semna tura conduca torului persoanei juridice sau semna tura 

persoanei fizice care reprezinta  benefeciarul. 

  

Documentele urmează a fi depuse pînă în data de 

30.09.2012, la sediul Agenției pentru Eficiență 

Energetică. Adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, 

bloc A1, Etajul 10, MD-2068. Mai multe detalii puteți 

obține la telefoanele: (022) 31-10-01, (022) 49-94-

44, (022) 31-10-01 /fax/ sau 

email: office@aee.md, info@aee.md. 

Agenția pentru Eficiență Energetică 

A fost lansat concursul de colectare a proiectelor cu finanțare 

din Fondul pentru Eficiență Energetică  
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A fost lansat concursul de colectare a proiectelor cu finanțare din Fondul pentru Eficiență Energetică. În 

baza Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12.07.2007 și a Legii cu privire la eficiența energetică nr. 

142 din 02.07.2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea privind Fondul pentru Eficiență 

Energetică Nr. 401, din 10.06.2012.  

tel:%28022%29%2049-94-44
tel:%28022%29%2031-10-01
tel:%28022%29%2049-94-44
tel:%28022%29%2031-10-01
mailto:office@aee.md
http://aee.md/news/a_n_u_n_%C5%A2_privind_lansarea_colectarii_proiectelor_pentru_a_fi_finan%C5%A3ate__din_fondul_pentru_eficien%C5%A3a_energetica_/7


Ș edint a a fost deschisa  de ca tre reprezentantul de t ara  al Agent iei de Cooperare Înternat ionala  

a Germaniei (GÎZ) î n Republica 

Moldova, Philipp JOHANNSEN, dupa  care Marian 

SZYMANOWICZ, consultant superior GÎZ, a fa cut o 

prezentare generala  a proiectului „Modernizarea 

Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”. 

Î n cadrul s edint ei, au fost prezentate progresele î n 

cadrul proiectelor-pilot pe domenii sectoriale: apa  s i 

canalizare. Î n acest sens, au sust inut 

prezenta ri Margareta VAMEȘ s i Sergiu PLEȘCA, 

consultant i GÎZ. De asemenea, Victor BUFTEAC, 

consultant GÎZ, s-a referit la administrarea 

des eurilor solide, iar despre eficient a energetica  au 

vorbit Constantin ENCIU s i Igor NEAGA, 

consultant i GÎZ. 

Directorul Agent iei de Dezvoltare Regionala  

Nord, Ion BODRUG, a informat participant ii la 

s edint a  ca , potrivit recomanda rilor expert ilor din 

Letonia, componenta eficient a  energetica  trebuie 

inclusa  î n toate cele trei priorita t i ale Strategiei de 

Dezvoltare Regionala  (SDR). Î n acest sens, 

directorul Ion BODRUG a solicitat ca datele privind 

eficient a energetica  a cla dirilor publice, colectate din 

regiune, sa  fie grupate pe regiuni, dar nu pe î ntreaga 

t ara . 

Ment iona m ca  cele trei priorita t i ale SDR sî nt: 

● Reabilitarea infrastructurii fizice; 

● Sust inerea dezvolta rii sectorului privat s i a piet ei 

fort ei de munca ; 

● Î mbuna ta t irea factorilor de mediu s i a atractivita t ii 

turistice. 

P 
roiectul „Modernizarea serviciilor publice 

locale î n Republica Moldova” este 

implementat de GÎZ s i este sprijinit financiar 

de ca tre Ministerul German pentru Cooperare s i 

Dezvoltare Economica  (BMZ), Agent ia Suedeza  

pentru Dezvoltare s i Cooperare Înternat ionala  (Sida) 

s i Ministerul Afacerilor Externe al Roma niei. 

● adrnord.md 

 

Ședința Comitetului Director al proiectelor GIZ  
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CHIȘINĂU, 18 iulie 2012. A avut loc ședința Comitetului Director al proiectelor „Modernizarea 

Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” și „Dezvoltarea capacităților regionale și cooperarea 

transfrontalieră în RM”.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1428


C 
u aceasta  ocazie, Philipp JOHANNSEN a vizitat 

satul Duruitoarea Veche, raionul Rî s cani, unde 

se afla  î n implementare proiectul „Asigurarea 

cu servicii de apă şi canalizare a locuitorilor satului 

Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, raionul 

Rîşcani”, finant at de GÎZ. Aici au avut loc discut ii cu 

primarul localita t ii, cu grupul de lucru î n cadrul 

proiectului s i ceta t enii. De asemenea, reprezentantul de 

t ara  al GÎZ î n Republica Moldova s-a î ntî lnit, î n Rî s cani, 

cu pres edintele raionului s i cu grupul de lucru din 

cadrul proiectului de asigurare cu servicii de apa  s i 

canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche. 

Î n a doua juma tate a zilei, Philipp JOHANNSEN a vizitat 

Agent ia de Dezvoltare Regionala  Nord, unde a discutat cu 

directorul ADR Nord, Ion BODRUG, s i cu reprezentant i ai 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord. La s edint a de la 

ADR Nord a participat s i viceministrul Dezvolta rii Regionale 

s i Construct iilor, Veaceslav GUȚUȚUI. 

Vineri, 19 iulie, reprezentantul de t ara  al GÎZ a vizitat satul 

Ta ta ra uca Veche, raionul Soroca, unde se afla  î n 

implementare proiectul „Iluminare stradală în comuna 

Tătărăuca Veche, raionul Soroca”, finant at de GÎZ. Philipp 

JOHANNSEN s-a î ntî lnit cu primarul de Ta ta ra uca Veche s i cu 

grupul local de lucru din cadrul proiectului, dupa  care a 

efectuat o vizita  î n satul Niorcani s i a participat la o î ntî lnire 

cu autorita t ile locale din Soroca. ● adrnord.md 

Reprezentantul de țară al GIZ, Philipp JOHANNSEN, în vizită de 

lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord  
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BĂLȚI, 19 iulie 2012. Reprezentantul de țară al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ) în Republica Moldova, Philipp JOHANNSEN, a efectuat o vizită de lucru în Regiunea de 

Dezvoltare Nord.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1430


Scopul principal al concursului este de a intensifica rolul 

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

informarea publicului larg despre activita t ile ADR Nord, 

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

ul www.adrnord.md. 

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

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

activitatea pe care o 

desfa s oara , contribuie la 

formarea î n societate a 

î nt elegerii ca  informarea din 

prima sursa  a populat iei este 

o condit ie esent iala  pentru 

dezvoltarea durabila  a 

societa t ii, disemineaza  

informat ii obiective s i veridice despre procesul de 

dezvoltare regionala  î n Republica Moldova, propaga  

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

domeniul dezvolta rii regionale î nregistrate la nivel 

regional, nat ional s i internat ional. 

În rezultatul concursului, 3 jurnaliști vor fi premiați cu 

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

tehnică electronică de 3000 de lei; LOCUL 2 - tehnică 

electronică de 2000 de lei; LOCUL 3 - tehnică 

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

reveni. 

La concurs vor fi prezentate materiale informative 

publicate sau difuzate î n perioada 5 iulie - 15 decembrie 

2012. 

Materialele pentru concurs vor fi apreciate conform 

următoarelor criterii: 

● Periodicitatea difuzării/publicării materialelor; 

● Citarea surselor; 

● Corectitudinea reflectării temei. 

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

materialele vor fi expediate prin pos ta  (sau 

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

indicarea datei de 

publicare, la urma toarea 

adresa : Agenția de 

Dezvoltare Regională 

Nord; Piața Vasile 

Alecsandri 8A; etaj 2; 

MD-3100; mun. Bălți, 

Republica Moldova. De 

asemenea, materialele 

apa rute doar î n varianta  print pot fi scanate, 

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

mail ment ionata  mai sus. 

Înstitut iile de presa  participante la concurs vor oferi 

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

mail, persoana  de contact. 

(!) Data şi locul de desfăşurare a festivităţii de 

premiere vor fi anunţate suplimentar. 

Pentru mai multe informații, contactați: 

Ion Urușciuc, coordonator comunicare; tel./fax: 

(231) 61980;  mob. 078823103; 

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

.md 

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

61980; email: adrnord@gmail.com 

● adrnordmd 

CONCURS pentru instituțiile MASS-MEDIA 

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

● Perioada 5 iulie - 15 decembrie 2012 

A 
genția de Dezvoltare Regională Nord lansează, în cadrul 

campaniei de informare „CunoașteRegiunea de Dezvoltare 

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

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

instituție responsabilă de implementarea politicilor de dezvoltare 

regională în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.  

OBLIGATORIU! Link-urile către materialele pentru 

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

cu indicarea datei de apariție, la 

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

concurs doar materialele trimise la adresa de email 

menționată.  

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


Monitorizarea proiectelor 
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FOTOGRAFII DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 FLOREȘTI, 10 iulie 2012. A avut loc o s edint a  de lucru cu 

primarii din 12 localita t i din raion privind cooperarea î ntr

-un proiect de gestionare a des eurilor solide, care va fi 

depus î n cadrul celui de-al 2-lea Apel de Propuneri de 

Proiecte. 

Se planifica  fondarea unei î ntreprinderi intercomunitare 

pentru 3 raioane: Flores ti, S olda nes ti s i Rezina. Suport 

logistic pentru aceste activita t i le acorda  Agent ia de 

Cooperare Înternat ionala  a Germaniei (GÎZ), prin 

consultantul GÎZ Victor BUFTEAC s i expert i din 

Germania. 

La s edint a  s-a convenit sa  se elaboreze schema de 

amplasare a platfomelor de colectare a des eurilor 

menajere solide, urmî nd a fi aprobate la Consiliile locale. 

Va fi semnat un Memorandum cu localita t ile partenere. 

Daca  î n regiune se va obt ine finant are, se vor presta 

servicii de salubrizare calitativa , iar tot acest procest va fi 

monitorizat de ca tre expert ii GÎZ. 

BĂHRINEȘTI, FLOREȘTI, 10 iulie 2012. A avut loc o 

vizita  de monitorizare î n vederea suprapunerii 

activita t ilor din proiectul „Intersecții culturale” cu cele 

planificate s i deja executate. Astfel, Casa de Cultura  din 

Ba hrines ti se preconizeaza  a fi conectata  la sursa de 

energie electrica , iar platforma din fat a cla dirii sa  fie 

pavata . Pentru acest proiect, din Fondul Nat ional pentru 

Dezvoltare Regionala  a fost aprobata  spre finant are din 

FNDR suma de 1255,4 de lei. 

Obiectivul general al proiectului din Ba hrines ti este 

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

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

Negureni (Telenes ti) s i a 12 localita t i din r-nul Flores ti, 

situate î n Lunca Ra utului î n circuitul cultural-turistic 

regional. 

Dezvoltare regională 



Monitorizarea proiectelor 
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FOTOGRAFII     DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 OTACI, OCNIȚA, 11 iulie 2012. S eful Sect iei 

management proiecte, Constantin BÂNDIU, a 

efectuat o vizita  de monitorizare la s antierul 

proiectului „Servicii calitative de apă şi 

canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu 

curat în Regiunea Nord”. Scopul acestei vizite a 

fost verificarea î ndeplinirii lucra rilor î n contextul 

recept iei la terminarea lucra rilor, programata  

pentru data de 17 iulie a.c. 

Lucra rile sî nt executate conform caietului de 

sarcini s i sî nt la etapa de finalizare. 

Ment ionaa m ca , la Otaci, se finalizeaza  lucra rile la 

subproiectul „Renovarea apeductului în or. Otaci”. 

Urmeaza  sa  fie finant ata  s i construct ia sistemului 

de canalizare s i a stat iei de epurare. 

Beneficarul proiectului este Prima ria oras ului 

Otaci. Proiectul a fost lansat î n data de 8 iulie 

2011. Obiectivul general al proiectului este 

extinderea s i modernizarea sistemului de apa  s i 

canalizare al oras ului Otaci. Suma totala  a 

proiectului constituie 25 559 700 de lei, suma  

solicitata  integral din sursele FNDR. Durata de 

implementare a proiectului a fost programata  

pentru 24 de luni. 

adrnord.md 
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http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1417


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 

La s edint a de recept ie au participat s i 

liberala Ana GUȚU, deputata  î n Parlamentul 

Republicii Moldova, precum s i tot i cei implicat i 

î n reconstrct ia drumului care duce spre sect ia 

de producere a cablurilor electrice pentru 

automobile a investitorului german „Dra xlmaier 

Automotive”.  

Deputata Ana GUȚU a î ncurajat proiectele de 

acest gen, proiecte care „vor mişca Republica 

Moldova înainte”. Amintim ca , î naintea s edint ei 

de recept ie a drumului reconstruit, demnitara a 

participat la un miting de comemorare a 

victimelor celui de al 2-lea val de deporta ri, care 

a avut loc î n data de 6 iulie 1949.  

● HotNews.md 

„ Nimeni nu credea în direcția 

dezvoltării regionale în 

Republica Moldova. Aceasta 

era o direcție nouă pentru Republica 

Moldova, dar veche pentru Uniunea 

Europeană”, a declarat directorul Agent iei de 

Dezvoltare Regionala  Nord, Ion BODRUG. 

Declarat ia a fost fa cuta  î n cadrul unei s edint e 

de recept ie la terminarea lucra rilor de 

reconstruct ie a unei importante port iuni de 

drum pe teritoriul Zonei Economice Libere 

„Ba lt i”, pentru care au fost cheltuit i peste 11 

mln. de lei din Fondul Nat ional pentru 

Dezvoltare Regionala .  

HotNews.md: Drum reconstruit, la Bălți. „Nimeni nu credea în direcția dezvoltării regionale” 

Cooperare pentru dezvoltare 

Scopul ADR Nord este de a 

contribui la dezvoltarea 

durabila  s i echitabila  a î ntregii 

regiuni, urma rind reducerea 

decalajelor de dezvoltare a 

diferitor zone din regiune î n 

favoarea locuitorilor ei. 

 

Misiunea ADR Nord este de a 

mobiliza eforturile spre asi-gurarea 

dezvolta rii socio-economice durabile a 

Regiunii Nord î n baza normelor s i 

standardelor europene pentru 

asigurar ea unui trai decent 

ceta t enilor. 

Prioritățile ADR Nord sunt: 

1. Reabilitarea infrastructurii fizice; 

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

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

 Regiunea de Dezvoltare Nord                                                     Municipiul Bălţi. Monumentul lui Ștefan cel Mare şi Sfînt 

- Acest buletin informativ lunar, de 
17 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! 

ADR NORD 

Pag. 17 

„Agenția de Dezvoltare Regională 

Nord are cel mai mare procent de 

valorificare a surselor băneşti. Nu 

mă laud, asta este o constatare a 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcțiilor. Am 

înțeles ce trebuie să facem şi ştim 

cum să facem mult mai multe 

pentru Regiunea Nord”. 

Ion BODRUG, director ADR Nord 

http://adrnord.md/index.php?l=ro
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16069
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16073
https://www.facebook.com/pages/ADR-Nord/125953117479953
https://www.facebook.com/pages/ADR-Nord/125953117479953
https://www.facebook.com/groups/regiuni/
https://www.facebook.com/groups/regiuni/

