
P 
rezidată de către preşedintele CRD Nord, Ion Parea, 

şedința s-a axat, în mare parte, pe audierea 

raportului cu privire la realizarea planului de 

activitate al ADR Nord în semestrul I din 2013, dar şi pe 

audierea raportului cu privire la implementarea proiectelor 

de dezvoltare regională în perioada de raportare. 

După prezentarea rapoartelor de activitate, membrii CRD 

Nord au decis, în unanimitate, că activitatea ADR Nord în 

primul semestru al anului în curs poate fi considerată 

bună. 

„Sunt mândru că aici, la nord, proiectele se 

implementează şi ADR Nord lucrează foarte bine în acest 

sens. O bună parte din banii care nu sunt valorificați în 

alte regiuni de dezvoltare, trec aici, în Regiunea de 

Dezvoltare Nord”, a relevat preşedintele CRD Nord, Ion 

Parea. 

DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 
      Iulie 2013  Nr. 7 / 39 

Buletin informativ 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Bălți, 10 iulie 2013. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agenția de Dezvoltare Regională 

Nord au organizat cea de-a doua ședință ordinară din acest an a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord.  

„De ce ADR Nord lucrează foarte bine, iar CRD Nord 

este practic formal?”  



V 
iceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Liviu Oboroc, a subliniat 

importanța participării active în cadrul şedințelor CRD Nord: „Întrucât agenda 

şedinței este una plină, absolut necesară pentru regiunea pe care o reprezentați, rog 

implicarea tuturor membrilor Consiliului, ca împreună să găsim acele soluții atât de necesare 

cetățenilor, în primul rând. Considerăm foarte importantă implicarea activă a administrației 

publice locale de nivelul II în ceea ce priveşte proiectele de dezvoltare regională”. 

Principalele realizări ale ADR Nord în perioada de raportare au fost prezentate de către 

directorul ADR Nord, Ion Bodrug, care i-a informat pe membrii CRD Nord despre cele mai 

recente rezultate obținute în nordul republicii în domeniul dezvoltării regionale. Astfel, în prima 

jumătate a anului 2013, susține directorul Ion Bodrug, ADR Nord a implementat 11 proiecte din 

sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) şi din alte surse, în valoare 

totală de peste 81 de milioane de lei. Gradul de implementare al celor 11 proiecte este de 

51,36%. Totodată, gradul de valorificare în cadrul proiectelor finanțate din sursele FNDR este 

de 33,23%, iar banii alocați pentru proiectele finanțate din surse externe sunt valorificați în 

proporție de 87,28% (detalii în acest sens se găsesc în prezentările publicate mai jos). 

Menționăm că printre cele mai evidente dificultăți care au încetinit procesul de implementare a 

unor proiecte de dezvoltare regională sunt condițiile meteo nefavorabile din ultima vreme, 

procedurile îndelungate de selectare a soluțiilor tehnice optime, necesitatea efectuării 

modificărilor în documentația tehnică la unele proiecte, procedurile de durată privind 

înregistrarea acordurilor adiționale şi/sau a contractelor la Agenția Achiziții Publice, precum şi 

tergiversarea cofinanțărilor din partea majorității Consiliilor Raionale (cazul proiectului 

„Facilitarea promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord”, finanțat în proporție de 

75% de Agenția guvernamentală „Corpul Păcii” în Moldova). 

În vederea sporirii gradului de implicare al membrilor CRD în activitățile ce au loc în domeniul 

dezvoltării regionale, a fost prezentat conceptul programului de dezvoltare a capacităților 

membrilor CRD. Membrii CRD Nord au decis că un astfel de program este necesar. De 

asemenea, asta urmează să decidă şi CRD Centru şi CRD Sud, după care Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) va susține financiar implementarea acestuia. Menționăm că 

ideea acestui program a fost propusă de către colegii de la ADR Sud. 

În acest context, preşedintele Ion Parea a subliniat că CRD Nord trebuie să fie un consiliu 

funcțional şi că participarea membrilor CRD Nord la şedințele ordinare ar putea fi cu mult mai 

bună decât cea atestată până în prezent. 

„De ce ADR Nord lucrează foarte bine, are specialişti extraordinari, este flagman-ul dezvoltării 

regionale în Republica Moldova şi Consiliul nostru este practic formal? Noi nu lucrăm, nu 

analizăm, venim şi ridicăm aici doar mâna”, a conchis directorul executiv al Asociației Obşteşti 

„Cutezătorul”, membru CRD Nord, Vitalie Cimpoieş. 

Ș 
i vicepreşedintele CRD Nord, Valeriu Țarigradschi, susține ideea unui CRD Nord ai cărui 

membri să se implice mai activ în toate activitățile organizate de ADR Nord. Pentru asta, 

susține vicepreşedintele Valeriu Țarigradschi, „e nevoie de un proiect cu adevărat 

regional, care să unească toate raioanele din Regiunea de Dezvoltare Nord”. 

Subiect de discuție în cadrul şedinței CRD Nord a fost şi Strategia Națională de Dezvoltare 

Regională pentru anii 2013-2015, prezentată de către şeful Direcției politică şi cooperare 

regională a MDRC, Dorin Andros. 
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„ Considerăm 

foarte 

importantă 

implicarea 

activă a administrației 

publice locale de nivelul II 

în ceea ce privește 

proiectele de dezvoltare 

regională”. 

Viceministrul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, 

Liviu Oboroc 

Ședința CRD Nord din 10  iulie 2013 



În cadrul evenimentului, la care a participat viceprim-

ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, s-a discutat şi a 

fost aprobată o foaie de parcurs pentru lansarea PI „Răut". 

Ședința s-a desfăşurat în incinta întreprinderii administratoare 

a parcului industrial - S.A. „Răut”. 

Viceprim-ministrul a apreciat că starea PI „Răut" este 

satisfăcătoare, fiind păstrate utilaje unice, ce vor putea fi 

utilizate şi de către eventualii rezidenți ai parcului industrial, 

deşi încăperile de producție şi infrastructura necesită investiții 

semnificative. 

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a cerut tutor autorităților 

prezente să se implice activ în pregătirea pentru lansarea 

concursului de selectare a rezidenților parcului industrial, 

programată pentru datade 26 septembrie a.c. În acest sens, a 

fost elaborat un plan de acțiuni pe termen scurt, care prevede 

pregătirea bunurilor imobile, precum şi a activelor neutilizate 

ale S.A. „Răut" pentru darea în locațiune, arendă sau vânzare 

viitorilor rezidenți şi investitori.  

„Crearea PI „Răut" va permite deschiderea a cca 1300 de noi 

locuri de muncă şi va contribui la dezvoltarea Regiunii de 

Dezvoltare Nord prin atragerea investițiilor în activități 

industriale inovative şi cu valoare adăugată înaltă", a declarat 

viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, care este şi preşedintele 

Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

(CNCDR). 
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Se estimează că, în rezultatul creării şi funcționării PI „Răut", 

vor spori veniturile la buget cu cca 3,2 mln. de lei anual şi vor 

fi atrase investiții de 18 mln. de euro. „Prin crearea PI „Răut", 

mediul de afaceri din regiune se va dezvolta, iar implementarea 

în sectorul industrial a tehnologiilor moderne şi inovaționale va 

fi un succes important", a relevat directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug. 

Totodată, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, s-a referit la un 

proiect de dezvoltare regională, inclus în Documentul Unic de 

Program, ce va fi implementat pe teritoriul PI „Răut" începând 

cu anul 2014. E vorba de proiectul „Susținerea dezvoltării 

sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin 

reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare 

pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. Răut, municipiul 

Bălți", proiect pentru care, din Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională (FNDR), vor fi alocați 14 440 000 de lei. 

Directorul general al S.A. „Răut", Efim Diacov, şi-a exprimat 

recunoştința pentru buna organizare a evenimentului de lansare 

a PI „Răut" şi a trecut în revistă problemele cu care se 

confruntă întreprindera. „Cred că azi este unul dintre cele mai 

importante evenimente de promovare a parcului industrial", a 

subliniat directorul Efim Diacov. 

 

Continuare în pagina 4. 

La Bălți a fost lansat Parcul Industrial „Răut”. Concursul de 

selectare a rezidenților va începe în curând  

B 
ălți, 25 iulie 2013. A fost lansat Parcul Industrial „Răut” (PI „Răut”), cu ocazia unei ședințe ad-hoc, organizată 

de Ministerul Economiei. La eveniment au participat factori de decizie din mai multe ministere, inclusiv de la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, reprezentat de viceministrul Liviu Oboroc, precum și 

autoritățile publice locale, care și-au manifestat deschiderea de a acorda în locațiune, pe un termen de 30 de ani, terenul 

pentru dezvoltarea parcului industrial.  

Parcul Industrial „Răut” din Bălți 

http://adrnord.md/public/files/tirg_proiecte_26.12.2012/13.pdf
http://adrnord.md/public/files/tirg_proiecte_26.12.2012/13.pdf
http://adrnord.md/public/files/tirg_proiecte_26.12.2012/13.pdf
http://adrnord.md/public/files/tirg_proiecte_26.12.2012/13.pdf
http://adrnord.md/public/files/tirg_proiecte_26.12.2012/13.pdf


U 
lterior, delegația ministerială a vizitat subzona nr. 2 a 

Zonei Economice Libere „Bălți" (ZEL „Bălți"), unde 

s-au purtat discuții cu reprezentanții ZEL „Bălți", dar 

şi cu cei ai întreprinderii „Dräxlmaier" referitor la problemele ce 

urmează, în scurt timp, a fi rezolvate în favoarea rezidenților. De 

asemenea, conducerea ZEL „Bălți" a prezentat proiectele privind 

dezvoltarea infrastructurii subzonei nr. 3, cu o suprafață de 136 

ha, situată în apropiere de subzona nr. 2. 

„Eu nu simt că în cadrul guvernării s-a acumulat masa critică de 

oameni care gândesc pro-business. Trebuie să înțelegem că în 

capul mesei trebuie să fie cei care au venit şi au riscat cu banii 

lor, au făcut investiția şi au dat locuri de muncă. Ei trebuie să fie 

centrul universului, dar nu un funcționar dintr-o instituție sau 

alta. Dacă vom înțelege acest lucru, vă asigur că toată Moldova 

va fi împânzită de proiecte de acest gen", a subliniat viceprim-

ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr. 

A 
mplasată în zona industrială a sectorului central din 

municipiul Bălți, pe o suprafață de 9,5 ha, PI „Răut”, 

administrat de S.A. „Răut”, fabrică producție de 

menire tehnico-productivă. Totodată, aici se produc şi se 

comercializează mărfuri de larg consum. S.A. „Răut", companie 

cu capital majoritar de stat, a fost înființată în anul 1944. PI 

„Răut" dispune de peste 46 de mii de metri pătrați ce pot fi dați 

în chirie viitorilor rezidenți, inclusiv 32 mii m.p. suprafețe de 

producere, cca 14 mii m.p. suprafețe de birou şi spațiu de 

depozitare. De asemenea, pe teritoriul parcului industrial poate fi 

procurată o clădire nefinisată cu suprafața de 450 m.p. şi terenuri 

„green-field" cu  suprafața totală de 4170 m.p. pentru construcții 

noi. 

Lansarea Parcului Industrial „Răut”, în municipiul Bălți 
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După lansarea parcului industrial „Răut", vicepremierul Valeriu Lazăr a vizitat fabrica de îmbrăcăminte din materiale 

textile „Premiera Donna", lansată, la Bălți, în anul 2008. Este vorba de o investiție poloneză, care are fabrici similare în 

Polonia, Ucraina și Belarus. Proprietarii companiei intenționează să-și delocalizeze alte capacități de producție din 

Polonia și Belarus în PI „Răut".  

www.adrnord.md 

Z 
ona Economică Liberă „Bălți" a fost lansată la 26 

mai 2010, şi reprezintă a şaptea zonă economică 

liberă din Republica Moldova. Guvernul a 

desemnat, în martie 2010, drept administrator principal al 

ZEL „Bălți" pe Marin Ciobanu, managerul întreprinderii 

moldo-germane ÎCS „Draexlmaier Automotive" SRL, la 

inițiativa căreia a fost creată ZEL „Bălți". Inițial, ZEL 

„Bălți" cuprindea două subzone cu suprafețe de 1,5 ha şi 

respectiv 10,35 ha în care activează ÎCS „Draexlmaier 

Automotive" SRL. La sfârşitul anului 2010, a fost creată 

subzona nr. 3 pentru a spori potențialul investițional 

disponibil atât al zonei libere, cât şi al municipiului Bălți. 
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6 localități din raionul Soroca beneficiază de un serviciu nou de 

iluminare stradală 
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În total, au fost instalate 350 de corpuri de iluminat, bazate pe tehnologiile LED. Acestea sunt dirijate prin intermediul a 13 

dispozitive de evidență a energiei electrice. Lungimea rețelelor este de peste aproape 21 kilometri. Utilizarea unei asemenea 

instalații moderne duce la diminuarea de două ori a costurilor de consum a energiei electrice. Anual, economiile se vor cifra la 

117 000 de lei anual, față de utilizarea soluțiilor clasice, neeficiente din punct de vedere energetic. Costul investiției este de 

peste 3,4 milioane lei. Sistemul de iluminare este funcțional din ianuarie 2013. 

Serviciul de iluminare stradală este gestionat de întreprinderea municipală „Tătărăuca Service”, creată în 2012. Urmează ca 

întreprinderea să convingă sătenii să contracteze şi să achite lunar serviciul. 

A 
ngajații întreprinderii vor fi consultați de GIZ pe toată durata derulării proiectului. Mai mult, oficiul întreprinderii a 

fost renovat cu sprijin financiar oferit de GIZ, fiind procurat şi echipament pentru buna funcționare. Valoarea 

investițiilor pentru dezvoltarea prestatorului de servicii se cifrează la aproximativ 1 milion de lei.  Î.M. a început a 

presta, în paralel, şi serviciul de management al deşeurilor menajere. 

Î 
ncepând cu iulie 2013, cei 2200 de locuitori ai comunei Tătărăuca 

Veche, raionul Soroca, pot semna primul lor contract pentru un 

serviciu public local, cel de iluminare stradală. Serviciul este prestat 

de Î.M. „Tătărăruca-Service”. 

Costul ce va trebui achitat lunar este de 10 lei pe gospodărie. Sistemul 

modern și econom de iluminare stradală pentru cele 6 localități a fost creat 

cu sprijinul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ). GIZ a acordat suportul prin 

intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord.  

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr s-a întâlnit, la inițiativa ADR Nord, cu 

oamenii de afaceri din Bălți  

Bălți, 25 iulie 2013. La inițiativa Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), viceprim-ministrul, ministrul 

Economiei, Valeriu Lazăr, s-a întâlnit cu mai mulți oameni de afaceri din municipiul Bălți.  

O 
amenii de afaceri bălțeni au avut posibilitate să discute cu înaltul oficial despre un şir de probleme caracteristice 

mediului de afaceri local, dar şi despre alte probleme de natură socio-economică. La întrevedere au mai participat încă 

doi funcționari din cadrul Guvernului: viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Liviu Oboroc, şi 

viceministrul Economiei, Dumitru Godoroja. 

„Astăzi am avut posibilitatea să mişcăm câteva proiecte aici, la Bălți. Cred că oricare ar fi simpatiile noastre politice, avem 

nevoie, în primul rând, de satisfacție profesională, morală, ca să avem sentimentul că facem bine ceea ce facem şi să lăsăm în 

urma noastră lucruri frumoase. Or lucrurile frumoase înseamnă, în primul rând, anumite proiecte dezvoltate, locuri de muncă, 

impozite, programe sociale etc.", a menționat viceprim-ministrul, care este şi preşedintele Consiliului Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale (CNCDR). 

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, i-a mulțumit viceprim-ministrului Valeriu Lazăr pentru că a dat curs inițiativei ADR Nord. 

Joi, 25 iulie curent, în municipiul Bălți a fost lansat Parcul Industrial „Răut”, eveniment la care au participat factori de decizie 

din mai multe ministere în frunte cu viceprim-ministrul Valeriu Lazăr. 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1862


R 
eprezentanții ADR Nord care au participat în cadrul 

vizitei sunt directorul ADR Nord, Ion Bodrug, şefa 

Secției planificare strategică şi programare, Inga 

Cojocaru, şi specialiştii în probleme strategice şi planificare Ala 

Cucu şi Vitalie Rusu. De asemenea, la vizita de lucru au mai 

participat şeful Direcției politică şi cooperare regională a 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Dorin 

Andros, şi directorul „Megapolis” FM Bălți, Iurie Dondea. 

Cu ocazia vizitei de lucru, au fost organizate discuții şi vizite în 

mai multe localități din Letonia. Experiența din Letonia, susțin 

specialiştii ADR Nord, va duce la îmbunătățirea procesului de 

planificare strategică în Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova. De asemenea, în rezultatul vizitei de lucru, 

specialiştii în probleme strategice şi planificare de la ADR Nord 

îşi vor îmbunătăți experiența în privința elaborării documentelor 

strategice de planificare a dezvoltării regionale la nivel local şi 

regional şi vor studia cele mai importante exemple ale politicii 

policentrice de dezvoltare a Letoniei, în special dezvoltarea 

oraşelor. „ Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a 

Regiunii de Dezvoltare Nord pentru perioada 

2014-2020 nu are să aducă decât plus valoare 

Regiunii de Dezvoltare Nord. Sunt sigur că 

demersul de a cupla mecanismele de dezvoltare ale Regiunii 

Nord la mecanismele europene va produce roade în perioada 

următoare”, susține directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

Vizită de lucru în Letonia pe tema elaborării Strategiei de Dezvoltare 

Socio-Economice a Regiunii de Dezvoltare Nord  
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Un grup de specialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a efectuat o vizită de lucru în Letonia, 

unde, împreună cu partenerii de dezvoltare din cadrul Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din 

statul baltic, au lucrat la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Regiunii de Dezvoltare Nord. 

www.adrnord.md 

Î 
nceputul procesului de elaborare a Strategiei de 

Dezvoltare Socio-Economică a Regiunii de Dezvoltare 

Nord a fost marcat de organizarea Conferinței 

Internaționale cu genericul „Oportunități de dezvoltare socio

-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord, până în anul 

2020”, eveniment ce a avut loc în intervalul 21-22 mai 

curent, în municipiul Bălți. E de notat că organizarea 

conferinței a fost asistată de către partenerii ADR Nord din 

cadrul Ministerului Protecției Mediului şi Dezvoltării 

Regionale din Republica Letonă, a căror anterioară 

contribție la revizuirea Strategiei de Dezvoltare Regională 

http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=453&
http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=453&
http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=453&


Ședința a fost prezidată de către directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, care, din start, a subliniat 

importanța colaborării dintre toate serviciile desconcentrate implicate 

în cadrul proiectului cu aplicantul proiectului - Primăria Țaul - şi 

operatorul economic, care a fost prezentat în cadrul şedinței. 

Cu această ocazie au fost prezentate lucrările preconizate pentru prima 

etapa de implementare a proiectului şi anume: restabilirea gardului 

istoric cu o lungime totală de 387 m, construirea gardului din metal 

forjat cu o lungime totală de 293 m, construirea eurogardului cu o 

lungime totală de 2 807 m, instalarea porții de artă cu portiță - o 

unitate, instalarea porții fără portiță - o unitate. Participanții la şedință 

au discutat şi despre semnarea contractului de supraveghere dintre 

Primăria Țaul şi IPS „Ruralproiect", precum şi despre prezentarea 

autorizației de construcție. 

Reamintim că obiectivul-cheie al proiectului este reabilitarea 

infrastructurii zonei turistice Țaul, ce se află în centrul Regiunii de 

Dezvoltare Nord şi poate uni două trasee, conectând astfel regiunea la 

circuitul turistic național şi internațional. 

S 
uma solicitată din Fondul Național pentru Dezvoltare 

Regională (FNDR) este de 23.305.122,62 de lei, ceea ce 

constituie 100% din costul total al proiectului depus de 

Primăria Țaul în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte II. Proiectul 

se înscrie perfect în prioritatea III din Strategia de Dezvoltare 

Regională Nord - îmbunătățirea factorilor de mediu şi a atractivității 

turistice. Pentru anul 2013, Consiliul Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea, din FNDR, a 5 

milioane de lei. Proiectul urmează a fi implementat în decurs de 24 de 

luni. 
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E 
stimăm că cca 100 de mii de locuitori din 

Regiunea de Dezvoltare Nord şi cca 3 mii de 

locuitori din apropierea parcului vor fi 

beneficiarii direcți ai proiectului. Proiectul 

poate genera noi activități economice în domeniul 

turismului şi poate face mai atractivă Regiunea de 

Dezvoltare Nord pentru investori 

Aducem la cunoştință că vineri, 5 iulie 2013, 

Parlamentul Republicii Moldova a votat, în a doua 

lectură, transmiterea parcului în gestiunea Primăriei 

Țaul. 

Lansarea proiectului de reabilitare a Conacului Pommer și a 

drumului de acces la Parcul Țaul  

Ț aul, Dondușeni, 4 iulie 2013. A avut loc ședința de lansare și coordonare a proiectului „Reabilitarea monumentului 

istorico-arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul 

Dondușeni”.  



La şedință, prezidată de către directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord, Ion Bodrug, au participat Vasile Șoldan, 

administrator principal adjunct al ZEL Bălți, şi reprezentanți ai 

serviciilor desconcentrate, care s-au referit la semnarea de către 

aplicant a contractului cu autorul de proiect privind 

supravegherea de autor. Subiect de discuție a fost şi obținerea de 

către aplicant a autorizației de construcție, a coordonărilor şi a 

avizelor ce lipsesc. 

Cu această ocazie, directorul ADR Nord a specificat că, în 

rezultatul implementării proiectului, se preconizează, la I etapă, 

construcția apeductului (600 mm), de la râul Răut, pe str. Ștefan 

cel Mare, până la postul PR, în lungime de 1,56 km, ce ar 

permite livrarea a unui volum de apă de 35 000 m3/zi. La etapa a 

II a proiectului, pe teritoriul ZEL Bălți vor fi construite rețelele 

interioare de apă şi canalizare. Directorul Ion Bodrug a insistat 

asupra colaborării cât mai active dintre reprezentanții serviciilor 

desconcentrate, aplicantul proiectului şi operatorul economic. 

Totodată, participanții la şedință au mai discutat şi despre 

problemele ce pot apărea în decursul implementării proiectului. 

Ședință de coordonare în cadrul lansării proiectului de construcție a rețelelor 

de apă și canalizare la subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere „Bălți”  
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B 
ălți, 5 iulie 2013. A avut loc o ședință de coordonare în cadrul lansării proiectului „Susținerea dezvoltării 

sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția 

rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere (ZEL) Bălți”.   

www.adrnord.md 

M 
enționăm că solicitantul Proiectului este Primăria 

municipiului Bălți. Proiectul se înscrie în 

prioritatea I din Strategia de Dezvoltare Regională 

Nord - reabilitarea infrastructurii fizice. Prin acest proiect se 

urmăreşte facilitarea procesului de atragere a investițiilor în 

sectorul privat al Regiunii de Dezvoltare Nord prin construcția 

infrastructurii de apă şi canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei 

Economice Libere Bălți. 



D 
acă în timpul primelor două ateliere organizatorii au urmărit 

implicarea activă a tuturor factorilor interesați din Regiunea 

de Dezvoltare Nord (RDN) în dezvoltarea unui plan integrat 

sectorial în domeniul alimentării cu apă şi canalizare (AAC) şi 

elaborarea în mod participativ a viziunii cu privire la nivelul serviciilor 

în domeniul AAC la nivel regional către anul 2018, cel de-al treilea 

atelier de lucru le-a oferit participanților ocazia să analizeze situația 

hidrologică în raioanele din RDN şi să identifice sursele de apă 

potabilă. Totodată, s-a discutat şi despre situația aspectului de 

canalizare / evacuarea apelor, în contextul planificării regionale în 

domeniul AAC. 

Atelierul a fost moderat de către şefa Secției planificare strategică şi 

programare a ADR Nord, Inga Cojocaru, şi a fost împărțit în trei sesiuni 

de lucru: 1) Analiza surselor de apă existente în regiune; 2) Exercițiu 

practic - compartimentul alimentarea cu apă în regiune; 3) Exercițiu 

practic -  compartimentul canalizare în regiune. „ Sarcina noastră şi a dvs. e să identificăm proiectele din 

domeniul AAC pe care, în următorii doi ani, să le 

îmbunătățim, astfel încât să le putem implementa”, 

susține expertul internațional în Programare şi Planificare, Colm 

McClements. 

Șefa Secției planificare strategică şi programare a ADR Nord a ADR 

Nord, Inga Cojocaru, a accentuat importanța contribuției tuturor 

participanților, reprezentanți ai administrațiilor publice locale, la 

atelierele de lucru, unde pot fi analizate cele mai optime soluții pentru 

proiectele din domeniul AAC din regiune. 

Rezultatul final al atelierelor de planificare regională sectorială vor fi 

fişele de proiecte, pregătite pentru a putea fi înaintate la fondurile 

europene şi prezentate donatorilor interesați.  
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La atelierul de lucru au participat reprezentați de la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Ministerul Mediului, membrii grupului de lucru din RDN, 

reprezentanți ai operatorilor de apă din regiune, specialiști 

de la ADR Nord, reprezentanți GIZ și ONG, precum și 

masteranzi de la Academia de Administrare Publică. 

Începând cu anul 2010, Regiunile de Dezvoltare Nord, 

Centru și Sud au fost implicate activ în procesele inițiale de 

dezvoltare regională, conduse de Consiliile pentru 

Dezvoltare Regională (CDR-uri) și ADR-uri. Acest lucru a 

avut loc în cadrul unei politici regionale care a fost elaborată 

de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

(MDRC). 

Cele trei domenii de intervenție stabilite până în prezent 

sunt Apă și Sanitație, Managementul Deșeurilor și Eficiența 

Energetică a clădirilor publice. Pentru fiece domeniu a fost 

creat un grup de lucru care, împreună cu specialiștii ADR 

Nord și experți naționali și internaționali, vor participa la 

procesul de elaborare a planurilor sectoriale integrate. Acest 

proces se va finaliza spre sfârșitul anului 2015. 

Atelierul de lucru în domeniul planificării regionale în 

sectorul AAC a avut loc cu sprijinul proiectul 

„Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, aria de 

intervenție 2, „Planificarea și Programarea Regională”, prin 

care se acordă suport MDRC și ADR-urilor în demararea 

procesului de planificare regională în sectorul AAC, prin 

implementarea principiului participativ. Acest proces se 

axează pe antrenarea reprezentaților grupului de lucru, 

precum și a altor actori interesați în luarea deciziilor asupra 

nivelului de servicii dorit, în ateliere de lucru specializate. 

Organizate în cele 3 regiuni de dezvoltare ale Republicii 

Moldova, atelierele vor contribui la dezvoltarea capacităților 

de planificare sectorială la nivel regional și local. 

Al 3-lea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul 

alimentarea cu apă și canalizare  
Bălți, 17 iulie 2013. A avut loc cel de-al treilea atelier de lucru cu genericul „Planificarea regională în sectorul 

alimentarea cu apă și canalizare (AAC) în regiunile din Republica Moldova”.  



C 
ursul de instruire a fost formulat astfel încât să corespundă nevoilor MDRC şi ADR-urilor, care gestionează atât 

fonduri naționale, cât şi cele oferite de partenerii de dezvoltare. Or suportul proiectului GIZ este acordat prin 

intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, ceea ce înseamnă că acestea sunt responsabile de asigurarea unui 

proces transparent de achiziții publice, conform standardelor naționale. 

Participanții la training sunt îndrumați de consultanți naționali şi internaționali, care au abordat subiecte precum: principii 

generale ale achizițiilor publice, riscurile corupției, crearea grupurilor de lucru, comunicarea cu sectorul de afaceri, inclusiv 

companiile străine, normele şi procedurile de achiziții publice. 

Cursul de instruire a mizat pe studii de caz utile, din practica curentă, dar şi pe experiența statelor din Uniunea Europeană. 

„Aplicarea corectă a legislației este obligatorie, iar cunoaşterea slabă a acesteia poate duce la utilizarea ineficientă a finanțelor 

publice. Iată de ce instruirea este binevenită. Sunt foarte utile recomandările pe care le-am primit de la experții naționali şi 

internaționali pentru a identifica şi evita riscurile, pentru a optimiza activitatea grupurilor de lucru şi pentru a creşte calitatea 

documentelor de licitație”, susține Șeful Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regional de la MDRC, Sergiu Cecan. 

La rândul său, specialistul în achiziții publice de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Denis Gudumac, afirmă: 

„Seminarul reflectă foarte multe aspecte relevante, unul din ele fiind cel care se referă la corupție, element care se trece de 

obicei cu vederea. De asemenea, au fost reamintite unele principii care se mai uită, fiind ignorate de cei care ar trebui să aibă 

grijă de respectarea lor, asta chiar dacă ele sunt prevăzute expres de legislația în vigoare”. 

A 
nual, o Agenție de Dezvoltare Regională gestionează aproximativ 40 de proceduri de achiziții publice, de la anunțarea 

licitației la recepția finală. Achizițiile au loc atât din banii publici, prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare 

Regională, cât şi din surse externe, cum ar fi cele alocate de Guvernul Germaniei. 

Prin susținerea unor astfel de cursuri avansate de instruire, proiectul GIZ îşi propune să contribuie la creşterea capacităților 

partenerilor săi de a coordona şi de a monitoriza procesul de dezvoltare regională. 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 

(BMZ), Agenția Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României. 

16 reprezentanți ai instituțiilor de dezvoltare regională își perfecționează 

cunoștințele în domeniul achizițiilor publice  
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16 reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), precum și Agențiilor de Dezvoltare 

Regională (ADR) Nord, Centru și Sud, participă în perioada 31 iulie - 1 august 2013 la un curs de instruire intitulat 

„Complexitatea procesului de achiziții publice”. Trainingul are loc în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor 

publice locale", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).  

www.adrnord.md 
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Î 
n acest sens, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, le-a vorbit masteranzilor despre rolul agențiilor de dezvoltare 

regională în Republica Moldova, despre managementul dezvoltării regionale, precum şi despre activitățile 

desfăşurate de ADR Nord începând cu anul 2010. 

Inițiativa de consolidare a capacităților educaționale în domeniul planificării regionale sectoriale a masteranzilor 

AAP şi vizita de studiu a acestora în Regiunea de Dezvoltare Nord este sprijinită, organizațional şi financiar, de 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

În a doua jumătate a zilei, masteranzii AAP au efectuat o vizită în teren la proiectul-pilot „Asigurarea cu servicii de 

apă şi canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, raionul Râşcani". Vineri, 12 iulie, 

masteranzii au efectuat încă o vizită similară, în cadrul proiectului „Iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche, 

raionul Soroca”. 

DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Bălți, 11 iulie 2013. Un grup de masteranzi și profesori de la Academia de Administrare Publică (AAP) de pe lângă 

Președintele Republicii Moldova au efectuat o vizită de studiu la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) 

pentru a se documenta și a înțelege mai bine managementul regional și activitățile desfășurate de ADR Nord.  

www.adrnord.md 

Masteranzi de la Academia de Administrare Publică, în vizită de 

studiu la ADR Nord  



Vizite de documentare în 

cadrul proiector de dezvoltare 

regională în Regiunea Nord 
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22 iulie 2013. Ofițerul de presă din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ecaterina Staci-

Grigorean, a efectuat o vizită de documentare la proiectele implementate în Regiunea de Dezvoltare Nord. Împreună cu 

specialiști din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, reprezentanta MDRC a vizitat localitățile unde au fost 

implementate / se implementează următoarele proiecte de dezvoltare regională: 

 „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț” 

 „Reparația sectorului de drum local L-37 «Lipcani-Balasineşti-Corjeuți-Târnova»” 

 „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de 

ocupare a tineretului din regiune” 

 „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord” 

 „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer şi a drumului de acces la parcul dendrologic din satul 

Țaul, raionul Donduşeni” 

www.adrnord.md 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în fotografii 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1378
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1566
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1478
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1478
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1427
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1762
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1762


Vizite de documentare în 

cadrul proiector de dezvoltare 

regională în Regiunea Nord 
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24 iulie 2013. Cu ocazia celei de-a doua vizite de documentare pe care ofițerul de presă de la MDRC a efectuat-o în 

Regiunea de Dezvoltare Nord, au fost vizitate localitățile unde au fost implementate următoarele proiecte de dezvoltare 

regională: 

 „Intersecții culturale” 

 „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 

localități)...” 

 „Conectarea Zonei Economice Libere «Bălți» la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” 

În timpul vizitelor de documentare, au fost fotografiate / filmate obiectele la care au fost sau sunt efectuate lucrări. Informațiile 

colectate vor fi utilizate la elaborarea materialelor despre activitatea ADR Nord / MDRC. Recent, astfel de vizite au fost 

organizate şi în celelalte regiuni de dezvoltare din Republica Moldova. 
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Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în fotografii 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1424
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1448
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1448
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1437


Agenția de Dezvoltare Regională Nord  

MD-3100, mun. Bă lţ i, Piăţ ă Văsile Alecsăndri, 8A  

Telefon: +373 231 29779  

Fax: + 373 231 61980  

E-mail: comunicare@adrnord.md 

Site: www.adrnord.md 

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

autonomie financiară, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și 

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

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

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Cooperare pentru dezvoltare 

Scopul ADR Nord esţe de ă 

conţribui lă dezvolţăreă 

durăbilă  s i echiţăbilă  ă î nţregii 

regiuni, urmă rind reducereă 

decălăjelor de dezvolţăre ă 

diferiţor zone din regiune î n 

făvoăreă locuiţorilor ei. 

Misiunea ADR Nord esţe de ă 

mobiliză eforţurile spre ăsi-gurăreă 

dezvolţă rii socio-economice durăbile ă 

Regiunii Nord î n băză normelor s i 

sţăndărdelor europene penţru 

ăsigurăr eă unui ţrăi decenţ 

ceţă ţ enilor. 

Prioritățile ADR Nord sunţ: 

1. Reăbiliţăreă infrăsţrucţurii fizice; 

2. Susţ inereă dezvolţă rii secţo-rului 
privăţ s i ă pieţ ei forţ ei de muncă ; 

3. Î mbună ţă ţ ireă făcţorilor de 
mediu s i ă ăţrăcţiviţă ţ ii ţurisţice. 

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

- Vizitați pagina ADR Nord din 

Facebook! Și aici, ADR Nord 

vorbește cu Dvs. 

- Vă așteptăm în grupul 

„Dezvoltare regională” din 

ADR NORD 
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„Țara Bâtlanilor” este o colonie unică, de peste 1000 de 

exemplare de păsări de baltă, care cuibăresc pe stejari.  
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