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1.Despre Regiunea de 

Dezvoltare Nord 

Regiunea  de Dezvoltare Nord este 

situată în partea de nord a Republicii 

Moldova și are o suprafaţă de circa 10.014 

km2 (1 001 394 ha), ceea ce reprezintă  

29,6% din suprafaţa totală a Republicii 

Moldova. 

Localităţi componente: În RDN intră 

municipiul Bălţi şi 11 raioane :Briceni, Edineţi, Donduşeni, Drochia, Făleşti, Floreşti, 

Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Sângerei, Soroca. 

Prioritățile regiunii: 

 Aşezare geografică favorabilă pentru cooperare transfrontalieră; 

 Atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor;  

 11 puncte de control vamal internaţionale cu Ucraina (auto şi feroviare) şi România 
(auto); 

  condiţii agro - climaterice favorabile pentru dezvoltarea agriculturii; 
 potenţial industrial  nedezvoltat; 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 



 infrastructura de transport diversificată şi ramificată (reţea densă de drumuri, căi 
ferate, 2 aeroporturi); 

  resurse acvatice pentru irigare; 
  resurse naturale pentru turism (arii protejate, acvatice, balneo - turistice); 

  instituții universitare şi de formare 
profesională. 
 Regiunea dispune de un potenţial industrial 

relativ dezvoltat; 
 În regiune este amplasat toată industria 

zahărului din ţară; 
 Există resurse de minerale solide care sunt 

folosite ca materiale de construcţie;  
 Regiunea dispune de importante surse de ape 

minerale ( peștera Emil Racoviţă, ce-a mai mare 
cantitate de apă potabilă din Europa ) 

Regiunea este cunoscută investitorilor străini  prin prezenţa companiilor străine în ramurile 
tradiţionale – sector bancar şi distribuţia petrolului, dar şi în producţia materialelor de con-
strucţie (Knauf), sectorul alimentar (Sudzuker, Metro, Furshet), construcţia de 
maşini(Draexlmair) etc. 

Regiunea Nord are o populaţie de 1.013,7 mii de persoane. Numărul populaţiei economic 
active constituie aproximativ 62% (631 160) din numărul total al populaţiei. Existenţa mai 
multor instituţii de învăţământ superior şi mediu în regiune permite pregătirea specialiştilor 
în diverse domenii. 
 
 

2. ADR Nord la Forumul Regional de Investiții Nord-Est, România  

O delegație compusă din Directorii ADR-urilor Nord, Centru și Sud au participat la 
Forumul Regional de Investitii Nord-Est, ediţia a VII-a, Iași. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



În cadrul  acestui eveniment , Dl Ion BODRUG, director ADR Nord a avut şi o 
întîlnire cu managerul general al Parcului ştiinţific tehnologic "TehnoPolis", Iaşi, Ioan-
Tonel Cazacu, unde în cadrul discuţiilor a primit asigurări de o vizită în Republica Moldova 
unde va putea vedea oportunitatea lărgirii activităţii sale. 

Forumul de Investiţii a fost organizat de ADR Nord-Est, în parteneriat cu autoritățile 
publice locale din județul Iași și alte organizații relevante din mediul academic și de 
afaceri, care a avut loc pe 4-5 noiembrie 2010, la Iași 

La forumul de Investiţii au avut loc manifestări regionale dedicate promovării Regiunii 
Nord-Est ca mediu favorabil pentru investiţii, inovare şi dezvoltare economică sustenabilă. 
Forumul sa desfăşurat pe o  durată de doua zile consecutive, conţinînd următoarele 
manifestări:  

1. Managementul urban integrat înseamnă o strategie unică care să conducă la servicii 
publice moderne, condiţii de viaţă mai bune pentru cetăţeni şi o zonă atractivă pentru 
investitori şi turişti; aceasta implica o buna accesibilitate, relaţii de colaborare interne şi 
internaţionale de calitate. 

2. Schimbarea oraşelor este un obiectiv comun atît pentru sectorul public cît şi pentru cel 
privat. Cum este distribuită şi asumată aceasta reponsabilitate? Este folosită resursa umana 
astfel încît oraşele să devină adevărate reţele de inteligenţă regională? 

3. Urbanizarea implică multiple provocări: dezvoltarea înseamnă printre altele şi poluare, 
cum este protejat patrimoniul cultural şi istoric? Care sunt soluţiile alternative pentru 
viitorul oraşelor? 

4. Teritoriul este valorizat atunci cînd există cooperare între promotorii de dezvoltare. Cît 
de reale sunt reţelele de cooperare din regiune? Exista exemple de bună practică privind 
inovarea tehnologică - să le cunoaştem! 

5.  Dezvoltarea înseamna sustenabilitate. Tot mai mult însa fenomenele globale (încălzirea, 
criza economică, criza socială) ne îndeamnă să analizam şi principiul eco-eficienţei ca 
adevărata şansă pentru o dezvoltare durabila. Europa vine cu exemple şi soluţii din 
domeniul guvernanţei, construcţiilor, producţiei şi proiectării de tehnologii şi produse 
verzi. Care sunt perspectivele reale pentru preluarea unor astfel de modele în regiune ? 

6. Anul 2010 a fost declarat Anul European împotriva sărăciei şi excluziunii sociale. Care au 
fost obiectivele propuse de Comunitatea Europeană? Au fost ele atinse? Care este punctul 



de vedere al mass mediei regionale? 

7. Oportunităţile de cooperare interregionale sunt bine venite şi alături de exemple de 
proiecte implementate pîna în prezent din fonduri publice în Regiunea Nord-Est 
(Programul Operaţional Regional, Programele PHARE Coeziune Economica şi Socială şi 
Programele PHARE de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Moldova şi 
România-Ucraina). 

Un subiect important de discutie pentru noi a fost Cooperarea bilaterala dintre Romania și 
Republica Moldova a cărui concluzie a fost în mod cert că Regiunea Nord-Est trebuie să 
fie o piață regională și nu una locala pentru o fructificare cu success în infrastructura și 
în servicii sursele de finanțare europene dedicate.  

3. Forumul Regional „Parteneriat pentru Dezvoltare Regională 
Durabilă”  

  
În mun. Chişinău s-a desfăşurat 

Forumul Regional „Parteneriat pentru 
Dezvoltare Regională Durabilă”  în cadrul 
căruia s-au discutat realizările în domeniul 
dezvoltării regionale pentru anul 2010. 

Evenimentul a fost finanţat de 
Agenţia SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) şi a întrunit 
reprezentanţi ai MCDR, ADR Centru, 
Asociaţia Obştească „Agenţia de 

Dezvoltare Rurală - Centru”.  
Dl Veaceslav Guţuţui viceministrul construcţiilor şi dezvoltării regionale a 

menţionat că pe parcursul anului 2010 MCDR a stabilit relaţii de colaborare cu ministerele 
similare şi organizaţiile non-guvernamentale  din mai multe state, cu ambasadele 
României, Poloniei, Estoniei, Cehiei, Germaniei, Ucrainei în Republica Moldova. De 
asemenea, viceministrul a amintit care sunt partenerii de dezvoltare şi anume faptul că 
MCDR beneficiază de asistenţa tehnică a Proiectului DFID/SIDA „Moldova: cooperare în 
dezvoltare regională” (2008-2011), Proiectului GTZ „Modernizarea serviciilor publice locale 
în RM” şi a Proiectului „Guvernarea deşeurilor – IEVP Est”. 

În cadrul forumului s-a discutat şi despre lansarea apelului de propuneri de proiecte 
de către MCDR, despre colaborarea cu partenerii de dezvoltare, despre mecanismele de 
finanţare a proiectelor cu sprijinul partenerilor, precum şi s-au amintit lecţiile învăţate  în 
urma experienţei acumulate. 

Dna Valentina Pleşca directorul Direcţiei generale dezvoltare regională a MCDR a 
comunicat celor prezenţi succesele înregistrate de minister la acest capitol, vorbind despre 
 ajustarea cadrului normativ şi legislativ existent la necesităţile curente, constituirea celor 6 
regiuni de dezvoltare din ţară, precum şi consolidarea capacităţilor operaţionale ale ADR 
Nord, ADR Centru şi Sud, aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare în aceste regiuni. 
De asemenea, dna Valentina Pleşca a menţionat aprobarea Documentului Unic de 
Program, document ce include 56 de proiecte prioritare pentru implementare pînă în anul 
2012, suma totală a proiectelor incluse fiind estimată la circa 1 130 mln lei. 
           La final cei prezenţi au decis să dezvolte, în continuare, un parteneriat durabil la 



nivel regional, naţional şi transfrontalier, precum şi revizuirea cadrului legal şi regulatoriu 
(legi, strategii, regulamente). 
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4. ADR Nord a semnat un acord de colaborare cu ZEL „Bălți” 

La 11 noiembrie 2010 a fost semnat 
un Acord de colaborare pentru 
inițierea şi implementarea acțiunilor 
comune în domeniul dezvoltării 
economice regionale între Agenţia de 
Dezvoltare Regională Nord și Zona 
Economică Liberă (ZEL) "Bălți". 

Semnarea acordului de colaborare 
cu ZEL "Bălți" va duce la asigurarea 
unei dezvoltări social-economice 
echilibrate în raport cu alte regiuni ale 
țării, reducerea dezechilibrului 

nivelului de dezvoltare social-economică în interiorul regiunii, consolidarea oportunităților 
financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunii Nord. 

Acest acord are menirea de a consolida un parteneriat eficient în vederea inițierii și 
implementării ulterioare a acțiunilor comune orientate spre dezvoltarea economiei în 
Regiunea de Dezvoltare Nord.  

În finalul întrunirii directorul ADR Nord dl Ion BODRUG și Administratorul Principal 
al ZEL "Bălți" dl Marin CIOBANU au reconfirmat disponibilitatea de a elabora în baza 
acordului semnat un plan comun de acțiuni ce țin de un schimb informațional reciproc, 
identificarea oportunităților de regionalizare a activităților economice din ZEL și 
menținerea unui dialog eficient între ambii parteneri.  

5. Un memorandum de colaborare între ADR Nord și ADR din Lituania 

 Agenția de Dezvoltare Regională Nord, în urma vizitei de studiu în Republica 
Lituania la 12 mai 2010, care a fost un prim pas de comun acord pentru o colaborare pe 
viitor,  a semnat un Memorandum de Colaborare cu Agenție de Dezvoltare Regională din 
Republica Lituania în luna noiembrie 2010. 



   Directorul ADR Nord, Ion BODRUG, a menționat că această colaborare va duce la 
stabilirea unei relații durabile și dezvoltarea unei cooperări bilaterale în aria regiunii de 
dezvoltare. 

   Semnarea memorandumului are drept scop promovarea și sprijinirea dezvoltării relațiilor 
și consolidarea cooperării între regiunea Moldovei și a Lituaniei. Cooperarea va include 
schimbul de experiența în aria regiunii de dezvoltare în scopul dezvoltării capacitaților 
tehnice pentru dezvoltarea și managementul proiectelor care urmează să fie finanțate prin 
instrumentele structurale, prin mijloace de implementare a programelor de training-uri la 
nivel local și regional, obținerea și utilizarea fondurilor în cadrul programelor de sprijin a 
Uniunii Europene și schimb de experiență cu privire la principalele proiecte implementate 
în aria regiunii de dezvoltare. 

   

6. ADR Nord participă la Conferința de lansare a Programului “PARE 1+1” 

Reprezentanții ADR Nord, Dl Ion BODRUG- directorul agenției și Dl Constantin 
BÂNDIU- specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor, participă 
astăzi, 22 noiembrie la ora 14:00, la Conferința de lansare a Programului - pilot de Atragere 
a Remitențelor în Economie "PARE 1+1" pentru anii 2010-2012. 

    Obiectivul acestui eveniment este de a familiariza publicul larg cu prevederile și 
condițiile de participare în cadrul Programului "PARE 1+1". Scopul programului este de a 
reorienta remitențele de la consum spre investirea în dezvoltarea businessului, îndeosebi în 
localităţile rurale, crearea noilor întreprinderi. 

Programul prevede că pentru fiecare leu investit de cetăţenii Moldovei vor primi 1 leu din 
partea Guvernului. 

    În cadrul evenimentului Dl Ion BODRUG s-a întîlnit cu directorul general al 
Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM),d-na  Iulia IABANJI unde au 
convenit că în cel mai scurt timp vor semna un Acord de colaborare în scopul susţinerii şi 
dezvoltării sectorului IMM din R. Moldova. 

Parteneriatul va avea drept obiectiv general stabilirea unei colaborări continue şi eficiente 
între instituţii, în vederea dezvoltării mediului de afaceri din regiunea de nord a țării. 

     Către finalul conferinței, Dl Ion BODRUG a menționat pentru postul de televiziune 
Moldova 1 că acest program este unul foarte important , care va impulsiona dezvoltarea 
regională în cadrul susținerii bussinesului mic și mijlociu, și v-om plasa temele 
programului pe site-ul adrnord.md. 

7. „Asistenţa UE în domeniul dezvoltării regionale”- seminar informativ 

            Dl Veaceslav Guţuţui, viceministrul construcţiilor şi dezvoltării regionale s-a 

întîlnit, recent, cu dl Bogumil Luft, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii   Polone în ţara noastră, precum şi cu o delegaţie a Uniunii Europene pentru a 
discuta în cadrul unui seminar despre „Asistenţa UE în domeniul dezvoltării regionale. 



Unele aspecte privind experienţa Poloniei în domeniul dezvoltării regionale. Parteneriatul 
privat.”  

Evenimentul a fost organizat la iniţiativa MCDR de comun acord cu Ambasada 
Poloniei la Chişinău, constituind un precedent al Memorandumului interministerial 
semnat la începutul anului 2010 în domeniul cooperării regionale care a întrunit 
reprezentanţii instituţiilor implicate în domeniul dezvoltării regionale. 

„Dezvoltarea regională este un domeniu nou pentru ţara noastră, dar în 2010 am 
reuşit să realizăm paşi concreţi în acest sens, atît la nivel local cît şi la compartimentul 
dezvoltării parteneriatului” a menţionat viceministrul Veaceslav Guţuţui. De asemenea, 
dlui a comunicat care este politica dezvoltării regionale a Republicii Moldova în contextul 
integrării europene, importanţa intensificării cooperării Republicii Moldova în domeniul 
dezvoltării regionale cu Polonia, specificînd acţiunile organizate şi desfăşurate, în anul 
2010, în comun cu reprezentanţii polonezi din domeniul dezvoltării regionale, conform 
planului de acţiuni în cadrul Memorandumului interministerial.  

Dl Bogumil Luft, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii  Polone 
în Republica Moldova a menţionat în mesajul de salut că partea poloneză doreşte să 
transmită experienţa ţării în anumite sectoare din domeniul dezvoltării regionale. De 
asemenea, dl ambasador a mai comunicat că dezvoltarea regională este importantă din 
motivul că la nivel local şi regional are loc realizarea unor proiecte ce permit dezvoltarea 
întregii societăţi. Or, dlui consideră că responsabilitatea pentru binele comun la nivel local 
şi regional este o condiţie a dezvoltării corecte şi echilibrate a fiecărui stat. 

Totodată, participanţii la seminar au cunoscut practicile politicii locativ-comunale 
în Polonia,   precum şi tendinţele Poloniei vi-a-vis de dezvoltarea regională a Moldovei în 
anul 2011, priorităţile parteneriatului privat. 
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Activități ADR Nord – Decembrie 2010.  

 

1. Organizarea atelierului de lucru „Facilitarea accesului la resursele financiare, sporirea 

atractivităţii investiţionale, pentru Dezvoltarea Economică a Regiunii de Nord.” 
2. Organizarea lansării a 2 proiecte de dezvoltare regional; 
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