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AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

cu privire la procesul de elaborare a PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri în RDN 

 

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Vă informează că în scopul 

implementării politicii dezvoltării regionale în RDN, precum și Ordinului Ministrului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor nr.32. din 22.02.2016,  în data de 13 aprilie 2016,  în m. Bălți s-a desfășurat 

prima ședință a Grupului de lucru regional sectorial (GLRS), pentru elaborarea Programului Regional 

Sectoriale (PRS) în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri în RDN.    

Obiectivele şedinţei GLRS: 

 Familiarizarea membrilor GL regional privind potențialul economic al RDN. 

 Familiarizarea cu practicile de succes partenerilor de dezvoltare din Letonia în sectorul 

dezvoltării economiei în regiuni. 

 Stabilirea obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii de afaceri în RDN. 

 Identificarea ideilor de proiecte posibile pentru Concursul propunerilor de proiecte în 

sectorul economie din sursele FNDR. 

Ședința a demarat conform agendei, cu prezentarea Planului de acțiuni de elaborare a PRS în 

domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri, Cadrului normativ și strategic al sectorului economie din 

Republica Moldova, precum și potențialului economic al RDN. În cadrul ședinței participanții au avut 

posibilitatea să obțină informații utile cu privire la experiența letonilor în crearea infrastructurii de 

afaceri și susținerea micului business în orașele și regiunile din Letonia.   

Ca rezultat al discuțiilor parvenite la ședință, au fost stabilite obiectivul general: Creștere 

economică sustenabilă în RDN, care este conform obiectivelor SNDR și SDR Nord, precum și 

obiectivele specifice ale programului regional sectorial, după cum urmează: 

1. Crearea și extinderea infrastructurii de afaceri în RDN. 

2. Promovarea potențialului economic și investițional în regiune. 

3. Facilitarea asocierii producătorilor pentru atragerea investițiilor. 

De asemenea, în cadrul ședinței, au fost prezentate condițiile de participare la Concursul 

propunerilor de proiecte din FNDR.  
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Următoarea ședință a grupului de lucru regional sectorial pentru elaborarea PRS în domeniul 

dezvoltării infrastructurii de afaceri s-a preconizat pentru lunile iunie/octombrie.  

Cu părere de rău, reprezentanții Ministerului de economie, care conform înțelegerii 

interministeriale au fost delegați în cadrul GL nu au fost prezenți la această ședință.  

La începutul lunii mai s-a desfășurat o ședință de lucru în cadrul Ministerului de economie, unde 

s-a stabilit segmentul intervenției politicii regionale ș rolul fiecărui actor, acțiunile și pașii de viitor 

pentru elaborarea politicii sectoriale regionale, precum și indicatorii care trebuie atinși de părți. 

 

 

 

 


