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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 
 Obiectivele principale pentru anul 2017 

 

 Asigurarea  accesului la servicii și utilități publice calitative prin 
implementarea proiectelor de infrastructură fizică. 

 Facilitarea creșterii economice sustenabile în regiune prin 
promovarea potenţialului socio-economic al RDN şi atragerea 
investiţiilor în regiune. 

 Îmbunătățirea Guvernanței în RDN. 



Planificarea strategică regională 
 

A fost elaborat și aprobat POR Nord 2017-2020.  
A fost elaborat și aprobat Programul Regional Sectorial 

(PRS) în domeniul dezvoltării atractivității turistice. 
A fost elaborat, consultat public și aprobat Programul 

Regional Sectorial (PRS) în domeniul  infrastructurii de 
sprijin în afaceri. 

S-a stabilit sistemul de monitorizare bazat pe rezultate a 
politicii dezvoltării regionale la nivel național și regional. 

S-au organizat și desfășurat Atelierul de lucru pentru 
elaborarea Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR 
Nord. 

Elaborarea planului de implementare a SDR Nord și a 
activității ADR Nord pentru anul 2018 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 



 
 

 
Pentru perioada anului 2017, Agenția de Dezvoltare Regională Nord a avut în gestiune 16 
proiecte de dezvoltare regională, după cum urmează: 
 13  proiecte finanțate din sursele FNDR, în valoare de 69 500,00 mii lei (11 proiecte 

noi și 2 proiecte cu extindere) 
 1 proiect finanțat din sursele Guvernului Român, în valoare de 3 256,38 mii lei 
 2 proiecte finanțate din sursele Guvernului Cehiei în valoare de circa 11 743,55 mii lei 
 2 proiecte finanțate din sursele AOD Estonia, în valoare de circa 1 224,95 mii lei. 
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Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 
 

Proiecte regionale implementate de APL din RDN în perioada 
anilor 2016-2017 

76% 

24% 

Structura surselor atrase de APL din RDN pe surse 
de finanțare  

Surse naționale, exclusiv FNDR Surse internaționale 
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Proiecte implementate și finisate la nivelul RDN în profil 
teritorial 



Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 

• 3 concepte                           
în valoare de circa  
12 660 135 lei 

• 8 vizite de 
studiu, 35  
participanți 

• 9  concepte 
• 2- PT Dunărea 2020 
• 1- PT Marea  Neagră 
• 2- Guvernul Cehiei                                                           

  
 

• 2 acorduri 
• ODIMM, 

Energie și 
Biomasă Numărul 

de 
acorduri 
încheiate  

Concepte 
de 

proiecte 
aplicate 

 
Concepte 

de proiecte 
aprobate 

spre 
finanțare 

(s. externe) 

 
Numărul 
de vizite 
de studiu 

(2017) 

Cooperarea și atragerea investițiilor în RDN 



Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

167 de comunicate de presă 
publicate 

38 anunțuri / invitații publicate 
accesări unice: 197.860 

accesări repetate: 711.781 

Cca 325 de materiale media 
colectate și partajate în rețelele 

de socializare 

7 canale de comunicare online 
administrate 

Comunicarea și 
transparența 



Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Principalele evenimente regionale 
desfășurate 

16.03.2017  
 

Conferința 
 „Guvernanța regională: principii, modele și instrumente de suport”, 

  
pentru promovarea rezultatelor proiectului pilot de îmbunătățire a planificării 

strategice prin utilizarea Sistemului Informațional Geografic (GIS), implementat în 
RDN, cu suportul Guvernului Cehia 
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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Principalele evenimente regionale 
desfășurate  

27.03.2017  
 

Premieră pentru Republica Moldova!  
Aproximativ 200 de tineri de la nordul republicii participă la „Școala de afaceri AOAM” 

 

 
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2717  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2717


Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Principalele evenimente regionale 
desfășurate 

12.05.2017 

Ziua Europei în RDN 
  

 

 
 

 
 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2760 
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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Principalele evenimente regionale 
desfășurate 

18-19.05.2017 

Atelierul de lucru pentru membrii CRD Nord 
”Fortificarea rolului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord în 

procesele de dezvoltare regională” 

 

 
 

 
 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2782 
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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Principalele evenimente regionale 
desfășurate 

26.05.2017 

Inaugurarea primului  
Centru Apicol din RDN la Cupcini,  
din sursele Guvernului România 

 

 
 

 
 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2791 
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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Principalele evenimente regionale 
desfășurate 

07.06.2017 

Forumul Internațional de Afaceri 
 „Investiții și oportunități de colaborare” din Bălți  

  

 

 
 

 
 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2797 

 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2797


Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Principalele evenimente regionale 
desfășurate 

08.06.2017 

Forumul de afaceri moldo-leton  
   
  

 

 
 

 
 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2798 
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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 Principalele evenimente regionale 
desfășurate 

12.10.2017 

Conferința științifico-practică cu participare internațională 
„Tradiție și inovare în cercetarea științifică”   

  

 

 
 

 
 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2798 
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Portofoliul  
proiectelor de dezvoltare regională 

implementate de ADR Nord  
în anul 2017 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 



Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 
Domenii de intervenție în 2017 

Asigurare cu apă și canalizare 
– 6 proiecte  

Eficiență energetică – 3 
proiecte  

Infrastructura de afaceri – 4 
proiecte  



Pentru perioada anului 2017, ADR Nord a avut în gestiune 13 
proiecte finanțate din sursele FNDR conform Deciziei CNCDR   

nr.3/17din27.03.2017 

 
Costul total al 

proiectelor din RDN 
aprobate spre 

finanțare pentru anul 
2017 

• Estimativ        
292 289 591 

MDL 

Suma valorificată din 
FNDR pentru anul 

2017 

• 69 500 002 
MDL 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 



 

 
 

Proiect: Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a  
locuitorilor satelor Risipeni şi Bocșa și a instituțiilor de  
menire social-culturală (Fălești)” Etapa I 

 
 

Obiectiv general : Dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare 
utilizând tehnologii prietenoase mediului. 

Perioada implementării: 2014 - 2017 

Valoarea totală a proiectului: 11 776, 07 mii lei  

Suma utilizată  în 2014-2016 : 7 848, 42 mii lei 

Valorificat în 2017: 3 927, 64 mii lei  (100%) 

Statutul proiectului: Finalizat 

Rezultate realizate:  
 21, 815 km de apeduct construit (rețele interne); 
 O stație de tratare a apei construită. 







                 Proiect: Centrul Creativ – Inovativ PRO Cariera  
                                             (or. Otaci)  

Obiectivul general al proiectului: Crearea unui Centru Creativ – 
Inovativ  bine amenajat, cu spaţii predestinate instruirii în afaceri non-
agricole şi consiliere profesională a tinerilor. 

Perioada implementării – 2014 - 2017 

Valoarea totală a proiectului: 27 271,68 mii lei 

Suma utilizată  din 2014-2016 : 16 150,5 mii lei 

Valorificat 2017:  11 121, 16 mii lei (100 %) 

Statutul proiectului: Finalizat 

Rezultate realizate:   

 1 Centru construit 



 





           Proiect: Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul   
                                         Prut 2 (r-ul Fălești) 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de soluții locale și 
regionale pe termen mediu și lung pentru asigurarea cu apă potabilă și 
sanitație a populației din raionul Fălești și 5 localități ale raioanelor 
Glodeni si Ungheni, contribuind la dezvoltarea economică, protecția 
mediului, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor în Regiunea de Nord. 
 
Anul implementării: 2017  

Valoarea totală a proiectului: 40 000 mii lei 

Valorificat 2017:   8 500 mii lei (100%) 

Statutul proiectului: În implementare 

Rezultate planificate:   

 18 km de apeduct magistral Prut-Fălești construit. 







     Proiect: Apă pentru viață în Regiunea de   
       Nord: raioanele Florești si Soroca (s. Băhrinești, r-ul Florești) 

Obiectivul general al proiectului: Cetățenii din zece localități ale raioanelor Soroca și 
Florești au acces la serviciul public durabil de alimentare cu apă și sanitație în 
conformitate cu abordarea Servicii Publice Locale Eficiente. 
 
Anul implementării: 2017 

Valoarea totală a proiectului: 66 078, 18 mii lei 

Finanțare din  FNDR - 29 902,99 mii lei 
                        ApaSan - 29 902,99 mii lei 
                        Contribuția locuitorilor - 4,44 mii lei  
                        S.A. Servicii Comunale Florești – 1,42 mii lei 
Valorificat 2017:   8 106,72 mii lei (99 %) 

Statutul proiectului: În implementare                                                                                 
Rezultate planificate:   

- rețele distribuție - 106,5 km, aducțiune - 13,9 km,  

- rezervoare și turnuri de apă – 5,  

- stații de captare/pompare – 4. 







Proiect: Construcția sistemelor de  
alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut,  

r-l Glodeni. Etapa I - com. Cuhnesti și com. Balatina, (r-ul Glodeni) 

 
Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la apă potabilă 
de calitate a locuitorilor din comunele Balatina și Cuhnești ale raionului 
Glodeni. 
Valoarea totală a proiectului: 40 000,0 mii lei 

Alocat 2017:  8 000 mii lei 

Valorificat 2017:  - nu s-a valorificat 

Proiectul este la etapa de semnare a Contractului  cu Operatorul 
Economic.  

Rezultate planificate:   

 9,3 km de apeduct magistral construit; 

 1 stație de tratare construită. 



 



Proiect: Apeduct Bălți-Sângerei, etapa III și  
stația de tratare (r-ul Sângerei) 

Obiectivul general al proiectului: Populaţia din raionul Sângerei cu 
acces la surse de apă potabilă sigură şi de calitate, oportunitate creată 
pentru cea din raionul Teleneşti. 
Anul implementării:  2017 

Valoarea totală a proiectului: 39 387,0 mii lei 

Valorificat 2017:  17 100, 0 mii lei (100 %) 

Rezultate planificate:   

 12,2 km Apeduct magistral Bălţi – Sângerei, etapa III  
 4,9 km branşament spre satul Bilicenii Vechi  
 1 staţie de dezinfectare a apei. 







Proiect: Crearea condițiilor de aprovizionare cu  
apă potabilă a locuitorilor a 15 localități din r-ul Soroca 

 
 
Obiectivul general al proiectului: Acces asigurat la servicii calitative 
de aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca 
 
Anul implementării: 2017 
Valoarea totală a proiectului: 23 530,41 mii lei 

Valorificat 2017:  11 077, 1 mii lei  

Rezultate planificate:   
 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Bălți până în s. 

Parcani construite.  
 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina (au fost construite), s. 

Voloave și s. Parcani (urmează a fi construite).  
 Vor fi construite 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță 

și școală format din rețea de evacuare și hazna. 
 1 stație de epurare la școala din s. Ocolina construită.  







Proiect: Asigurarea eficienței energetice a  
clădirii școlii-internat sportive din s.Grimăncăuți,  

r-ul Briceni 
 

Obiectivul general al proiectului: Crearea condiţiilor optime pentru 
tinerii sportivi în cadrul şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi, r-ul 
Briceni utilizând tehnologiile energo-eficiente. 

Anul implementării: 2017 

Valoarea totală a proiectului: 6 191,55 mii lei 

Valorificat 2017: 3 000,0 mii lei  (100 %) 

Rezultate planificate:   

 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență energetică; 







        Proiect: Renovarea centrului de sănătate  
   Drochia „Anatolie Manziuc” prin eficientizarea energetică (r-ul 

Drochia) 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea accesului la asistenţa 
medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate raional, prin 
eficientizarea energetică a clădirii Centrului de Sănătate Drochia. 

Anul implementării: 2017 

Valoarea totală a proiectului: 12 766,26 mii lei 

Valorificat 2017:  3 419,4 mii lei (100 %) 

Rezultate planificate:   

 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență energetică; 







Proiect: Creșterea indicilor de eficiență  
energetică a   instituției medico-sanitare publice  

”Centrul de Sănătate Edineț” (r-ul Edineț) 

Obiectivul general al proiectului: Crearea condițiilor optime 
pentru prestarea serviciilor medicale de calitate în cadrul instituției 
medico-sanitare publice “Centrul de Sănătate Edineț”, aplicând 
tehnologiile energo-eficiente. 

Anul implementării: 2017 

Valoarea totală a proiectului: 9 692,64 mii lei 

Valorificat 2017:  2 541,8 mii lei 

Rezultate planificate:   

- 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență energetică; 







 Proiect: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  
prin amenajarea pieții regionale en-gros și a spațiilor destinate 

activităților non-agricole în raionul Râșcani 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 
regionale pentru asigurarea comerţului eficient a produselor autohtone 
de legume şi fructe, în condiţii igienice, de calitate şi în folosul 
consumatorilor. 
 
Anul Implementării:  2017 
Valoarea totală a proiectului: 20 000,0 mii lei 

Valorificat 2017:  697, 00 mii lei 

Rezultate planificate:   

 1 piaţă regională en-gros cu suprafaţa de 3,3 ha, construită, 
amenajată  şi conectată la infrastructura de utilităţi publice şi căi de 
acces. 







   Proiect: Crearea în mun. Balti a Centrului de  inovare și  
transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (mun. Bălți) 

Obiectivul general al proiectului: Creşterea competitivităţii 
economice regionale prin promovarea dezvoltării cercetării, inovării şi 
transferului tehnologic în RDN.  

Valoarea totală a proiectului: 11 770, 99 mii lei 

Valorificat 2017:  - 0,00 

Din partea reprezentanților Proiectului de Competitivitate Moldova, 
finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 
(USAID) și Guvernul Suediei, a parvenit propunerea de cofinanțare a 
proiectului. La moment se actualizează documentația tehnică conform 
propunerilor experților în domeniul de inovare și transfer tehnologic. 

Rezultate planificate:   

 1 Centru de inovare și transfer tehnologic creat. 







 Proiect: Facilitarea dezvoltării infrastructurii  
de afaceri în regiunea de dezvoltare nord (RDN) prin consolidarea 

infrastructurii parcului industrial ”RĂUT (mun. Bălți) 

 
 
Obiectivul general al proiectului: Sporirea atractivității investiționale a 
RDN prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial 
„Răut” mun. Bălţi. 
Valoarea totală a proiectului: 20 000,0 mii lei 
Valorificat 2017:  - 0,00 

Proiectul este la etapa de actualizare a documentației tehnice  

Rezultate planificate:   

- 1 Sistem Energetic al PI „Raut”  modernizat  
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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 



 
Atragerea investiţiilor străine în regiune 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 



Proiect: Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă  
a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a  

Republicii Moldova 

Sursa de finanțare: Guvernul României 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea unui sistem de achiziții, 
stocare, procesare, ambalare de produse apicole la nivel regional, valorificarea 
potențialului melifer din regiune prin crearea unui sistem de marketing, precum 
și consolidarea capacităților a 100 apicultori locali privind utilizarea programelor 
de implementare a standardelor internaţionale. 

Perioada implementării – 2017 

Valoarea totală a proiectului: 3 256,38 mii lei 

Rezultate realizate:   

 1 Centru apicol funcțional 

 Utilaj: linie de procesare-ambalare a mierii, recipient de stocare a mierii, 
cîntare specializate, etc. 

 



       Proiect: Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în  
Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei 

Sursa de finanțare: Guvernul Cehiei 

Obiectivul general al proiectului: Sporirea competitivității IMM-urilor din RDN, Moldova. 

Perioada implementării – 2017-2019 

Valoarea totală a proiectului: 555 000 Euro (11 266,50 mii lei) 

Rezultate realizate:   

 1 centru de informare pentru IMM-uri și APL-uri creat; 

 2 sesiuni de informare și 1 conferință de presă privind acordarea granturilor realizate. 

 

 
 



Proiect: Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil  
în RDN, Moldova 

Sursa de finanțare: Guvernul Estoniei 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea calității vieții populației din RDN prin diversificarea 
activităților economice în zonele rurale și stimularea și creșterea formelor de turism rural 

Perioada implementării – 2016-2017 

Valoarea totală a proiectului: 15 190 Euro (308,36 mii lei) 

Rezultate realizate:   

 5 seminare cu participarea a cel putin 100 de antreprenori și APL în domeniul turismului rural 
desfășurate; 

 1 concurs pentru cel mai bun business plan în domeniul turismului rural realizat; 

 1 vizită de studiu în Estonia(cu participarea câștigătorilor concursului) 



Proiect: Împuternicirea femeilor și tinerilor prin creșterea abilităților și  
competențelor lor în domeniul designului de evenimente rurale și  

a serviciilor de ospitalitate 

Sursa de finanțare: Guvernul Estoniei 

Obiectivul general al proiectului: consolidarea capacităților femeilor și tinerilor din zonele 
rurale, prin creșterea abilităților și competențele lor profesionale în domeniul organizării diferitor 
evenimente rurale și oferirea de servicii turistice 

Perioada implementării – 2017-2019 

Valoarea totală a proiectului: 45 152 Euro (916,59 mii lei) 

Rezultate realizate:   

 1 ghid pentru antreprenorii în domeniul turismului rural elaborat 

 



 
Mulțumesc pentru atenție! 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  
Agenția de Dezvoltare Regională Nord 
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