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Regiunea Regiunea de Dezvoltare Nord 
 

Programul 4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

Titlul 

proiectului 

Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare 

Nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut” 

Aplicantul Primăria municipiului Bălți Tel. 0231 23181 

Email: primaria@beltsy.md 

Parteneri - Consiliul raional Glodeni, 

- Consiliul raional Râșcani,  

- Consiliul raional Sângerei, 

- Consiliul raional Fălești. 

Localizarea Regiunea de Dezvoltare Nord, mun. Bălți, raioanele Fălești, Glodeni, Râșcani, 

Sângerei 

Obiectivele 

proiectului 

Obiectivul general: 

Sporirea atractivității investiționale a RDN prin dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălţi. 

Obiective specifice: 

O.S.1: Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a 

Parcului Industrial „Răut”.  

O.S.2: Crearea Centrului de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din 

Microregiunea Bălți ca un Nod Regional important de atragere a investițiilor și 

dezvoltării sectorului industrial. Prin crearea Centrului respectiv va fi asigurat 

procesul de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei 

a reprezentanților din structurile de profil din Microregiunea Bălți 

Beneficiarii 

proiectului 

- Parcul Industrial ”Răut”; Rezidenții existenți ai Parcul Industrial ”Răut”; 

circa 1000 de angajaţii  ai rezidenţilor (S.A. RĂUT, S.A. RIF – 

ACVAAPARAT ÎCŞ, S.A. LOT) şi familiile acestora 

- Rezidenții potențiali ai Parcurilor Industriale din RDN 

- Ministerul Economiei al R.M.;  

- 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord;  Antreprenori; 

Potențialii investitori. 

- 100 de reprezentanţi ai administraţiilor publice locale de nivelul II şi 100 

de reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate din Regiunea de Nord prin 

familiarizare cu rezultatele proiectului;  

- Circa 150 mii de locuitori ai mun. Bălţi – prin dezvoltarea industriei şi prin 

urmare apariţia noilor locuri de muncă şi posibilitatea de dezvoltare a 

sectorului de prestare a serviciilor în municipiu (alimentarea, transport etc.) 

și aproximativ 600 000 de locuitori din cele  raioane vecine prin 

oportunitatea de a diminua nivelul şomajului în urma creării locurilor noi 

de muncă în PI ”Răut”,  

- agenţii economici, care vor fi selectaţi in urma achiziţiilor publice pentru 

lucrări, întreprinderile municipale de profil ca viitorii gestionari ai 

reţelelor.  

Indicatorii de Produs 1 

mailto:primaria@beltsy.md


produs - 1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Bălti  2016-2019 actualizata cu 

politica dezvoltării regionale in domeniul creșterii economiei sustenabile in 

Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).  

- 4 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor–partenere de proiect 

actualizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul creșterii economiei 

sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -4). 

Produs 2 

- 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; 

ținta 2020 -1).  

- 1 Acord de parteneriat  între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele –

partenere de proiect semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). 

Produs 3 

- 1 Centrul de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea 

Bălți (raioanele Fălești, Glodeni, Râșcani, Sângerei) cu săli de expoziții, 

traininguri si conferințe creat (suprafața totală de 1200 m
2
) cu edificiu 

reabilitat, dotat cu mobilierul si echipamentul necesar (Valoarea inițială 

2016 – 0; ținta 2020 -1) 

- 1 Sistemul Energetic al PI „Răut” modernizat (9,5km, lungimea rețelelor 

electrice exterioare și 10,5 km, lungimea rețelelor electrice 

interioare)(Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) 

Produs 4 

- 1 Regulament de funcționare a CEPI, aprobat de parteneri și beneficiar 

(Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); 

- 1 Structură de management a CEPI instituită prin regulamentul de 

funcționare (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); 

-   1 Studiul privind necesitățile de dezvoltare a capacitaților prestatorului de 

servicii  - CEPI - elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); 

- 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacitaților prestatorului de 

servicii  -  CEPI  elaborat și aprobat de structura de management (Valoarea 

inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).  

- 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru CEPI organizat 

(Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). 

Produs 5 

- 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 

2016 – 0; ținta 2020 -1). 

- 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 

0; ținta 2020 -1); 

- 1 conferință specializată de lansare a CEPI si promovare a serviciilor 

acestuia (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). 

- 5 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu CEPI si partenere de proiect 

(Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 5). 

Indicatorii de 

rezultat 

Rezultat 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primăria mun. 

Bălti si Consiliile raionale partenere constituie baza pentru îmbunătățirea 

serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării 



industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 

(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 strategii locale armonizate cu politica 

dezvoltării regionale in domeniul turismului). 

Rezultat 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii 

proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă. 

 (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare elaborat/semnat). 

Rezultat 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare 

si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord 

este  îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Răut” este modernizat. 

 (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 CEPI creat, 1 Sistemul Energetic al PI 

„Răut” este modernizat). 

Rezultat 4: APL-urile din mun. Bălti si raioanele partenere cit şi prestatorii de 

servicii (CEPI, PI „Răut”, IM „Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze în 

mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul 

energetic modernizat. 

 (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 structura de management creata). 

Rezultat 5: APL-urile și cetățenii din mun. Bălti si raioanele partenere se 

implică activ în îmbunătățirea serviciului de informare, consultare si instruire 

în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 

(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 contracte de prestare a serviciilor cu 

CEPI din Regiunea de Dezvoltare Nord semnate). 

Activitățile 

principale 

Activitatea 1 

 Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei  de Dezvoltare Durabila a mun. Bălti  

2016-2019 cu politica dezvoltării regionale in domeniul creșterii economiei 

sustenabile in RDN. 

Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a raioanelor –

partenere de proiect cu politica dezvoltării regionale in domeniul creșterii 

economiei sustenabile in RDN. 

Activitatea 2  

Activitatea 2.1.1 Lansarea activităților proiectului  

Activitate 2.2.1  Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat  între 

Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele – partenere de proiect . 

Activitatea 3  

Activitate 3.1.1 Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului  

Activitate 3.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru 

achiziţia lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si 

echipamentul necesar a CEPI. 

Activitate 3.1.3 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de reabilitare a 

edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI in 

conformitate cu legislația in vigoare. 

Activitate 3.1.4 Elaborarea  planului de realizare a lucrărilor de reabilitare a 

edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI   



Activitate 3.1.5  Realizarea lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu 

mobilierul si echipamentul necesar a CEPI . 

Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de reabilitare a edificiului si dotare 

cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI , conform planului de 

implementare a lucrărilor. 

Activitate 3.1.7 Recepția la terminarea lucrărilor. 

Activitate 3.1.8 Recepția finala a lucrărilor 

Activitate 3.1.9 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. 

Activitate 3.2.1 Elaborarea caietului  de sarcini pentru contractarea 

responsabilului tehnic pentru  monitorizarea lucrărilor de modernizare a 

Sistemului energetic al PI „Răut” 

Activitate 3.2.2 Organizarea achiziţiilor publice pentru responsabilul tehnic 

pentru monitorizarea a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI 

„Răut”. 

Activitate 3.2.3 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru 

achiziţia lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Răut” 

Activitate 3.2.4 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de modernizare a 

Sistemului energetic al PI „Răut” în conformitate cu legislaţia în vigoare 

Activitate 3.2.5 Elaborarea  planului de realizare a lucrărilor de modernizare a 

Sistemului energetic al PI „Răut” 

Activitate 3.2.6 Realizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al 

PI „Răut”. 

Activitate 3.2.7 Monitorizarea de modernizare a Sistemului energetic al PI 

„Răut”  conform planului de implementare a proiectului. 

Activitate 3.2.8 Recepția la terminarea lucrărilor. 

Activitate 3.2.9 Recepția finala a lucrărilor 

Activitate 3.2.10 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. 

Activitatea 4   

Activitate 4.1.1    Crearea și dezvoltarea structurii de management a CEPI 

instituită în baza Regulamentului de funcționare aprobat 

Activitate 4.1.2   Elaborarea studiul privind necesitățile de dezvoltare a 

capacitaților prestatorului de servicii  - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare 

Nord 

Activitate 4.1.3 Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea 

capacitaților prestatorului de servicii  - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare 

Nord 

Activitate 4.1.4 Organizarea cursului de instruire conform Programului de 

instruire privind dezvoltarea capacitaților prestatorului de servicii  - (CEPI) din 

Regiunea de Dezvoltare Nord 

Activitatea 5  

Activitate 5.1.1  Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de 

producerea a materialelor informative şi de conştientizare despre proiect și 

rezultatele lui 

Activitate 5.1.2 Organizarea achiziţiilor publice privind serviciile de 



producerea a materialelor informative şi de conştientizare în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 

Activitate 5.1.3  Elaborarea si diseminarea in cadrul CEPI setului de materiale 

de promovare a potențialului si infrastructurii industriale a partenerilor de 

proiect.                 

Activitate 5.2.1   Organizarea campaniei de informare privind potențialul 

industrial al regiunii cit si despre rezultatele proiectului. 

Activitate 5.3.1  Organizarea conferinței specializate de lansare a (CEPI) din 

Regiunea de Dezvoltare Nord.            

Activitate 5.4.1  Pregătirea si semnarea Contractelor de prestare a serviciilor 

ale partenerilor de proiect cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.  

Durata 

proiectului 

24 luni 

Suma 

proiectului, 

conform Cererii 

de Finanțare 

Total FNDR Contribuție proprie 

43945350,00 lei 20000000,00 lei 23945350,00 lei 

Contractarea în 

cadrul 

proiectului 

Antreprenor General 

(Construcția rețelelor 

electrice exterioare). 

Responsabil Tehnic 

Contractul nu a fost 

încheiat. 
SRL Mavlalux Electric 

Ordin privind 

Începerea 

lucrărilor 

Ordin nu este emis. 

 

 

 


