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1. Raionul Ocnița 

Ocniţa este un raion specific 
nordului  ţării şi are o istorie interesantă, 
scurtă, dar care cuprinde  evenimente 
istorice şi sociale de o importanţă 
deosebită. Dacă raionul Ocniţa, creat  la 
11 noiembrie 1940, conform Hotărîrii 
Comisiei Prezidiului Sovietului Suprem al 
Republicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti (RSSM), ca structură 
administrativ-teritorială n-ar fi trecut 

 prin  perioade de transformări, uneori neîndreptăţite,  fiind lipsit de statutul de raion (anii 
1962 – 1975), (1979 – 2003), astăzi ar fi fost o unitate administrativ-teritorială cu o 
infrastructură economică avansată şi un nivel socio-cultural şi turistic înalt, ce ar 
corespunde întocmai standardelor  europene contemporane. 

Între anii 1975 – 1991,   Ocniţa se considera un  raion industrial-agrar, unde 60 la sută 
din volumul global al producţiei îl constituia industria, iar 40  la sută agricultura. Odată cu 
destrămarea  URSS şi proclamarea independenţei  Republicii Moldova în 1991 şi trecerea la 
economia de piaţă, structura şi aspectul de dezvoltare a raionului s-a schimbat radical. 
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Este de menţionat, că natura a înzestrat acest colţ  de pămînt cu oameni harnici, 
înţelepţi, modeşti şi gospodari, mîndri şi inteligenţi. Datorită  înaltei  responsabilităţi a 
primăriilor, a agenţilor economici şi a conducătorilor de instituţii, folosind diverse pîrghii 
 administrative locale, raionale şi centrale, s-a schimbat radical imaginea obiectelor de 
menire socială. 

În  perioada scurtă de revenire la raion Consiliul raional a semnat pentru prima oară 
o serie de acorduri de colaborare şi de stabilire de  relaţii cultural-economice cu unităţile 
administrative: din Romania – judeţele Suceava, Botoşani, raioanele Secureni şi Moghiliov 
Podoliskii din Ucraina, Poviatul Iaroslav – Republica Polonă şi raionul Reciţa din Belorusia 
şi regiunea Hradec Cralove din Republica Cehă. 

Din punct de vedere istoric,  raionul Ocniţa se  distinge prin faptul, că aici s-a 
desfăşurat   luptă cu tătarii a lui Ştefan cel Mare la Dumbrava din  satul Lipnic (Lipniţ) 
(1470), unde voievodul a repurtat o victorie strălucită. Întru comemorarea acestui 
eveniment, cu prilejul marcării a 500 ani de la trecerea în nefiinţă a Marelui domnitor,  în s. 
Lipnic a fost înălţat monumentul „Clopotul Memoriei”. 

Raionul Ocniţa este renumit prin personalităţile marcante, care sînt originare din 
aceste părţi ori au activat pe  aceste locuri pitoreşti. Este vorba de  clasicul literaturii 
moldoveneşti Constantin Stamati, poetul şi cineastul Emil Loteanu, poetul Petru Zadnipru, 
cîntăreţul Teodor Negară, trompetistul Gavril Gronic, scriitorii tineri Mihai Rusu şi Renata 
Verejanu şi mulţi alţii. 

Locurile  legate de  numele personalităţilor marcante,  născute pe meleagurile 
acestea,  au devenit  monumente istorice şi culturale  de mare valoare: muzeele „C. 
Stamati” s. Ocniţa, „Emil Loteanu” s. Clocuşna, „Petru Zadnipru” – s. Sauca, „Olga 
Cobîleanscaia” s. Unguri, monumentul  istoric, dedicat   răscoalei de la Hotin şi primei 
locomotive din or. Ocniţa la nodul feroviar, bustul lui Petru Movilă, şi contesei 
Contacuzino din or. Otaci, „Stîlpul Leahului” în s. Berezovca şi multe altele. 

2. Evaluarea necesităților dezvoltării regionale 

La data de 3 februarie, ADR Nord a fost vizitată de dl Lutz Drewsky, expert în 
dezvoltare urbană și regională din partea GIZ pentru evaluarea necesităților ADR Nord de 
dezvoltare instituțională și dezvoltarea RDN. 

Dl Drewski a fost invitat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii pentru 
Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontaliera în Republica Moldova” care este 

orientat spre îmbunătăţirea capacităţilor 
pentru dezvoltarea regionala şi competenţei 
autorităţilor publice regionale şi locale, 
sectorul privat şi organizaţiilor obşteşti din 
regiunea nord a Moldovei. 

În cadrul unei ședințe de lucru expertul 
a discutat cu fiecare colaborator privind 
resposabilitățile și necesitățile de dezvoltare 
instituțională unde s-au identificat 
necesitățile pe termen scurt și pe termen 
lung. 

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug în cadrul discuțiilor a pus accent pe dezvoltarea 
capacităților atît a personalului din cadrul agenției cît și a Regiunii Nord și a specificat 



necesitatea fortificării capacităților instituționale și aspectului de organizare și planificare a 
activității. 

În urma vizitei de studiu Dl Drewski va pregăti un pachet de documente pentru 
anunțarea tenderului și ulterioara selectare a unei companii internaționale de consultanță 
care va acorda asistență la fortificarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale în R. 
Moldova. 

3. Ion Bodrug, director ADR Nord a actualizat relațiile de 
colaborare cu GIZ pentru anul 2011 

În luna februarie 2011 au fost actualizate relațiile de 
colaborare între Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord (ADR Nord) reprezentată de dl  Ion Bodrug și 
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ) reprezentată de dl Philipp Johannsen prin 

încheierea a două memorandume de  înțelegere pentru inițierea și implementarea 
proiectelor „Dezvoltarea Capacităţii pentru Dezvoltare Regională şi Cooperare 
Transfrontaliera în Republica Moldova" și „Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova". 

Prin memorandumul de înțelegere din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor 
publice locale în Republica Moldova" regiunea de dezvoltare Nord va beneficia de: 

-   Asistenţă în elaborarea studiilor de fezabilitate, îmbunătăţirea cererilor de 
finanţare şi a altor documente relevante necesare dezvoltării regionale; 

-   Finanţare în procesul de implementare a proiectelor selectate; 

-   Asistenţă tehnică în perioada de implementare şi post-implementare a proiectelor; 

Al doilea memorandum are ca bază consolidarea capacităţilor organizaţiilor din 
Moldova în domeniul dezvoltării regionale; Contribuirea la stabilirea de parteneriate şi 
dezvoltarea cooperării la nivel local, regional, naţional, transfrontalier, şi transnaţional; 
Îmbunătăţirea competenţelor organizaţiilor din Moldova în domeniul identificării, 
formulării şi implementării proiectelor regionale precum și promovarea Programelor UE în 
regiunea de nord a Moldovei. 

Astfel scopul proiectului "Dezvoltarea capacităţii pentru dezvoltare regională şi 
cooperare transfrontaliera în Republica Moldova" este orientat spre îmbunătăţirea 
capacităţilor pentru dezvoltarea regionala şi competenţei autorităţilor publice regionale şi 
locale, sectorul privat şi organizaţiilor obşteşti din regiunea nord a Moldovei în pregătirea 
şi realizarea cooperării eficiente între diferitele părţi interesate, cu Guvernul şi cu potenţiali 
parteneri de cooperare în ţările vecine. 

4. Vizita de lucru pentru identificarea soluțiilor de implementare 
eficientă a proiectului din or. Otaci 

La 09 februarie 2011, în or. Otaci, r-ul Ocnița s-a desfăşurat o şedinţă de lucru, cu 
scopul de a identifica soluția optimă pentru amplasărea stației de epurare a apelor 
reziduale din orașul Otaci.Amplasarea geografică a orașului Otaci pe malul rîului Nistru, 
relieful specific crează dificultăți majore pentru construcția stației de epurare. De mai mult 
timp se caută o soluție eficientă din punct de vedere economic, concomitent  respectînd 
actele normative în vigoare privind protecția mediului. Există studiul de fezabilitate privind 



epurarea apelor uzate, elaborat de Urbanproiect, 
dar care propune 5 variante posibile. Primarul 
orașului dl Vasile Traghira a menționat ca din 2008 
pină în prezent s-a discutat această problemă, au 
fost implicate persoane responsabile din 
ministerele de resort, instituții publice, dar nu s-a 
reusit să se ajungă la o înțelegere comună. 
Problema este agravată și de faptul că necesită 
implicarea autorităților de stat din Ucraina. 

La discuție au participat reprezentanții ai 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcților, 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord, experți din 

cadrul Inspecției Ecologice de Stat și IS "UrbanProiect", care au adus propuneri privind 
identificarea soluției amplasării construcției stației de epurare. 

Dl Ion Bodrug, directorul ADR Nord, 
a propus deplasarea în teritoriu, unde s-au 
examinat terenurile planificate. S-a decis să 
se urgenteze procesul și instituțiile de stat 
responsabile de autorizarea amplasării 
stației de epurare să ofere un răspuns în 
decurs de 14 zile. 

Menționăm că Proiectul: ,,Servicii 
calitative de apă și canalizare în orașul 
Otaci pentru mediu curat în Regiunea de 
Dezvoltare Nord, va fi finanțat din sursele 
FNDR conform procesului verbal a ședinței 
CNCDR din 20.09.2010. 

5. ADR Nord a participat la elaborarea propunerilor de îmbunătățire 
a legislației în domeniul dezvoltării regionale. 

La data de 10 februarie directorul ADR Nord, a participat la atelierul de lucru privind 
elaborarea propunerilor de îmbunătățire a legislației în domeniul dezvoltării regionale. 

Evenimentul a fost deschis de viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, 
Veaceslav Guţuţui care a menţionat că exerciţiul de dezvoltare regională pentru anul 2010 
poate fi considerat excepţional, deoarece într-o perioadă  foarte scurtă de timp, s-au 
realizat mai multe acţiuni, iar cel mai important instrument al exerciţiului a fost apelul 
naţional de solicitare a propunerilor de proiecte regionale. 

 Experţii proiectului "Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională" (MDRD), care a 
fost implementat cu susţinerea financiară a Departamentului Guvernului  Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru Dezvoltare Internaţională (DFID) şi Agenţia 
Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA) au elaborat recomandări pentru fiecare 
compartiment din studiile  realizate anterior şi discutate în cadrul şedinţelor de lucru. 



Printre cele mai importante recomandări 
au fost nominalizate: 1) perfecţionarea 
conţinutului legii privind dezvoltarea regională; 
2) îmbunătăţirea sistemului de raportare şi 
comunicare între autorităţile publice implicate 
în dezvoltarea regională; 3) iniţierea unui amplu 
proces de consultare inter-ministerială şi 
crearea unui comitet interministerial privind 
DR; 4) elaborarea unui proiect de modificare a 
Legii RD şi a legislaţiei secundare pentru 
crearea consiliilor de administrare ale ADR-
urilor; 5) afilierea Ministerului şi Agenţiilor 

Regionale ca o singură entitate URADA (Asociaţia Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare 
Regională). 

De asemenea, experţii au propus ca toate ministerele de resort să elaboreze un plan 
comun de acţiuni cu privire la modul de îmbunătăţire a funcţiei de supraveghere a 
Fondului Naţional de Dezvoltare Regională, în care să fie incluse acţiunile de îmbunătăţire 
a capacităţilor tuturor instituţiilor implicate în acest proces al DR. 

Totodată, în cadrul discuţiilor s-au făcut şi unele recomandări conceptuale, astfel, 
încât la nivel central este necesar de a stabili şi negociat în comun un obiectiv de 
dezvoltare economică a Republicii Moldova în cadrul Dezvoltării Regionale. De asemenea, 
este necesară iniţierea unor consultări cu privire la rolul Consiliilor Regionale de 
Dezvoltare şi a Agenţiilor de Dezvoltare Regională, în cazul agenţiilor s-a propus ca acestea 
să-şi axeze activitatea pe facilitarea şi elaborarea proiectelor, iar capacităţile de a realiza 
achiziţiile publice să fie diminuate. 

În continuare, recomandările vor fi analizate de funcţionarii Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor în vederea promovării modificărilor legislaţiei în domeniul dat. 

6. Îmbunătățirea modalităților de colaborare între ADR Nord și 
parteneri 

La 17-18 februarie Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a organizat 
 atelierul de planificare a proiectului  "Modernizarea serviciilor publice locale".  La această 
activitate au participat reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 
Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud. 

În decursul a două zile participanții 
au supus discuțiilor modalități de 
colaborare: instrumente de informare 
reciprocă, planificare și raportare 
comună, participarea la implementarea 
proiectelor finanțate din sursele GIZ și 
din sursele FNDR.  Discuțiile au demarat 
de la necesitățile de dezvoltare ale ADR 
și MDRC, s-a identificat o listă de soluții, 
care urmează a fi trecute ulterior prin 
misiunea și obiectivele proiectului 
"Modernizarea serviciilor publice locale". 

În cadrul acestui proiect  GIZ a 



contractat o echipă de experți  în 
domeniul serviciilor publice 
comunale care să susțină dezvoltarea 
capacităților locale în acest sector. 
Dna Gabriele Janikowski a prezentat 
echipa de experți pentru sectorul de 
asigurare cu apă și canalizare, 
sectorul managementului deșeurilor 
și cel a eficienței energetice. În 
echipa de experți au fost incluse 
persoane cu experiență relevantă 
dinMoldova și din alte țări. S-a 
discutat asupra principalelor 
activități planificate, modalitățile de 
conlucrare a echipei de experți cu beneficiarii proiectelor susținute financiar de către GIZ, 
dar și a proiectelor cu suport de la FNDR. 

Consultanții GIZ au prezentat o informație amplă despre proiectele susținute 
financiar de către GIZ:  istoric, logica intervenției, progresul proiectului și activitățile 
planificate. Participanții au avut posibilitatea să propună soluții de îmbunătățire a planului 
de implementare. S-a propus implementarea activităților în aceste proiecte să devină cît 
mai transparentă, să se realizeze în colaborare strînsă cu ADR, astfel  să se asigure 
transferul de experiență în implementarea proiectelor. 

În Regiunea de Dezvoltare Nord  GIZ susține implementarea a două proiecte: 
"Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, 
comuna Costești, raionul Rîșcani" și "Iluminare stratală eficientă în comuna Tătărăuca 
Veche". 

7. ADR Nord a lansat proiectul de dezvoltare regională 
„Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut” 

La 23 februarie 2011, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord în 
colaborare cu Consiliul Raional Făleşti a 
lansat proiectul de dezvoltare regională 
„Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din 
rîul Prut”. 

La eveniment au participat 
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor, reprezentanţi 
ai Biroului de Cooperare Internațională al 
Germaniei, reprezentanți ai CR Fălești, 

beneficiari ai proiectului şi reprezentanţi mass-media. 

Lansarea proiectului a marcat un eveniment de succes al procesului de dezvoltare 
regională și are preconizate drept rezultate conectarea la apă potabilă a 18.000 cetățeni; 
crearea unui nou sistem de alimentare cu apă potabilă; asigurarea irigării în zonă, etc. 



Proiectul corespunde prevederilor 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 
și Strategiei de dezvoltare regională Nord, 
stimulează iniţiativele de dezvoltare regională 
în domeniul infrastructurii fizice, promovând 
dezvoltarea durabilă şi economico-socială a 
localităţilor. Implementarea acestui proiect 
va contribui la asigurarea populaţiei cu 
servicii de apeduct și canalizare din raionul 
Făleşti şi va crea oportunităţi pentru 

localităţile din raioanele Ungheni şi Glodeni de gestionare durabilă a resurselor acvatice în 
context regional. 

Proiectul dat este unul din cele 5 proiecte din Regiunea de dezvoltare Nord aprobat 
spre finanţare din sursele Fondului naţional pentru dezvoltare regională în anul 2010 şi 
unul din cele 19 proiecte incluse prin hotărîrea Guvernului nr. 722 din 26 august 2010 în 
Documentul Unic de Program pentru anii 
2010 - 2012. 

Bugetul proiectului depășește 18 
milioane lei dintre care aproximativ 11 
milioane lei sunt acoperiţi din sursele 
Fondului naţional pentru dezvoltare 
regională pentru reconstrucţia apeductului 
Prut-Făleşti, construcţia staţiei de tratare 
din or. Făleşti şi reconstrucţia 
branşamentului staţiei de tratare cu o 
lungime de 2 km. Durata de implementare 
a proiectului este de 18 luni. 
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