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Introducere 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova, Planul Operaţional Regional (în continuare POR) este un document-cadru care  

constituie planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională (în continuare SDR), prevăzut 

pentru o perioadă de 3 ani. POR conţine programe, proiecte şi activităţi prioritare. Conform 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 127 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 

28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova şi Anexei nr.2 a Regulamentului 

cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare din 08.02.2008, Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

(în continuare CRD) este responsabil de aprobarea Planului Operaţional Regional. Agenția de 

Dezvoltare Regională (în continuare ADR), conform Regulamentului-cadru 

al Agenţiei de Dezvoltare Regională, art.9, elaborează și organizează implementarea POR.  

 

Reieşind din prevederile legislaţiei în vigoare, SDR în calitate de document strategic pe termen mediu 

a fost elaborată pentru o perioadă de 7 ani. POR în calitate de document operaţional este elaborat pe 

termen scurt. Din aceste considerente POR reprezintă primul ciclu de implementare a SDR a Regiunii 

de Dezvoltare Nord (în continuare RDN), orizontul de timp acoperit de POR fiind perioada 2010-

2012.  

 

Planul Operaţional Regional al RDN reprezintă o parte componentă a Strategiei de Dezvoltare 

Regională și formează cadrul de implementare a acesteia. Obiectivul general al POR este de a crea 

platforma de implementare a Strategiei prin ciclul de programe și activități prioritare pentru anii 

2010–2012 și prin mobilizarea capacităţilor actorilor regionali şi ale grupurilor de interes, încurajând 

angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea regională şi locală prin soluţionarea problemelor şi 

utilizarea durabilă a resurselor. 

 

La baza procesului de elaborare a POR au stat principiile de planificare a programelor şi activităţilor 

prioritare, care acţionează în sinergie, fiind grupate în structuri logice ce-şi au rădăcinile în Priorităţile 

şi măsurile Strategiei de Dezvoltare Regională.  

 

Elaborarea POR a cuprins următoarele etape:  

 

(I) Etapa de pregătire a prevăzut definitivarea metodologiei și a structurii documentului, organizarea 

evenimentelor de instruire și ateliere de lucru pentru definitivarea Programelor și activitățile prioritare 

ale POR şi racordarea lor la Prioritățile și Măsurile aprobate in SDR. În conformitate cu legislația în 

vigoare
1
: în Planul Operațional se operează cu noțiunile de programe, proiecte, activități prioritare, iar 

în strategie sunt stabilite Prioritățile și Măsurile de dezvoltare regională a regiunii. Astfel, POR-ul 

respectiv include un şir de Programe şi proiecte concrete care reies şi corespund în totalitate 

Priorităţilor şi Măsurilor aprobate în Strategie. Mai mult ca atât, prin conţinutul şi esenţa lor 

programele reies din masurile din SDR, iar un program poate contribui la realizarea mai multor 

priorităţi ale SDR.  

 

                                                           

1 Articolul 1, Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova № 438 din 28.12.2006.  
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(II) Elaborarea POR: în urma apelului de propuneri proiecte anunţat la 10 mai 2010 au fost colectate 

39 propuneri de proiecte  (dintre care 37 eligibile și 2 neeligibile, apreciate de grupul de verificare 

administrativă). Acestea au fost evaluate şi selectate conform criteriilor de selectare stabilite. 

Propunerile de proiecte au fost grupate în POR pe programe, racordate la priorităţile şi măsurile 

Strategiei, orientate fiind spre atingerea obiectivelor strategice şi a viziunii de dezvoltare a regiunii. 

Acțiunile Prioritare pot fi prezentate atât în format de activități implementate de ADR în scopul 

implementării cu succes a Strategiei, cât și elaborate pentru a complementa Proiectele care fac parte 

din Programe, pentru a sinergiza efortul de implementare a programelor și a obține rezultate durabile 

în implementarea programelor. Apelul de Propuneri de proiecte cu finanţare din FNDR reprezintă 

instrumentul de informare despre colectarea propunerilor de proiecte elaborate de administraţiile 

publice locale şi alţi actori regionali. 

 

Proiectele şi activităţile prioritare incluse în POR sunt selectate în funcție de perioada de 

implementare şi valoarea proiectelor, cu o gradare în timp pe perioada termenului operaţional 2010–

2012. În baza acestor criterii, POR cuprinde proiectele care respectă o consecutivitate logică pentru 

realizarea viziunii de dezvoltare a regiunii.  

Planul Operațional, fiind parte componentă a strategiei, conține reiterarea succintă a Viziunii 

Strategice, a Priorităților și Masurilor de dezvoltare aprobate de către Consiliul regional pentru 

dezvoltare. Nivelul operațional prevede lista Programelor elaborate in scopul implementării 

priorităților stabilite în Strategie. Fiecare program include proiecte și activități prioritare.  

Programele sunt prezentate fiecare în parte, cu indicarea proiectelor aprobate de consiliu, beneficiarii, 

perioada de implementare și ponderea surselor de finanțare necesare pentru implementarea cu succes a 

proiectelor în  cauză. De asemenea sunt generalizați indicatorii de produs si rezultat per fiecare 

Program.  

În cazul surselor de finanțare neidentificate, Agenția va întreprinde masuri pentru atragerea interesului 

Partenerilor de dezvoltare în scopul acoperirii costurilor necesare. Mijloacele de implementare a 

fiecărui Program sunt indicate detaliat, în valoarea lor absoluta în tabelul de generalizare a surselor și 

termenilor de asimilare a mijloacelor financiare per Program. 

Ultimul compartiment al POR include Cadrul Logic, care indică relaţiile logice  care se stabilesc între 

Scopul POR, Priorităţile, Programele şi Proiectele pe care le conţine, identificând şi Indicatorii de 

realizare a Scopului, Priorităţilor şi Programelor.



1. Strategia de dezvoltare regională Nord 

Viziunea de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare NORD 

Regiunea de Dezvoltare NORD va fi o regiune dinamică şi unită, unde generaţiile prezente şi viitoare vor avea o calitate înaltă a vieţii, provenind din 

diversificarea activităţilor economice, deschiderea spre inovaţiile tehnologice, un mediu înconjurător sănătos şi o cultură regională distinctă. Fiecare va 

avea oportunitatea să-şi realizeze pe deplin potenţialul propriu. 

Nivelul strategic 

Prioritatea 1 Prioritatea 2 Prioritatea 3 

Reabilitarea infrastructurii fizice 
Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi a pieţei 

forţei de muncă Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a 

atractivităţii turistice 

Măsura 1.1 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de 

aprovizionare cu apă şi canalizare. 

Măsura 1.2 Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea 

drumurilor regionale, în special a drumurilor care se 

conectează la artere naţionale şi la alte porţiuni de 

drumuri renovate. 

Măsura 1.3 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor 

aeroportuare ale aeroporturilor de la Bălţi şi 

Mărculeşti. 

Măsura 1.4 Stimularea activităţilor transfrontaliere 

prin sporirea investiţiilor în crearea punctelor de 

trecere dintre Moldova şi România, aflate pe teritoriul 

RDN 

Măsura 2.1 Dezvoltarea formării continue. Sprijin 

pentru calificarea şi recalificarea profesională a 

populaţiei ocupate din mediul rural.   

Măsura 2.2 Stimularea ÎMM prin dezvoltarea 

serviciilor de informare si consultare pentru IMM 

(industrie, servicii, turism etc.) şi susţinerea creării 

incubatoarelor tehnologice şi aplicării tehnologiilor 

inovative (frigidere, sere, industria de prelucrare etc.) 

Măsura 2.3 Sprijinirea întreprinderilor cu potenţial de 

export, care implementează standardele internaţionale 

de calitate. 

Măsura 2.4 Stimularea asocierii şi cooperării tuturor 

actorilor din sectorul agroindustrial, în scopul 

asigurării echităţii în relaţia dintre producătorii de 

materie primă, procesatori şi comercianţi. 

Măsura 3.1 Sporirea accesului la informaţia de mediu 

şi promovarea educaţiei ecologice. 

Măsura 3.2 Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea 

separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne  

de stocare a deşeurilor nereciclabile.  

Măsura 3.3 Sporirea securităţii ecologice în regiune, 

prin promovarea activităţilor de stopare a degradării 

solurilor şi elaborarea unor programe de anticipare şi 

răspuns la stările extreme de vreme. 

Măsura 3.4 Reabilitarea edificiilor turistice si 

promovarea integrării lor in circuitele turistice 

internaţionale. 
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2. Nivelul operaţional 

Programul 1 

 

Programul 2 

 

Programul 3 

 

Programul 4 

 

Programul 5 

 

Programul 6 

 

Programul 7 

 

Programul 

8 

 

Programul 9 

Extinderea şi 

reabilitarea 

sistemelor de 

aprovizionare cu 

apă şi canalizare 

 

Proiecte: 

Proiect 1.1 

Îmbunătățirea situației 

social-economice a 

comunităților 

dezavantajate a unei 

zone din RDN prin 

construcția 

branșamentului spre or. 

Drochia la apeductul 

Soroca-Bălți; 

Proiect 1.2 Alimentarea 

oraşului Făleşti cu apă 

din râul Prut; 

Proiect 1.3 Finisarea 

construcției 

Apeductului magistral 

Bălți-Sîngerei cu 

ramificații comunitare; 

Proiect 1.3 Finisarea 

Reconstrucţia, 

reabilitarea şi 

amenajarea 

drumurilor 

regionale şi 

locale 

Proiecte: 

Proiect 2.1 

Renovarea străzii 

centrale din or. 

Edineț; 

Proiect 2.2 

Reabilitarea 

rețelei de drum 

public local 

Pîrlița-

Dumbrăveni-

Vădeni-Florești, 

în lungime de 

13,3 km; 

Proiect 2.3  

Dezvoltarea 

potențialului 

rutier și turistic al 

zonei Răut din 

or. Florești; 

Proiect 2.4 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

serviciilor 

aeroportuare 

şi crearea 

punctelor de 

trecere a 

frontierei 

 

 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

 

 

Proiecte: 

Proiect 4.1 

Facilitarea creării 

parteneriatelor 

regionale durabile; 

 

Dezvoltarea 

IMM şi a 

infrastructurii 

de afaceri 

 

 

Proiecte: 

Proiect 5.1 

Conectarea ZEL 

„Bălți” la 

utilitățile 

municipale: apă, 

canalizare, 

electricitate, 

drumuri de acces; 

Proiect 5.2  

Reducerea 

șomajului în 

zonele turistice 

ale RDN prin 

dezvoltarea 

afacerilor mici și 

mijlocii; 

Proiect 5.3  

Atragerea 

investițiilor în 

mediul rural prin 

Protecţia 

mediului ambiant 

şi prevenirea 

calamităţilor 

naturale  

 

Proiecte: 

Proiect 6.1 Sistem de 

management a 

deșeurilor în comuna 

Tătărăuca Veche, 

raionul Soroca; 

Proiect 6.2  Crearea 

la nivel regional a 

unui sistem integrat  

de management al 

deşeurilor menajere 

solide, or. Lipcani, r-l 

Briceni; 

Proiect 6.3  Stabilirea 

unui sistem de 

management integrat 

al deșeurilor 

menajere solide în 

Regiunea de 

Dezvoltare Nord or. 

Soroca; 

Îmbunătăţirea 

atractivităţii 

turistice 

 

 

Proiecte: 

Proiect 7.1 

Intersecții 

culturale 

Activităţi 

prioritare 

pentru 

implementar

ea SDRN 

 

 

 

Proiecte 

regionale 

 

 

 

Proiecte: 

Proiect 9.1 

„Aprovizionarea 

cu servicii de apă 

și canalizare a 

locuitorilor 

satului 

Duruitoarea 

Veche, comuna 

Costești, raionul 

Rîșcani”  

Proiect 9.2 

„Iluminare 

stradală eficientă 

în comuna 

Tătărăuca 

Veche” 

Proiect 9.3 

Importanța 

studiilor de 

fezabilitate în 

consolidarea 

procesului de 

dezvoltare 

regională în 
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construcției 

Apeductului magistral 

Bălți-Sîngerei cu 

ramificații comunitare; 

Proiect 1.4 Servicii 

calitative de apă și 

canalizare în orașul 

Otaci pentru mediu 

curat în regiunea de 

nord; 

Proiect 1.5 

Modernizarea 

sistemului de 

alimentare cu apă și 

canalizare - 

Îmbunătățirea calității 

vieții; 

Proiect 1.6 Eco-

salubritate rurală în 

zona Costești-Stînca; 

Proiect 1.7 Renovarea 

capitală a sistemei de 

canalizare a s. Baraboi, 

r. Dondușeni; 

Proiect 1.8 Sistema de 

alimentare cu apă a 

satului Petrușeni, 

Rîșcani; 

Proiect 1.9 Sistem 

comunitar integrat de 

management al apelor; 

Proiect 1.10 

Reconstrucția rețelelor 

Reparația 

drumului L-37 

Lipcani-

Balasinești-

Corjeuți-Tîrnova, 

sectorul din s. 

Corjeuți și  s. 

Trinca; 

Proiect 2.5 

Dezvoltarea 

traseelor turistice 

din regiune prin 

reconstrucția 

căilor de acces 

către muzeul 

național de 

istorie; 

Proiect 2.6  

EcoLumină 

pentru o 

dezvoltare 

autosustenabilă a 

comunei și eco-

educație 

regională 

proiecte de 

parteneriat public 

privat; 

Proiect 5.4 

Inaugurarea 

incubatorului de 

afaceri din 

comuna Larga – 

un factor 

important în 

activitățile privind 

măsurile active de 

ocupare a 

tineretului din 

regiune; 

Proiect 5.5  

Asociațiile de 

Cooperare 

Intercomunitară – 

premisă pentru 

DEL; 

Proiect 5.6 Centru 

Creativ – Inovativ 

PRO Cariera; 

Proiect 5.7 

Susținerea 

dezvoltării 

sectorului privat 

din zonele rurale 

prin elaborarea 

portalului 

informațional; 

Proiect 5.8 

Oportunități de 

Proiect 6.4 Finisarea 

construcției 

poligonului pentru 

acumularea, sortarea 

și valorificarea 

deșeurilor menajere 

pentru 3 primării (7 

localități): or. 

Biruința, Alexăndreni 

(s. Alexăndreni, s. 

Heciul Vechi, s. 

Grigorești, s. 

Tîplești,s. Țîpletești), 

s. Heciul Nou; 

Proiect 6.5  

Extinderea și 

regionalizarea 

serviciilor de 

administrare a 

deșeurilor menajere; 

Proiect 6.6  Iazul 

Țîra-Perla 

Floreștiului; 

Proiect 6.7  Solidari 

pentru un mediu 

ecologic curat com. 

Cremenciug, r. 

Soroca; 

Proiect 6.8  

Modernizarea 

sistemului de 

încălzire în Liceul 

Teoretic Cosăuți 

Republica 

Moldova 

Proiect 9.4 

Analiza cost-

beneficiu – 

instrument 

necesar pentru 

implementarea 

proiectelor 

investiționale de 

anvergură 
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și sistemului de 

canalizare în or. Ocnița, 

r-l Ocnița, sectorul nr.7 

(spitalul raional Ocnița) 

Stația de purificare 

biologică cu o 

capacitate de 20 m3/zi 

amplasată în s. 

Paustovo, com. Lipnic; 

Proiect 1.11 Calitatea 

apei, o provocare fără 

frontiere. 

realizare a 

produselor 

alimentare cu 

creșterea 

veniturilor 

populației; 

Proiect 5.9 

Performanță 

economică prin 

instruire de 

excelență. 
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3. Programe şi proiecte 

Programul 1.  Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare 

 

 Proiecte / activități 

Program 1 Proiecte / activități 
Responsabil 

implementare 

Finanţare, % 

Amplasare/beneficiari 

Perioada de 

implementare  

(luni) FNDR Proprie  Donator 

Surse 

neidentific

ate 

E
x

ti
n
d

er
ea

 ş
i 

re
ab

il
it

ar
ea

 s
is

te
m

el
o

r 
d

e 

ap
ro

v
iz

io
n

ar
e 

cu
 a

p
ă 

şi
 c

an
al

iz
ar

e 

Proiect 1.1 Îmbunătățirea 

situației social-economice a 

comunităților dezavantajate 

a unei zone din RDN prin 

construcția branșamentului 

spre or. Drochia la 

apeductul Soroca-Bălți 

ADR Nord 

 

95 

 

- - 5 

satele: Antoneuca, Baroncea, Chetrosu, 

Dominteni, Drochia, Fîntîniţa, Gribova, 

Hăsnăşenii Mari, Mîndîc, Moară de 

Piatră, Pervomaiscoe, Sergheuca, Petreni, 

Popeştii Noi, Şuri, Şurii Noi, Ţarigrad din 

raionul Drochia şi satele Cubolta, 

Mărăşeşti raionul Sîngerei 

18 

Proiect 1.2 Alimentarea 

oraşului Făleşti cu apă din 

râul Prut 

ADR Nord 61,74 10,11 - 28,15 
oraşul Făleşti, 14 localităţi ale raioanelor 

Ungheni şi Glodeni 
18 

Proiect 1.3 Finisarea 

construcției Apeductului 

magistral Bălți-Sîngerei cu 

ramificații comunitare 

ADR Nord 96,64 1,14 - 2,22 

r. Sîngerei, satele Heciul Nou, Trifănești, 

Sîngereii Noi, Marinești, Mîndreștii Noi, 

Bilicenii Noi, Bilicenii Vechi, Vrănești, 

Lipoveanca, Brejeni, Cozești cu 

continuare pe terit. R. Telenești 

24 

Proiect 1.4 Servicii calitative de 

apă și canalizare în orașul 

Otaci pentru mediu curat în 

regiunea de nord 

ADR Nord 100 - - - Or. Otaci; 21 întreprinderi economice 24 
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Proiect 1.5 Modernizarea 

sistemului de alimentare cu 

apă și canalizare - 

Îmbunătățirea calității vieții 

ADR Nord 92,96 7,04 - - Orașele Edineț, Cupcini 18 

Proiect 1.6 Eco-salubritate 

rurală în zona Costești-

Stînca 

ADR Nord 96,49 3,51 - - Comuna Costesti; s. Duruitoarea Veche 22 

 

Proiect 1.7 Renovarea capitală 

a sistemei de canalizare a s. 

Baraboi, r. Dondușeni 

ADR Nord 47,77 7,91 - 44,32 Primăria satului Baraboi, r-nul Donduşeni 7 

Proiect 1.8 Sistema de 

alimentare cu apă a satului 

Petrușeni, Rîșcani 

ADR Nord 75,81 - - 24,19 s.Petruşeni, r-on Rîşcani 12 

Proiect 1.9 Sistem comunitar 

integrat de management al 

apelor 

ADR Nord 34,36 5 - 60,64 Comuna Prodăneşti, r-nul Floreşti 12 

Proiect 1.10 Reconstrucția 

rețelelor și sistemului de 

canalizare în or. Ocnița, r-l 

Ocnița, sectorul nr.7 

(spitalul raional Ocnița) 

Stația de purificare 

biologică cu o capacitate de 

20 m3/zi amplasată în s. 

Paustovo, com. Lipnic 

ADR Nord 100 - - - 
Primăria or. Ocniţa; Primăria comunei 

Lipnic 

 

24 

Proiect 1.11 Calitatea apei, o 

provocare fără frontiere 
ADR Nord 97,28 2,72 - - s. Izvoare, raionul Făleşti 18 
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Activitate 1.1 Campanie de 

sensibilizare privind 

beneficiile conectării la 

sisteme organizate de apă şi 

canalizare 

ADR Nord - 
- 

GTZ-

100% - Locuitorii comunităţilor selectate 2010 - 2012 

Activitate 1.2 Informarea 

cetăţenilor şi  APL despre 

tehnologii,      modele de  

organizare şi gestionare a 

serviciului de apă şi 

canalizare 

ADR Nord - 
- 

GTZ-

100% - 
Cetăţenii, APL de nivelul I si II din 

comunităţile selectate 
2010 – 2012 

 

Activitate 1.3 Dezvoltarea 

capacităților prestatorilor de 

servicii în managementul 

eficient al întreprinderilor 

ADR Nord - 
- 

GTZ-

100% - 
Prestatorii de servicii din comunităţile 

selectate 
2010 – 2012 

Activitate 1.4 Dezvoltarea 

capacităților 

reprezentanţilor APL în 

utilizarea instrumentelor de 

monitorizare 

ADR Nord - 
- 

GTZ-

100% - APL de nivelul I şi II 2010 – 2012 

Activitate 1.5 Dezvoltarea 

capacităților echipei ADR în 

managementul ciclului de 

proiect 

ADR Nord - 
- 

GTZ-

100% - Echipa ADR Nord 2010 – 2012 

Activitate 1.6 Dezvoltarea 

capacităților Direcţiei 

managementul resurselor 

acvatice 

ADR Nord - 
- 

GTZ-

100% - 
Direcţia managementul resurselor 

acvatice, Ministerul Mediului 
2010 – 2012 
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Activitate 1.7 Determinarea 

necesităților companiilor de 

proiectare și construcții 

selectate si acordarea 

suportului necesar 

ADR Nord - 
- 

GTZ-

100% - 
Organizațiile de proiectare și construcții 

selectate 
2010 – 2012 

Activitate 1.8 Acordarea 

suportului pentru 

actualizarea și îmbunătățirea 

cadrului legal și regulatoriu 

conform cu standardele UE 

ADR Nord - 
- 

GTZ-

100% - Ministerul Mediului 2010 - 2012 

Produse 

Proiect 1.1 

 31,14 km de branşament construit din ţevi din polietilenă cu diametrul de 600m.;  

 37,5 ha de teren afectat la implementare, cadrul natural refăcut;  

 amenajate 0,9452 ha cu zone sanitare.;  

 2 rezervoare cîte 2000m3;  

 staţie de clorinare cu productivitatea de 2 kg/oră; 

 1360 m linie electrică cu tensiunea de 10-0,4 kV;  

 reconstruită staţia de transformator cu puterea de 160kBA.;  

 29125 persoane cu acces la apa furnizată prin branşament. 

Proiect 1.2 

 31.7 km de apeduct Prut - Făleşti reconstruit şi  dat în exploatare ;  

 staţie de tratare cu capacitatea a 743  de metri cubi în 24 ore reconstruită şi modernizată în or. Făleşti;  

 branşament de 2 km reconstruit şi pus în funcţiune. 

Proiect 1.3 

 apeduct magistral Bălţi – Sîngerei   de  22,816km; 

 apeducte comunitare în s. Marineşti, Sîngereii Noi, or. Sîngerei, deja elaborată documentaţia de proiect, (ramificaţii de la cel magistral) de  10,643 km; 

 modele comunitare de gestionare a apei ( 11). 

Proiect 1.4 

 2500 m apeduct renovate; 

 3500 m de reţele de canalizare construite; 

 2 bazine de acumulare a apei potabile cu capacitate de 600 m.c. construite; 

 2 stații de epurare cu capacitatea totală de 700 m.c./zi instalate; 

 30 persoane instruite; 

 plan de dezvoltare a întreprinderii elaborate; 

 buclet, 3000 ex.; 

 3 panouri informative; 

 materiale publicate lunar în mass-media locală; 

 4 seminare de instruire organizate. 
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Produse 

Proiect 1.5 

 4,5 km apeduct reabilitat;  

 200 consumatori conectaţi;  

 modernizarea staţiei de epurare;  

 reabilitare 2 staţii de pompare;  

 perfecţionare staţie de clorare;  

 construcţie staţie de canalizare;  

 672 m apeduct nou;  

 regulament de gestionarea sistemului; 

 studiu de fezabilitate; 

 autospeciale.  
Proiect 1.6 

 2500 persoane informate despre eficientizarea utilizării apei;  

 12 mini-stații de canalizare si epurare a apei conform sistemului Eco-sanit construit;  

 condiții satisfăcătoare de munca pentru angajații ai IM „Apa-canal”;  

 circa 1700 consumatori a serviciilor IM „Apa canal Costești”;  

 150 persoane instruite în construcția și exploatarea sistemului de epurare „Eco-sanit”;  

 15 participanți la vizita de documentare in Polonia;  

 sistem local de aprovizionare cu apa a s. Duruitoarea Veche, r. Riscani renovat;  

 turn de apa renovat; 

 fîntîni arteziene renovate; 

 5540 m de rețea de apa construită; 

 oficiu amenajat al IM „Apa Canal Costești”;  

 condiții satisfăcătoare de munca pentru 11 angajați ai IM „Apa-canal Costești”;  

 editarea materialelor promoționale – 200 Postere, 500 broșuri, 500 CD. 

Proiect 1.7 

 reabilitarea şi reconstrucţia sistemei de canalizare cu lungimea de 2500 m; 
 construcţia Staţiei de epurare cu capacitatea de 100m3/zi; 

 capacitatea apei tehnice corespunzătoare tuturor standardelor. 

Proiect 1.8 

 Apeduct cu lungimea de 6,5km. 

Proiect 1.9 

 apeductul funcţionabil 25 km;   

 asociaţia Utilizatorilor de Apă „Izvoraş” - fondată, înregistrată, viabilă; 

studii de prefezabilitate şi desene tehnice ale reţelei de canalizare; staţie de epurare; sistem de gestionare a apelor.  

Proiect 1.10 

 apa purificată din sistemul de canalizare a Spitalului raional Ocniţa;  

 protecţia mediului în faţa generaţiilor viitoare.  

Proiect 1.11 

 construcţia apeductului, staţiei de pompare, reţelelor de canalizare şi staţiei de prelucrare a apelor reziduale în satul Izvoare, raionul Făleşti, Republica 

Moldova 
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Rezultate 

Proiect 1.1 

 conectaţi 13675 beneficiari  la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă (apartamente, gospodării casnice, agenţi economici, instituţii publice). 

 3% - rata locuinţelor şi gospodăriilor casnice ce nu beneficiază de apeduct racordat la branşament; 

 racordate la branşament 6 reţele de apeduct locale (oraşul Drochia, satele : Chetrosu, Dominteni, Gribova, Hăsnăşenii Mari, Gribova, Hăsnăşenii Mari, 

Petreni, cu o populaţie totală de 29125); 

 instalate 14 puncte de conexiune la branşament – pentru satele Antoneuca, Baroncea, Drochia, Fîntîniţa, Mîndîc, Moară de Piată, Pervomaiscoe, 

Sergheuca, Popeştii Noi, Şuri, Şurii Noi, Ţarigrad, Cubolta, Mărăşeşti, dintre care trei  apeducte funcţionabile Fîntîniţa, Pervomaiscoe, Ţarigrad – total locuitori 

25838; 

 create 10 locuri noi de muncă; 

 iniţiate 2 proiecte tehnice de renovare şi extindere a reţelelor de apeduct (or. Drochia, s.Chetrosu) racordate la branşament. 

Proiect 1.2 

 18 000 cetăţeni conectaţi la reţeaua de apă potabilă, sistem nou de alimentare cu apă potabilă, 1200 ha de terenuri agricole irigare;  

 sporirea calităţii vieţii cetăţenilor prin asigurarea cu apă potabilă şi micşorarea preţului mediu de realizarea ei; 

 nivel sporit de informare şi conştientizare al cetăţenilor privind resursele acvatice, protecţia şi gestionarea adecvată a lor;  

 condiţii create pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi conectarea la apeduct a tuturor celor 76 de localităţi ale raionului Făleşti şi 14 din r. 

Ungheni şi Glodeni;  

 cooperare regională între parteneri şi o mai bună gestionare a surselor acvatice în bazinul râului Prut; 

 consolidarea capacităţilor de gestionare a resurselor acvatice ale aplicantului şi partenerilor . 

Proiect 1.3 

 1 oraş, 11 localităţi conectate la surse de apă sigure şi de calitate; 

 8443case de locuit,  1722 apartamente, 27 instituţii sociale, 139 instituţii economice conectate la apeduct cu surse de apă de calitate şi sigure; 

 creşterea nivelului de trai al circa 39614 locuitori; 

 eficienţă şi rentabilitate economică pentru întreprinderea „Acva Nord”. 

 Oportunitate creată pentru raionul Teleneşti de a  continua construcţia apeductului magistral pentru a deveni consumator al apei potabile adusă din râul 

Nistru 

Proiect 1.4 

 8,4 mii locuitori ai oraşului Otaci au acces permanent la apa potabilă; 

 21 de întreprinderi economice conectate la sistemul de canalizare; 

 toţi consumatorii de apă potabilă – locuitori şi întreprinderi economice, beneficiază de servicii moderne de asigurare cu apă şi canalizare; 

 reducerea poluării rîului Nistru cu ape reziduale;  

 îmbunătăţirea nivelului de trai a locuitorilor; 

 asigurarea unui management performant al serviciului de apă şi canalizare. 



 15 

Rezultate 

Proiect 1.5 

 îmbunătăţirea calităţii apei potabile; 

 tratarea apelor uzate conform reglementărilor; 

 securizarea calităţii solului; 

 reducerea poluării râurilor din regiunea de nord; 

 educaţia ecologică a populaţiei; 

 reducerea pierderilor de apă cu 30% 

Proiect 1.6 

 sistemul inovațional Eco-sanit promovat in RM; 

 condiții de baza pentru dezvoltarea industriei turistice în zona Costești Stînca; 

 servicii îmbunătățite de asigurarea cu apă a locuitorilor; 

 374 de locuitori din s. Duruitoarea Veche utilizează apă potabilă de calitate; 

 IM „Apa-canal Costești” funcționează în baza unui management performant; 

 servicii îmbunătățite de asigurarea cu apa a locuitorilor comunei Costești; 

 reducerea cantității de  deșeuri menajere si ape reziduale aruncate in bazinul r. Prut din 178 gospodarii; 

 ridicarea calității vieții a 1700 de cetățeni din s. Duruitoarea Veche, Costești și Proscureni. 

Proiect 1.7 

 staţiei de epurare creată; 

 micşorarea impactului asupra poluării mediului; 

 acces la folosirea sistemei de canalizare: 2400 de locuitori; 1200 gospodării particulare; 8 instituţii publice; 4 agenţi economici; 

 dezvoltarea infrastructurii economice locale; 

 deschiderea noilor locuri de muncă. 

Proiect 1.8 

 se va îmbunătăţi calitatea apei utilizate; 

 sporirea nivelului de trai şi sănătate a populaţiei prin conectarea la apeduct şi ulterior la canalizare. 

Proiect 1.9 

 Asociaţia Utilizatorilor de apă „Izvoraş”- fondată; 

 populaţia comunei Prodăneşti - beneficiari de apeduct, sistem de canalizare şi staţie de epurare;  

 grădiniţa, şcoala, CMF, 16 AE - conectaţi  la reţeaua de aprovizionare cu apă potabilă , sistem de canalizare şi staţie de epurare; 

 regimul igienico-sanitar favorabil în instituţii socialei;  

 711 gospodării conectate la apeduct, sistem de canalizare. 

Rezultate 

Proiect 1.10 

 va fi  creată o zonă ecologică benefică în com. Lipnic; 

  în rîul Cubolta va fi deversată apă purificată; 

 se vor exclude scurgeri de ape reziduale pe drumul public;   

 se va exclude un focar de boli infecţioase. 

Proiect 1.11 

 acces la unităţi de infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare; 

 servicii calitative şi extinse de infrastructură pentru alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor reziduale; 

 costuri rezonabile pentru servicii de alimentarea cu apă, canalizare; 

 prevenirea poluării solului,apelor de suprafaţa şi freatice în zona de frontiera rîului Prut. 
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Costuri 

Denumirea proiectului / activității  
Valoarea [000 lei] 

2010 2011 2012 total 

Proiect 1.1 Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților dezavantajate a unei zone din 

RDN prin construcția branșamentului spre or. Drochia la apeductul Soroca-Bălți 

FNDR  

Cofinanțare  

   

 

 

58591.02871 

3083.74129 

Proiect 1.2 Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din râul Prut 

FNDR  

Cofinanțare  

   

 

11843.602 

7339.998 

Proiect 1.3 Finisarea construcției Apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare 

FNDR  

Cofinanțare  

   

 

65145.780 

2262.040 

Proiect 1.4 Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru mediu curat în regiunea de 

nord 

FNDR 

   
 

25559.700 

Proiect 1.5 Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare - Îmbunătățirea calității 

vieții 

FNDR  

Cofinanțare  

   

 

17176.650 

1300.000 

Proiect 1.6 Eco-salubritate rurală în zona Costești-Stînca 

FNDR  

Cofinanțare  

   

 

2767.389 

100.800 

Proiect 1.7 Renovarea capitală a sistemei de canalizare a s. Baraboi, r. Dondușeni 

FNDR  

Cofinanțare  

   

 

1509.03743 

1649.99957 

Proiect 1.8 Sistema de alimentare cu apă a satului Petrușeni, Rîșcani 

FNDR  

Cofinanțare  

   

 

2100.000 

670.001 

Proiect 1.9 Sistem comunitar integrat de management al apelor 

FNDR  

Cofinanțare  

   

 

13246.20174 

25299.99830 
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Proiect 1.10 Reconstrucția rețelelor și sistemului de canalizare în or. Ocnița, r-l Ocnița, sectorul 

nr.7 (spitalul raional Ocnița) Stația de purificare biologică cu o capacitate de 20 m3/zi 

amplasată în s. Paustovo, com. Lipnic 

FNDR 

   

 

 

608.310600 

Proiect 1.11 Calitatea apei, o provocare fără frontiere 

FNDR  

Cofinanțare  

   

 

24000.000 

671.660 

Activitate 1.1 Campanie de sensibilizare privind beneficiile conectării la sisteme organizate de apă 

şi canalizare 
    

Activitate 1.2 Informarea cetăţenilor şi  APL despre tehnologii,      modele de  organizare şi 

gestionare a serviciului de apă şi canalizare 
    

Activitate 1.3 Dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii în managementul eficient al 

întreprinderilor 
    

Activitate 1.4 Dezvoltarea capacităților reprezentanţilor APL în utilizarea instrumentelor de 

monitorizare 
    

Activitate 1.5 Dezvoltarea capacităților echipei ADR în managementul ciclului de proiect     

Activitate 1.6 Dezvoltarea capacităților Direcţiei managementul resurselor acvatice     

Activitate 1.7 Determinarea necesităților companiilor de proiectare și construcții selectate si 

acordarea suportului necesar 
    

Activitate 1.8 Acordarea suportului pentru actualizarea și îmbunătățirea cadrului legal și 

regulatoriu conform cu standardele UE 
    

Total: 11 proiecte, 8 activități    
264925.93764 
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Programul 2.  Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale şi locale 

 

Proiecte / activități 

Program 2 Proiecte 
Responsabil 

implementare 

Finanţare, % 

Amplasare/beneficiari 

Perioada de 

implementare  

(luni) FNDR Proprie  Donator 

Surse 

neidentific

ate 

R
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o
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Proiect 2.1 Renovarea străzii 

centrale din or. Edineț 
ADR Nord 100 - - - 

or. Edineț 

 
10 luni 

Proiect 2.2 Reabilitarea rețelei 

de drum public local 

Pîrlița-Dumbrăveni-

Vădeni-Florești, în 

lungime de 13,3 km 

ADR Nord 97.22 - - 2,78 

s. Pîrliţa, s. Dumbrăveni, s. Vădeni (r-l 

Soroca),  s. Rădulenii Vechi (r-l 

Floreşti) 

 

 

12 luni 

Proiect 2.3  Dezvoltarea 

potențialului rutier și 

turistic al zonei Răut din 

or. Florești 

ADR Nord 100 - - - 
or. Floreşti , r-l Floreşti 

 

 

13 luni 

Proiect 2.4 Reparația drumului 

L-37 Lipcani-Balasinești-

Corjeuți-Tîrnova, sectorul 

din s. Corjeuți și  s. Trinca 

ADR Nord 100 - - - 

s. Corjeuți (r-l Briceni), s. Trinca (r-l 

Edineț) 

 

 

24 luni 

Proiect 2.5 Dezvoltarea 

traseelor turistice din 

regiune prin reconstrucția 

căilor de acces către 

muzeul național de istorie 

ADR Nord 95,24 - - 4,76 
s. Malinovscoie, r-l Rîșcani 

 

 

 

3 luni 

Proiect 2.6  EcoLumină pentru 

o dezvoltare 

autosustenabilă a comunei 

și eco-educație regională 

ADR Nord 100 - - - 
com. Tătărăuca Veche, r-l Soroca 

 

 

9 luni 

Produse 

Proiect 2.1 

 porţiune de drum de traseu auto internaţional cu o distanţă de 4,6 km reconstruită capital (strada Independenţei – strada centrală în oraşul Edineţ); 

 2 seminare de instruire realizate pentru reprezentanţii APL şi colaboratorii instituţiei specializate; 

 materiale informative plasate periodic pe 5 panouri informative; 

 4 emisiuni radio şi TV realizate; 

 planul de durabilitate a obiectului renovat elaborat. 

Proiect 2.2 

 populaţia raionului Soroca şi raionului Floreşti, Populaţia comunelor Pîrliţa şi Vădeni, ADR, SA Drumuri-Soroca. 
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Proiect 2.3 

 5000 metri reabilitat de drum de importanţă regională; 

 189 de vehicule per oră, în orele de vîrf/ 2443,2 de vehicule în 24 ore; 

 în jur de 10 000 de pasageri pe zi. 

Proiect 2.4 

 renovarea a 5,60km de drum. 

Proiect 2.5 

 4,7 km  drumurilor reabilitate şi modernizate. 

Proiect 2.6 

 sistem ecologic de iluminat public însumând 180 de sisteme de iluminare independente, autosustenabile. 
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ezultate 

Proiect 2.1 

 condiţii optime create pentru deplasarea pietonilor ; 

 condiţii optime create pentru deplasarea automobilelor;  

 acces sporit al cetăţenilor la instituţiile publice, medicale, educaţionale, cultural-sportive, comerciale; 

 reprezentanţi ai APL şi personal al instituţiei de gestiune cu capacităţi avansate în comunicare cu publicul şi gestionarea resurselor; 

 aspect fizic al centrului oraşului îmbunătăţit; 

 premise pentru dezvoltarea turismului şi atragerea investiţiilor. 

Proiect 2.2 

 1 studiu de prefezabilitate elaborat;  

 1 proiect tehnic elaborat. 

Proiect 2.3 

 servicii îmbunătăţite de transport şi logistică;  

 reducerea timpului mediu de parcurs;  

 reducerea congestiilor de trafic şi întîrzierilor;  

 creşterea securităţii rutiere;  

 dezvoltarea zonei turistice Răut;  

 creşterea atractivităţii zonei atât pentru turiştii locali  cât şi străni;  

 creşterea nivelului veniturilor din turism ;   

 îmbunătăţirea competitivităţii economice locale;  

 creşterea interesului investitorilor particulari din ţară sau din străinătate pentru a investi în hoteluri, baze de agrement, etc.;  

 decongestionarea legăturilor şi nodurilor de reţea prin eliminarea locurilor înguste; creşte cifra de afaceri şi rata profitului. 

Proiect 2.4 

 reducerea timpului de deplasare din satele r-lui Briceni Corjeuţi, Balasineşti, s.s. Trinca, Tîrnova, Constantinovca din r-ul Edineţ, pînă la drumul naţional 

M-14 Chișinău–Criva-Vama, Centru raional Edineţi, Punctul de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuţi-Prut. 

 majorarea gradului de competitivitate a producţiei agricole locale pe pieţele ţării. 

Proiect 2.5 

 drumurile centrale ale satului reabilitate şi modernizate. 

Proiect 2.6 

 asigurarea iluminatului public pe raza comunei Tătărăuca Veche; 

 scăderea ratei de infracționalitate pe raza comunei; 

 creșterea gradului de satisfacție al locuitorilor; 

 educarea comunității in spiritul utilizării resurselor alternative de energie si a eco-educatiei societății vizate; 

 crearea unui proiect de succes la nivel regional care să susțină implementarea unor sisteme asemănătoare la nivel național. 
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Costuri 
 

Denumirea proiectului  
Valoarea [000 lei] 

2010 2011 2012 total 

Proiect 2.1 Renovarea străzii centrale din or. Edineț  

FNDR 
   

 

12966.785 

Proiect 2.2 Reabilitarea rețelei de drum public local Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în 

lungime de 13,3 km 

FNDR 

Cofinanțare 

   

 

 

32708.550 

936.520 

Proiect 2.3 Dezvoltarea potențialului rutier și turistic al zonei Răut din or. Florești 

FNDR 
   

 

17421.839 

Proiect 2.4 Reparația drumului L-37 Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tîrnova, sectorul din s. 

Corjeuți și  s. Trinca 

FNDR 

   

 

 

4980.000 

Proiect 2.5 Dezvoltarea traseelor turistice din regiune prin reconstrucția căilor de acces către 

muzeul național de istorie 

FNDR 

Cofinanțare 

   

 

 

1486.328 

74.316 

Proiect 2.6  EcoLumină pentru o dezvoltare autosustenabilă a comunei și eco-educație 

regională 

FNDR 

   
 

3116.283 

Total: 6 proiecte    73690.621 
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Programul 3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare şi crearea punctelor de trecere a 

frontierei 
 

Proiecte / activități 

 Proiecte 
Responsabil 

implementare 

Finanţare, % 

Amplasare/beneficiari 
Perioada de 

implementare FNDR Proprie Donator 
Surse 

neidentificate 

D
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Indicatori de 

produs 

 

Indicatori de 

rezultat 

 

 

Costuri 
 

Denumirea proiectului 
Valoarea [000 lei] 

2010 2011 2012 Total 

Proiect 
Surse de finanţare 

    

Total:      
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Programul 4.  Dezvoltarea resurselor umane 

 

Proiecte / activități 
 

Program 4 Proiecte / activități 
Responsabil 

implementare 

Finanţare, % 

Amplasare/beneficiari 

Perioada de 

implementare  

(luni) FNDR Proprie  Donator 

Surse 

neidentific

ate 

D
ez

v
o
lt

ar
ea

 r
es

u
rs

el
o
r 

u
m

an
e 

Proiect 4.1 Facilitarea creării 

parteneriatelor regionale 

durabile 

ADR Nord 100 - - - 

 

RDN, RDC, RDS 

 

 

12 luni 

Activitate 4.1 Consolidarea 

capacităților ADR in 

achiziții publice 

ADR Nord - 

- 

 

 

 

GTZ-

100% 

- 

 

 

 

ADR Nord 

 

06.2010-06. 2012 

Activitate 4.2 Consolidarea 

capacităților APL în 

managementul proprietății 

publice și în asigurarea 

transparenței procesului de 

gestionare a proprietății 

publice 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- APL din localitățile selectate 

 

 

06.2010-06. 2012 

Activitate 4.3 Informarea 

ADR prin crearea de baza 

de date cu privire la 

proiectele implementate in 

regiune 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- ADR Nord 

 

06.2010-06. 2012 

Activitate 4.4 Creșterea 

capacităților companiilor 

de consultanta/ONG in 

elaborarea proiectelor cu 

impact regional 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- ONG / Companiile de consultanță 

 

06.2010-06. 2012 
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Produse 

Proiect 4.1 

 parteneriate durabile create;   

 cunoștințe acumulate în crearea parteneriatelor;  

 ghid elaborat; 

 posibilitate de comunicare creată; 

 număr de ore prestate pentru acţiunile specifice de formare. 

Rezultate 

Proiect 4.1 

 consolidarea parteneriatelor proiectelor existente și viitoare; 

 riscuri diminuate pentru politica dezvoltării  regionale; 

 număr de persoane care au finisat cursurile de training / recalificare. 

 

 

Costuri 
 

Denumirea proiectului / activității 
Valoarea [000 lei] 

2010 2011 2012 total 

Proiect 4.1 Facilitarea creării parteneriatelor regionale durabile 

Alte surse 
   

 

515.9255 

Activitate 4.1 Consolidarea capacităților ADR în achiziții publice     

Activitate 4.2 Consolidarea capacităților APL in managementul proprietății publice si in 

asigurarea transparentei procesului de gestionarea proprietății publice 
    

Activitate 4.3 Informarea ADR prin crearea de baza de date cu privire la proiectele 

implementate in regiune 
    

Activitate 4.4 Creșterea capacităților companiilor de consultantă/ONG în elaborarea 

proiectelor cu impact regional 
    

Total: 1 proiect, 4 activități    515.9255 
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Programul 5.  Dezvoltarea IMM şi a infrastructurii de afaceri 
 

Proiecte / activități 
 

Program 5 Proiecte / activități 
Responsabil 

implementare 

Finanţare, % 

Amplasare/beneficiari 

Perioada de 

implementare  

(luni) FNDR Proprie Donator 

Surse 

neidentifi

cate 

D
ez

v
o

lt
a

re
a

 I
M

M
 ş

i 
a
 i

n
fr

a
st

ru
ct

u
ri

i 
d

e 
a
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ce
ri

 

Proiect 5.1 Conectarea ZEL 

„Bălți” la utilitățile 

municipale: apă, 

canalizare, electricitate, 

drumuri de acces 

ADR Nord 95.90 4.1 - - 
Mun. Bălți 

60 localități din regiune 
6 luni 

Proiect 5.2  Reducerea 

șomajului în zonele 

turistice ale RDN prin 

dezvoltarea afacerilor mici 

și mijlocii 

ADR Nord 100 - - - 

R-nul Briceni, Rîșcani, Glodeni, Ocnița,  

Drochia, Florești, Edineț, Soroca, 

mun.Bălți 

24 luni 

Proiect 5.3  Atragerea 

investițiilor în mediul rural 

prin proiecte de parteneriat 

public privat 

ADR Nord 100 - - - 

Briceni, Dondușeni, Edineț, Fălești, 

Florești,  Glodeni,  Ocnița,  Rîșcani, 

Soroca, Sîngerei, Drochia,  Bălți. 

 

24 luni 

Proiect 5.4 Inaugurarea 

incubatorului de afaceri din 

comuna Larga – un factor 

important în activitățile 

privind măsurile active de 

ocupare a tineretului din 

regiune 

ADR Nord 100 - - - 

comuna Larga 

12 luni 

Proiect 5.5  Asociațiile de 

Cooperare Intercomunitară 

– premisă pentru DEL 

ADR Nord 100 - - - 

Briceni, Dondușeni, Edineț, Fălești, 

Florești,  Glodeni,  Ocnița,  Rîșcani, 

Soroca, Sîngerei, Drochia,  Bălți. 

 

15 luni 

Proiect 5.6 Centru Creativ – 

Inovativ PRO Cariera 
ADR Nord 100 - - - 

Primăria or. Otaci, r-l Ocniţa; Primăriile 

satelor Calaraşovca, Volcineţ, Codreni 
12 luni 

Proiect 5.7 Susținerea 

dezvoltării sectorului 

privat din zonele rurale 

prin elaborarea portalului 

informațional 

ADR Nord 97,6 2,4 - - 
Raioanele Drochia, Soroca, Făleşti, 

Sîngerei 
24 luni 
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Proiect 5.8 Oportunități de 

realizare a produselor 

alimentare cu creșterea 

veniturilor populației 

ADR Nord 98,93 1.7 - - r. Rîșcani 12 luni 

Proiect 5.9 Performanță 

economică prin instruire de 

excelență 

ADR Nord 100 - - - 
Raioanele Floreşti, Soroca, Drochia, 

Sîngerei, Şoldăneşti şi Teleneşti 
24 luni 

 
Activitate 5.1 Dezvoltarea 

conceptuală şi  sporirea 

abilităților sectorului privat 

in utilizarea tehnologiilor 

SRE 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- 

Sector privat (reprezentanți ai sectorului 

privat, prestatori locali de servicii în 

domeniul SRE si EE) 

2010 - 2012 

Activitate 5.2 Dezvoltarea 

capacităților sectorului 

privat in aplicarea 

standardelor europene in 

domeniu 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- 

Sector privat (Companiile de proiectare si 

construcție) 
2010- 2012 
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roduse 

Proiect 5.1 

 2500 de locuri de munca noi create in anul 2010;  

 reţele de apă cu o lungime de 250 m construite,  

 reţele de canalizare cu o lungime de 4100 m construite;  

 reţele electrice cu o lungime de 250  m reconstruite;  

 1 km de drumuri renovate;  

 120 m  de drum nou construit. 

Proiect 5.2 

 600 persoane instruite în fiecare din cele 8 zone turistice; 

 8 piețe meșteșugărești create; 

 8 incubatoare de afaceri create; 

 materiale instructive pentru antreprenori din domeniul vizat de proiect elaborate; 

 turismului rural promovat. 

Proiect 5.3 

 conferința de presă de lansare a proiectului organizată; 

 studiu de cercetare realizat; 

 oportunități de organizare a serviciilor publice în bază de PPP realizat; 

 25 Mese rotunde cu participarea APL și AE organizate; 

 5 seminare de instruire organizate; 

 5 pachete de documente pentru contracte de PPP elaborate; 

 1 conferință națională ”PPP – oportunități de atragere a investițiilor în localitățile rurale” organizată; 

 broșura ”PPP – pas cu pas”; 

 toate produsele plasate pe site ADR Nord. 

Proiect 5.4 

 un incubator de afaceri bine amenajat, cu spaţii predestinate instruirii şi desfăşurării de afaceri non-agricole; 

 ghidul tînărului antreprenor; 

 6 cursuri de traininguri în materie profesională şi educaţie non formală; 

 20 afaceri gestionate de tineri şi amplasate în localul Centrului. 

Proiect 5.5 

 30 a Asociaţii de Cooperare Intercomunitară create;  

 60 de reprezentanţi APL instruiţi în elaborarea proiectelor pentru FNDR; 

 30 de proiecte cu impact regional elaborate; 

 30 de studii de pre-fezabilitate pentru proiecte regionale elaborate. 

Proiect 5.6 

 1. Un Centru Creativ – Inovativ  bine amenajat, cu spaţii predestinate instruirii în afaceri non-agricole şi consiliere profesională a tinerilor;  

 asociație de susţinere a antreprenoriatului pentru tineri la nivel regional creată;  

 workshop-uri de simulare a unei afaceri;  

 8 cursuri de traininguri în materie profesională şi educaţie non formală; 

 100 de tineri instruiți în domeniul gestionări şi dezvoltării afacerilor;  

 20 tineri plasați în cîmpul muncii; 8. 300 de tineri consiliați și mediați profesional;  

 15 tineri formați ca și formatori în domeniul antreprenorial; 

 minim 50 de ore de consultanță în antreprenoriat;  

 materiale promoționale: 1 banner, 50 afișe color, 1000 pliante de prezentare. 
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Proiect 5.7 

 în primele 3 luni de acţiune a portalului se prevede înregistrarea în baza de date a cel puţin 5% din întreprinderile private şi a 50% din întreprinderile de 

stat;  

 democratizarea informaţiei prin furnizarea de date coerente, consistente şi actualizate;  

 posibilitatea oferită de portalul informaţional de a afla toate datele necesare pentru soluţionarea oricărei probleme, presupune o democratizare a nivelului 

de comunicare.;  

 asigurarea întreprinzătorilor, companiilor şi întreprinderilor accesul cel mai rapid către piaţa naţională şi internaţională;  

 partenerii noștri cu care am încheiat contracte, îşi publică propriile oferte de vânzare sau cumpărare - care automat vor ajunge la firmele care au comandat 

aceste oferte, pe baza unor criterii de selecţii dinainte stabilite şi în funcţie de portofoliul fiecărui client.;   

 personal competent şi eficient şi o cultură organizatorică centrată pe cetăţean;  

 îmbunătăţirea conduitei personalului;  

 reducerea costurilor pentru furnizarea documentelor;  

 grupul ţintă selectat şi instruit la standarde de calitate;  

 scăderea numărului de reclamaţii, sesizări;  

 creşterea numărului de cereri soluţionate în termenele prevăzute de lege;  

 transparenţă în exercitarea activităţii;  

 reducerea deplasărilor efectuate pentru finalizarea unui demers. 

 

Proiect 5.8 

 galeria comercială cu laborator specializat creată. 

Proiect 5.9 

 1 Centru de Excelenţă dotat cu echipamentul necesar; 

 40 de persoane calificate pe specialitate şi în pedagogia de excelenta; 

 100 tineri anual vor  avea abilităţi  practice în domenii relevante economiei; 

 120  maturi anual vor însuşi cunoştinţe şi deprinderi practice. 
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Rezultate 

Proiect 5.1 

 utilităţile necesare construite,  

 conectarea  ZEL la comunicaţiile respective;  

 transportarea pasagerilor şi mărfurilor, Va fi asigurata creşterea nivelului de trai al circa 7 000 de familii a angajaţilor; 

 oportunități noi pentru dezvoltarea economiei regionale. 

Proiect 5.2 

 600 antreprenori calificați;  

 volum sporit de vînzări a obiectelor de meșteșugărit popular; 

 infrastructură creată pentru dezvoltarea mediului de afaceri; 

 numărul de turiști sporit. 

Proiect 5.3 

 100 reprezentanți APL dotați cu capacități de inițiere și implementare a proiectelor PPP; 

 5 proiecte PPP realizate; 

 toate primăriile din regiunea de nord informate despre modele PPP; 

 100 de agenți economici informați despre oportunitățile PPP. 

Proiect 5.4 

 120 tineri cu abilităţi în materie profesională şi nonformală;  

 40 tineri cu cunoştinţe şi abilităţi în domeniul antreprenoriatului; 

 42 persoane cu cunoştinţe într-un domeniu profesional şi angajate în cîmpul muncii. 

Proiect 5.5 

 60 de reprezentanţi APL deţin capacităţi de identificare a ideilor de proiecte regionale şi de elaborare a proiectelor pentru FNDR; 

 30 de proiecte cu impact regional elaborate conform priorităţilor SDRN; 

 30 de studii de pre-fezabilitate pentru proiecte regionale elaborate. 

Proiect 5.6 

 dezvoltarea personală şi îmbunătățirea semnificativă a abilităţilor generale a grupului țintă; 

 dezvoltarea şi îmbunătăţirea capacităţii de căutare a unui loc de muncă a grupului țintă; 

 îmbunătăţirea capacităţilor de accesare a surselor de informare pe piaţa muncii; 

 cunoştinţe teoretice şi abilități practice în antreprenoriat a grupului țintă. 

Proiect 5.7 

 portalul funcţionabil şi  utilizat de orice om din orice tip de utilizator;  

 sistem integrat funcţional 4 în raioane, care vor furniza informaţii şi prestează servicii din diferite domenii strategice;  

 metode de comunicare moderne şi eficiente: forum, consultări, sondaj, petiţii on-line;  

 agenţi economici, cetăţeni din mediul rural, bine instruiți pentru iniţierea şi derularea afacerii;  

 sistem de relaţii transparent şi accesibil. 

Proiect 5.8 

 reducerea şomajului şi a migraţiei din regiune prin deschiderea noilor locuri de muncă; 

 condiţii favorabile pentru realizarea produsului alimentar autohton; 

 diversitatea ecoprodusului  şi securitatea alimentară stabilă; 

 dezvoltarea abilităţilor manageriale; 

 model de parteneriat eficient; 

 impact benefic pentru populaţia din întreaga regiune. 
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Proiect 5.9 

 mediu favorabil pentru investiţii;  

 20  firme  vor beneficia de consultanţă şi asistenţă; 

 200 persoane calificate anual; 

 50 persoane vor  lucra în regim free-lance;  

 40 resurse umane calificate pentru desfăşurarea  activităţilor economice; 

 20 % descreşterea migraţiei din regiune. 

 

Costuri 

Denumirea proiectului 
Valoarea [000 lei] 

2010 2011 2012 total 

Proiect 5.1 Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, 

drumuri de acces 

FNDR 

Cofinanțare 

   

 

 

14284.500 

611.000 

Proiect 5.2  Reducerea șomajului în zonele turistice ale RDN prin dezvoltarea afacerilor mici 

și mijlocii 

FNDR 

   
 

3740.000 

Proiect 5.3 Atragerea investițiilor în mediul rural prin proiecte de parteneriat public privat 

FNDR 
   

 

420.850 

Proiect 5.4 Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în 

activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune 

FNDR 

   
 
 

3764.406 

Proiect 5.5 Asociațiile de Cooperare Intercomunitară – premisă pentru DEL 

FNDR 
   

 

250.3725 

Proiect 5.6 Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera 

FNDR 
   

 

22222.872 

Proiect 5.7 Susținerea dezvoltării sectorului privat din zonele rurale prin elaborarea 

portalului  

FNDR 

Cofinanțare informațional 

   

 

644.080 

19.920 

Proiect 5.8 Oportunități de realizare a produselor alimentare cu creșterea veniturilor 

populației 

FNDR 

Cofinanțare 

   

 

 

3845.7369 

41.77910 

Proiect 5.9 Performanță economică prin instruire de excelență 

FNDR 
   

 

10797.880 

Activitate 5.1 Dezvoltarea conceptuală şi  sporirea abilităților sectorului privat in utilizarea 

tehnologiilor SRE 
    

Activitate 5.2 Dezvoltarea capacităților sectorului privat in aplicarea standardelor europene 

in domeniu 
    

Total: 9 proiecte, 2 activități    60643.3965 
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Programul 6.  Protecţia mediului ambiant şi prevenirea calamităţilor naturale 

 

Proiecte / activități 
 

Program 6 Proiecte 
Responsabil 

implementare 

Finanţare, % 

Amplasare/beneficiari 

Perioada de 

implementare  

(luni) FNDR Proprie Donator 

Surse 

neidentifi

cate 

P
ro
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 Proiect 6.1 Sistem de 

management a deșeurilor 

în comuna Tătărăuca 

Veche, raionul Soroca 

ADR Nord 99,62 0,36  - - 

com . Tătărăuca Veche, r. Soroca/s. 

Crișcăuți, r. Dondușeni,s. Rudi și Visoca,  

r. Soroca 

 

12 luni 

Proiect 6.2  Crearea la nivel 

regional a unui sistem 

integrat  de management al 

deşeurilor menajere solide, 

or. Lipcani, r-l Briceni 

ADR Nord 100 - - - 

or. Lipcani/ s. Criva, s. Drepcăuţi,s. 

Şireuţi, s. Slobozia-Şireuţi, s. Pererîta, s. 

Hlina, s. Coteala, c. Larga, s. Medveja, 

s. Cotiujeni din r. Briceni 

24 luni 

Proiect 6.3  Stabilirea unui 

sistem de management 

integrat al deșeurilor 

menajere solide în 

Regiunea de Dezvoltare 

Nord or. Soroca 

ADR Nord 100 - - - 
Or. Soroca / s. Zastânca, s. Rubleniţa, 

s.Ocolina, s.Parcani, s.Căinarii Vechi 
24 luni 

Proiect 6.4 Finisarea 

construcției poligonului 

pentru acumularea, 

sortarea și valorificarea 

deșeurilor menajere pentru 

3 primării (7 localități): or. 

Biruința, Alexăndreni (s. 

Alexăndreni, s. Heciul 

Vechi, s. Grigorești, s. 

Tîplești,s. Țîpletești), s. 

Heciul Nou 

ADR Nord 75,61 9,39 - 15 

or. Biruința/ Alexăndreni (s. Alexăndreni, 

s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. 

Tîplești,s. Țîpletești), s. Heciul Nou, r-l 

Sîngerei 

18  luni 

Proiect 6.5  Extinderea și 

regionalizarea serviciilor 

de administrare a 

deșeurilor menajere  

ADR Nord 100 - - - 
r-l Floreşti 

 
24 luni 
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Proiect 6.6  Iazul Țîra-Perla 

Floreștiului 
ADR Nord 100 - - - 

Com. Ghindești/ pr. Prodăneşti, Domul-

geni, Roşietici, Rogojeni, Consiliul 

Raional Floreşti, 

18 luni 

Proiect 6.7  Solidari pentru un 

mediu ecologic curat com. 

Cremenciug, r. Soroca 

ADR Nord 100 - - - 
Com. Cremenciug, r. Soroca / com. 

Iarovo, Oclanda 
12 luni 

 
Proiect 6.8  Modernizarea 

sistemului de încălzire în 

Liceul Teoretic Cosăuți 

ADR Nord 52.31 - - 47,69 s. Cosăuţi, r-l Soroca 6 luni 

Activitate 6.1  Acordarea 

suportului informațional in 

domeniul managementului 

deșeurilor solide pentru a 

sensibiliza societatea 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- 

Locuitorii localităților rurale și urbane 

selectate 
2010 - 2012 

Activitate 6.2  Acordarea 

suportului in vederea 

creșterii capacităților 

organizatorice în 

soluționarea problemelor 

deșeurilor 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- 

Prestatori de servicii in domeniul de 

resort 
2010 – 2012 

Activitate 6.3 Acordarea 

suportului in 

managementul eficient a 

deșeurilor solide 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- 

Prestatori de servicii in domeniul de 

resort 
2010 – 2012 

Activitate 6.4 Acordarea 

suportului in vederea 

înțelegerii rolurilor si 

funcțiilor tuturor actorilor 

implicați în implementarea 

proiectelor din domeniul 

managementului deșeurilor 

solide 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- 

Reprezentanții consiliilor raionale 

selectate 
2010 – 2012 

 

Activitate 6.5 Acordarea 

suportului in vederea 

îmbunătățirii procesului de 

coordonare si monitorizare 

a proiectelor implementate 

in domeniul deșeurilor 

solide 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- ADR Nord 2010 – 2012 
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Activitate 6.6 Determinarea 

necesitaților companiilor 

de proiectare si 

implementare selectate in 

domeniul deșeurilor solide  

si acordarea suportului 

necesar 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- 

Organizațiile de proiectare si 

implementare selectate 
2010 - 2012 

Activitate 6.7 Campanie de 

sensibilizare privind 

beneficiile utilizării 

surselor renovabile de 

energie 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- Locuitorii comunităţilor selectate 2010 - 2012 

Activitate 6.8 Informarea si 

creșterea capacităților APL  

în transferul de la 

tehnologiile tradiționale la 

cele renovabile 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- APL 2010- 2012 

Activitate 6.9 Facilitarea 

comunicării cu instituțiile 

guvernamentale  

responsabile de SRE si EE 

(Ministerul Economiei, 

Ministerul Mediului) 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- APL de nivelul I şi II 2010 - 2012 

 

Activitate 6.10 Acordarea de 

asistentă tehnică către 

ADR in domeniul EE si 

SRE 

ADR Nord - - 
GTZ-

100% 
- ADR Nord 2010 - 2012 

 

Activitate 6.11 Dezvoltarea 

capacităţilor instituţionale 

în domeniul prevenirii 

schimbărilor climei şi a 

hazardelor naturale 

 - - - 100%  2010 - 2012 
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Produse 

Proiect 6.1 

 infrastructura necesară pentru managementul integrat al deşeurilor menajere creată; 

 grad ridicat de informare, conştientizare şi responsabilizare a comunităţilor locale în domeniul gestiunii deşeurilor. 

Proiect 6.2 

 serviciu  extins de colectare a deşeurilor menajere;  

 11 localităţi a regiunii cu sistem stabilit de colectare a deşeurilor;  

 75 gunoişti neautorizate lichidate; 19 locuri de muncă nou-create;  

 10 localităţi a regiunii prestatori de noi servicii calitative de salubrizare ;  

 70% din  populaţie informată;   

 întreprindere de prestare a serviciului de salubrizare dotată cu  două maşini specializate;  

 un depozit DMS  construit și amenajat după standardele europene;  

 5 ha de terenuri de pămînt salubrizate. 

Proiect 6.3 

 1 proiect tehnic pentru construcţie şi amenajare a depozitului ecologic şi a 26 platforme de colectare a deşeurilor;  
 26 puncte de colectare selectivă a deşeurilor; 
 250 pubele de 1,1 m3 si 3000 pubele mici de 0,25 m3; 
 1 depozit ecologic construit şi amenajat în or. Soroca; 
 4 autocompactoare pentru transportarea deşeurilor achiziționate, 
 1 autospecială de acumularea deşeurilor stradale şi îngrijirea străzilor, 
 250 pubele PE de 1,1 m3 şi 3000 pubele de 0,25 m3 achiziţionate;  
 50 de persoane instruite. 

Proiect 6.4 

 gunoişte autorizată pentru 3 primării construită; 

 serviciu modern de colectare, transportare, sortare şi valorificare a deşeurilor menajere creat. 

Proiect 6.5 

 populaţia a 40 primării informată despre serviciul de colectare a deşeurilor;  

 specialiştii întreprinderii gestionare instruiţi;  

 circa 50% din potenţialii consumatori contractaţi; 

 dotarea cu tehnica şi utilajul necesar, platforme construite şi reabilitate, europubele şi containere instalate; 

 poligonul cu suprafaţa de 15 hectare amenajat;  

 105 depozite de colectare a deşeurilor neautorizate lichidate; 

 46 adunări generale organizate în 40 primării ale raionului Floreşti.   

Proiect 6.6 

 18 directe şi 11 indirecte locuri de muncă nou-create; 

 număr de furnizori de noi servicii turistic; 

 o zonă de agrement creată şi bine amenajată; 

 suprafaţă amenajată a patrimoniului natural; 

 evenimentele turistice naţionale dezvoltate la Rogojeni şi Domulgeni promovate; 

 800 m de drum restabilit către obiectivul turistic; 

 iluminarea zonei şi a drumului de acces pe o distanță de 1 km. 
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Proiect 6.7 

 o maşină specializată pentru evacuarea deşeurilor menajere procurată; 

 un tractor cu remorcă cu mecanisme de curățat străzile procurat;  

 17 puncte de colectare a gunoiului construite;  

 68 tomberoane pentru depozitarea gunoiului instalate;  

 300 containere instalate pentru gunoi în gospodăriile locuitorilor din comunităţi; 

 un poligon construit pentru stocarea deşeurilor menajere; 

 800 m de drum construit pînă la poligonul de stocare a deşeurilor; 

 300 postere, 300 calendare, 300 fluturaşi informaţionali editate şi difuzate în raion şi regiune; 

 6 reportaje televizate şi 6 spoturi publicitare difuzate la posturile de televiziune locală, 4 articole în presa locală; 

 3 echipe ,,Patrula Verzi” create în comunităţi;  

 200 persoane instruite în domeniul protecţiei mediului; 

 30000 persoane sensibilizate din raionului Soroca, referitor la problema ecologică. 

Proiect 6.7 

 60 de panouri solare instalate, sistem nou de distribuire a energiei termice; 

 3 muncitori instruiți pentru a deservi sistemul; 

 articole de presă, emisiuni radio şi televizate, fotografii. 
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Rezultate 

Proiect 6.1 

 2 conferinţe de presă; 

 40 puncte (platforme) de colectare deşeuri amenajate; 

 220 pubele (eurocontainere) de colectare deşeuri; 

 1 autoutilitară transport deşeuri achiziţionată; 

 1 staţie de sortare şi transfer deşeuri construită; 

 servicii extinse de colectare a deşeurilor menajere; 

 4 localităţi cu sistem stabilit de colectare a deşeurilor; 

 40 locuri de muncă temporare nou-create; 

 15 locuri de muncă permanente nou-create; 

 gestionarea eficientă a deşeurilor menajere; 

 facilităţi pentru colectarea deşeurilor din localităţile regiunii; 

 7221 persoane care beneficiază de serviciile colectare deşeuri; 

 20 unităţi economice beneficiază de servicii colectare deşeuri; 

 1100 mc volum de deşeurilor colectate şi depozitate; 

 2 evenimente organizate pentru promovarea managementului durabil al deşeurilor, respectiv 2 conferinţe de presă; 

 1 site Internet; 

 4000 pliante color, 400 postere color; 

 1 spot radio. 

Proiect 6.2 

 Conştientizarea populaţiei şi sensibilizarea a opiniei publice privind starea mediului din localitate şi aplicarea metodelor de gestionare a deşeurilor; 

 Elaborarea unor baze de date privind volumul şi starea tehnică a rampelor de depozitare a deşeurilor;  

 Adoptarea cadrului regulatoriu şi a mecanismelor financiar–economice de funcţionare a serviciului de salubrizare; 

 Procesarea îmbunătăţită a deşeurilor (volum mai mare, durabilitate mai înaltă, reciclare); 

 Numărul redus al gunoiştilor neautorizate; 

 Restructurarea întreprinderii specializate în domeniul colectării, transportării şi prelucrării deşeurilor; 

 Crearea a cel puţin 19 locuri noi de muncă. 

Proiect 6.3 

 Un sistem de colectare selectivă a deşeurilor, constituit din 26 platforme pentru colectarea deşeurilor şi un depozit ecologic,  

 85,1 de locuitori, 365 agenți economici și 38 instituții publice din zona țintă vor beneficia de sistemul de colectare selectivă; 

 cantitatea de deșeuri colectate selectiv în zona țintă va ajunge la 75,5%; 

 cantitatea anuala de deșeuri reciclabile va atinge 25% din cantitatea de deșeuri colectate; 

 condiţii de trai îmbunătăţite pentru 85,5 mii de locuitori ai localităţilor ţintă; 

 capacităţi consolidate ale operatorului local implicat în managementul deşeurilor; 

 85,5 mii cetăţeni sensibilizaţi şi informaţi privind necesitatea colectării selective a deșeurilor şi valorificării deșeurilor reciclabile. 
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Proiect 6.4 

 circa 14741 de locuitori din regiune, 35 de agenţi  economic din mediul urban şi 20 din mediul rural, cuprinși cu servicii  

 eficienţă şi rentabilitate pentru întreprinderea municipală „dpgcl biruinţa” 

 ameliorarea situaţiei ecologice din regiune 

Proiect 6.5 

 serviciul de colectare a deşeurilor va fi extins în 37 primării cu 71 localităţi;  

 locuitorii raionului Floreşti vor fi informaţi despre procesul de colectare a deşeurilor şi impactul pozitiv al acestui proces; 

 circa 50% din populaţia raionului va beneficia de serviciile de salubrizare; 

 vor fi lichidate 105 depozite neautorizate cu suprafaţa de 12,4 ha din toate localităţile raionului Floreşti. 

Proiect 6.6 

 numărul sporit de turişti atraşi; 

 10 întreprinderi indirect implicate; 

 creşterea venitului generat de turism - 20 familii vor avea venituri decente, iar APL va beneficia de creşterea bugetului local cu 10%; 

 investiţii atrase în turism. 

Proiect 6.7 

 îmbunătăţirea  situaţiei ecologice din teritoriul comunelor Cremenciug, Iarovo, Oclanda; 

 stoparea poluării solului şi apelor din rîul Nistru; 

 creşterea gradului de conştientizate a populaţiei faţă de respectarea mediului ambiant; 

 facilitarea şi promovarea dezvoltării parteneriatelor locale între APL şi ONG şi încurajarea altor iniţiative ale comunităţilor locale; 

 creşterea încrederii cetăţenilor în asociaţi şi organizaţiile neguvernamentale şi sprijinirea acestora; 

 stabilirea parteneriatelor  cu APL-uri şi ONG-uri din alte localități 

 generarea unor activităţi similare de către APL-uri din alte localităţi; 

 acumularea experienţei în implementarea  proiectelor. 

Proiect 6.8 

 sistem nou de țevi şi radiatoare instalat;  

 60 de panouri solare instalate; 3 muncitori instruiți pentru deservirea sistemului de încălzire;  

 1 masă rotundă de lansare a proiectului;  

 3 comunicate de presă publicate în presa locală şi republicană; 2 reportaje la TV locală; 

 condiţii optime create pentru realizarea procesului educativ instructiv pentru 365 elevi şi 31 de cadre didactice; 

 diminuarea morbidităţii copiilor şi salariaţilor liceului; 

 parteneriat durabil dezvoltat între Consiliu Raional-şcoală-APL-comunitate. 

 

Costuri 
 

Denumirea proiectului / activității 
Valoarea [000 lei] 

2010 2011 2012 total 

Proiect 6.1 Sistem de management a deșeurilor în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca 

FNDR 

Cofinanțare 

   

 

7930.384 

30.000 

Proiect 6.2 Crearea la nivel regional a unui sistem integrat  de management al deşeurilor 

menajere solide, or. Lipcani, r-l Briceni 
   

 

12718.435 
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FNDR 

Proiect 6.3 Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în 

Regiunea de Dezvoltare Nord or. Soroca 

FNDR 

   

 

 

29573.772 

Proiect 6.4 Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea 

deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, com.Alexăndreni (s. 

Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești,s. Țîpletești), s. Heciul Nou 

FNDR 

Cofinanțare 

   

 

 

4430.240 

1429.076 

Proiect 6.5 Extinderea și regionalizarea serviciilor de administrare a deșeurilor menajere 

CR Florești, r. Florești 

FNDR 

   

 

 

29986.924 

Proiect 6.6  Iazul Țîra-Perla Floreștiului 

FNDR 
   

 

8801.72818 

Proiect 6.7  Solidari pentru un mediu ecologic curat com. Cremenciug, r. Soroca 

FNDR 
   

 

1745.984 

Proiect 6.8  Modernizarea sistemului de încălzire în Liceul Teoretic Cosăuți 

FNDR 

Cofinanțare 

   

 

1015.23100 

925.58595 

Activitate 6.1  Acordarea suportului informațional în domeniul managementului deșeurilor 

solide pentru a sensibiliza societatea 
    

Activitate 6.2  Acordarea suportului in vederea creșterii capacităților organizatorice în 

soluționarea problemelor deșeurilor 
    

Activitate 6.3 Acordarea suportului in managementul eficient a deșeurilor solide     

Activitate 6.4 Acordarea suportului in vederea înțelegerii rolurilor si funcțiilor tuturor actorilor 

implicați in implementarea proiectelor din domeniul managementului deșeurilor solide 
    

Activitate 6.5 Acordarea suportului in vederea îmbunătățirii procesului de coordonare si 

monitorizare a proiectelor implementate in domeniul deșeurilor solide 
    

Activitate 6.6 Determinarea necesităților companiilor de proiectare si implementare selectate in 

domeniul deșeurilor solide  si acordarea suportului necesar 
    

Activitate 6.7 Campanie de sensibilizare privind beneficiile utilizării surselor renovabile de 

energie 
    

Activitate 6.8 Informarea si creșterea capacităților APL  in transferul de la tehnologiile 

tradiționale la cele renovabile 
    

Activitate 6.9 Facilitarea comunicării cu instituțiile guvernamentale  responsabile de SRE si EE 

(Ministerul Economiei, Ministerul Mediului) 
    

Activitate 6.10 Acordarea de asistentă tehnică către ADR in domeniul EE si SRE     

Activitate 6.11 Dezvoltarea capacităţilor instituţionale în domeniul prevenirii schimbărilor 

climei şi a hazardelor naturale 
    

Total: 8 proiecte, 11 activități    98587.36013 
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Programul 7.  Îmbunătăţirea atractivităţii turistice 

 

Proiecte / activități 
 

Program 7 Proiecte 
Responsabil 

implementare 

Finanţare, % 

Amplasare/beneficiari 

Perioada de 

implementare  

(luni) FNDR Proprie Donator 

Surse 

neidentifi

cate 
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Proiect 7.1 Intersecții culturale ADR Nord 100 - - - 

Localitățile Băhrinești (r-l Florești)  

Rediul-Mare  (r-l Donduşeni), Pelinia (r-l 

Drochia), Alexăndreni (r-l Sângerei), 

Rogojeni  (r-l Şoldăneşti), Negureni (r-l 

Teleneşti), 12 localităţi din r. Floreşti 

situate în lunca rîului Răut 

24 luni 

Produse 

Proiect 7.1 

 24 de buletine informative lunare editate; 

 1 culegere de folclor editată 1700 exemplare; 

 edificiu al CCI renovat; 

 1 spaţiu de agrement în extravilanul localităţii amenajat; 

 1 culegere File de Istorie Paralelă Băhrineşti Moldova – Băhrineşti Ucraina online editată; 

 1 muzeu al florilor inaugurat; 

 1 sală multimedia inaugurată. 

Rezultate 

Proiect 7.1 

 80 de angajaţi în domeniul culturii şi potenţiali prestatori de servicii turistice instruiţi; 

 10 cursanţi abilitaţi cu tehnică de calcul; 

 325 de membri ai colectivelor de artişti amatori antrenaţi în evenimentele culturale; 

 75 de meşteri populari antrenaţi în târguri şi ateliere; 

 125 de tineri din s. Băhrineşti încadraţi în activitatea permanentă a cercurilor şi atelierelor de la CCI; 

 20 APL - parteneri cu experienţă de colaborare şi imagine îmbunătăţită; 

 7 evenimente cultural- turistice complexe organizate la CCI anual. 

 

 

   Costuri 
 

Denumirea proiectului 
Valoarea [000 lei] 

2010 2011 2012 total 

Proiect 7.1 Intersecții culturale 

FNDR 
   

 

3228.890 

Total: 1 proiect    3228.890 
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Programul 8.  Activităţi prioritare pentru implementarea SDRN 
 

Activități 

 

Activităţi prioritare Implementator 

Finanţare, lei Amplasare/beneficiari 
Perioada de 

implementare 

Surse de finanțare 

(FNDR, Proprie, 

Donator) 

Surse 

neidentificate 
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A.1.1…Instruire continua pentru membrii echipei 

ADR Nord 
ADR Nord ADR Nord  ADR Nord 2010 – 2012 

A.1.2…Activități de instruire şi consultanţă în 

domeniul asistenţei tehnice 
ADR Nord GTZ   RDN 2010 – 2012 

A.1.3…Instruire pentru reprezentanţii APL de 

nivelul I şi II privind procedurile de accesare a 

fondurilor  

ADR Nord DFID/SIDA  10 000 RDN 2010 – 2011  

A.1.4 …Elaborarea Strategiei de dezvoltare 

instituțională a ADR Nord 
ADR Nord ADR Nord  ADR Nord Iulie 2010 

Indicatori de produs 

 traininguri realizate pentru personalul ADR Nord; 

 6 angajați ai ADR Nord instruiți în diverse domenii de management, planificare și comunicare; 

 6 angajați ai ADR Nord instruiți în domeniul asistenței tehnice; 

 reprezentanți ai APL de nivelul I și II  din regiune instruiți în domeniul asistenței tehnice; 

 reprezentanți ai întreprinderilor prestatoare de servicii  instruiți în domeniul asistenței tehnice; 

 reprezentanți ai APL de nivelul I și II din regiune instruiți în domeniul accesării de fonduri; 

 Strategia de dezvoltare instituțională a ADR Nord elaborată; 
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Indicatori de rezultat 

 6 angajați ai ADR Nord vor dispune de cunoștințe și abilități avansate în  diverse domenii de 

management, planificare și comunicare; 

 6 angajați ai ADR Nord cu cunoștințe și abilități avansate în domeniul asistenței tehnice; 

 reprezentanți ai APL de nivelul I și II din regiune cu cunoștințe și abilități sporite în domeniul 

asistenței tehnice; 

  reprezentanți ai întreprinderilor prestatoare de servicii cu cunoștințe și abilități sporite în  domeniul 

prestării serviciilor de asistență tehnică; 

 reprezentanți ai APL de nivelul I și II din regiune cu cunoștințe și abilități sporite privind metodele de 

accesare a fondurilor; 

 ADR Nord cu o viziune clară privind perspectivele și metodele de dezvoltare instituțională și 

consolidare organizațională. 

2
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A.2.1…Identificarea impedimentelor în crearea 

parteneriatelor la nivel de regiune 
ADR Nord ADR Nord  RDN 

 

Iulie – august 2010 

A.2.2…Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu 

Agenţiile de dezvoltare regională din România, 

Ucraina și Letonia 

ADR Nord ADR Nord 40 000 ADR Nord 

 

2010 – 2011 

A.2.3…Training în cooperarea transfrontalieră 

pentru membrii ADR Nord şi MCDR 
ADR Nord ADR Nord  ADR Nord, MCDR 

 

Iulie 2010 

A.2.4…Training în procedurile transfrontaliere ADR Nord ADR Nord  APL I și II din RDN 

 

Iulie – august 2010 

A.2.5…Organizarea seminarelor de instruire 

pentru promovarea conceptului de PPP 
ADR Nord ADR Nord  APL I și II din RDN 

August – septembrie 

2010 

Indicatori de produs 

 impedimentele privind consolidarea parteneriatelor la nivel regional identificate și prioritizate; 

 Memorandumuri de colaborare cu  Agenţiile de dezvoltare regională din România, Ucraina și Letonia 

semnate; 

 1 training  realizat în domeniul cooperării transfrontaliere; 

 15 angajați ai ADR Nord și MCDR instruiți în domeniul cooperării transfrontaliere; 

 1 training  realizat în domeniul procedurilor transfrontaliere; 

 3 seminare realizate în domeniul parteneriatului public-privat; 

 60 reprezentanți ai APL de nivelul I și II din regiune instruiți în  domeniul parteneriatului public-

privat 
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Indicatori de rezultat 

 vor fi abordate și lansate soluții pentru depășirea impedimentelor privind consolidarea parteneriatelor 

la nivel regional; 

 schimbul de experiență cu agențiile din România, Ucraina și Letonia va permite să fie replicate 

modele de succes în procesul de dezvoltare regională din Moldova; 

 15 angajați ai ADR Nord și MCDR vor dispune de cunoștințe și abilități avansate în domeniul 

cooperării transfrontaliere; 

 reprezentanți ai APL de nivelul I și II din regiune cu cunoștințe sporite în domeniul procedurilor 

transfrontaliere; 

 reprezentanți ai APL de nivelul I și II din regiune vor dispune de  cunoștințe și abilități în domeniul 

parteneriatului public-privat. 
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A.3.1…Elaborarea sistemului de evaluare şi 

monitorizare a proiectelor în curs de 

implementare 

ADR Nord 
DFID/SIDA 

 
 ADR Nord 

 

Septembrie 2010 

A.3.2…Elaborarea sistemului de monitorizare şi 

evaluare a ADR 
ADR Nord 

DFID/SIDA 

 
 MCDR 

 

Septembrie 2010 

 

A.3.3…Elaborarea sistemului de evaluare a 

impactului proiectelor implementate  

 

ADR Nord ADR Nord   ADR Nord 

Septembrie 2010 

Indicatori de produs 

 sistem de evaluare și monitorizare a proiectelor în derulare elaborat; 

 sistem de evaluare și monitorizare a activității ADR Nord elaborat; 

 sistem de evaluare și monitorizare a proiectelor implementate elaborat 

Indicatori de rezultat 

 minimizarea riscurilor și asigurarea măsurilor adecvate de intervenție în procesul de implementare a 

proiectelor regionale; 

 asigurarea unui proces transparent de gestionare a proiectelor regionale; 

 management organizațional și financiar eficient al ADR Nord. 
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A.4.1…Elaborarea bazei de date privind 

potențialii donatori ADR Nord ADR Nord  ADR Nord, APL, ONG 

Iulie 2010 
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A.4.2…Colectarea documentelor de planificare la 

nivel de regiune  ADR Nord ADR Nord  RDN 
2010 - 2012 

A.4.3 …Elaborarea bazei de date privind 

proiectele regionale implementate ADR Nord ADR Nord  RDN 
2011 - 2012 

A.4.4 …Analiza situației existente în regiune 

privind administrarea deșeurilor ADR Nord ADR Nord 300 000 RDN 
2010 - 2011 

 A.4.5…Elaborarea studiului de prefezabilitate 

pentru parcurile industriale ADR Nord ADR Nord 20 000 RDN 
2011 

A.4.6…Elaborarea bazei de date a potenţialelor 

proiecte în domeniul PPP ADR Nord ADR Nord  RDN 

2011 

Indicatori de produs 

 baza de date privind potențialii donatori elaborată 

 un dosar cu documente de planificare la nivel de regiune creat; 

 baza de date privind proiectele regionale implementate elaborată; 

 analiză efectuată privind situația existentă în gestionarea deșeurilor la nivel de regiune; 

 1 studiu de prefezabilitate pentru parcurile industriale elaborat; 

 baza de date a posibilelor proiecte în domeniul PPP elaborată 

Indicatori de rezultat 

 accesul sporit la programele de finanțare creează oportunități noi de colectare de fonduri pentru ADR 

Nord; 

 acces liber la informația privind rezultatele și impactul proiectelor regionale implementate; 

 oportunități noi pentru promovarea proiectelor ce țin de crearea parcurilor industriale; 

 oportunități noi pentru crearea PPP viabile la nivel de regiune; 

 noi posibilități pentru promovarea unor proiecte de anvergură privind administrarea deșeurilor la nivel 

regional.  
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A.5.1…Elaborarea şi distribuirea unui buletin 

informativ al ADR Nord 
ADR Nord ADR Nord  ADR Nord 

Lunar  

A.5.2…Organizarea conferinţelor regionale  
ADR Nord ADR Nord 30 000 ADR Nord 

Anual 

A.5.3…Promovarea obiectivelor turistice prin 

intermediul paginii web a ADR Nord 
ADR Nord ADR Nord  ADR Nord 

Permanent  
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A.5.4…Informarea factorilor interesaţi despre 

activitatea ADR Nord 
ADR Nord ADR Nord  

Potenţiali aplicanţi, 

Potenţiali investitori, 

Publicul larg, Mass-media, 

APL, ADR, MCDR 

 

Permanent 

A.5.5…Cultivarea apartenenţei şi susţinerii 

obiectivelor de dezvoltare regională 
ADR Nord ADR Nord  RDN 

Permanent 

A.5.6…Familiarizarea publicului larg cu 

obiectivele de dezvoltare regională 
ADR Nord ADR Nord  RDN 

Permanent 

A.5.7…Asigurarea transparenţei implementării 

proiectelor de dezvoltare regională 
ADR Nord ADR Nord  RDN 

Permanent 

A.5.8…Consolidarea comunicării cu mijloacele 

de informare în masă 
ADR Nord ADR Nord  RDN 

Permanent 

A.5.9…Promovarea şi multiplicarea experienţelor 

pozitive de dezvoltare regională 
ADR Nord ADR Nord 50 000 RDN 

Permanent 

A.5.10…Editarea pliantelor de promovare a 

activităţilor ADR Nord 

 
ADR Nord DFID/SIDA   

Potenţiali aplicanţi, 

Potenţiali investitori, 

Publicul larg, Mass-media, 

APL, ADR, MCDR 

2010 

A.5.11…Editarea broşurii „Regiunea Nord” în 

limbile română, rusă şi engleză 

ADR Nord DFID/SIDA   

Potenţiali 

investitori/vizitatori, 

Parteneri de dezvoltare, 

Publicul larg, Mass-media, 

ADR, MCDR 

August 2010 

A.5.12… Editarea broşurii „5 motive ca să 

investeşti în regiunea nord” în limbile română, 

rusă şi engleză ADR Nord DFID/SIDA   

Potenţiali 

investitori/vizitatori, 

Parteneri de dezvoltare, 

Publicul larg, Mass-media, 

ADR, MCDR 

August 2010 

 Indicatori de produs 

 buletinul  informativ al ADR Nord elaborat 1 dată în lună; 

 conferințe regionale organizate în fiecare an; 

 obiective turistice  promovata prin intermediul paginii web a ADR Nord; 

 factorii interesaţi informați despre activitatea ADR Nord; 

 publicul larg informat despre procesul de dezvoltare regională; 

 transparenţa în implementarea proiectelor de dezvoltare regională asigurată; 

 comunicare eficientă cu mijloacele de informare în masă; 

 experienţele pozitive de dezvoltare regională promovate şi multiplicate; 

 pliantele de promovare a activităţilor ADR Nord  editate; 

 broşura „Regiunea Nord”  editată în limbile română, rusă şi engleză; 

 broşura „5 motive ca să investeşti în regiunea nord” editată în limbile română, rusă şi engleză. 
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Costuri  
 

Denumirea proiectului 
Valoarea [000 lei] 

2010 2011 2012 Total 

A.1.1…Instruire continua pentru membrii echipei ADR Nord 

Surse de finanţare 

ADR Nord 

    

    

    

    

A.1.2…Activități de instruire şi consultanţă în domeniul asistenţei tehnice 

Surse de finanţare 

GTZ  

 

    

    

    

    

A.1.3…Instruire pentru reprezentanţii APL de nivelul I şi II privind procedurile de accesare a fondurilor 

Surse de finanţare 

DFID/SIDA  

Surse neidentificate 

    

    

    

 10 000  10 000 

A.1.4 …Elaborarea Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR Nord 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

   
 

 

    

    

    

A.2.1…Identificarea impedimentelor în crearea parteneriatelor la nivel de regiune 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.2.2…Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu Agenţiile de dezvoltare regională din România, Ucraina și 

Letonia 

Surse de finanţare 
ADR Nord 
Surse neidentificate 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

 

 

40 000 

A.2.3…Training în cooperarea transfrontalieră pentru membrii ADR Nord şi MCDR 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

Indicatori de rezultat 

 actorii regionali informați despre activitatea ADR Nord și procesul de dezvoltare regională; 

 publicul larg informat despre impactul proiectelor regionale și ; 

 potențiali investitori informați despre oportunitățile de investiții în regiune; 

 transparența ADR Nord asigurată; 

 imaginea ADR Nord promovată la nivel regional, național și internațional; 

 practicile de succes replicate la nivel regional; 

 simțul apartenenței regionale cultivat; 

 susținerea politicilor regionale asigurată din partea actorilor regionali și a liderilor de opinie. 
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A.2.4…Training în procedurile transfrontaliere 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.2.5…Organizarea seminarelor de instruire pentru promovarea conceptului de PPP 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.3.1…Elaborarea sistemului de evaluare şi monitorizare a proiectelor în curs de implementare 

Surse de finanţare 
DFID/SIDA  

    

A.3.2…Elaborarea sistemului de monitorizare şi evaluare a ADR 

Surse de finanţare 
DFID/SIDA  

    

A.3.3…Elaborarea sistemului de evaluare a impactului proiectelor implementate 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.4.1…Elaborarea bazei de date privind potențialii donatori 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.4.2…Colectarea documentelor de planificare la nivel de regiune 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.4.3 …Elaborarea bazei de date privind proiectele regionale implementate 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.4.4 …Analiza situației existente în regiune privind administrarea deșeurilor 

Surse de finanţare 
ADR Nord 
Surse neidentificate 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 

 

 

 

 

300 000 

A.4.5…Elaborarea studiului de prefezabilitate pentru parcurile industriale 

Surse de finanţare 
ADR Nord 
Surse neidentificate 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

 

20 000 

A.4.6…Elaborarea bazei de date a potenţialelor proiecte în domeniul PPP 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.5.1…Elaborarea şi distribuirea unui buletin informativ al ADR Nord 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.5.2…Organizarea conferinţelor regionale 

Surse de finanţare 
ADR Nord 
Surse neidentificate 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

30 000 

A.5.3…Promovarea obiectivelor turistice prin intermediul paginii web a ADR Nord     
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Surse de finanţare 
ADR Nord 
A.5.4…Informarea factorilor interesaţi despre activitatea ADR Nord 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.5.5…Cultivarea apartenenţei şi susţinerii obiectivelor de dezvoltare regională 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.5.6…Familiarizarea publicului larg cu obiectivele de dezvoltare regională 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.5.7…Asigurarea transparenţei implementării proiectelor de dezvoltare regională 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.5.8…Consolidarea comunicării cu mijloacele de informare în masă 

Surse de finanţare 
ADR Nord 

    

A.5.9…Promovarea şi multiplicarea experienţelor pozitive de dezvoltare regională 

Surse de finanţare 
ADR Nord 
Surse neidentificate 

 

 

 

 

25 000 

 

 

 

25 000 

 

 

 

50 000 

A.5.10…Editarea pliantelor de promovare a activităţilor ADR Nord 

Surse de finanţare 
DFID/SIDA  

    

A.5.11…Editarea broşurii „Regiunea Nord” în limbile română, rusă şi engleză 

Surse de finanţare 
DFID/SIDA  

    

A.5.12… Editarea broşurii „5 motive ca să investeşti în regiunea nord” în limbile română, rusă şi engleză 

Surse de finanţare 
DFID/SIDA  

    

Total: 30 activități 30 000 385 000 35 000 450 000 
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Programul 9.  Proiecte regionale finanţate din alte surse 

Program 9 Proiecte / activități 
Responsabil 

implementare 

Finanţare, % 

Amplasare/beneficiari 

Perioada de 

implementare  

(luni) FNDR 
Contribuţ

ie proprie  
Donator 

Surse 

neidentific

ate 
P

ro
ie

ct
e 

d
in

 s
u

rs
el

e 
G

IZ
 

Proiect 9.1 
„Aprovizionarea cu servicii de 

apă și canalizare a locuitorilor 

satului Duruitoarea Veche, 

comuna Costești, raionul 

Rîșcani” 

ADR Nord - 5,25% 94,75% - 
s. Duruitoarea Veche, com. Costești, r-ul 

Rîșcani 
12 luni 

Cost  - 
  120 

mii lei 

2 166,5 

mii lei 
2 790,0 

mii lei 
  

Produse 

 7,1 km rețele de apeduct construit; 

 3,2 km rețele de canalizare construite; 

 230 persoane instruite; 

 8 articole plasate în mass media; 

 2 banere confecționate și instalate. 

Rezultate 

 1 loc de muncă nou creat; 

 Sistem local de aprovizionare cu apa a s. Duruitoarea Veche, r-ul. Rîșcani renovat; 

 Oficiul ÎM „Apă Canal Costești” amenajat și dotat cu tehnică; 

 104 de locuitori din s. Duruitoarea Veche conectați la sursa de apă potabilă de calitate; 

 Ridicarea calității vieții cetățenilor din s. Duruitoarea Veche, com. Costesti; 

 Persoane informate despre eficientizarea utilizării resurselor de apă. 

Proiect 9.2 

„Iluminare stradală eficientă în 

comuna Tătărăuca Veche” 

ADR Nord - - 100% - com. Tătărăuca Veche, r-ul Soroca   

Cost  - - 
800,0 

mii lei 
 1674,0 mii 

lei 
 12 luni 

Produse  

 12,6 km de drum iluminat; 

 252 corpuri de iluminare stradală instalate; 

 Sistem ecologic de iluminat public instalat; 

 1 ÎM creată; 

 4 locuri noi de muncă create; 

 60 persoane instruite; 

 2000 persoane informate. 
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Rezultate 

 Asigurarea iluminatului public pe raza comunei Tatarauca Veche; 

 Scaderea ratei de infractionalitate pe raza comunei; 

 Cresterea gradului de satisfactie al locuitorilor; 

 Educarea comunitatii in spiritul utilizarii resurselor alternative de energie si a eco-educatiei societatii vizate; 

 Crearea unui proiect de succes la nivel regional care sa sustina implementarea unor sisteme asemanatoare la nivel 

national. 

P
ro

ie
ct

e 
d

in
 s

u
rs

el
e 

A
m

b
a
sa

d
ei

 R
. 
C

eh
ia

 î
n

 R
. 
M

o
ld

o
v
a

 
Proiect 9.3 

Importanța studiilor de 

fezabilitate în consolidarea 

procesului de dezvoltare 

regională în Republica Moldova 

ADR Nord - - 100% - 
Regiunea de Dezvoltare Nord, APL (I și 

II) 
6 luni 

Cost    
136332 

lei 
   

Produse  

 1 500 exemplare a broșurii „Totul despre un studiu de fezabilitate“ editate și diseminate; 

 1000 reprezentanţi APL și ONG din RM informaţi despre procesul de elaborare şi structura unui studiu de 

fezabilitate; 

 150 reprezentanţi ai APL şi ONG cu cunoştinţe avansate privind Studiu de fezabilitate; 

Rezultate 

 Conștientizarea actorilor regionali privind importanța, procesul de elaborare şi structura unui studiu de fezabilitate; 

 Nivel înalt de cunoștințe privind utilizarea inui SF; 

 Grad înalt de informare privind utilizarea SF; 

 Oportunități de finanțare suplimentară a proiectelor regionale și promovarea politicilor publice în domeniul 

dezvoltării regionale în RDN. 

Proiect 9.4 

Analiza cost-beneficiu – 

instrument necesar pentru 

implementarea proiectelor 

investiționale de anvergură 

ADR Nord - - 100% - Regiunea de Dezvoltare Nord  

Cost   - - 
91336 

lei 
-   

Produse  

 1500 de exemplare a broşurii „Analiza Cost-Beneficiu – instrument necesar pentru implementarea proiectelor de 

anvergură“ editate; 

 1500 reprezentanţi ai autorităţilor publice şi a organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova informaţi 

privind importanța și structura unei analize cost-beneficiu; 

 Broşura „Analiza Cost-Beneficiu – instrument necesar pentru implementarea proiectelor de anvergură “ plasată pe 

site-ul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord www.adrnord.md; 

 O „masă rotundă“ de evaluare realizată cu participarea actorilor importanţi în domeniul dezvoltării regionale şi 

potenţialilor donatori. 

Rezultate 

 Conceptul broşurii privind structura analizei cost-beneficiu elaborat; 

 Abordare pro-activă în procesul de pregătire pentru accesarea fonduriilor europene si inplementarea proiectelor de 

anvergură în infrastructură; 

 Conștientizarea actorilor regionali privind importanța analizei cost-beneficiu pentru implementarea proiectelor de 

anvergură. 

 

http://www.adrnord.md/
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4. Cadrul Logic al POR 

Scopul SDRN (cel mai înalt nivel) Indicatori de realizare, ce pot fi verificaţi în 

mod obiectiv 

Surse şi mijloace de 

verificare  

Presupuneri 

 

Sporirea calității vieții a populației RDN 
 

Număr de proiecte implementate; 

Volumul producerii (Valoarea Adăugată Brută 

la nivel regional); 

Rata populaţiei ocupate 

 

Anuare statistice; 

Rapoarte anuale; 

Sondaje sociologice 

 

Cooperarea intercomunitară și 

intersectorială 

Priorităţi Indicatori de realizare, ce pot fi verificaţi în 

mod obiectiv 

Surse şi mijloace de 

verificare  

Presupuneri 

 Reabilitarea infrastructurii fizice. 

 

 Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în 

special, în regiunile rurale. 

 

 Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a 

atractivităţii turistice. 

 Elaborarea şi implementarea unei campanii 

informaţionale; 

 Numărul de poligoane noi de stocare a 

deşeurilor amenajate; 

 Numărul de rețele de apă construite și 

renovate; 

 Numărul de staţii de epurare a apelor uzate 

reabilitate/construite; 

 Numărul de drumuri renovate; 

 Numărul de centre informaționale / 

consultanță create; 

 Numărul de incubatoare de afaceri create 

 Numărul PPP create; 

 Numărul de piețe create 

 Elaborarea unui sistem de anticipare şi 

răspuns la stările extreme de vreme; 

 Numărul edificiilor turistice reabilitate; 

 Numărul de bazine acvatice curățite  

 

 

 BNS și ANOFM; 

 Rapoartele 

proiectelor; 

 Fotografii 

 

 Surse financiare suficiente pentru 

implementarea inițiativelor 

regionale 

 Stabilitatea politică 

 

Rezultatele anticipate ale Planului  Operaţional  Indicatori de realizare, ce pot fi verificaţi în 

mod obiectiv  

Surse şi mijloace de 

verificare 

Presupuneri 

1. Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de 

apă şi canalizare 

2. Modernizarea şi amenajarea drumurilor 

regionale şi locale 

3. Iniţiative de cooperare în domeniul 

infrastructurii de frontieră 

4. Dezvoltarea resurselor umane 

5. Dezvoltarea IMM şi a infrastructurii de 

afaceri 

6. Protecţia mediului ambiant şi a resurselor 

naturale 

 Număr sporit de mici antreprenori în regiune; 

 Număr sporit de proiecte și afaceri 

competitive; 

 Potențial turistic al regiunii evaluat; 

 Obiective turistice promovate; 

 Servicii îmbunătățite în domeniul turismului  

 Numărul de șomeri plasați în cîmpul muncii; 

 Numărul de instituții cu capacități 

instituționale îmbunătățite; 

 Cooperare îmbunătăţită între localităţile cu 

 Rapoartele 

proiectelor 

 

 Instituții disponibile de a-și 

îmbunătăți capacitățile; 

 Motivația factorilor de decizie de 

cooperare  

 Echipe de consultanți în domeniu; 

 Inițiativă și capacitate avansată a 

liderilor comunitari; 

 Legislație permisivă pentru 

inițiative de antreprenoriat; 

 Infrastructura adecvată necesară 
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7. Îmbunătăţirea atractivităţii turistice 

8. Activități prioritare ADR 

 

nevoi similare din regiune; 

 Servicii îmbunătăţite de consultanță şi 

informare; 

 Capacități sporite de atragere a resurselor 

externe la nivel de regiune; 

dezvoltării turismului 

Programe şi proiecte Mijloace financiare Surse şi mijloace de 

verificare 

Presupuneri 

 Renovarea și extinderea rețelei de apă și 

canalizare 

 Alimentarea localităților cu apă potabilă  

 Finisarea construcției apeductului magistral cu 

ramificații comunitare 

 Renovarea unei porțiuni de drum a traseului 

internațional 

 Reabilitarea rețelei de drum public local cu 

conexiune la traseele naționale 

 Conectarea ZEL la utilitățile municipale: apă, 

canalizare, electricitate, drumuri de acces 

 Reducerea șomajului în zonele turistice ale 

RDN prin dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii 

 Atragerea investițiilor în mediul rural prin 

proiecte de parteneriat public privat 

 Asociațiile de Cooperare Intercomunitară – 

premisă pentru DEL 

 Crearea unui sistem de management integrat de 

management al deșeurilor menajere solide 

 Extinderea unui sistem de management integrat 

al deșeurilor menajere solide în regiune 

 Facilitarea schimbului intercultural pentru 

dezvoltarea turismului în regiune 

 Dezvoltarea potențialului turistic al zonei rîului 

Răut  

 

Cost total proiecte:  82200484816,18 lei 
 Rapoartele 

proiectelor  

 

 Disponibilitatea APL de a crea 

parteneriate intercomunitare 

 Documentația tehnică pentru 

proiecte de construcție / reparație 

 Potențial turistic la nivel de 

regiune 

 Rețele de drumuri locale 

 Acces la tehnologiile moderne de 

gestionare a deșeurilor solide 

 Realizarea  promisiunilor 

potențialilor investitori 

 Capacitatea avansată a  

întreprinderilor specializate în 

efectuarea lucrărilor tehnice  

 Capacitatea avansată a  

organizațiilor în prestarea 

serviciilor 
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5. Calendarul estimativ de implementare 
 

Programe / Proiecte / Activități 
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Program 1                               

Proiect 1.1                               

Proiect 1.2                               

Proiect 1.3                               

Proiect 1.4                               

Proiect 1.5                               

Proiect 1.6                               

Proiect 1.7                               

Proiect 1.8                               

Proiect 1.9                               

Proiect 1.10                               

Proiect 1.11                               

Program 2                               

Proiect 2.1                               

Proiect 2.2                               

Proiect 2.3                               

Proiect 2.4                               

Proiect 2.5                               

Proiect 2.6                               

Program 3                               

Program 4                               

      Proiect 4.1                               

Program 5                               
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Proiect 5.1                               

Proiect 5.2                               

Proiect 5.3                               

Proiect 5.4                               

Proiect 5.5                               

Proiect 5.6                               

Proiect 5.7                               

Proiect 5.8                               

Proiect 5.9                               

Program 6                               

Proiect 6.1                               

Proiect 6.2                               

Proiect 6.3                               

Proiect 6.4                               

Proiect 6.5                               

Proiect 6.6                               

Proiect 6.7                               

Proiect 6.8                               

Program 7                               

Proiect 7.1                               

Program 8                               

Activitate 1.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 1.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 1.3   X X X  X X X X X                    

Activitate 1.4 X                              

Activitate 2.1 X X                             

Activitate 2.2 X X X X X X X X X X X X                   

Activitate 2.3 X                              

Activitate 2.4 X X                             

Activitate 2.5  X X                            

Activitate 3.1   X                            
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Activitate 3.2   X                            

Activitate 3.3   X                            

Activitate 4.1 X                              

Activitate 4.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 4.3       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 4.4   X X X X X X X X                     

Activitate 4.5   X X X X X X X X                     

Activitate 4.6       X X X X X X X X X X X X             

Activitate 5.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 5.2      X            X            X 

Activitate 5.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 5.4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 5.5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 5.6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 5.7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 5.8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 5.9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitate 5.10  X X X                           

Activitate 5.11  X                             

Activitate 5.12  X                             

Program 9                               

Proiect 9.1                X X X X X X X X X X X X X X X 

Proiect 9.2                X X X X X X X X X X X X X X X 

Proiect  9.3                X X X             

Proiect 9.4                   X X X X X X X X X X X X 

 

 


