
Planul anual de implementare a Strategiei de 
Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 în a. 2020



• Prezentul Plan anual de implementare (PAI) al SDR 

Nord 2016-2020 este elaborat pentru perioada 
01.01.2020 – 31.12.2020 și include activitățile ADR Nord 

privind implementarea politicii de dezvoltare regională 
în RDN.

• Planul este în concordanţă cu cadrul normativ și 

strategic al politicii dezvoltării regionale.



Obiectivele principale pentru anul 2020

Asigurarea accesului la servicii și utilități 
publice calitative prin implementarea 

proiectelor de infrastructură fizică

Facilitarea creșterii economice sustenabile 
în regiune prin promovarea  potențialului 

socio-economic al RDN și atragerea 
investițiilor în regiune

Îmbunătățirea guvernanței în RDN



Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate: 

 1 Document de politici/programare regională elaborat;
 Circa 9 proiecte implementate din sursele FNDR; 

 6 proiecte, finanțate din sursele UE în implementare; 

 1 profil socio-economic al RDN actualizat conform datelor 

BNS;

 1 studiu cu privire la identificarea Lanțului valoric al fructelor 

elaborat;

 Circa 5 vizite de studiu și  stagieri desfășurate;

 3 module de instruire a APL din RDN privind politica dezvoltării 

regionale în 3 microregiuni ale RDN;

 1 eveniment B2B organizat; Zilele RDN ed. VI

 1 Centru de Informare și Consiliere în Afaceri dezvoltat și 

promovat; 



Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate: 

 1 concurs de micro-granturi organizat;

 2 module de instruire pentru IMM organizate;
 1 concept pentru dezvoltarea industriilor creative creat;
 1 catalog al bucatelor tradiționale elaborat și promovat;
 1 brand regional inițiat;
 1 Strategie privind Specializarea inteligentă în RDN inițiată;
 Consultanță municipiilor/orașelor în elaborarea și implementarea 

programelor și proiectelor de revitalizare urbană;
 2 orașe facilitate în procesul de actualizare a Strategiilor de 

dezvoltare sub aspectul încadrării în politica publică de 

dezvoltare urbană;
 3 APL instruite în utilizarea sistemului de benchmarking.



Obiective/ Măsuri Acțiuni

OBIECTIV 1.   ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE CALITATIVE

MĂSURA 1.1 Dezvoltarea  infrastructurii de importanță 

regională și locală

1.1.1 Implementarea programelor și proiectelor  de 

infrastructură fizică și utilități publice în domeniile DRL, 

AAC, MDS

MĂSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice în domeniul 

MDS, AAC

1.2.1 Sensibilizarea comunităților asupra cooperării 

intercomunitare în domeniul MDS şi AAC

1.2.2 Acordarea suportului consultativ operatorilor din RDN 

în domeniul dezvoltării serviciilor de MDS și AAC

MĂSURA 1.3 Promovarea eficienței energetice 1.3.1 Implementarea Programului sectorial  regional și  

proiectelor în domeniul EE a clădirilor publice

1.3.2 Sporirea nivelului de conștientizare și de promovare a 

beneficiilor utilizării surselor de energie regenerabile



Obiective/ Măsuri Acțiuni

OBIECTIV 2. CREȘTERE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN REGIUNE

MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane 2.1.1 Facilitarea dezvoltării centrelor urbane cu potenţial de 

creştere economică  

MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri 2.2.1 Implementarea Programului regional sectorial în domeniul 

infrastructurii de suport în afaceri (ISA)

2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională pentru 

dezvoltarea mediului de afaceri

MĂSURA 2.3 Susținerea domeniului de cercetare, inovare şi 

transfer tehnologic   

2.3.1   Analiza situaţiei în domeniul cercetare, inovare şi transfer 

tehnologic din RDN  

2.3.2 Implementarea proiectului pentru dezvoltarea  domeniului 

de cercetare, inovare şi transfer tehnologic

MĂSURA 2.4 Dezvoltarea potențialului şi infrastructurii 

turistice

2.4.1 Implementarea Programului regional sectorial în domeniul 

sporirii atractivității turistice

2.4.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională pentru 

dezvoltarea turismului în RDN

2.4.3 Promovarea potențialului turistic regional

MĂSURA 2.5 Dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor 

competitive a forţei de muncă din RDN

2.5.1 Consolidarea  capacităților competitive ale capitalului 

uman regional



Obiective/ Măsuri Acțiuni

OBIECTIV 3. GUVERNANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

MĂSURA 3.1 Crearea și dezvoltarea instrumentelor de 

suport pentru procesul de dezvoltare regională

3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a 

politicii de dezvoltare regional

3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a 

proiectelor și indicatorilor regionali

MĂSURA 3.2 Dezvoltarea capacităţilor APL în 

planificare, managementul proiectelor şi atragerea 

investiţiilor

3.2.1 Suport actorilor regionali în elaborarea proiectelor şi  

atragerea surselor financiare pentru proiectele regionale din 

fondurile internaţionale

MĂSURA 3.3 Facilitarea dialogului între actorii regionali, 

interregionali şi internaţionali

3.3.1 Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de 

dezvoltare regionali, naţionali şi internaţionali

3.3.2 Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriatelor între 

ADR Nord şi alte instituţii regionale, naţionale şi 

internaţionale



Planul de finanțare în anual 2020 a proiectelor de dezvoltare regională incluse în DUP 
pentru anii 2017-2020 aprobat prin decizia CNCDR nr. 19/18 din 26.12.2018

nr Denumirea proiectului  

Domeniu

l de 

intervenț

ie

Cost total al 

proiectului solicitat 

din FNDR conform 

cererii de finantare

Suma totală 

utilizată în 2016-

2018

Necesar pentru 

finalizare (SOLD)

Bugetul aprobat 

pentru anul 2019

1 Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2 AAS 40.000.000,00 31.145.590,85 4.251.356,70 4.251.356,70

2 Apa pentru viata in Regiunea de Nord:raioanele Floresti si Soroca AAS 29.902.990,00 17.128.261,17 12.774.728,83 12.774.728,83

3 Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca 

rîului Prut, r-l Glodeni. Etapa I - com. Cuhnesti și com. Balatina

AAS 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00

4 Apeduct Bălți-Sîngerei, etapa III și stația de tratare AAS 39.387.000,00 30.514.767,10 3.368.789,93 3.948.246,15

5 Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 

sate din raionul Soroca

AAS 23.530.410,00 17.224.082,01 1.000.000,27 905.396,75

6 Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico- Sanitare 

Publice ”Centrul de Sănătate Edineț”

EE 9.692.640,68 6.302.957,37 2.587.144,29 2.587.144,29

7 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pietii regionale 

en-gros si a spatiilor destinate activitatilor non-agricole în raionul 

Rîșcani

IA 20.000.000,00 9.243.906,07 7.729.867,21 7.729.868,21

8 Crearea in mun. Balti a Centrului de inovare si transfer tehnologic 

(CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)

IA 11.770.990,00 0,00 11.770.990,00 11.770.990,00

9 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în RDN prin 

consolidarea infrastructurii Parcului Industrial ”Răut”

IA 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 7.191.757,00

10

Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul 

Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa 

I)

AAC 17.599.810,00 0,00 17.599.810,00 5.000.000,00

Total ADR Nord
251.883.840,68 111.559.564,57 140.324.276,11 76.009.487,93



Asigurarea 
secretariatului 
CRD Nord și a 

CRS 
Monitorizarea 

și evaluarea 
politicii de 
dezvoltare 
regională

Dezvoltarea 
capacităților 
angajaților 
ADR Nord

Desfășurarea 
operațiunilor 

financiare

Desfășurarea 
procedurilor de 
achiziții publice

Asigurarea 
transparenții 

activității ADR 
Nord Activitatea 

operațională a 
ADR NORD



Mulțumesc pentru atenție! 


