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ABREVIERI ŞI ACRONIME 

AAC   – aprovizionarea cu apă şi canalizare 

ADR Nord  – Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

AEE               – Agenția pentru Eficiență Energetică  

APL   – Administraţia Publică Locală 

APP II  – Apel de Propuneri de Proiecte II 

BD   –  Baza de Date 

CNCDR  – Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CRD Nord  – Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord 

CF   – Cerere de Finanţare 

SDR Nord  – Strategia de Dezvoltare Regională Nord 

DFID   – Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Marii Britanii           

DGDR  – Direcţia Generală Dezvoltare Regională 

DR   – Dezvoltare Regională 

DUP   – Documentul Unic de Program 

FNDR  – Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

GIZ   – Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

GL   – Grup de Lucru 

JTS                – Secretariatul Tehnic Comun 

NC            – Notă Conceptuală 

MAE              – Ministerul Afacerilor Externe 

M&E   – Monitorizarea şi Evaluarea 

MDRC – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

MO   – Manualul Operaţional 

ONG   – Organizaţie neguvernamentală 

ODIMM  – Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

PAA  – Planul Anual de Activitate al ADR Nord 

PAI   – Planul Anual de Implementare a SNDR 

POC               – Programul Operaţional Comun 

POR Nord  – Planul Operaţional al Regiunii Nord 

RDN   – Regiunea de Dezvoltare Nord 

SIDA   – Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională 

SNDR   – Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 

UAT   – Unităţi Administrativ Teritoriale 

ZEL   – Zona Economică Liberă 
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SUMAR EXECUTIV 

Prezentul raport privind implementarea PAA al ADR Nord vizează perioada 1 ianuarie – 

30 iunie 2013. 

  Raportul pentru semestrul I al ADR Nord reflectă toate activitățile instituționale ale 

Agenției, activitățile procesului de dezvoltare regională, de suport în elaborarea și promovarea 

proiectelor regionale, de asigurare a transparenței decizionale și financiare în conformitate cu 

PAA al ADR Nord pentru anul 2013, cadrul normativ al dezvoltării regionale, Planului de 

activitate al DGDR a MDRC, SNDR și SDR Nord şi reieşind din obiectivele principale pentru 

anul 2013: 

• Elaborarea documentelor de politici sectoriale regionale de dezvoltare;   

• Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare; 

• Participarea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale; 

• Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din FNDR şi din alte surse; 

• Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea politicilor de dezvoltare şi 

proiectelor investiţionale; 

• Promovarea potenţialului socio-economic al RDN; 

• Cooperarea cu partenerii de dezvoltare. 

În perioada de raportare, ADR Nord a realizat politica de dezvoltare regională prin 

implementarea programelor şi proiectelor din POR Nord 2013-2015, cu suport financiar din 

sursele FNDR și al partenerilor de dezvoltare, avînd un grad de implementare de circa 60% din 

activităţile planificate pentru anul 2013, obţinînd rezultate în urma implementării activităţilor 

prin:  

- elaborarea a 3 studii sectoriale în domeniile MDS, AAC şi EE; 

- desfăşurarea conferinţei internaţionale cu participarea a circa 180 persoane; 

- organizarea unui tîrg de proiecte regionale;  

- implementarea a 11 proiecte din sursele FNDR şi alte surse, cu un grad de 

implementare de 51,36%, avînd un grad de valorificare din sursele FNDR de 33,23% şi 

din alte surse de 87,28%; 

- 1şedinţă CRD Nord desfăşurată; 

- 81 sesiuni de instruire a actorilor regionali; 

- 1 vizită de studiu peste hotare;   

- 5 publicaţii de promovare a RDN elaborate şi diseminate;  

- 6 buletine electronice informative lunare, difuzate la peste 250 de abonați; 

- 3 conferinţe de presă; 

- Cca 120 de comunicate de presă, note de presă, anunțuri și invitații; 

- Peste 23 de ieșiri la emisiuni și interviuri televizate; 

- Peste 27 de intervenții la emisiuni și reportaje la radio; 

- Peste 314.300 accesări pe site-ul oficial al ADR Nord. 
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I. Planificare strategică şi programare 
 

Descrierea activităților 

1.1 Planificarea strategică sectorială integrată în RDN 

Agenţia în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ / GOPA 

II) a iniţiat procesul de planificare sectorială integrată la nivel de regiune ce cuprinde domeniile 

prioritare SDR Nord, şi anume, aprovizionarea cu apă şi canalizare (AAC), managementul 

deşeurilor solide (MDS), eficienţa energetică (EE) a clădirilor publice.  În acest proces sunt 

implicaţi toţi actorii regionali (APL de nivelul I şi II, membrii CRD Nord, instituţii statale 

desconcentrate, societatea civilă, antreprenori etc.), care sunt şi membri ai  grupurilor de lucru 

regionale sectoriale. 

Scopul planificării regionale integrate constă în crearea unei viziuni regionale privind 

sectoarele AAC, MDS şi EE a clădirilor publice pentru o prioritizare a activităţilor de atragere a 

investiţiilor şi fondurilor în infrastructura fizică a RDN.    

Procesul dat a înserat o serie de activităţi ce ţin de colectarea şi analiza datelor şi elaborarea 

studiilor în domeniile avizate, activităţi de informare a instituţiilor, structurilor desconcentrate şi 

a populaţiei din RDN, activităţi de instruire a membrilor grupurilor de lucru în domeniul 

planificării sectoriale integrate, consultări publice a procesului şi metodologiei de elaborare a 

planurilor sectoriale, altele. 

Logistica Atelierelor de planificare sectorială au fost asigurată de către consultantul GIZ, 

iar experţii echipei GOPA II şi specialiştii ADR Nord au facilitat desfăşurarea lucrărilor 

atelierelor de lucru. În total, de la începutul procesului de planificare, în RDN au fost desfășurate 

și facilitate de către experții GOPA II 8 ateliere de planificare sectorială. 

În semestrul II urmează ca Planurile sectoriale regionale elaborate să fie propuse spre 

consultare publicului larg şi aprobare de către CRD Nord  

1.2 Actualizarea POR Nord 2013-2015 

Actualizarea POR Nord 2013-2015 s-a efectuat după şedinţă CNCDR şi în urma 

propunerilor parvenite din partea actorilor regionali. Astfel la şedinţa CRD Nord din 05.03.2013, 

prin decizia nr.2 s-au aprobat modificările şi completările POR 2013-2015, unde au fost incluse: 

- 3 proiecte din POR 2010-2012, în curs de implementare; 

- 2 proiecte implementate cu suportul GIZ; 

- 1 proiect din sursele Ambasadei Cehia în RM;  

- 1 proiect la propunerea membrilor CRD Nord.    

La finele sem. I al anului 2013 în POR Nord2013-2015  sunt incluse 27 de proiecte 

regionale.    
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1.3  Contribuirea la perfecționarea cadrului legal și normativ în domeniul dezvoltării 

regionale 

ADR Nord a înaintat la MDRC propuneri de modificare şi completare a Legii nr.438 din 

28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, în vederea îmbunătăţirii şi 

eficientizării activităţii instituţiilor de dezvoltare regională şi implementării politicii de DR.  

De asemenea, împreună cu alte ADR au fost elaborate propuneri de completare şi 

modificare a Manualului operaţional al ADR-lor. 

1.4 Iniţierea procesului de elaborare a SDR Nord pînă în anul 2020 

În anul 2013 ADR Nord a iniţiat procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-

economică a regiunii pînă în anul 2020, în scopul determinării vectorilor principali ai noii 

strategii vor fi orientaţi spre dezvoltarea economică a RDN, punînd accente pe mediul de afaceri, 

capitalul uman, parteneriatele publice-private, inovaţii şi dezvoltare urbană policentrică.  Astfel, 

în premieră pentru RDN, la 21-22 mai 2013, s-a desfăşurat  Conferința internațională cu 

genericul „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord pînă în 

anul 2020”, care a lansat procesul participativ de elaborare a politicii de dezvoltare regională pe 

termen mediu.  

Lucrările conferinţei au întrunit circa 180 persoane, parteneri internaţionali, naţionali şi 

regionali, care au pus în discuţie oportunităţile de dezvoltare a RDN reieşind din politicile 

naţionale, internaţionale şi necesităţile regionale/locale.    

 Subiectele puse în discuţie în cadrul sesiunii plenare şi celor interactive au trezit interesul 

vădit al actorilor regionali din diverse domenii: APL, mediul academic, antreprenorial, societate 

civilă, mass-media etc., care au avut oportunitatea de a-şi exprima viziunea, părerea şi opinia 

asupra direcţiilor de dezvoltare propuse spere discuţie, ce ai reieşit din politicile de dezvoltare 

stipulate în Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) “Moldova 2020”, Strategia Europa 2020, 

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului etc. 

  În sesiunea de concluzionare experţii naţionali, moderatori în cadrul panelurilor 

specializate au vociferat propunerile privind direcţiile, prioritățile, măsurile şi acţiunile de 

dezvoltare pe termen mediu, care vor oferi o baza strategică esenţială pentru viitor,  în scopul 

îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor şi atractivităţii Regiunii de Dezvoltare Nord, oferind-uşi 

serviciile sale de consultanţi, în procesul de elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică a 

RDN pînă în 2020, în perioada a.2013-2014.  

Prin organizarea acestui eveniment, ADR Nord a demonstrat angajamentul său de a 

accelera și a asigura procesul de dezvoltare socio-economică echilibrată și durabilă a Regiunii de 

Dezvoltare Nord, prin implicarea tuturor actorilor în procesul de luare a deciziilor, în scopul 

reducerii dezechilibrelor de dezvoltare socio-economică în interiorul regiunii, axînd-se pe 

direcţiile  prioritare:  



6 
 

1. Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri şi promovarea exporturilor; 

2. Dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor competitive a forţei de muncă din RDN  

3. Promovarea şi stimularea creării parteneriatului public şi privat  

4. Dezvoltarea urbană policentrică. 

Notă: La recomandare experţilor, elementul inovării şi eficienţa energetică trebuie să 

persiste în toate politicile, priorităţile şi măsurile de dezvoltare regionale şi locale  

În cadrul lucrărilor Conferinţei a fot desfăşurat şi Tîrgul proiectelor regionale, cu 

prezentarea portofoliului de proiecte implementate şi în curs de implementare gestionate de ADR 

Nord. Totodată, s-a lansat „Portofoliul de proiecte”, aprobat în politicile de DR, ce necesită 

atragerea surselor extra FNDR. 

1.5 Susţinerea procesului de dezvoltare urbană policentrică 

Reieşind din politica publică privind dezvoltarea urbană policentrică, Agenţia susţine 

localitățile urbane cu potențial de creștere economică, şi anume a APL-lor Soroca şi Edineţ în 

realizarea acțiunilor de dezvoltare socio-economică a oraşelor identificate ca poli de creştere şi 

de asistenţă în elaborarea documentelor de politici, şi anume planul de dezvoltare a CR Soroca, 

privind EE clădirilor publice.    

1.6 Monitorizarea și evaluarea SDR Nord şi POR Nord 2013-2015 

Conform cerinţelor MO, lunar / trimestrial / semestrial / au fost elaborate și remise către 

MDRC spre evaluare rapoarte privind monitorizarea procesului de implementare a SDR Nord și 

POR Nord, inclusiv rapoarte privind monitorizarea trimestrială a mijloacelor de finanțare 

(FNDR, alți potențiali donatori). 

De asemenea, în perioada de raportare cu suportul GIZ şi experţilor GOPA s-au organizat o 

serie de activităţi privind monitorizarea implementării politicilor de dezvoltare bazate pe 

rezultate. 

   Pe parcursul semestrului I al anului 2013, ADR Nord a asigurat buna desfăşurare a unei 

şedinţe CRD Nord cu elaborarea documentelor necesare, precum şi o şedinţă a Biroului CRD 

Nord pentru a asigura o funcţionalitate maximal eficientă a CRD Nord. 

1.7 Facilitarea procesului de planificare locală 

În semestrul I al anului 2013, cu suportul consultanţilor GIZ şi experţilor GOPA I, s-au  

desfăşurat activităţi privind studiul de fezabilitate pentru agregarea serviciilor de apă și canalizare 

pentru raionul Rîșcani, cu opțiuni de servicii de colectare și tratare a apelor reziduale: colectarea 

de date, şedinţe a grupurilor de lucru specializate, ateliere de lucru etc., unde au fost prezentate 

rezultatelor primei etape a studiului de fezabilitate în sectorul AAC opțiunile tehnice de asigurare 

a cu servicii calitative de AC a localităţilor din clusterul r. Prut. 

În semestrul II, şi CR Floreşti va fi asistat în procesul de planificare sectorială în domeniul 

MDS, după crearea unică a viziunii regionale privind dezvoltarea sectorului MDS în RDN 
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II. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionale 

 

Descrierea activităților 

 2.1 Acordarea asistenței actorilor regionali în îmbunătăţirea și promovarea propunerilor de 

proiecte 

2.1.1. Dezvoltarea și facilitarea procesului de elaborare și îmbunătățire a proiectelor din POR 

2013-2015 

În scopul asigurării unui grad avansat de pregătire tehnică și ulterior implementarea cu 

succes a proiectelor incluse în POR 2013-2015 (18 proiecte – concepte noi selectate şi 2 proiecte 

incluse în DUP 2010-2012), colaboratorii SMP au oferit consultanță atît prin e-mail, convorbiri 

telefonice, cît și prin organizarea ședințelor de lucru. Ca rezultat au fost oferite 7 consultații prin 

telefon și 12 ședințe de lucru cu actorii implicați în procesul de implementare a proiectelor. (7 – 

în cadrul ADR Nord și 5 – în cadrul MDRC) în scopul îmbunătățirii proiectelor regionale 

înaintate de APL Țaul, r-nul Donduşeni; CR Glodeni; APL Sîngureni, r-nul Rîșcani; Primăria 

mun. Bălți; APL Otaci; CR Sîngerei și APL Corjeuți.  

În cadrul proiectului din or. Otaci a fost solicitat suportul experților naționali și 

internaționali (R. Cehia), privind selectarea soluției tehnice optime, verificarea capacității și 

calității Stației de epurare, cît și a fost organizată o vizită de studiu la Stația de epurare din or. 

Calarași în scopul preluării experienței.  

La proiectul din s. Sîngureni, r-nul Rîșcani s-a efectuat o vizită de studiu la „AVE-

UNGHENI” SRL, în scopul preluării experienței privind gestionarea serviciului. 

La solicitarea beneficiarilor a fost oferită consultanță CR Ocnița în scopul îmbinătățirii 

conținutului CF la proiectul: „Adormirea Maicii Domnului” din s. Călărășeuca, r-nul Ocnița. 

În contextul conferinței intrnaționale din 21-22 mai 2013, ADR Nord a elaborat portofoliul 

proiectelor de dezvoltare regională, ce cuprinde informații succinte despre proiecte. 

Prin intermediul proiectului finanțat din sursele Ambasadei R. Cehe a fost inițiată 

instruirea atît a 80 reprezentanți ai APL si ONG din RDN în cadrul a 4 training-uri în domeniul 

managementului proiectelor și procedurilor de monitorizare și evaluare a proiectelor (M&E), cît 

și editarea și diseminarea a 1500 de exemplare a broşurii „Managementul eficient al proiectului 

și procedurile de M&E”. 

2.1.2 Identificarea ideilor de proiecte regionale  

În  baza planurilor sectoriale în domeniile AAC, MDS, EE, elaborate cu suportul GIZ şi al 

echipei de experți acreditate  de către GIZ - GOPA II -, sunt în curs de identificare circa 12 idei 

de proiecte investiţionale regionale, care cu suportul consultanţilor GIZ şi experţilor COPA II 

vor fi dezvoltate în concepte proiecte pentru a fi propuse spre finanţare diverselor Fonduri şi 

instituţii donatoare. 



8 
 

În cadrul proiectului Twining au fost identificate 2 concepte de proiecte (1 proiect în 

domeniul apicol și 1 proiect în domeniul IT), ce urmează a fi prezentate în cadrul unui seminar 

interregional. 

2.1.3 Promovarea PP regionale din RDN în cadrul comunității donatorilor 

Reieşind din faptul că sursele financiare oferite din FNDR pentru implementarea 

proiectelor regionale sunt insuficiente, este necesară atragerea de fonduri suplimentare externe.  

În scopul realizării acestui obiectiv, ADR Nord a organizat 1 tîrg de proiecte regionale pe 

domenii specifice, cu participarea donatorilor naționali și internaționali. Activitatea a fost 

organizată în parteneriat cu MDRC, GIZ și alţi parteneri de dezvoltare, în contextul Conferinței 

naționale din 21-22 mai 2013. 

ADR Nord a actualizat rubrica „Propuneri de proiecte pentru finanțare” pe site-ul 

www.adrnord.md, unde sunt publicate fișe de proiecte elaborate (activitatea 2.1.1) în limbile 

română engleză, astfel informînd donatorii despre proiectele aflate în lista de așteptare pentru 

finanțare. 

În perioada de raportare, au fost tendințe de atragere a investițiilor străine prin intermediul 

Programelor SEE, MAIE, CEI etc. ADR Nord a informat APL I și II cu privire la Lansarea APP 

în cadrul acestor programe și a oferit consultanță la solicitarea CR Drochia; APL Risipeni; CR 

Fălești; CR Briceni; CR Dondușeni; CR Ocnița; s. Roșietici, r-ul Florești; CR Edineț; APL 

Aluniș, r-ul Rîșcani. (în total 10 consultanțe prin telefon și expediată informații cu referire la 

programe  prin email (3 e-mail-uri) în scopul ajustării acestora conform cerințelor investitorilor. 

 

2.2 Gestionarea și implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011-2012, aprobate spre 

finanţare în 2013, inclusiv și din surse externe. 

2.2.1 Implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011-2012 

 Implementarea proiectelor regionale din sursele FNDR 

Pentru perioada anului 2013, ADR Nord are în gestiune 10+1 proiecte de dezvoltare 

regională, din care: 

- 7  proiecte finanțate din sursele FNDR (în valoare de 74 141,10 mii lei); 

- proiecte finanțate din sursele GIZ cu extindere în a. 2013 (în valoare de 7 541,36 mii lei, 

inclusiv Cofinanțarea APL Costești – 120,00 mii lei); 

- 1 proiect finanțat din sursele Ambasadei R. Cehe în RM (în valoare de 154,00 mii lei). 

- 1 proiect finanțat din sursele Corpului Păcii SUA în R. Moldova, (în valoare de 43,340 

mii lei). 

 Gradul de valorificare a proiectelor aprobate spre finanţare din sursele FNDR în anul 2013 

şi suma necesară pentru finalizarea activităţilor de implementare a proiectelor în 2013 sunt 

indicate în tabelul de mai jos:  



9 
 

Conform Deciziei 2/13 din 21.06.13 

 Implementarea proiectelor cu surse externe de finanțare 

 

N/r 

d/o 

Codul 

proiect

ului în 

derular

e 

Denumirea proiectului 

Costul 

total 

al proiect. 

din 

sursele 

FNDR 

(mii lei) 

Suma 

valorificată 

în sem. I, 

2013 

(mii lei) 

Necesarul 

de 

mijloace 

în 2013 

(mii lei) 

Perioada 

de 

implemen

tare / 

finalizate 

7  PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE  2012-2013 

3 proiecte cu termen de extindere  

1. 9898 Finalizarea construcției 

apeductului magistral 

Bălți-Sîngerei cu 

ramificații comunitare 

23 593,31 7 915,41 11 472,40 2012-2013 

2. 9892 Reparaţia sectorului de 

drum local L-37 

Lipcani-Balasineşti-

Corjeuţi-Tîrnova. 

50 566,04 14 775,26 28 207,80 2012-2013 

3. 9222 Servicii calitative de apă 

şi canalizare în oraşul 

Otaci pentru un mediu 

curat în Regiunea Nord 

24 650,93 

Total: 

7 442,58 - 

apă 

1 900,69 14 228,80 Finalizat 

Apă – 

2012 / 

Canalizare 

- 2013 

4 proiecte noi depuse în cadrul APP II 

4 4819 Reabilitarea 

monumentului istorico-

arhitectural Conacul 

Pommer şi drumului de 

acces la parcul 

dendrologic din s.Țaul, 

r-nul Donduşeni 

22 679,99 5,00 4 374,90 2013 

5 7761 Sistem de colectare si 

transport al deseurilor 

menajere pe raza 

microregiunii 

interraionale Rîşcani -

Drochia 

8 217,00 35,00 6 590,40 2013 

6 7767 Susţinerea dezvoltării 

sectorului privat şi 

procesului de atragere a 

investiţiilor în Regiunea 

de Dezvoltare Nord prin 

construcţia reţelelor de 

apă şi canalizare pentru 

subzona nr.3 a ZEL 

Bălţi 

14 820,00 5,00 8 500,00 2013 

7 4917 Amenajarea traseului 

eco-turistic Pădurea 

Domnească, r-ul 

Glodeni 

5000,00 - 766,80 2013 
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Implementarea proiectelor finanțate din sursele GIZ, cu extindere în anul 2013: 

 Programul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 

 

În perioada de raportare, proiectele nominalizate au fost finalizate. Au fost organizate 

recepțiile finale. Bunurile formate în urma implementării proiectului din com. Costești, r-ul 

Rîșcani au fost transmise beneficiarului final la data de 31.05.13. Urmează transmiterea bunurilor 

formate în urma implementării proiectului din com. Tătărăuca Veche. 

 

 Proiect finanţat din sursele Ambasadei Republicii Cehe:  

 

Proiectul este la etapa de elaborare a conceptului broșurii „Managementul eficient al 

proiectului și procedurile de M&E“, care a fost pregătit în volum de 80% și de inițiere a celor 4 

traininguri cu participarea a 80 reprezentanți APL și ONG din RDN. A fost procurat domeniul 

www.inforegio.md. 

 Proiect finanţat din sursele Corpului Păcii SUA în R. Moldova:  

Denumirea 

proiectului 

Costul total al 

proiectului din 

sursele GIZ 

(mii lei) 

Suma 

valorificată 

În sem. I,  2013 

(mii lei) 

Necesarul 

de mijloace 

în 2013 

(mii lei) 

Perioada de 

implementare 

1. „Aprovizionarea cu 

servicii de apă și 

canalizare a 

locuitorilor satului 

Duruitoarea Veche, 

comuna Costești, 

raionul Rîșcani” 

3 074,21 

-2 233,90 (inclusiv 

120,00 contribuție 

APL Costești – 

apeduct) 

-787,71–ÎM, 

extindere 

3 021,62 - 2011-2013 

Finalizat 

2. „ Iluminare stradală 

în comuna Tătărăuca 

Veche, raionul 

Soroca” 

4 467,4 

- 800,00 – etapa I 

- 3 667,36 – etapa 

II, extindere 

3 667,44 - 2012-2013 

Finalizat 

Denumirea 

proiectelor 

 

Costul total al 

proiectelor 

 

Suma 

valorificată 

în sem. I, 2013 

Necesarul de 

mijloace în 

2013 

Perioada de 

implementare 

1. Consolidarea 

capacitaților actorilor 

regionali privind 

managementul eficient 

ale proiectelor 

regionale 

154,000 mii lei 

 

65,360 88,64 2013 

Numărul total de 

proiecte 

implementate / în 

derulare 

(2013) 

Costul total al 

proiectelor 

 

Suma 

valorificată 

în sem. I, 2013 

Necesarul de 

mijloace în 

2013 

Perioada de 

implementare 

1. Facilitarea 

promovării 

potențialului Regiunii 

de Dezvoltare Nord 

43,340 mii lei 

 

4,330 lei - 2013 
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În perioada de raportare a fost contractată instituția prestatoare de servicii ce va elabora 

site-ul. A fost elaborat caietul de sarcini; desfășurat 1 atelier de lucru, structurat în 3 module: 

economic, cultural și turistic, pentru identificarea domeniilor-cheie ce trebuie să fie reflectate pe 

website;  a fost procurat domeniul www.regio.md. Este în curs de desfășurare crearea website-

ului. 

2.2.2.  Actualizarea / elaborarea planurilor de achiziţii a proiectelor 

Odată cu aprobarea spre finanţare, în anul 2013, a celor 7 proiecte din DUP de către 

CNCDR, au fost actualizate / elaborate Planurile de achiziţii ale proiectelor. Procedurile de 

achiziţii  din cadrul proiectelor  din sursele FNDR şi GIZ sunt efectuate conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare şi Manualului operaţional al ADR.  

În perioada raportată au fost desfășurate licitații publice în cadrul proiectelor din: (a) s. 

Sîngureni, r-nul Rîșcani, privind selectarea OE, achiziționarea tractorului, remorcii, și a 2 

autospeciale de compactare a deșeurilor; (b) s.Țaul, r-nul Donduşeni, privind selectarea OE. Din 

cauza neîntrunirii cerințelor, a avut loc licitația repetată, unde au participat 7 antreprenori. În 

urma licitației repetate, contractul de antrepriză cu SRL „Acar-Construct” a fost semnat și depus 

la AAP, însă din cauza înaintării unei contestări, termenul de înregistrare a fost extins pînă la data 

de 02 iulie 2013; (c) mun. Bălţi – deschiderea ofertelor pentru selectarea OE, însă din cauza 

neîntrunirii cerințelor privind experiența similară, licitația a fost repetată. În rezultatul licitației 

repetate, a fost semnat și depus la AAP contractul de antrepriză cu operatorul economic SRL 

„SOLDI”. În legătură cu înaintarea unei contestări, termenul de înregistrare a fost extins pînă la 

data de 18.06.13. 

2.2.3. Evidenţa şi monitorizarea proiectelor şi responsabilităţilor contractuale din FNDR şi din 

sursele GIZ   

 Pentru monitorizarea cu succes a implementării proiectelor, în anul 2013 au fost întreprinse 

următoarele:  

- actualizate / elaborate Planurile de implementare (10); Planurile de finanțare (10); 

Graficele de execuție a lucrărilor (10).  

- organizate 47 şedințe de lucru cu actorii implicați în procesul de implementare a 

proiectelor și solicitate lunar Note informative de la managerii de proiecte; 

- verificate actele de recepţie a lucrărilor prezentate de către OE; 

- efectuate 38 vizite la locul de implementare a proiectelor (lunar, la fiecare proiect). La 

proiectul din or. Otaci au fost efectuate 3 vizite la obiect în scopul selectării soluției tehnice  

optime pentru stația de epurare. Totodată, s-au purtat discuții privind soluționarea altor probleme 

apărute în procesul de executare a lucrărilor 

În cadrul procesului de implementare a fiecărui proiect au fost elaborate și expediate către 

MDRC: 



12 
 

- 26 rapoarte privind monitorizarea realizării activităților conform planului de implementare 

a proiectului, care reflectă mijloacele financiare aprobate, contractate și transferate, precum 

informații cu referire la valorificarea bugetului proiectului individual și cheltuielile efectuate în 

cadrul proiectului individual, redistribuite conform structurii bugetare și surselor de finanțare 

(săptămînal pentru toate proiectele);   

- 18 rapoarte trimestriale privind monitorizarea proiectului individual (cîte 2 la fiecare 

proiect); 

- 18 rapoarte trimestriale privind monitorizarea mijloacelor financiare (cîte 2 la fiecare 

proiect); 

- 7 rapoarte finale pentru  proiectele în cadrul cărora au fost transmise bunurile 

beneficiarilor. Sunt în curs de elaborare rapoartele finale pentru proiectele finanțate din 

sursele GIZ, care au fost finalizate pe parcursul trimestrului II, 2013;  

- 10 rapoarte semestriale (9 rapoarte pentru proiectele individuale din FNDR / GIZ și 1 

notă informativă privind situația pe proiectele ce se află la etapa post-implementară). 

2.2.4. Monitorizarea planurilor de asigurare a  durabilităţii impactului proiectelor implementate  

În anul 2012, ADR Nord a avut în proces de implementare 11 proiecte finanţate din 

mijloacele FNDR, dintre care 7 proiecte au fost finalizate. Bunurile obţinute în urma 

implementării acestor proiecte s-au transmis beneficiarilor finali. La momentul raportării curente, 

aceste proiecte sunt la etapa post-implementară. 

În scopul asigurării durabilității proiectelor finalizate din sursele FNDR, pentru perioada 

post-implementară, ADR Nord a solicitat prezentarea, de către beneficiari, a Planului de 

asigurare a durabilității proiectului, ce include activități, termeni concreți și responsabilități pe 

perioada unui an calendaristic, începînd cu data petrecerii recepției finale. Planurile au fost 

aprobate prin Decizia CL.  

În perioada raportată, ADR Nord a monitorizat realizarea activităților conform Planurilor la 

toate 7 proiecte, solicitînd beneficiarilor, trimestrial, prezentarea Notelor informative privind 

activitățile realizate și probleme cu care se confruntă în perioada post-implementară.  

La solicitarea MDRC, ADR Nord a prezentat 2 rapoarte trimestriale cu privire la activitățile 

întreprinse în scopul monitorizării procesului de asigurare a durabilității proiectelor finalizate și 4 

Note informative (pentru  proiectele din or. Biruința, r-nul Sîngerei , or. Edineț, com. Larga, r-nul 

Briceni și din or. Fălești).  

În perioada de raportare, au fost finalizate cele 2 proiecte finanțate din sursele GIZ și sunt 

în curs de elaborare a Planurilor de durabilitate. 

2.2.5. Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice 

nou create.  

În semestrul I, 2013, ADR Nord a elaborat Actele de predare-primire pentru proiectele 

finanțate din sursele GIZ, care au fost finalizate în perioada trimestrului II, 2013. 
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III. Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali 

3.1 Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord 

Instruirea de calitate  motivează  și stimulează competitivitatea atît în cadrul Agenţiei, cît şi 

în întregul sistem al DR.  

În acest sens, pe parcursul semestrului I din 2013, colaboratorii ADR Nord au participat la 

circa 80 seminare de instruire, ateliere de lucru, mese rotunde organizate de către partenerii 

naționali și internaționali (anexă: Raportul privind dezvoltarea capacităților colaboratorilor ADR 

Nord, tabelar). 

În perioada de raportare, specialiștii SPSP din cele 3 ADR-uri au convenit asupra 

organizării ciclului de mese rotunde cu genericul „Consolidarea capacităților agențiilor de 

dezvoltare regională în domeniul gestionării eficiente a procesului de dezvoltare regională”, cu 

suportul GIZ. În cadrul primei mese rotunde, organizată de specialiștii SPSP de la ADR Centru s-

a discutat despre abordarea integrată a planificării strategice şi alte subiecte de interes comun. În 

cadrul celei de-a 2 masă rotundă, organizată de specialiștii SPSP de la ADR Sud s-au discutat 

subiecte ce țin de prezentarea conceptului programului de dezvoltare a capacităților membrilor 

CRD, schimb de bune practici în cunoașterea regiunii, stabilirea metodelor mai eficiente de 

colaborare. A treia masă rotundă urmează a fi organizată de către specialiştii SPSP de la ADR 

Nord, axată pe subiectul „Dezvoltarea instituţională a ADR, perspective şi provocări”. Scopul 

acestor activități este dezvoltarea regională durabilă şi eficientă prin identificarea metodelor de 

colaborare și comunicare eficientă între ADR-uri. 

 

3.2 Informarea și instruirea actorilor regionali 

 În baza planului comun de activitate al MDRC-GIZ-ADR, au fost organizate de către 

partenerii GIZ/Gopa II, cu suportul specialiștilor ADR Nord, atelierele de lucru în cadrul 

proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale, aria de intervenţie 2, „Planificarea şi 

Programarea Regională” pentru domeniile MDS, AAC și EE (activități descrise mai detaliat la 

capitolul I, paragraful 1.1). În cadrul acestor ateliere de lucru specialiștii ADR Nord au avut rolul 

de facilitator. Înaintea desfășurării atelierelor de lucru, cît și după, experții GIZ/Gopa II au 

organizat ședințe, în cadrul cărora s-au făcut recomandări referitor la rolul și prestația 

facilitatorului, precum şi s-a discutat despre posibilitățile de îmbunătățire a organizării, 

desfășurării și participării la viitoarelor ateliere de lucru. În urma acestor ateliere, specialiștii 

ADR Nord au stabilit relații de colaborare mai bune cu reprezentanții APL din RDN. 

Specialiştii APL-lor din RDN au fost implicați activ la atelierele de lucru în cadrul celor 2  

activități majore enumerate mai sus: „Planificarea şi Programarea Regională” pentru domeniile 

MDS, AAC și EE, la care au participat 218 de persoane, dintre care 86 funcționari din APL și 

activități desfășurate în cadrul proiectului de Twinning, la care au participat în total 168 de 

persoane din regiune. 
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 La fel, reprezentanții APL au participat la sesiunile interactive organizate în cadrul 

Conferinței internaționale în data de 21-22 mai curent (eveniment descris mai detaliat la capitolul 

I, paragraful 1.4), care au identificat și propus principalele direcții de dezvoltare socio-economică 

a regiunii pînă în anul 2020  

   În perioada semestrului I, 2013, partenerii de dezvoltare GIZ au asistat AAP și MDRC în 

organizarea a 3 programe „Planificare și programare la nivel local și regional” oferite APL I, II 

inclusiv din RDN, ce a cuprins 2 module: Managementul și planificare strategică integrată și 

Managementul și elaborarea programelor/proiectelor. Astfel, din RDN au fost intruiţi 24 

reprezentanți ai APL I, II. din numărul total de participanți.   

De asemenea, s-au organizat sesiuni de instruire, cu suportul experților din cadrul 

proiectului Twining, (activitate descrisă mai detaliat la cap.V, paragraful 5.3) în cadrul căreia 

specialiștii ADR Nord au consolidat abilitățile de organizare și desfășurare a evenimentelor, unde 

au fost selectate 2 proiecte-pilot „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în 

Regiunea de Dezvoltare Nord utilizînd tehnologia GIS” și „Apicultura – model de succes pentru 

dezvoltarea spațiului rural în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, pentru a fi 

îmbunătățite de către membrii GL, inclusiv cu participarea specialiștilor ADR Nord din secțiile 

planificare strategică și programare și management proiecte. Suportul experților din cadrul 

proiectului de Twining este unul sub așteptările  membrilor GL, fapt ce a fost menționat într-o 

Notă informativă anterioară. 

 

3.3 Facilitarea schimbului de experienţă pentru membrii ADR Nord şi CRD Nord  

 Vizitele de studiu în rezultatul cărora se preia experiența și bunele practici motivează și 

stimulează actorii regionali. În perioada de referinţă specialiştii ADR au participat în cadrul a  2 

vizite de studiu, una peste hotare, în Italia/Spania şi una în Regiunea de Dezvoltare Sud. 

 Vizita de studiu în Italia / Spania a oferit oportunitatea specialiștilor din RM de a se  

familiariza cu activitățile și practicile de succes a instituțiilor de dezvoltare regională din Italia, 

ce promovează politica inovațională și transferul tehnologic în procesul de producere și 

dezvoltarea afacerilor, experienţa care poate fi utilizată şi în regiunile de dezvoltare a RM, iar 

proiectele investiţionale din or. Zaragoza pot servi ca model pentru  municipiile din RM. 

 Vizita de studiu în Regiunea de Dezvoltare Sud a oferit posibilitatea specialiştilor ADR 

Nord să se familiarizeze cu metodele aplicate la elaborarea și implementarea Strategiei de 

gestionare integrată a deșeurilor solide în RDS, unde s-au evidenţiat nu numai punctele forte ale 

politicii regionale dar şi scoase în evidență eșecurile și impedimentele, pentru a fi evitate de 

celelalte ADR-uri. De asemenea, colaboratorii ADR Nord și Centru au avut ocazia să viziteze 

sediul ADR Sud, fiind informați despre măsurile organizatorice și manageriale aplicate în 

procesul de activitate. 

  Un rezultat ce merită a fi menționat este avizul MDRC a Conceptului de  dezvoltare a 

capacităților membrilor CRD, elaborat de către ADR Sud, ce va fi implementat pentru membrii 

CDR din cele 3 regiuni, cu suportul partenerilor de dezvoltare GIZ. La moment Conceptul 
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programului de instruire pentru membrii CRD urmează a fi discutată la ședința CRD Nord din 

data de 10.07.2013, în rezultatul căreia va fi luată o decizie despre oportunitatea aplicării acestui 

program. Conform programului, desfășurarea primei sesiuni de instruire cu membrii CRD Nord 

urmează a avea loc în luna septembrie curent. 

 

3.4 Dezvoltarea capacităților întreprinderilor prestatoare de servicii publice create sau 

dezvoltate în cadrul proiectelor implementate în 2012 

Pe perioada semestrului I al anului 2013, consultantul GIZ în AAC şi specialiştii ADR au 

efectuat un șir de vizite la ÎM „Apă Canal” Costeşti, în scopul identificării problemelor 

operaţionale şi instituţionale ale operatorului de serviciu, evaluarea necesităţilor de dezvoltare a 

capacităţilor angajaţilor întreprinderii, identificării gradului de pregătire a specialiştilor pentru a 

activa în condiţii modernizate şi stabilirii măsurilor următoare pentru îmbunătăţirea 

managementului instituţional.  

Angajaţii întreprinderii au fost informaţi despre paşii următori, întreprinşi de ADR Nord cu 

suportul GIZ pentru îmbunătăţirea managementului instituţional şi consolidării tehnice a 

operatorului AAC. 

În perioada de raportare ÎM „Apă Canal Costeşti” a aprobat un business-plan de dezvoltare 

a întreprinderii pentru următorii 5 ani. Pentru a asigura implementarea acestui plan este nevoie 

de suportul experţilor care vor identifica problemele de bază ale operatorului de servicii şi vor 

veni cu un plan de acţiuni concret care va contribui la îmbunătăţirea aspectelor operaţionale şi 

instituţionale ale întreprinderii. 

Personalul actual al ÎM „Apă-Canal Costeşti”, din punct de vedere profesional, este 

depăşit. Pentru activitatea în condiţiile unui management performant sunt necesare programe de 

instruire speciale (sunt în proces de elaborare de către experţii GOPA I). Înainte de a începe 

activitatea în conformitate cu business-planul adoptat, este necesar a efectua atestarea 

profesională a specialiştilor şi, după caz, substituirea cu specialişti cu calificare profesională 

relevantă.  

ÎM „Apă-Canal Costeşti” a fost asigurată cu tehnica de calcul achiziţionată din surse 

adiţionale GIZ şi destinată modernizării evidenţei contabile, a sistemului de calcul a serviciilor 

prestate cu aplicarea programelor electronice.  

După consultarea cu APL şi specialiştii de la ÎM „Apă -Canal Coasteşti” a fost acceptat 

conceptul de proiect privind construcţia staţiei de epurare tip automat (VALROM).  

Pentru modernizarea sistemelor de evidenţă, calcul, facturare cu aplicarea tehnologiilor 

electronice în activitatea ÎM „Apă-Canal Costeşti” este necesar personal instruit. Echipa de 

experţi GOPA I elaborează un program de instruire specializată, inclusiv în domeniul IT. 

Pentru aceasta este nevoie de suportul şi consultanţa experţilor internaţionali pentru a 

învăţa din experienţa altor ţări şi pentru a prevedea anumite probleme care pot apărea în procesul 

de cooperare între comunităţi.  
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IV. Comunicarea, promovarea şi transparenţa 

 

4.1 Promovarea potenţialului RDN 

ADR Nord a promovat potenţialul socio-economic şi cultural al RDN prin diferite 

mijloace: în cadrul activităţilor organizate de ADR Nord şi prin intermediul site-urilor 

www.adrnord.md, www.comunicate.md, www.civic.md etc. Cu ajutorul platformele de 

socializare (Facebook, Twitter, Odnoklassniki etc.), ADR Nord a partajat comunicate de presă, 

anunțuri și link-uri către articole informative relevante, secvențe video și fotografii, organizate în 

albume tematice. ADR Nord a continuat să administreze în jur 10 canale de comunicare online. 

Asigurarea accesului sporit la informaţii din domeniul DR şi din domenii adiţionale, atât 

pentru colaboratorii ADR Nord, cât şi pentru actorii regionali, a fost prioritatea de bază în 

domeniul comunicării, informării şi promovării RDN. De asemenea, ADR Nord a monitorizat 

periodic mass-media regională şi naţională în vederea selectării materialelor informative ce 

abordează subiectul dezvoltării și promovării RDN. 

Totodată, cu ocazia evenimentelor de promovare a RDN (a se vedea evenimentele 

enumerate mai jos) au fost elaborate şi difuzate diverse materiale promoţionale (broșuri, albume 

foto, pliante, mape, pixuri, disk-uri etc.). 

Activităţi de promovare a RDN 

Bălți, 21-22 mai 2013. Conferința Internațională cu genericul „Oportunităţi de dezvoltare 

socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020” a reunit peste 150 de 

participanți: actori regionali, naţionali şi internaţionali, 

reprezentanţi ai mediului academic din Republica 

Moldova şi antreprenori. 

Organizată de ADR Nord, în strânsă colaborare cu 

MDRC, evenimentul a marcat începutul procesului de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a 

RDN, până în anul 2020. E de notat că organizarea 

evenimentului a fost asistată de către partenerii ADR Nord din cadrul Ministerului Protecției 

Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia, a căror contribție la revizuirea SDR Nord, lansată 

în cadrul conferinței, a fost substanțială. 

În mass-media regională și națională, am identificat în jur de 20 de articole despre 

eveniment. Detalii despre eveniment: http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=453& . 

Ziua Europei, sărbătorită la Soroca 

Soroca, 24 mai 2013. Cetatea Soroca a găzduit, pentru prima dată, celebrarea Zilei Europei. 

Sărbătoarea, devenită o frumoasă tradiție în mai multe localități din RM, a debutat cu inaugurarea 

unei expoziții dedicate UE și meșteșugurilor tradiționale din regiune. 

Deschiderea oficială a conferinței. 

http://www.comunicate.md/
http://www.civic.md/
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La eveniment au participat ambasadori și membri 

ai corpului diplomatic din țările europene aflați în 

misiune la Chișinău, personalități din RDN, precum și o 

delegație care a reprezentat conducerea regiunii Vinnița, 

Ucraina. 

Cu ocazia evenimentului, a fost organizat un 

spectacol de muzică și dans cu genericul „Armonii 

europene”, la care au participat artiști și formații renumite 

din RM și de peste hotare. 

Ca în anii precedenți, Ziua Europei în RDN este organizată, în parteneriat, de ADR Nord, 

Consulatul General al României la Bălți și Centrul Interactiv European „Pro-Europa” Bălți. În 

acest an, la organizarea evenimentului a participat și Consiliul Raional Soroca. 

Ziua Ușilor Deschise la ADR Nord 

Au fost organizate două evenimente în contextul Zilei ușilor deschise la ADR Nord. 

Tradițional, participați la astfel de evenimente sunt studenți și profesori de la Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” din Bălți. Colaborarea ADR Nord cu Universitatea de „Alecu Russo” se 

înscrie în prevederile din memorandumul pe care cele două instituții l-au încheiat în data de 10 

noiembrie 2011. 

 

4.2 Promovarea proiectelor implementate, conform priorităţilor SDR Nord 

ADR Nord a mediatizat activităţile din cadrul proiectelor de DR prin intermediul canalelor 

proprii de comunicare, a mass-mediei, a panourilor informative şi a publicațiilor de prezentare a 

proiectelor, a difuzat comunicate de presă, publicate pe site-urile www.adrnord.md și 

www.comunicate.md, site-uri ce au servit drept primă sursă pentru materialele 

informativepublicate în presa regională şi cea naţională. 

Informaţii relevante despre proiectele regionale 

implementate au fost diseminate prin intermediul panourilor 

informaţionale, care au fost montate în localităţile 

beneficiarilor proiectelor de DR. 

ADR Nord a actualizat sistematic galeriile foto de la 

rubrica „Proiecte de dezvoltare” 

(http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=419&), asigurând astfel 

transparenţa etapelor de implementare a proiectelor. 

Târgul proiectelor regionale 

În prima zi a conferinței cu genericul „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a 

Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020”, a fost organizat Târgul proiectelor regionale, 

Dansuri populare la Cetatea Soroca, 

de Ziua Europei. 

Promovarea proiectelor în cadrul 

Tîrgului de proiecte 



18 
 

premieră în Republica Moldova, în cadrul căruia a fost prezentat potențialul investițional al 

RDN. Cu această ocazie, eventuali investitori au făcut cunoștință cu specificul proiectelor pe care 

ADR Nord le-a implementat în anii 2010-2012, precum și cu cel al proiectelor aflate în curs de 

implementare. Totodată, au fost prezentate și proiectele din POR Nord, moment ce a marcat 

lansarea unui portofoliu de proiecte, editat ad-hoc. 

Publicații 

Cu ocazia conferinței internaționale organizată în perioada 21-22 mai, a fost lansat, în 

premieră, compendiumul de studii a necesităților și oportunităților „Politici regionale prin 

prisma analizelor sociologice și social-economice”, autori Igor Cojocaru, Irina 

Movilă și Gheorghe Neagu. Compendiumul a fost elaborat în strânsă colaborare cu Universitatea 

de Stat „Alecu Russo” din Bălți. De asemenea, au fost lansate portofoliul de proiecte al ADR 

Nord, albumul foto „Regiunea de Dezvoltare Nord” și broșura „Bine ați venit în Regiunea de 

Dezvoltare Nord!”, toate în limbile română și engleză. 

 

4.3 Îmbunătăţirea comunicării cu APL, partenerii interni şi externi, ADR 

Transparenţa şi promovarea activităților ADR Nord au fost asigurate în conformitate cu 

planul de informare şi comunicare al ADR Nord. 

Pentru asigurarea comunicării externe (APL, ONG, publicul din RDN, mass-media 

regională şi naţională, potenţialii donatori sau investitori şi mediul de afaceri), au fost utilizate 

următoarele instrumente: materiale informative (postere, pliante, broşuri), buletine informative, 

rapoarte semestriale / anuale, vizite de studiu, întruniri informative, mese rotunde, conferinţe, 

comunicate şi note de presă, avize, alte materiale informative. 

Comunicarea eficientă cu mass-media s-a desfăşurat prin intermediul comunicatelor de 

presă, buletinelor informative, rapoartelor şi dosarelor de presă, întrunirilor neformale, vizitelor 

informative, actualizării website-ului şi a canalelor de comunicare în rețelele de socializare, prin 

organizarea conferinţelor de presă şi a Zilei uşilor deschise. 

Parteneriate media 

ADR Nord și portalul StiriLocale.md, parte a grupului News Media Online, au semnat un 

protocol de colaborare. Așa cum prevede Acordul, cele două părți s-au angajat să se susțină 

reciproc, încercând astfel să atragă atenția opiniei publice asupra evenimentelor din RDN 

(http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1740). 

Comunicarea cu APL, potenţialii donatori sau investitori şi mediul de afaceri a fost 

întreţinută prin elaborarea de materiale informative: broşuri, pliante, site-ul www.adrnord.md, 

elaborarea materialelor video, publicaţii media, organizarea şi desfăşurarea de conferinţe, 

prezentări, participarea la târguri şi conferinţe internaţionale. 
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În vederea îmbunătăţirii comunicării dintre APL şi ADR Nord, a fost actualizată sistematic 

baza de date cu adresele electronice necesare. 

Pentru asigurarea comunicării interne (CRD Nord, ADR-urile şi MDRC), s-au folosit 

următoarele instrumente: întruniri informative, prezentări, buletine informative electronice 

lunare, rapoarte anuale, vizite de studiu, întreţinerea site-ului, publicaţii media. 

Asigurarea transparenţei în activităţile ADR Nord şi a informării 

Un principiu de bază în activitatea ADR Nord a fost asigurarea transparenţei în activităţile 

Agenţiei. În acest sens, sistematic, ADR Nord a depus maxim efort pentru a oferi publicului 

informaţii privind activitatea Agenţiei: comunicate de presă, note de presă, note informative, 

buletine informative, ştiri etc., toate fiind publicate pe site-ul www.adrnord.md, multe dintre 

acestea fiind republicate şi pe site-urile www.comunicate.md, www.civic.md. De asemenea, pe 

website-ul ADR Nord sunt date publicităţii rapoartele de activitate anuale şi semestriale, decizii 

şi procese-verbale din cadrul CRD Nord, precum şi alte documente de interes public. 

ADR Nord a organizat şi a desfăşurat evenimente comune cu mass-media, reprezentanţii 

APL, membrii CRD Nord, membri ONG: o conferință internațională, mese rotunde, ateliere de 

lucru, ziua ușilor deschise etc. 

În acest sens, au fost organizate: 

 3 conferinţe de presă: (I) cu ocazia inaugurării sistemului de iluminare stradală în cadrul 

proiectului-pilot „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca” (24 

ianuarie), (II) cu ocazia mesei rotunde cu genericul „Acordul de Comerţ Liber cu Uniunea 

Europeană. Efecte şi provocări pentru mediul de afaceri” (27 martie) și (III) cu ocazia 

conferinței internaționale de la Bălți (21-22 mai). 

 Ziua uşilor deschise (2 evenimente). 

 Conferința Internațională cu genericul „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a 

Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020” (Peste 20 de articole despre eveniment; 17 

parteneri media din mass-media regională și națională). 

 Târgul proiectelor regionale. 1 portofoliu de proiecte lansat. 

 6 buletine electronice informative lunare, difuzate la peste 250 de abonați. 

 Cca 120 de comunicate de presă, note de presă, anunțuri și invitații. 

 Peste 23 de ieșiri la emisiuni și interviuri televizate. 

 Peste 27 de intervenții la emisiuni și reportaje la radio. 

 Peste 120.200 de vizitatori unici pe site-ul oficial al ADR Nord. 

 Peste 314.300 accesări pe site-ul oficial al ADR Nord. 
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V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare 

 

5.1 Cooperare cu partenerii regionali de dezvoltare 
În vederea implementării cu succes a obiectivelor politicii dezvoltării regionale, ADR Nord a 

colaborat cu partenerii regionali de dezvoltare, societatea civilă, mass-media locală şi regională, 

mediile de afaceri şi academice. 

 Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu Centrul „ProEuropa” şi Contact Bălţi: 

 organizarea Zilei Europei la Soroca. 

 Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu MIEPO, ODIMM, Camerele de Comerţ din RDN, 

ZEL Bălţi şi alţi parteneri din mediul de afaceri: 

 Co-organizarea Conferinţei internaţionale di 21-22 mai Activităţi de informare şi 

susţinerea a mediului de afaceri din RDN.  

 Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu  Universitatea de Stat „A. Russo” în cadrul: 

- programului de stat „Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman 

pe piaţa muncii a Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale” ;   

- organizarea conferinţelor, meselor rotunde, altor evenimente de importanţă 

regională şi naţională: Ziua Europei în or. Edineţ, coorganizarea Conferinţei 

internaţionale etc.; 

- implicarea studenţilor în activitatea practica în cadrul ADR Nord. 

 Domeniul de cooperare cu Agenţia de Inovaţii şi Transfer Tehnologic: 

- organizarea Conferinţei internaţionale, 

- elaborare unui plan comun de dezvoltare a sectorului ITT în RDN. 

 Domeniul de cooperare cu CR Soroca în: 

-  organizarea Zilei Europei. 

 Domeniul de cooperare cu „SA Mobiasbanca Group Societe Generale“:   

- organizarea activităţilor de dezvoltare a capacităţilor actorilor regionali din RDN 

privind parteneriatele publice şi private, coorganizarea Conferinţei internaţionale 

Totodată, în I semestru al anului 2013, ADR Nord a stabilit noi relaţii de colaborare cu 

instituţii de nivel naţional şi regional, în vederea promovării potenţialului regional şi 

informării/dezvoltării capacităţilor antreprenorilor din RDN, cu semnarea a 4 acorduri de 

colaborare cu: Portalul informaţional „Ştiri locale”, Camerele de Comerţ şi Industrie din mun. 

Bălţi şi or. Edineţ, Clubul oamenilor de afaceri „Manager Club” din mun. Bălţi. 

 

5.2 Cooperare cu partenerii internaţionali de dezvoltare 

Colaborarea cu GIZ 

ADR Nord pe parcursul I semestru al anului 2013, a beneficiat de asistență tehnică din 

partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) - în domeniul implementarea 
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proiectelor de infrastructură, modernizării serviciilor comunale în RM, în procesul de dezvoltare 

a capacităţilor actorilor regionali şi în procesul de  planificare sectorială  (AAC, MDS, EE a 

clădirilor publice).  

Este de menționat faptul că începînd cu luna aprilie curent în cadrul ADR-urilor au fost 

angajaţi 4 persoane, în secțiile planificare strategică și programare și management proiecte. 

Specialiștii vor fi plătiți din sursele GIZ timp de 18 luni, conform acordului dintre MDRC și 

GIZ. Cu suportul partenerilor de dezvoltare, noii specialiști au fost asigurați cu mobilier și 

echipament tehnic. 

Agenţia a beneficiat de asistenţă tehnică în cadrul activităţilor de organizare a  conferinţei 

internaţionale „Oportunități de dezvoltare socio-economică a RDN pînă în anul 2020”. Cu 

suportul GIZ a fost tradusă în limbile rusă și engleză, și tipărită Strategia de Dezvoltare 

Regională Nord, asigurarea cu transport a delegațiilor din Letonia și România, a fost asigurată 

sonorizarea şi traducerea sincronă a lucrărilor conferinţei, la fel şi moderarea evenimentului de 

anvergură a fost efectuată de consultantul GIZ. 

În cadrul Proiectului „Aprovizionarea cu servicii de apă şi canalizare a locuitorilor din 

satul Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, raionul Rîşcani” a fost realizat un sondaj de opinie 

în rîndul populaţiei din localităţile din Cluster-ul Prut, raionul Rîşcani, cu scopul de a colecta 

date pentru a măsura gradul de suportabilitate al cetăţenilor privind achitarea serviciilor de apă şi 

canalizare 

În vederea identificării soluţiilor tehnice pentru aprovizionarea cu apă potabilă a 

localităţilor din Nord-Estul RDN a fost realizată o vizită de studiu cu experţii naţionali şi 

internaţionali GOPA I la bazinul Racovăţ din raionul Edineţ, din perspectiva aprecierii staţiei 

existente în calitate de potenţială sursă de apă, cît şi evaluarea necesităţilor tehnice în acest sens. 

Au fost realizate vizite de lucru în localităţile clusterului Prut, r-l Rîşcani, în scopul 

colectării de informaţii pentru Studiul de fezabilitate În cadrul activității s-au desfășurat întîlniri 

de lucru cu primarii și operatorii AAC locali din 9 localități ale r-lui Rîșcani, potențiali 

constituenți ai ”Clusterului Prut” în sectorul AAC, au fost vizitate obiectele relevante (staţii de 

pompare, staţii de tratare, etc.). Situaţia atestată a fost discutată în cadrul unei şedinţe de lucru la 

CR Rîşcani, de asemenea, şi posibilele opțiuni tehnice şi instituţionale de soluționare a problemei 

asigurării locuitorilor raionului cu apă potabila. 

La fel din sursele GIZ a fost produs filmul promoţional intitulat „Puterea luminii readuce 

satul la viaţă", care reflectă avantajele iluminării stradale eficiente pentru localităţile rurale. 

Filmul a fost realizat în cadrul proiectului-pilot „Iluminare stradală eficientă în comuna 

Tătărăuca Veche", proiect finanțat din sursele GIZ și implementat de ADR Nord 

Cooperarea cu partenerii proiectului MSPL implică un şir de avantaje atît din punct de 

vedere al informării, dezvoltării capacităţilor, cît şi oferă oportunitatea realizării mai eficiente a 
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unor obiective comune, facilitează schimbul de experienţă pentru a identifica bune practici si a 

dezvolta noi instrumente și abordări în implementarea lor. 

Colaborarea cu Ministerul protectiei mediului si dezvoltării regionale din Letonia (VARAM) 

din Letonia 

ADR Nord, în rezultatul acordului de colaborare cu WARAM, încheiat în anul 2010 

beneficiază de asistența și suportul metodologic a experților.  

I sem a anului 2013 a fost remarcat pentru ADR Nord ca începutul procesului de 

elaborare a Strategiei socio-economice a RDN pînă în anul 2020. În acest context, în colaborare 

cu experții letoni au fost realizate următoarele activități: 

- Elaborarea/cordonarea/expedierea TOR pentru asistenta ADR Nord de catre VARAM în 

procesul de planificare strategica, 

- Elaborarea si coordonarea Planului de asistenta în a. 2013  

- Analiza în comun a situaţiei social-economice si potențialului RDN,  

- Determinarea în comun a priorităţilor de dezvoltare socio-economica a RDN, 

- Organizarea Conferinţei internaționale din 21-22 mai 2013, cu participarea activă la 

lucrările conferinței 

- Vizita  partenerilor letoni în RDN. 

În urma lucrărilor Conferinţei s-au stabilit relaţii de parteneriat în scopul elaborării noii 

politici regionale pe termen mediu cu suportul experţilor internaţionali: Ministerului Protecţiei 

Mediului şi Dezvoltării Regionale (VARAM) din Republica Letonia, în baza unui Plan comun 

de elaborare a politicii regionale,   

Totodată, în urma vizitei specialiştilor letoni la proiectele implementate, primarul de 

Corjeuţi, r-l Briceni, a fost invitat să  participe în cadrul unei vizite de studiu în Letonia, pentru 

stabilirea unor parteneriate cu o comunitate similare din Letonia, în scopul promovării exportului 

produselor autohtone, dezvoltării relaţiilor socio-economice şi culturale etc.  

Colaborarea cu ESRA 

În perioada de referinţă, ADR Nord a colaborat şi cu ESRA, în vederea elaborării profilului 

investițional al RDN pentru stimularea investițiilor străine. ADR Nord, în colaborare cu expertul 

ESRA au remis APL-urilor din RDN informații cu privire la intenția UE, de a stimula promovarea 

investițiilor autohtone. Ca anexă, a fost remis la antreprenorii din RDN un chestionar, în baza căruia 

va fi realizat profilul investițional. La momentul de față, suntem la etapa de colectare a 

chestionarelor, însă din rezultatele parvenite și discuțiile întreținute cu antreprenorii din RDN s-a 

ajuns la concluzia că sectorul privat este dezamăgit și, mai mult ca niciodată, s-a simțit nevoia de a 

interveni, pentru a-i susține. 
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De asemenea, echipa ESRA a contribuit la co-organizarea conferinţei internaţionale şi 

tîrgului de proiecte, prin participarea reprezentantului Delegaţiei UE în RM, dlui Kaido Sirel, 

precum şi consultanţilor din cadrul proiectului ESRA. 

 

5.3 Cooperare transfrontalieră 
Colaborarea cu ADR Vest din România 

Domeniile de cooperare transfrontalieră ale ADR Nord cu ADR Vest din România sunt 

orientate spre realizarea transferului de bune practici de DR. Astfel, Agenţia continuă să mențină 

relațiile de colaborare cu ADR Vest, România, în rezultatul cărora specialiștii ADR Nord să aibă 

posibilitatea de a se familiariza cu mecanismele activităţilor instituției omoloage din România. În 

acest scop, la iniţiativa ADR Nord, ADR Vest a expediat o invitaţie pentru colaboratorii Agenţiei de 

organizare a unei vizite la Timişoara, care se va desfăşura în semestrul II, 2013. 

De asemenea, directorul ADR Vest din România, dl Sorin Maxim, a participat la lucrările 

Conferinței internaționale de la Bălți din 21-22 mai 2013, în cadrul cărora a informat 

participanții despre rezultatele obținute în procesul implementării proiectelor și valorificării 

banilor europeni. Iar în cadrul ședinței de lucru organizată în incinta ADR Nord, dl Sorin Maxim 

a propus asistarea ADR Nord în tot procesul elaborării politicilor de dezvoltare regională, 

sugerând elaborarea, împreună cu partenerii din Letonia, a unui proiect TWINING de asistenţă a 

Agenţiei. 
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VI. Activitatea operaţională a ADR Nord 

 

6.1  Implementarea planului de achiziţii al ADR Nord în semestrul I din 2013 

Achizițiile publice pentru proiecte 

În perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2013, grupul de lucru pe achiziții al ADR Nord a îndeplinit 

următoarele activități pentru proiectele aprobate spre finanțare: 

- Încheierea a trei acorduri adiționale la lucrări adăugătoare neprevăzute la drumul de la 

Corjeuți, construcția canalizării din or. Otaci, construcția apeductului în r. Sîngerei. 

- Atribuirea contractului de antrepriză pentru construcția platformelor la proiectul de 

salubrizare din Singureni. Semnarea acordului adițional la acest contract pentru 

modernizarea tipului de platforme care vor fi asamblate, ca să fie potrivite cu 

eurocontainerele. 

- Pentru proiectele: salubrizare Singureni, apeduct ZEL Bălți, parc Țaul s-au procurat 

panouri informative. 

- Licitarea execuției lucrărilor la apeductul ZEL Bălți și la parcul Țaul. Procedurile au avut 

loc de două ori. Au fost elaborate răspunsuri la contestațiile depuse împotriva rezultatelor 

acestor achiziții. 

- Desfășurarea concursurilor de achiziție a serviciilor de supraveghere tehnică pentru 

lucrările de la apeductul ZEL Bălți și parcul Țaul. 

- Publicarea anunțurilor pentru achiziția lucrărilor la Pădurea Domnească, tehnicii 

specializate și pubelelor la proiectul de salubrizare din Singureni. 

- Publicarea anunțului de intenție pentru anul 2013. 

- Desfășurarea licitațiilor pentru achiziția echipamentului pentru audit energetic, 

analizatorului de calitate a energiei electrice. 

- Contractarea lucrărilor suplimentare la construcția sistemului de iluminare stradală din 

Tătărăuca Veche. 

- Elaborarea răspunsurilor la contestația împotriva rezultatelor achiziției echipamentului 

pentru audit energetic 

Achiziții publice pentru Agenție: 

- Elaborarea și aprobarea planului de achiziție unic pe necesitățile agenției și a proiectelor în 

bunuri servicii și lucrări pentru anul 2013. 

- Contractarea serviciilor de catering pentru organizarea evenimentelor şi activităţilor 

promovate de Agenţie. 

- Achiziționarea combustibilului pentru autoturismele din dotare. 
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- Atribuirea contractelor pentru servicii de catering, închiriere localuri, tipărire materiale 

poligrafice pentru conferința „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a Regiunii de 

Dezvoltare Nord până în anul 2020”. 

- Procurarea certificatelor de acces la sistemul electronic de achiziții publice. 

- Redactarea modificărilor la capitolul achiziții publice a manualului operațional al agenției. 

 

6.2    Implementarea planului  de finanțare al ADR Nord  din 2013 

Pentru anul 2013 a fost elaborat planul anual de finanțare al ADR Nord, ce include 

procurări de bunuri și servicii necesare pentru realizarea obiectivelor trasate. 

Executarea bugetului de către ADR Nord  din 2013 s-a desfășurat în modul următor: 

 Din FNDR au fost preconizate 2770.08 mii lei, pentru cheltuieli operaționale, 

dintre care pentru: 

- retribuirea muncii și contribuţii de asigurări de stat obligatorii și prime de asigurare 

obligatorie de asistență medicală:  - 1912.33  mii lei; 

- plata mărfurilor şi a serviciilor:     - 817.20  mii lei; 

- deplasări în interes de serviciu:      - 40.55  mii lei. 

La finele perioadei raportate, din mijloacele FNDR, in  2013 s-au valorificat  1148.53  mii  

de lei, ceea ce prezintă  92.04 %  din suma de 1572.69 mii lei, planificată  pentru semestrul I  

2013. 

La sfîrșitul perioadei de referință și reieșind din facturile care sunt prezentate la moment, 

ADR Nord are datorii creditoare față de operatorii economici în sumă de 443 lei la capitolul  

cheltuieli organizaționale ale ADR. 

Datoriile la retribuirea muncii constituie – 180.75  mii lei, De  menționat faptul că, plata 

salariilor  și contribuțiilor de asigurare socială se  efectuează în perioada 1-10 a lunii imediat 

următoare. după luna în care acestea au fost calculate.  Facturile fiscale pentru serviciile acordate 

ADR sînt prezentate de către  operatorii economici contractați  timp  de 10-12 a lunii următoare, 

după perioada în care au fost prestate serviciile ori procurate bunurile.  

În vederea valorificării proiectelor aprobate spre finanţare în 2013, în prima jumătate de 

an, de la MDRC, au fost primite mijloace bănești în mărime de 25 731 542,34  lei, inclusiv 

pentru proiectele cu următoarele coduri: 

 9222 –  3 056 180,17 lei 

 9892 – 14 759 949,67lei 

 9898 –  7 915 412,50 lei. 



 
 

CONCLUZII 

Semestrul I al anului 2013 a fost o perioadă productivă pentru activitatea ADR Nord. 

Activităţile desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reieşit din 

prevederile în vigoare ale cadrului legislativ al Republicii Moldova privind dezvoltarea 

regională.  

În comparaţie cu perioada similară a anului trecut, a crescut simțitor numărul şi 

nivelul de profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activităţilor organizate şi a 

nivelului de implementare a proiectelor.  

În I semestru al anului 2013, ADR Nord a valorificat în jur de 26 880,07 lei, din 

mijloacele Fondului Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR). 

ADR Nord a desfăşurat multiple activităţi prin care au rezultat cu iniţierea procesului 

de elaborare a politicilor de dezvoltare socio-economică a RDN pînă în anul 2020, cu 

elaborarea planurilor sectoriale regionale în domeniile AAC, MDS şi EE a clădirilor publice, 

cu  organizarea Conferinţei internaționale şi Tîrgului de proiecte regionale (Bălți, 21-22 mai 

2013), organizarea Zilei Europei în or. Soroca (24 mai 2013). Totodată, în domeniul stabilirii 

parteneriatelor naţionale cu semnarea a 4 acorduri de parteneriat, menționăm cooperarea 

dintre ADR Nord şi portalul informaţional StiriLocale.md, parte a grupului News Media 

Online, Camera de Comerţ şi Industrie din mun. Bălţi şi Camera de Comerţ şi Industrie din 

or. Edineţ, Clubul oamenilor de afaceri „Manager Club” din mun.  Bălţi, parteneriate create 

în vederea promovării potenţialului regional şi informării/dezvoltării capacităţilor 

antreprenorilor din RDN. 

De asemenea, APL din RDN s-au manifestat mai activ vizavi de activitatea Agenţiei, 

fiind stabilite relaţii favorabile de conlucrare cu preşedinţii de raioane, primarii, precum şi cu 

membrii CRD Nord. 

 

 

 

 

                                                                              Ion BODRUG 

 

 Director ADR Nord   

 

 

 

 

 

 

 

http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=402&
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Inga COJOCARU, şef Secţie planificare strategică şi programare 

Constantin BÂNDIU, şef Secţie management proiecte 

Svetlana BAZATIN, şef Secţie finanţe şi achiziţii 

Ion URUŞCIUC, specialist în comunicare 

Liviu OJOG, jurist / specialist cadre 
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Șef Direcţie politică şi cooperare regional,   Dorin ANDROS __________ 
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