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SUMAR EXECUTIV 

 

Scurtă descriere a contextului elaborării SDR, legătura cu SNDR 

Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) reprezintă un 

document al politicii de dezvoltare regională pe termen mediu (5 ani), fiind elaborată în baza 

prevederilor legislaţiei în vigoare a cadrului strategic de dezvoltare. Documentul este corelat cu 

Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova (SND) 2012-2020 și Strategia Naţională de 

Dezvoltare Regională (SNDR) 2016-2020, principalul document sectorial de planificare a politicii sub 

responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. 

SDR Nord reprezintă documentul principal de planificare strategică pentru facilitarea şi promovarea 

unei dezvoltări economice şi sociale integrate la nivel regional şi pentru contribuirea la realizarea 

obiectivelor de dezvoltare regională de durată medie.  

Procesul de elaborare a SDR Nord 2016-2020 a fost iniţiat de Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) 

Nord în anul 2013, în cadrul conferinţei internaţionale „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a 

RDN pînă în a.2020”, cu participarea a circa 180 reprezentanţi ai diferitor instituţii regionale, 

naţionale, internaţionale, precum şi locuitori ai RDN. Principiul de participare activă a partenerilor 

locali şi regionali a fost urmărit pe parcursul întregului proces de elaborare a SDR Nord 2016-2020. În 

anul 2014 s-a constituit Comitetul regional de coordonare (CRC) a procesului de planificare strategică 

regională, în componeţa căruia au intrat  preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) 

Nord, directorul ADR Nord, specialişti în planificare strategică şi şefii secţiilor din cadrul ADR Nord, 

3 reprezentanţi ai mediului academic, cîte 1 reprezentant al ONG şi mediul de afacere din RDN. CRC 

a fost responsabil de organizarea şi desfăşurarea procesului de elaborare a SDR Nord 2016-2020. 

În perioada anilor 2014-2015 au fost organizate 5 şedinţe ale GLR şi 1 consultare publică a proiectului 

SDR Nord, inclusiv, cu invitarea reprezentanților mass-media şi a experţilor regionali şi naţionali, 

pentru a asigura o diseminare uniformă şi o înţelegere clară de către toţi partenerii a obiectivelor 

dezvoltării regionale, situaţiei curente la nivel regional şi raional, şi pentru a implica toate părțile 

interesate în elaborarea documentului strategic.    

      Concluziile cheie ale analizei situației social-economice 

Mun. Bălți a devenit principalul polarizator economic și cel mai important centru industrial și 

comercial al regiunii. Totodată asistăm la creșterea potențialului semnificativ de influență la nivelul 

regiunii a orașelor Edineț și Soroca. Odată cu extinderea polilor economici se vor dezvolta și regiunile 

cu indicatori economici mai slabi, ceea ce va duce la diminuarea disparității intraregionale. Zonele 

industriale pot fi regenerate printr-un program regional de crearea a unei reţele de parcuri industriale 

moderne care să ofere toată infrastructura comunală, energetică, de transport şi telecomunicaţii 

necesară pentru desfăşurarea unor activităţi industriale. Un impediment semnificativ pentru 

dezvoltarea regională și atragerea de investiții este participarea slabă al autorităților locale la 

promovarea oportunităților investiționale în diferite sectoare ale regiunii. 

Situaţia demografică în RDN se aliniază la mai mulți indicatori negativi decît pozitivi. De menționat 

că RDN  are procentul cel mai redus de populaţie în vîrstă de muncă, avand cel mai mare procent de 

vîrstnici la nivel național. Implicarea mai activă a tinerilor în toate domeniile vitale de dezvoltare ar 

trebui să fie răspunsul la provocările demografice cu care se confruntă regiunea. Totuși, șomajul în 

rîndul tinerilor înregistrează valori extrem de mari. Și asta în timp ce regiunea are cel mai redus 

procent de populaţie în vîrstă de muncă. ATOFM împreună cu societatea civilă ar reuși să facă față 

problemelor demografice. De altfel, investițiile și ritmul dezvoltării economice vor scădea din 

intensitate sau chiar vor evita regiunea, dacă nu se întreprind măsuri de redresare a situației 

demografice. 

Calitatea slabă a rețelei de drumuri locale, cu îmbunătățiri foarte lente, reprezintă un obstacol al 

dezvoltării oraşelor mici şi mijlocii, cît şi satelor din regiune. Avantaje semnificative la capitolul 
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infrastructura de transport și comunicații ar putea veni din utilizarea celor 2 Aeroporturi: de la Bălți și 

Mărculești. Din diferite cauze potențialul de de infrastructura de transport aerian este valorificat 

insuficient. Impulsionarea activității cel puțin a unuia din aeroporturi ar reseta RDN din punct de 

vedere economic și strategic.  

Ponderea totală a populației conectate la sisteme de apă în regiune se plasează sub media 

națională. Pentru următorii ani este necesar de concentrat eforturile către sporirea accesului la 

servicii de alimentare cu apă și sporirea accesului la servicii de canalizare. În acest sens și 

disparitatea urban/rural trebuie redusă.  

Optimizarea și regionalizarea serviciilor de salubritate este privită drept soluție în îmbunătățirea 

situației în domeniul MDS. Crearea întreprinderilor CIC a dovedit că acestea devin fezabile din 

punct de vedere economic și au capacitatea de a presta serviciul constant și calitativ.  Cooperarea 

Inter-Comunitară trebuie să devină o tendință în prestarea tuturor utilităților publice.  

       Descrierea obiectivului general, a celor specifice și a măsurilor 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord 

(RDN) 2016-2020 (proiect) este: Dezvoltarea echilibrată și durabilă asigurată în Regiunea de 

Dezvoltare Nord.  

Întru realizarea acestui deziderat au fost stabilite următoarele obiective specifice: 

I. Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative; 

II. Creștere economică sustenabilă în regiuni; 

III. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale 

Măsuri obiectiv specific I: 

Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală  

Optimizarea serviciilor publice în domeniul MDS și AAC 

Promovarea eficienței energetice 

Măsuri obiectiv specific II: 

Consolidarea rețelei de centre urbane 

Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri  

Susţinerea domeniului de cercetare, inovare şi transfer tehnologic  

Dezvoltarea potențialului şi infrastructurii turistice  

Dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor competitive a forţei de muncă din RDN 

Măsuri obiectiv specific III: 

Crearea și dezvoltarea instrumentelor de suport pentru DR 

Dezvoltarea capacităţilor APL în planificare, managementul proiectelor şi atragerea investiţiilor  

Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali şi internaţionali 

Componentele cheie ale sistemului de monitorizare si evaluare 

Monitorizarea şi evaluarea va avea loc la nivelul acestei Strategii şi la nivelul proiectelor individuale. 

ADR Nord va raporta despre proiectele finanţate din FNDR şi din alte surse către CRD Nord şi 

MDRC. Rapoartele trimestriale vor conţine informaţii despre implementarea proiectelor. Rapoartele 

bianuale prezentate CRD Nord, de asemenea, vor indica progresul în vederea implementării SDR 

Nord. Un raport anual cu privire la implementarea POR Nord va fi pregătit de ADR Nord la sfîrşitul 

fiecărui an fiscal. De asemenea, ADR Nord va efectua sondaje de percepţie periodice pentru CRD 

Nord, pentru a estima cum activităţile Consiliului şi progresul din SDR Nord este perceput de către 

populaţia locală. 
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Introducere 

Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) reprezintă un 

document al politicii de dezvoltare regională pe termen mediu (5 ani), fiind elaborată în baza 

prevederilor legislaţiei în vigoare a cadrului strategic de dezvoltare, Legea nr. 438-XVI- din 

28.12.2016. Strategia este corelată cu principalele documente de politici în domeniul dezvoltării 

regionale (DR): 

o Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova (SND) 2012-2020.   

o Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) 2016-2020, principalul document 

sectorial de planificare a politicii sub responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor. 

o Strategiile sectoriale din domeniile prioritare dezvoltării regionale.  

SDR Nord reprezintă documentul principal de planificare strategică pentru facilitarea şi promovarea 

unei dezvoltări economice şi sociale integrate la nivel regional şi pentru contribuirea la realizarea 

obiectivelor de dezvoltare regională de durată medie.  

SDR Nord se bazează pe analiza socio-economică şi de mediu a potenţialului RDN, efectuată în baza 

studiilor şi datelor statistice oficiale prezentate de Biroul Naţional de Statistică (BNS).       

Procesul de elaborare a SDR Nord 2016-2020 a fost iniţiat de Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) 

Nord în anul 2013, în cadrul conferinţei internaţionale „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a 

RDN pînă în a.2020”, cu participarea a circa 180 reprezentanţi ai diferitor instituţii regionale, 

naţionale, internaţionale, precum şi locuitori ai RDN. 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 RDN, 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 ale dezvoltării regionale.  

Metodologia de elaborare a politicii de dezvoltare regională a fost stabilită în comun cu specialiştii din 

cadrul Misterului dezvoltării regionale şi construcţiilor (MDRC) şi cele trei ADR-uri funcţionale din 

Republica Moldova.  

Principiul de participare activă a partenerilor locali şi regionali a fost urmărit pe parcursul întregului 

proces de elaborare a SDR Nord 2016-2020. În anul 2014 s-a constituit Comitetul regional de 

coordonare (CRC) a procesului de planificare strategică regională, în componeţa căruia au intrat  

preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, directorul ADR Nord, specialişti în 

planificare strategică şi şefii secţiilor din cadrul ADR Nord, 3 reprezentanţi ai mediului academic, cîte 

1 reprezentant al ONG şi mediul de afacere din RDN. CRC a fost responsabil de organizarea şi 

desfăşurarea procesului de elaborare a SDR Nord 2016-2020. 

Prin decizia CRDN din 12.02.2014 s-a creat Grupul de Lucru Regionale (GLR), în componenţa căruia 

au fost incluşi membri ai CRD Nord, reprezentaţilor din cadrul APL din RDN, mediul academic, 

sectorul neguvernamental şi mediul de afaceri, precum şi membrii CRC a procesului de planificare 

strategică regională.  Cota medie de participare a femeilor în GLR a fost de cca 32%.  

Astfel în perioada anilor 2014-2015 au fost organizate 5 şedinţe ale GLR şi 1 consultare publică a 

proiectului SDR Nord, inclusiv, cu invitarea reprezentanților mass-media şi a experţilor regionali şi 

naţionali, pentru a asigura o diseminare uniformă şi o înţelegere clară de către toţi partenerii a 

obiectivelor dezvoltării regionale, situaţiei curente la nivel regional şi raional, şi pentru a implica toate 

părțile interesate în elaborarea documentului strategic.    

 Implementarea cu succes a politicii regionale va contribui esenţial la ridicarea nivelului de trai a 

locuitorilor RDN şi dezvoltării socio-economice echilibrate. 
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Principalii indicatori socio-economici al Regiunii de Dezvoltare Nord, 2010-2014 

 

Indicatori  2010 2011 2012 2013 2014 

Suprafaţa, km2 10,014 10,014 10,014 10,014 10,014 

Populaţia, mii persoane 1010,3 1006,6 1002,6 999,2 994,8 

Populaţia rurală, mii persoane 655,7  650,6 646,6 642,5 637,9 

Populaţia urbană, mii persoane 354,6 355,9 355,9 356,7 356,9 

Densitatea populaţiei la 1 km2 100,9 100,5 100,1 99,78 99,3 

Durata medie a vieții, ani 70,1 71,3 71,8 72, 0  

Numărul de localităţi, unităţi    572 572 

Administraţii publice locale de nivelul I, unităţi 315 315 315 315 315 

Administraţii publice locale de nivelul II, unităţi 12 12 12 12 12 

Numărul de întreprinderi, unităţi 5675 5875 5991 6160 6368 

Valoarea producţiei fabricate, milioane lei 6371,0 6799,2 7050,1 7282,1 8941,7 

Valoarea producţiei livrate,milioane lei 5372,9 6265,7 6232,4 6180,8 8089,1 

Investiţii  în active materiale pe termen lung, 

milioane lei 
1758,8 2713,7 2400,7 2828,1 3044,8 

Rata de activitate, % 37,8 39,0 38,7 39,6 40,8 

Rata de ocupare, %  35,6 37,0 36,9 38,0 39,9 

Rata şomajului, %  5,7 5,2 4,6 3,9 2,4 

Salariul mediu lunar, lei 2468,0 2607,0 2905,3 3161,4 3522,1 

Veniturile medii disponibile, lei/pers 1194,9 1320,9 1412,6 1572,6 1697,2 

Cheltuielile totale de consum medii lunare, 

lei/pers 

1215,3 
1372,0 1453,1 1603,8 1682,4 

Numărul instituţiilor de învăţămînt 972 968 963 963 961 

Numărul de copii la un cadru didactic în 

instituţiile preşcolare, unităţi 
10 10 11 11 11 

Numărul de elevi la un cadru didactic în 

învăţămîntul primar şi secundar general, unităţi 
10 10 10 10 10 

Numărul de studenţi în instituții superioare de 

învățămînt, unităţi 
7359 6783 6351 6050 5626 

Numărul instituţiilor medico-sanitare, unităţi  139 164 155 200 217 

Numărul total de medici la 10 000 locuitori, 

unităţi 

20,2 
20,2 19,9 19,6 19,1 

Numărul de instituţii culturale 466 467 467 467 467 

Lungimea drumurilor publice, km 3382,7 3390,3 3390,5 3390,5 3390,5 

Ponderea localităţilor conectate la energie 

electrică, % 
100 100 100 100 100 

Ponderea  localităţilor ce dispun de 

reţele de alimentare cu apă potabilă, % 

Urban  - - 100 100 100 

Rural  - - 27 27 27 

Ponderea localităţilor ce dispun de 

reţele d canalizare, % 

Urban  - - 100 100 100 

Rural  - - 3 3 3 

Deşeuri, mii tone 822,284 742,859 773,322 731,203 803,903 
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1. ANALIZA SITUAȚIEI 

1.1 Contextul politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova 

Politica de dezvoltare regională are la bază un ansamblu de măsuri guvernamentale ce au drept scop 

sprijinirea creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de viață, prin valorificarea eficientă a 

potențialului social, economic și teritorial la nivel național și regional.  

Unul din obiectivele primordiale ale politicilor de dezvoltare regională este de a spori  competitivitatea 

economică a regiunilor și, prin urmare, stimularea dezvoltării economice și sociale în regiuni. Un alt 

obiectiv este asigurarea coeziunii sociale a populației și instituțiilor. Al treilea obiectiv indispensabil 

de cele două este asigurarea coeziunii teritoriale. Toate trei elemente primordiale contribuie la 

reducerea disparităților și decalajelor de dezvoltare, în cadrul regiunilor și între regiuni1.  

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) 2016-2020 (proiect) la rîndul său avînd ca 

obiectiv general: Dezvoltarea echilibrată și durabilă asigurată în toate regiunile de dezvoltare ale 

Republicii Moldova. 

Reieșind din angajamentul propus implementarea politicii naţionale va asigura continuitatea 

paradigmei dezvoltării socio-economice echilibrate și durabile a regiunilor de dezvoltare, SNDR 

presupune îmbinarea sinergiei de efort a structurilor/instituțiilor de diferit nivel pentru implementarea 

unor proiecte complexe de dezvoltare intersectorială cu utilizarea elementelor de inovație și eficiență. 

Întru realizarea acestui deziderat, SNDR are stabilite obiective specifice: 

- Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative; 

- Creștere economică sustenabilă în regiuni; 

- Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale 

 

1.2 Cadrul legal și instituțional al politicii de dezvoltare regională 

Dezvoltarea regională durabilă este un angajament asumat de Guvernul Republicii Moldova pentru 

distribuirea echitabilă a şanselor de dezvoltare pe întreg teritoriul ţării. Acest lucru este confirmat prin 

cadrul legal al politicii şi dezvoltării regionale, care este asigurat, în principal, de Legea nr.438-XVI 

privind dezvoltarea regională, care stabileşte obiectivele, cadrul instituţional, competenţele şi 

instrumentele specifice pentru realizarea politicii de dezvoltare regională în RM.  

Legea privind dezvoltarea regională corespunde aspiraţiilor Republicii Moldova de integrare 

europeană şi prevede crearea a două regiuni de nivel european NUTS II (RDN, RDC), precum şi a 

regiunilor mai mici de nivelul NUTS III (Sud, UTA Găgăuzia, regiunea Transnistria şi municipiul 

Chişinău). 

Legea privind dezvoltarea regională în RM, defineşte obiectivele şi principiile de bază, cadrul 

instituţional şi instrumentele de planificare a dezvoltării regionale. În conformitate cu legea 

menţionată, principalele obiective ale dezvoltării regionale sînt: 

a) obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul RM; 

b) reducerea dezechilibrului nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni şi din 

interiorul lor; 

c) consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-

economică a regiunilor; 

d) susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale, orientate 

spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi 

programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare. 

În scopul executării Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 a fost adoptată Hotărîrea Guvernului  nr.127 din 

08.02.2008, prin care s-a decis crearea cadrului instituțional:  

                                                           
1 Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2016-2020, p.7 
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- Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;  

- Regulamentul  Cadru  al  Agenţiei de  Dezvoltare Regională; 

- Regulamentul   Cadru   al   Consiliului   Regional   pentru   Dezvoltare; 

- Regulamentul  de  formare  şi  utilizare  a  mijloacelor  Fondului  Naţional  pentru  Dezvoltare 

Regională au fost aprobate în 2010 şi se  axează  pe  aspecte  instituţionale  şi  de procedură  de  natură  

preponderant legal-administrativă.  

Printre   documentele  normative secundare se numără şi Manualul Fondului Naţional pentru 

Dezvoltare Regională şi Manualele Operaţionale al Agenţiilor de Dezvoltare Regională. 

Cadrul instituţional contribuie prin prezenţa sa în fiecare regiune a Consiliilor de Dezvoltare Regională 

şi Agenţiilor de Dezvoltare la coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Regională, 

Programelor Regionale Sectoriale (PRS) şi Planului Operaţional Regional (POR). 

  

1.3 Progresul înregistrat în implementarea SDR Nord 2010-2012/2013-2015 2 

Realizarea politicii de dezvoltare regională în RDN a presupus un efort conjugat al MDRC, ADR 

Nord, CRD Nord, APL, ONG şi agenților economici regionali, care au beneficiat în toată perioada de 

implementare a politicii de o serie de proiecte și activități de consolidare a capacităților. Contextul de 

instituire a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova a făcut ca principalul agent al 

dezvoltării regionale să devină ADR Nord, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea 

MDRC.  

ADR Nord a implementat 29 de proiecte în vederea realizării măsurilor și obiectivelor SDR Nord, 

majoritatea finalizate, dintre care 25 de proiecte repartizate pe prioritățile SDR Nord și programele 

conexe, plus 4 proiecte de consolidare a capacităților și promovarea RDN. Dintre proiectele 

implementate, 21 au fost finanțate prin FNDR, 3 finanțate de către Guvernul Germaniei, 3 finanțate de 

către Guvernul Republicii Cehia, 1 finanțat de către Guvernul României, 2 finanţate de Guvernul 

Poloniei și 1 finanțat de către Corpul Păcii SUA în Republica Moldova. 

Prin FNDR au fost investite cca 250 milioane MDL în perioada 2011-2015 (cca 12 milioane de euro la 

cursul anului 2015), iar indicatorii operaționali și de rezultat existenți fac dovada că FNDR a devenit 

unul dintre cele mai eficiente fonduri publice în RD Nord. 

Majoritatea proiectelor implementate au vizat reabilitarea infrastructurii fizice (drumuri și sisteme 

AAC) și îmbunătățirea factorilor de mediu (în special, MDS), exprimând necesitățile regionale de 

investiții în infrastructura fizică. Totodată, ADR Nord împreună cu APL şi sectorul privat au reușit să 

promoveze 6 proiecte specifice obiectivului de eficiență economică, anticipând un model de dezvoltare 

bazat pe poli de creștere și investind în ZEL și Parcurile Industriale din regiune. 

Impactul instituirii dezvoltării regionale în raioanele din Nordul țării și investițiilor financiare conexe 

politicii de dezvoltare regională solicită date agregate pe RDN și urmează să fie evaluat în perspectivă 

de termen mediu și lung.  

Singurele date agregate pe RDN relevante, publicate de către Biroul Național de Statistică, confirmă 

impactul pozitiv al politicii de dezvoltare regională, fie grație contribuției directe a proiectelor 

realizate, fie ca măsuri externe sau indirecte asupra realizării țintelor impactului. Există o dinamică 

pozitivă la dotarea  locuințelor cu sisteme de apă și canalizare, transportul rutier de mărfuri a crescut 

până la 10314,5 mii tone în anul 2014, valoarea producției fabricate în RDN este în creștere. Rata de 

ocupare cunoaște de asemenea o dinamică pozitivă în anii 2011-2014, rata șomajului a scăzut până la 

2,4% în anul 2014, în timp ce veniturile și consumul gospodăriilor casnice sunt în creștere. 

 

                                                           
2 Exstras din Raportul de evaluare intermediarăa SDR Nord 2010-2016, elaborat în cadrul Proiectului "Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), 

în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și cu suportul Guvernului 

României,  Agenţiei Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Uniunii Europene 
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1.4  Analiza socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord 

1.4.1 Caracteristici generale. RDN a Republicii Moldova este situată în partea de sud-est a Europei, 

învecinîndu-se cu România la Vest, cu Ucraina la Nord şi Est şi, totodată, fiind învecinată cu Regiunea 

Centru (raioanele Ungheni, Teleneşti şi Şoldăneşti) la Sud și cu Transnistria la Sud-Est (raionul 

Camenca).  

Suprafața teritoriului este de 10.014 km2  (echivalentul a circa 1.001.394 mii ha), reprezentînd 29,6% 

din suprafața totală a țării.  

RDN include 1 municipiu (mun. Bălţi) și 11 raioane (Briceni, Edineţ, Donduşeni, Drochia, Făleşti, 

Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca). 

Din RDN fac parte 315 administraţii publice locale de nivelul I, compuse din 572 localităţi, inclusiv 

20 de oraşe. Majoritatea populaţiei (peste 60%) locuieşte în localităţi de pînă la 5 mii de persoane, 

20% – în oraşe şi sate cu o populaţie cuprinsă între 5 mii şi 20 mii locuitori. Numărul total de localităţi 

din regiune constituie aproximativ 33,8% din numărul total pe ţară, ponderea oraşelor fiind de circa 

32%. 

Principalul polarizator economic și cel mai important centru industrial și comercial al RDN este mun. 

Bălți. Alături de mun. Bălți, în RDN au fost identificate încă două orașe ce pot devini poli de creștere 

economică: Edineț și Soroca. Polii identificați dispun de un potențial semnificativ de influență la 

nivelul RDN. 

În prezent RDN participă la dezvoltarea cooperării în formatul a 3 euroregiuni: Euroregiunea „Siret–

Prut-Nistru”, „Prutul de Sus” și Euroregiunea „Nistru”, ce constituie un pas important în dezvoltarea 

relațiilor de schimb a regiunii cu țările participante.  

Relieful regiunii, în mare parte, reprezintă o cîmpie deluroasă, puternic dezmembrată de văi, cu o 

înclinaţie generală din nord-vest spre sud-est. 

Din punct de vedere peisagistic RDN face parte din Zona de Silvostepă, în cadrul căreia se deosebesc 

trei regiuni fizico-geografice: A. Regiunea Podişurilor şi Cîmpiilor de Silvostepă a Moldovei de Nord; 

B. Regiunea Cîmpiilor şi Dealurilor de Stepă a Moldovei de Nord; D. Regiunea Podișului Codrilor.  

Clima în RDN este de tip continental, cu veri călduroase şi secetoase şi cu ierni reci. Valorile medii 

lunare și cele medii anuale ale temperaturii aerului diferă în funcție de latitudinea geografică. 

Temperatura medie anuală constituie 8,20C. Media lunii celei mai reci (ianuarie) este în jur de -4,30C, 

iar media lunii celei mai calde (iulie) atinge valoare de  19,60C. 

Reţeaua hidrologică.  Regiunea este traversată de cursuri de apă aparțănînd bazinelor hidrografice ale 

Nistrului și Prutlui. Tot aici îşi are începutul rîul Răut, cel mai mare rîu intern al Moldovei, cu o 

lungime de aproape 300 km. Pe cursul rîului Prut (Costeşti-Stînca) se află cel mai mare lac de 

acumulare din regiune. 

Flora și fauna.  Din punct de vedere biogeografic, flora și fauna regiunii este specifică zonei de 

cîmpie și anume silvostepa cu o gamă variată de plante și animale. 

Aproximativ 70% din suprafața teritoriului este ocupată de terenurile arabile. Terenurile acoperite de 

păduri ocupă o suprafață mult mai restrînsă, constituind 8,8% din suprafața totală a teritoriului.   

Resursele solului. Resursa naturală principală a RDN sunt solurile cu bonitate înaltă, care permit 

obţinerea recoltelor înalte la culturile tehnice agricole. Bonitatea medie a solurilor este de 72 puncte 

(din 100 posibile). Cea mai înaltă bonitate (74 puncte) o au solurile din raioanele Edineţ, Briceni, 

Ocniţa. Aceste caracteristici ale solului permit obţinerea performanţelor în agricultură.  

1.4.2 Economie 

Structura economică sectorială.  Economia RDN se bazează în principal pe sectorul terțiar (cu 

pondere mare a comerțului), pe industrie (în special industria prelucrătoare) și pe sectorul agricol. 

Turismul rămîne a fi deocamdată un sector mai puțin valorificat.  
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În anul 2013 în RDN au fost înregistrate 6160 de întreprinderi, reprezentînd circa 12% din totalul 

înregistrat la nivelul național. Pe ansamblul anilor 2009-2013 numărul întreprinderilor în regiune a 

crescut cu 668 unități (12,16%), înregistrînd  cel mai scăzut spor, în profil teritorial. 

In ceea ce privește specializarea activităților întreprinderilor acestea sînt orientate pe 3 sectoare ale 

economiei regionale. 

Comerțul rămîne principalul sector economic, avînd o pondere de 42,08% în numărul total de 

întreprinderi, respectiv în anul 2013 un număr de 2592 de întreprinderi și-au defășurat activitatea în 

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Agricultura devine un sector tot mai semnificativ pentru 

întreprinderi, fiind în creștere în ceea ce privește numărul de firme (de la 741 în 2009 pîna la 829 în 

2013). Ponderea medie este de 13,46%. Industria prelucrătoare este al treilea domeniu de activitate 

reprezentativ pentru întreprinderi. Astfel, întreprinderile din industrie dețin o pondere de 10,71%. Un 

alt domeniu semnificativ îl reprezintă tranzacțiile imobiliare, care deține ponderea de 9,43%, și fiind 

în creștere în ceea ce privește numărul de firme cu 160 de unități (de la 421 în 2009 pîna la 581 în 

2013). În celelalte sectoare economice, ponderea medie a numărului de întreprinderi înregistrează 

valori sub 6%.  

Întreprinderile regionale contribuie cu circa 12% la volumul total al venitului din vînzări din economia 

națională. La nivelul anului 2013 valoarea venitului din vînzări, realizată de întreprinderi regionale, a 

fost de 27.361,7 milioane lei. In ceea ce privește tendința de evoluție, după cinci ani consecutivi, 

volumul venitului din vînzări a înregistrat o creștere de  56% în anul 2013 față de anul 2009. 

Cel mai mare venit din vînzări se realizează în sectorul comerț cu amănuntul și ridicata care reprezintă 

37,94% din valoarea totală. In industrie se regăsește un procent de 34,23% din cifra de afaceri a 

întreprinderilor (din care industria prelucrătoare contribuie la formarea venitului cu 22,86%). 

Intreprinderile din Agricultură ocupă locul al treilea după pondere în valoarea totală, realizînd 13,02% 

din total cifra de afaceri.  

Sectoarele care concentrează cea mai mare parte a salariaților se prezintă în următoarea ordine: 

industrie prelucrătoare (23,03%), agricultură (19,77%), comerț (18,47%) și sănătatea și asistența 

socială (13,30%). În celelalte sectoare economice ponderea medie a numărului de salariați nu 

depășește 6%. 

Competitivitatea regională este apreciată și prin indicatorul productivitatea muncii. Conform datelor 

statistice din 2013, RDN este printre cele mai puțin performante regiuni din punct de vedere al 

productivității muncii în țară. Valoarea medie a productivității muncii, calculată prin venit din vînzări, 

a atins nivelul de 306,31 mii lei/ salariat, plasîndu-se pe locul 3 în țară după mun. Chișinău (537,73 

mii lei/ salariat) și Regiunea Centru (333,04 mii lei/salariat). Nivelul indicatorului dat atinge numai 

70% din nivelul național. Totuși, RDN, înregistrează o creștere semnificativă a productivității muncii 

în perioada 2009-2013 cu 81,52%, superioară creșterii naționale.  

Analiza sectorială a productivității muncii indică cea mai mare valoare în sectorul comerț (629,23 mii 

lei/angajat), peste media totală regională, explicabilă prin specificul acestei activități, care rulează 

venituri din vînzări mari cu un număr mai mic de personal.  

Întreprinderile din industrie se remarcă cu un nivelul de 351,68 mii lei/angajat, peste valoarea medie 

totală, ceea ce arată un grad satisfăcător de tehnologizare a întreprinderilor din sectorul productiv, mai 

ales în sectorul Energie electrică și termică, gaze și apă (aici productivitatea muncii a atins în anul 

2013 nivelul de 548,18 mii lei/angajat). 

În agricultură și în servicii se constată cele mai scăzute nivele a productivității muncii, situate sub 

valoarea medie (respectiv 200,43 mii lei/angajat și 128,89 mii lei/angajat), cifra de afaceri realizată 

fiind redusă în raport cu numărul mediu de angajați. 

Structura întreprinderilor și ”demografiei întreprinderilor”. Din numărul total de întreprinderi, 

înregistrate în regiune, circa 98% sunt IMM-uri. Microîntreprinderile continuă să reprezinte 

majoritatea întreprinderilor, păstrîndu-și cea mai mare pondere (70,1%), fiind urmate de întreprinderile 
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mici (23,2%) și cele mijlocii (4,3%), Și doar 2,4% din total se situează în categoria întreprinderilor 

mari. 

 

Figura ___. Structura întreprinderilor pe  clase de mărime,  2013 

În RDN, IMM-urile din sectoarele economice sunt principalul furnizor de locuri de muncă angajând  

58%  din numărul total de salariați. Modul de distribuție a numărului de salariați pe clase de IMM-uri 

arată o contribuție neuniformă la crearea locurilor de muncă a celor trei clase de mărime. Cel mai mare 

număr de angajați este înregistrat la întreprinderile mici (42,0%), fiind urmat de cele mijlocii (35,2%) 

și micro (22,8%). 

Investiții.Majoritatea investiţiilor naţionale şi străine sunt localizate în zona capitalei, în timp ce 

regiunile suferă de un deficit acut de investiţii. RDN în anul 2013 i-au revenit 15% din total investiții 

pe țară. Un impediment semnificativ pentru dezvoltarea regională și atragerea de investiții în diferite 

domenii de activitate a regiunii este starea deficientă a infrastructurii. 

O altă problemă cu care se confruntă regiunea este participarea slabă al autorităților locale la 

promovarea oportunităților investiționale în diferite sectoare ale regiunii.  

Totodată, dinamica investițiilor înregistrează o traiectorie ascendentă în regiune în perioada 2009-

2013. Astfel, volumul investițiilor în active materiale pe termen lung realizate în RDN în anul 2013 a 

consituit 2826,2 mil.lei, în creștere cu 17,7% față de anul 2012 și cu 45% mai mult față de anul 2009.  

 

Figura ____.  Evoluția investițiilor în active materiale pe termen lung, mil. lei, 2009-2013 

Pentru asigurarea necesităților investiționale în anul 2013 din contul surselor bugetare au fost utilizate 

333,2 mil. lei sau 11,8% din total investiții, fiind în creștere față de 2009 cu 61,3%. Restul investițiilor 

(88,2%) au fost însușite din alte surse (mijloace proprii ale agenților economici și populației, susrselor 

din străinătate, alte surse).  

În plan regional, mun. Bălți a beneficiat de cel mai mare flux de investiții, atingînd în anul 2013 

valoarea de 907,8 mil.lei (32%). Valori semnificative se înregistrează în Drochia (14,30%), Soroca 

(9,85%), Florești (9,08%). 
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Mai puțin atractive raioane pentru investiții în regiune sunt Ocnița și Glodeni, unde volumul 

investițiilor atinge respectiv 2,21% și 2,07% din nivelul regional. 

RDN este cunoscută investitorilor străini și prin prezența companiilor cu capital străin precum: 

materiale de construcție (Knauf), sectorul alimentar ( Sudzuker, Metro, Fourchette), construcția de 

mașini (Dräxlmaer), etc. 

Industria. RDN dispune de un potențial industrial bine dezvoltat, fapt datorat activității unui număr 

mare de întreprinderi industriale amplasate pe întreg teritoriu al regiunii.  

În Regiune sunt reprezentate aproape toate sectoarele industriale, cele mai productive fiind: 

a) industria alimentară şi a băuturilor  

b) industria uşoară  

c) industria constructoare de maşini 

d)  industria electronica 

e)  fabricarea materialelor de construcție  

Marea majoritate a întreprinderilor industriale sunt antrenate în industria prelucrătoare (89%), tot aici 

activeză și cel mai mare număr de salariați (77%). 

Valoarea producției fabricate în industrie (în prețuri curente) în anul 2013 a constituit 7.206,4 

milioane lei, contribuind cu circa 19 la sută la formarea producției total fabricate pe țară. Față de anul 

2009 acets indicator a  înregistrat o creștere cu 46,37%.  

  

Figura  55. Evoluția volumului producției fabricate în RDN 

 

Peste 30% din potențialul industrial al regiunii este concentrat în mun. Bălți, acesta contribuind cu 

44,5% la total producție fabricată în regiune. Un aport semnificativ la fabricarea producției industriale 

îl au raioanele Drochia (16,8%), Soroca (11,98%), Edineț (7,83%), Florești (5,87%).  

În celelalte raioane se înregistrează valori mai reduse ale producției fabricate, ponderea lor stabilindu-

se în limitele 0,95% - 2,7%. Cel mai slab dezvoltate industrial sunt raioanele Glodeni și Briceni, 

ponderea cărora în valoarea totală a producției industrial fabricate în regiune nu depășește 1%.   

Din punct de vedere al producției industriale RDN contribuie în plan național cu (la nivelul anului 

2013): 

 48% la extragerea de pietriș, prundiș, bolovani și silex (Soroca, Briceni, Edineț); 

 21% la extragerea de nisip (Soroca, Ocnița); 

 40% la producerea conservelor de legume (Soroca, Briceni); 

 65% la producerea produselor lactate (Bălți, Florești, Rîșcani, Soroca); 
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 49% la producerea crupelor (Bălți); 

 41% la producerea nutrețurilor pentru hrana animalelor. 

Este de menționat că pe ansamblul anilor 2009-2013 scade aportul regiunii în plan național la 

fabricarea mai multor feluri de produse alimentare, fapt explicat prin diversificarea economică care se 

produce și în alte regiuni ale țării, fapt ce slăbește avantajele competitive ale regiunii. 

Agricultura. Agricultura reprezintă un sector important în economia regiunii. Suprafața agricolă 

utilizată constituie 95% din suprafața totală a exploatațiilor agricole din regiune (751,1mii ha) și circa 

40% - la nivel de țară, fapt ce relevă potențialul deosebit de creștere a volumului producției agricole. 

Datorită condițiilor climatice favorabile RDN are un potențial agricol semnificativ reflectat, în special, 

de producția și randamentele la culturile vegetale, principalele produse agricole vegetale cultivate 

fiind: cerealele, sfecla de zahăr, floarea soarelui, cartoful, legumele, fructele. 

                 
Figura ___. Suprafața agricolă pe utilizări                 Figura ___. Suprafața arabilă pe utilizări 

Din punct de vedere al producției agricole RDN contribuie în plan national cu (la nivelul anului 2013): 

 95% la producția națională de sfeclă de zahăr; 

 94% la producția națională de cartofi; 

 48% la producția națională de floarea soarelui; 

 40% la producția națională de culturi cerealiere.  

Volume semnificative a culturilor nominalizate înregistrează raioanele Drochia, Florești, Dondușeni, 

Briceni.   

Datorită solurilor fertile și climei favorabile Regiunea Nord are avantaje semnificative și în cultivarea 

fructelor și legumelor, contribuind cu:  

 60% din producția globală de fructe și pomușoare la nivel național, principalii cultivatori 

fiind raioanele Soroca, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineţ.  

 63% de legume de cîmp la nivel național, cele mai mari aporturi fiind aduse de raioanele 

Briceni, Soroca, Ocnița și Edineţ. 

Sectorul zootehnic în regiune este mai puțin dezvoltat și este reprezentat prin activitatea de creștere a 

bovinelor, porcinelor, ovinelor și caprinelor. În anul 2013 față de anul 2009 efectivele de bovine, ovine 

și caprine au scăzut respectiv cu aproximativ 15% și 12%, iar efectivul de porcine a crescut cu circa 

18%.  Cu toate acestea, creșterea ovinelor și caprinelor se menține printre cele mai importante 

activități. 

Turism. Potenţialul turistic al RDN este foarte bogat şi variat. Resursele turistice ale regiunii sunt 

divizate în resurse turistice de origine naturală şi antropică, ambele tipuri de resurse sunt impresionante 

din punct de vedere cantitativ, structural şi atractiv.  
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Regiunea dispune de asemenea de o structură de primire turistică diversificată:  hoteluri, pensiuni 

turistice, pensiuni agroturistice, structuri de întremare, tabere de vacanță, vile turistice. 

În anul 2013 RDN deținea o capacitate de cazare de 1090 de camere și 5000 de locuri, plasîndu-se pe 

locul 3 în plan național, după mun. Chișinău și RDC, cu 13% din total capacitate de cazare în Republica 

Moldova.  

Cea mai mare pondere din capacitatea de cazare este dețiută de hoteluri (49%) și  tabere de vacanță 

pentru copii (40,6%). Un important potențial îl dețin pensiunile turistice (6,8%). 

Orașele ce au capacitatea cea mai mare de cazare a turiștilor în RDN sunt  Bălți, Soroca și Edineț. 

RDN are un patrimoniu turistic de excepţie, cu toate acestea, sectorul dat rămîne a fi puțin valorificat. 

Dezvoltarea unei infrastructuri de turism adecvate, crearea unor trasee turistice naţionale şi 

internaţionale, promovarea activă a obiectivelor turistice din zonă, ar atrage numeroşi turişti din ţară şi 

din străinătate, contribuind la sporirea avantajelor competitive a regiunii.  

Servicii şi comerţ. Sectorul serviciilor în regiune este în continuă creștere și este reprezentat în 

principal de un număr mare de companii din sectorul comerţului angro şi cu amănuntul și servicii cu 

plată prestate populației.  Specifice pentru RDN sunt prestările de servicii în domeniile : reparaţii auto, 

reparații electrocasnice, frizerii, telecomuncații, servicii de transport, tîmplării, stații tehnologice de 

deservire a companiilor agricole, hoteluri şi restaurante, etc. În regiune este dezvoltată reţeaua de 

instituţii financiare, reprezentată de bănci comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de 

economie şi împrumut. În cadrul infrastructurii de suport a businessului în regiune activează  asociaţii 

de business şi  centre de training şi consultanţă. 

În numărul total de întreprinderi din sfera serviciilor ponderea cea mai mare o dețin  companiile din 

sectorul Comerț cu amănuntul și ridicata (60%), aici fiind angajat cel mai mare procent de salariați 

(40%). Tot sectorul Comerțul contribuie cu cea mai mare cotă la formarea cifrei de afaceri din sectorul 

Servicii (76,6%). 

Inovație, Cercetare și Dezvoltare. În prezent, la nivelul RDN există o instituție de învățămînt superior, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, care este acreditată în calitate de organizație din sfera 

științei și inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de cercetare, inovare și transfer 

tehnologic la următoarele profiluri de cercetare: fizica și tehnologia mediilor materiale; teleologia 

curriculumului educațional; filologia modernă în contextul dialogului culturilor; fenomene lingvistice 

și literare în/din perspectivă diacronică și sincronică; dimensiunea socio-juridică a integrării europene 

a Republicii Moldova. 

La nivel regional mai există un Institut de Cercetări pentru Culturile de Cîmp ”Selecția” care are ca 

domeniu de activitate selectarea, producerea semințelor ameliorate și tehnologii de cultivare a 

cerealelor, culturilor furajere, sfeclei de zahăr și floarea soarelui. În cadrul Institului de Cercetări 

”Selecția” există un Incubator de Inovare „Antreprenorul Inovativ”, Specializat în valorificarea 

resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă; biotehnologii agricole, 

fertilitatea solului şi securitatea alimentară. 

Zonele Economice Libere. Parcurile Industriale. RDN este caracterizată de o infrastructură de 

afaceri bine dezvoltată, care include: zone economice libere, parcuri industriale, incubatoare de 

afaceri, care ofere toată infrastructura necesară activităţilor de producţie, asigurînd astfel creşterea 

nivelului de dezvoltare a regiunilor unde sunt amplasate, creşterea nivelului de ocupare şi a veniturilor 

populaţiei, soluţionarea problemelor prioritare de ordin economic şi social. 

În prezent la nivelul RDN se găsesc trei Zone Economice Libere (ZEL ”Bălți”; ZEL ”Otaci-Business”; 

Aeroportul Internațional Liber Mărculești) și patru zone cu statut de Parc Industrial, Parcul Industrial 

(PI ”Răut” din mun. Bălți; PI din cadrul Zonei economice Libere ”Bălți”; PI Edineț și PI de pe 

teritoriul S.A. ”Uzina de mașini de salubritate Fălești), în care se desfășoară activități economice cu 

specific de producție industrială, prestare de servicii, etc. 
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Totuși, menționăm, că multe din zonele și întreprinderile industriale din regiune nu sunt utilizate. Este 

necesară adoptarea unui program regional de regenerare a zonelor industriale şi crearea în locul 

acestora a unei reţele de parcuri industriale moderne care să ofere toată infrastructura comunală, 

energetică, de transport şi telecomunicaţii necesară pentru desfăşurarea unor activităţi industriale. 

Astfel de parcuri pot fi create practic în fiecare raion din regiune. 

Concluzii (1.4.1 / 1.4.2) 

Economia RDN se bazează în principal pe sectorul terțiar: comerț (cu ponderea cea mai mare), 

industrie (în special industria prelucrătoare) și pe sectorul agricol.  

Mun. Bălți a devenit principalul polarizator economic și cel mai important centru industrial și 

comercial al regiunii. Totodată asistăm la creșterea potențialului semnificativ de influență la nivelul 

regiunii a orașelor Edineț și Soroca. Acest potențial ar putea fi consolidat prin obținerea statutului de 

Municipiu pentru localitățile în cauză. Odată cu extinderea polilor economici se vor dezvolta și 

regiunile cu indicatori economici mai slabi, ceea ce va duce la diminuarea disparității intraregionale.  

RDN dispune de un potențial industrial bine dezvoltat, fapt datorat activității unui număr mare de 

întreprinderi industriale amplasate pe întreg teritoriu al regiunii. Marea majoritate a întreprinderilor 

industriale sunt antrenate în industria prelucrătoare, tot aici activeză și cel mai mare număr de salariați. 

Un rol important în dezvoltarea economiei RDN revine IMM-urilor. Din numărul total de 

întreprinderi, înregistrate în regiune, circa 98% sunt IMM-uri. Din sectoarele economice a RDN, 

IMM-urile sunt principalul furnizor de locuri de muncă. De aici, facilitarea dezvoltării de IMM-uri ar 

putea fi identificată ca o soluție pentru revitalizarea economică a zonelor defavorizate şi a mediului 

rural.  

Zonele industriale pot fi regenerate printr-un program regional de crearea a unei reţele de parcuri 

industriale moderne care să ofere toată infrastructura comunală, energetică, de transport şi 

telecomunicaţii necesară pentru desfăşurarea unor activităţi industriale. Astfel de parcuri pot fi create 

practic în fiecare raion din regiune. Pentru aceasta este nevoie în primul rînd de atratgerea investițiilor. 

De menționat că dinamica acestora înregistrează o traiectorie ascendentă în regiune. Cu toate acestea, 

în anul 2013 RDN i-au revenit doar 15% din total de investiții pe țară. Un impediment semnificativ 

pentru dezvoltarea regională și atragerea de investiții este participarea slabă al autorităților locale la 

promovarea oportunităților investiționale în diferite sectoare ale regiunii. 

Agricultura reprezintă un sector important în economia regiunii. Potențial agricol semnificativ face ca 

RDN să se plaseze drept lider incontestabil pe plan național la producția de sfeclă de zahăr și cartofi. 

De asemenea, RDN furnizează mai mult de jumătate din producția globală de fructe, pomușoare și 

legume de cîmp la nivel național. Pentru a dezvolta în continuare sectorul agricol este necesar ca 

fermierii să fie sprijiniți în reînoirea bazei tehnico-materiale și încurajați să folosească tehnici 

inovaționale în prelucrarea culturilor.   

RDN are un patrimoniu turistic de excepţie, cu toate acestea, sectorul dat rămîne a fi puțin valorificat. 

Dezvoltarea unei infrastructuri de turism adecvate, crearea unor trasee turistice naţionale şi 

internaţionale, promovarea activă a obiectivelor turistice din zonă, ar atrage numeroşi turişti din ţară şi 

din străinătate, contribuind la sporirea avantajelor competitive a regiunii. 

 

 

1.4.3 Societate, capital uman 

Demografia. La 1 ianuarie 2013 populația stabilă în RDN a fost de 999.216 locuitori, reprezentînd  

28,07% din populația totală a țării. Cel mai mare număr de populație în regiune, circa 15% (149.709 

locuitori), se concentrează în mun. Bălți și 10% (100.118 locuitori) în Soroca. În timp ce în Dondușeni 
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locuiesc numai 4,4% (44.327 locuitori) din numărul total al populației regiunii. Distribuția populației 

în profil raional este în mare măsură determinată de nivelul de dezvoltare a acestora.  

În perioada anilor 2009-2013 regiunea marchează un trend descendent al populației,  înregistrînd o 

scădere cu 14,5 mii persoane, cea mai mare în profil regional. Pe medii de reședință descreșterea este 

mai mare în mediul rural, ca urmare a migrației interne și externe. În mediul urban are loc o ușoară 

creștere pe ansamblul anilor 2009-2013, datorită migrației intra-regionale dinspre rural spre urban.   

 

Figura__. Evoluția ratei de creștere a populației pe medii de reședință 2009-2013 raportat la 

2008 (%) 

Din punct de vedere al distribuției pe cele două medii de reședință la nivelul RDN în anul 2013 se 

înregistrează o diferență mare între populația urbană (35,7%) și populația rurală (64,3%), fapt explicat 

prin gradul scăzut de urbanizare în regiune.  

În ceea ce privește structura populației pe sexe se constată că ponderea populației masculine este mai 

scăzută decît ponderea populației feminine, situație similară pentru toate raioanele regiunii. Prin 

urmare, populația masculină constituie 47,7% față de populația feminină care reprezintă 52,3%.  

Mișcarea naturală a populației se caracterizează printr-o natalitate în continuă scădere și o mortalitate 

foarte ridicată, determinînd un spor natural negativ (-2,8‰).  

Ponderea populației plecate peste hotare din total populație în regiune constituie 10,2%. Motivul 

economic este principala cauză a emigrării populației. Majoritatea emigranţilor (54%) se regăsesc în 

rîndul persoanelor tinere în vîrstă de 15-34 ani. 

Mișcarea migratorie internă în regiune este definită de un sold negativ. Numai în mun. Bălți se 

constată un sold pozitiv al migrației interne, datorită atracției pe care o exercită municipiul, fiind 

considerat pivotul economic pentru regiune.  

Situaţia demografică în regiune continuă să fie critică. Rata în scădere a natalității și a fertilității, 

nivelul înalt al mortalităţii, emigrarea populației în vîrstă de muncă determină o reducere continuă a 

numărului populaţiei, dar şi o dezechilibrare a structurii pe vîrste a populaţiei, ceea ce conduce la o 

îmbătrînire demografică accentuată. Este de remarcat că, RDN  are procentul cel mai redus de 

populaţie în vîrstă de muncă (63,23%), avand cel mai mare procent de vîrstnici  la nivel național 

(19,89%). Localităţile cu cel mai înalt nivel de îmbătrânire (ponderea pensionarilor în totalul 

populaţiei depăşeşte 20%) sunt Dondușeni, Drochia, Edineț, Briceni, Râșcani și Ocnița. 

Piața muncii. Pe parcursul anului 2013, RDN a atestat o anumită dinamică pozitivă, dar modestă, a 

principalilor indicatori de pe piața muncii. Se observă o stabilizare a ratei de activitate în jurul 

nivelului de 39,6% și a ratei de ocupare în jurul nivelului de 38%. În pofida înregistrării unor progrese, 

indicatorii pieței muncii rămîn a fi în continuare foarte scăzute. 

S-a menținut tendința de diminuare a ratei șomajului în perioada anilor 2009-2013. Totuși, șomajul în 

rîndul tinerilor înregistrează valori extrem de mari (10,4%). 
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Din distribuția populației ocupate pe grupe de vîrstă, ponderea cea mai mare (27%) o dețin persoanele 

cu  vîrsta cuprinsă între 45-54 ani, urmate de persoanele cu vîrsta de 35-44 ani (24%). 

În ceea ce privește împărțirea populației ocupate după activitățile din economia regională rezultă, că 

cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură, servicii, industrie. 

 

Figura ____ Distribuția populației ocupate pe sectoare ale economiei RDN, 2013 

În agriculută RDN prezintă o pondere semnificativ mare (45%) față de nivelul national (29%). Acest 

aspect reprezintă un punct slab important, deoarece  în populația ocupată în acest domeniu  figurează 

în special lucrători pe cont propriu, lucrători familiali, cei care produc bunuri agricole destinate 

consumului propiu si/sau vînzării, și mai puțin salariați. 

Procentul populației ocupate în servicii constituie 40% – cele mai multe persoane activînd în 

administrația publică, învățămînt și sănătate  (18,63%) și în comerț (13,93%).      

În industrie procentul înregistrat este de 10%, cea mai mare parte a persoanelor activînd în industria 

prelucrătoare. 

Venitul și bunăstarea populației. La nivelul RDN veniturile medii disponibile pe o persoană în anul 

2013 au constituit 1572,6 lei lunar, situîndu-se sub media pe țară (1681,4 lei).  

Principala sursă de formare a veniturilor este activitatea salariată (29,52%), fiind urmată de alte 

venituri 27,16% (din care remitențele contribuie la formarea veniturilor cu 22,2% reprezintă). 

Veniturile din prestațiile sociale au o pondere de 23,5%, pensiile constituind  20,6%.  Activitatea 

agricolă la fel este una din sursele de venit pentru o bună parte a populaţiei, dar veniturile generate din 

aceste activităţi nu sunt semnificative, fapt ce subminează rolul acestora în formarea veniturilor 

gospodăriilor. 

Cheltuielile de consum medii lunare pe o persoană în RDN au fost de 1603,8 lei, situîndu-se la 90,31% 

față de media pe țară. 

Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt orientate pentru acoperirea 

necesarului de consum alimentar (42,94%) după care urmează cheltuielile pentru întreținerea locuinței 

(20,05%), îmbrăcăminte, încălțăminte (11,56%). Celelalte cheltuieli au avut drept destinație îngrijirea 

medicală și sănătatea (6,32%), dotarea locuinței (3,51%). 

Reducerea semnificativă a gradului de sărăcie în ultimii ani (la 28,3% în anul 2009 la 12,9% în anul 

2013), a fost determinat extrem de mult de creşterea remitențelor de peste hotare. Acest model de 

reducere a sărăciei nu este durabil şi este vulnerabil la şocurile externe. 

Și actualul sistem de pensionare din Republica Moldova nu asigură un nivel minim de existenţă pentru 

majoritatea pensionarilor. Deși mărimea medie a pensiei lunare pentru limită de vîrstă în anul 2013 a 

fost în creștere cu 29,9% față de anul 2009, aceasta acoperă nici cheltuielile pentru strictul necesar, 
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24,7% din pensionarii pentru limita de vîrstă fiind angajați în cîmpul muncii. Este de remarcat, că 

ponderea acestora în perioada 2009-2013 s-a mărit cu 6,8 puncte procentuale.  

Educația. Infrastructura educaţională în regiune este reprezentată de instituții de învățămînt de toate 

formele: preșcolar, primar și gimnazial, liceal, profesional, superior. Numărul unităților de educație 

din regiune deține 32,6% din numărul total de instituții de învățămînt existent la nivel național. În anul 

de studii 2013/2014 în RDN funcționau 963 instituții de învățămînt, inclusiv 473 – preșcolare, 449 – 

primare și secundar generale, 23 – secundar profesionale, 15 – colegii și 3 – instituții de învățămînt 

superior. Comparativ cu anul de studii 2009/2010 s-a redus numărul instituțiilor de învățămînt primar 

și secundar general și a instituțiilor de învățămînt secundar profesional. Creșteri  au înregistrat numai 

instituțiile de învățămînt preșcolar. Numărul colegiilor și al instituțiilor de învățămînt superior a rămas 

la nivelul anului 2009/2010. 

Nivelul de participare la procesul de educație este determinat de situația demografică din țară. În 

prezent RDN deține 23% din totalul populației școlare la nivel național 

În anul de învățămînt 2013/2014 au fost înregistrate 148790 de persoane în toate nivelurile de 

educație, cu 18360 persoane mai puțin față de anul 2009/2010,  inclusiv: 

- cea mai mare pondere de elevi este în învățămîntul primar și secundar general – 62,8%; 

- ponderea învățămîntului preșcolar este 24,3%; 

- ponderea învățîmîntului secundar profesional și mediu de specialitate este semnificativ mai mică – 

8,8%; 

- învățămîntul superior înregistrează cea mai mică pondere – 4,1%. 

Sănătate. În RDN serviciile de sănătate publică sînt prestate în cadrul instituțiilor medico-sanitare, 

care activează în 12 unități administrativ-teritoriale de nivelul II din regiune (11 raioane și municipiul 

Bălți). RDN se situează pe locul doi în ceea ce privește numărul de unități medicale, deținînd 17,4% 

din totalul unităților medicale la nivel național.  

La nivelul anului 2013 în regiune funcționau 14 spitale, 186 de instituții de asistență medicală primară 

și specializată, din care 110 instituții private de asistență medicală. În profil teritorial, cele mai multe 

unități medicale sunt concentrate în mun. Bălți (30,8%). 

Pe parcursul ultimilor 5 ani numărul medicilor din sistemul regional de sănătate reflectă o ușoară 

traiectorie descendentă, înregistrînd 1949 de medici în anul 2013 față de 2063 medici în anul 2009 (cu 

114 mai puțin). În medie la 10 mii locuitori revin circa 20 medici. 

S-a redus și numărul medicilor de familie. În anul 2009  la 10 mii locuitori reveneau 5,5 medici, pe 

cînd în anul 2013 acest indicator a constituit 4,8 medici la 10 mii locuitori.  

Asigurarea cu personal medical mediu relevă aceeași tendință pe parcursul anilor 2009-2013. În 

medie, 10 mii locuitori sunt deserviți de 58,6 personal medical.   

În ceea ce privește numărul de paturi în perioada 2009-2013 a avut loc o evoluție descrescătoare de la 

4109 locuri în 2009 ajungînd la 3841 locuri în 2013. Numărul de paturi la 10 mii locuitori în anul 2013 

a constituit 38,6 paturi, în scădere cu 2,1 unități față de anul 2009. 

Concluzii (1.4.3) 

Regiunea marchează un trend descendent al populației, cea mai mare în profil regional. În linii mari 

mediul rural este afectat cel mai mult de descreștere, în timp ce în mediul urban are loc o ușoară 

creștere, inclusiv datorită migrației intra-regionale dinspre rural spre urban. Cel mai mare număr de 

populație în regiune, circa 15% , se concentrează în mun. Bălți și 10% în Soroca. În timp ce în 

Dondușeni locuiesc numai 4,4% din numărul total al populației regiunii. 

În afară de Mun. Bălţi și cele 11 orașe – centre raionale, alte 8 localități au statut de oraș. În total în 

RDN sînt 20 de oraşe, ceea ce plasează regiunea pe primul loc la acest capitol. Cu toate acestea, încă 

se mai atestă o diferență mare între populația urbană și populația rurală, în favoarea celei rurale.  
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În ceea ce privește migrația internă, doar mun. Bălți înregistrează un sold pozitiv, datorită atracției pe 

care o exercită de pe poziția polului economic cel mai dezvoltat din regiune. În condițiile în care 

orașele Edineț și Soroca se conturează ca alți 2 poli economici în devenire ai regiunii, ne putem aștepta 

ca aceste localități să înregistreze creștere a populației în perioada următoare. În mare parte aceasta s-

ar produce din contul migrației interne, în special din mediul rural.   

Situaţia demografică în RDN se aliniază la mai mulți indicatori negativi decît pozitivi. Reducerea 

continuă a numărului populaţiei vine drept urmare a factorilor caracterisitci la nivel național (nivelul 

înalt al mortalităţii, emigrarea populației), dar se conturează și unele particularități, specifice doar 

regiunii. De menționat că RDN  are procentul cel mai redus de populaţie în vîrstă de muncă, avand cel 

mai mare procent de vîrstnici la nivel național. Această situație duce la o îmbătrînire demografică 

accentuată.  

În acest context, implicarea mai activă a tinerilor în toate domeniile vitale de dezvoltare ar trebui să fie 

răspunsul la provocările demografice cu care se confruntă regiunea. Totuși, șomajul în rîndul tinerilor 

înregistrează valori extrem de mari. Și asta în timp ce regiunea are cel mai redus procent de populaţie 

în vîrstă de muncă. Se cer a fi implementate la nivelul fiecărui raion programe de integrare socio-

profesională a tinerilor. ATOFM împreună cu societatea civilă ar reuși să facă față problemelor 

demografice. De altfel, investițiile și ritmul dezvoltării economice vor scădea din intensitate sau chiar 

vor evita regiunea, dacă nu se întreprind măsuri de redresare a situației demografice. 

 

1.4.4 Infrastructura de transport și comunicații  

Transport. RDN este accesibilă prin toate căile celor patru tipuri de transport: aerian, auto, fluvial şi 

feroviar.  

Rețeaua și infrastructura rutieră. RDN este deservită de mai multe drumuri magistrale şi 

republicane (31,28%), care formează baza reţelei de drumuri a regiunii. Conectivitatea regională şi 

locală este asigurată de drumurile locale (68,72%) gestionate de Administraţia de Stat a Drumurilor, 

precum şi de drumurile ce se află în responsabilitatea APL-urilor. 

Densitatea rețelei de drumuri în RDN este de 34,2 km per 100 km2, comparativ cu 31,3 km per 100 

km2 în regiunea Centru și 27,0 km per 100 km2 în regiunea Sud. Mun. Bălți dispune de cea mai densă 

rețea de drumuri în regiune, de 51km drumuri la 100 km2. 

În ceea ce privește exploatarea drumurilor disponibile RDN se plasează pe locul întîi după cantitatea 

de mărfuri transportate (2,8 mii tone per km) și pe locul doi după cantitatea de pasageri transportați 

(4,0 mii pasageri per km), în profil regional.  

Nivelul de exploatare a drumurilor în municipiul Bălți este mai înalt, comparativ cu restul raioanelor. 

Raportat la lungimea drumurilor disponibile mun. Bălți înregistrează peste 200 mii pasageri per km de 

drum și 78,1 mii tone mărfuri per km, transportați pe parcursul anului 2013. RDN are o poziție 

geografică favorabilă, fiind traversată de un traseu rutier internaţional și două trasee naţionale, de 

drumuri interregionale de drumuri intraregionale. Această situare îi conferă un potenţial semnificativ 

pentru a deveni un centru important de transport regional. 

Totuși infrastructura subdezvoltată a drumurilor continuă să fie o barieră în dezvoltarea și creșterea 

economică a regiunii. Astfel, la nivelul anului 2013, RDN se constată cu 47% de drumuri locale 

pietruite sau acoperite cu pămînt. Acest fapt reprezintă un obstacol al dezvoltării oraşelor mici şi 

mijlocii şi satelor din regiune, acestea avînd acces redus la activități economice productive, limitând 

astfel mobilitatea forţei de muncă, cât şi desfacerea produselor agricole în centrele urbane.  

Prin urmare, reabilitarea și modernizarea rețelei naționale și locale de drumuri creează premise pentru 

promovarea unei dezvoltări omogene, echilibrate la nivel teritorial. 

În acest context, în sectorul DRL a fost elaborat un PRS care are ca obiectiv stabilirea direcţiei unui 

Program de drumuri regionale şi locale destinat pentru dezvoltarea în viitor al acestui sector în 

comunitățile RDN. Potrivit viziunii sectorului drumurilor locale şi regionale va deveni o 
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infrastructură rutieră modernă oferind un sistem de transport eficient şi durabil, care va asigura 

accesibilitatea şi conectivitatea regională, condiţii de trafic sigure şi confortabile, contribuind la o 

dezvoltare socio-economică echilibrată a RDN, cu un impact redus asupra mediului. 

Transportul aerian. RDN e unica regiune care dispune de oportunitatea accesului aerian prin două 

aeroporturi – Aeroportul Internaţional Bălţi şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti. Aeroportul 

din Bălți este civil, iar cel din Mărculesti (raionul Floreşti) este mixt (militar şi civil). Ambele dispun 

de statut de aeroport internaţional. 

Însă ambele aeroporturi sînt utilizate la capacităţi minime, oferind servicii de transport de mărfuri, în 

majoritate pe curse interne şi, ocazional, zboruri externe.  

Transportul feroviar. Densitatea reţelelor de căi ferate în RDN este cea mai mică din republică şi 

constituie 2,1 km /100 km2, fiind sub media republicană de 3,3 km/100 km2. Principalele noduri de 

cale ferată în regiune sunt municipiul Bălţi şi orașul Ocniţa. Principalele probleme care afecteaza căile 

ferate din regiune sunt legate de condițiile proaste în care se găsesc elementele rulante din punct de 

vedere tehnic cît și a condițiilor de confort relativ scăzut al vagoanelor de transport persoane.  

Transport fluvial. Pe teritoriul Regiunii activează două puncte navale de trecere a frontierei, care sînt 

utilizate la capacităţi minime, atît pentru transportul de mărfuri, cît şi pentru transportul de pasageri: 

podul plutitor Soroca-Ţekinovka şi podul plutitor Cosăuţi-Yampol. Din cauza limitei adîncimii şi 

albiei rîurilor Nistru şi Prut, pe sectoarele navigabile se exploatează doar nave marfare de mic tonaj şi 

vase mici de pasageri. 

Concluzii (1.4.4) 

Infrastructura de transport și comunicații în RDN este destul de diversificată și ramificată. Regiunea 

este conectată la piețile europene și cele din Est prin intermediul unui traseu rutier internaţional și 

două trasee naţionale. În același timp, rețeaua de drumuri intraregională asigură o mobilitate ridicată 

de la Nord la Sud si de la Est la Vest pentru mobilitatea forţei de muncă, cât şi desfacerea produselor 

agricole în centrele urbane. Iar densitatea rutieră relativ înaltă raportată la populație (cea mai inaltă în 

profil regional) crează toate premisele pentru circulația mărfurilor și traficului de pasageri, ceea ce 

într-un final va duce la cresterea indicilor de dezvoltare socio-economică. 

 

Îmbunătățirea stării drumumurilor locale este o prioritate în dezvoltarea infrastructurii de transport și a 

conectivității. Deocamdată, calitatea slabă a rețelei de drumuri locale, cu îmbunătățiri foarte lente, 

reprezintă un obstacol al dezvoltării oraşelor mici şi mijlocii, cît şi satelor din regiune.   

  

Avantaje semnificative la capitolul infrastructura de transport și comunicații ar putea veni din 

utilizarea celor 2 Aeroporturi: de la Bălți și Mărculești. Din diferite cauze potențialul de de 

infrastructura de transport aerian este valorificat insuficient. Impulsionarea activității cel puțin a unuia 

din aeroporturi ar reseta RDN din punct de vedere economic și strategic.  

  

1.4.5 Utilități  publice 

Servicii de furnizare a apei și de canalizare (AAC). Starea infrastructurii AAC existente variază 

considerabil de la zonele urbane la cele rurale. 

În urma analizei situaţiei în sectorul AAC din RDN (2013), în procesul elaborării PRS cu suportul GIZ 

în cadrul proiectului MSPL, s-a constatat că toate localitățile urbane (100%) și aproximativ 27% din 

localitățile rurale ale regiunii au sisteme centralizate de alimentare cu apă, furnizînd apă potabilă doar 

la 73% din populație urbană și 14% din populație rurală. Ponderea totală a populației conectate la 

sisteme de apă în regiune este estimată la aproximativ 34%, în timp ce rata de conectare la nivel de 

țară este de aproximativ 54%. 

Nivelul de dezvoltare a sistemelor de canalizare este mult mai scăzut în comparație cu sistemele de 

alimentare cu apă. Toate localitățile urbane (100%) și doar 3% din localitățile rurale ale regiunii au 

sisteme centralizate de canalizare, avînd conectate doar 46% din populația urbană și aproximativ 0-1% 
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din populație rurală. Ponderea totală a populației conectate la sisteme de canalizare în RDN este 

estimată la aproximativ 16%, în timp ce rata de conectare la nivel de țară este aproximativ 30%. 

În ultimii ani, cu suportul financiar provenind de la agențiile internaționale de finanțare, bugetul și 

fondurile de stat, precum și beneficiind de ameliorarea economiei naționale și bunăstarea individuală 

(datorită remitențelor), în contextul regional al expansiunii Uniunii Europene, s-a observat o 

schimbare pozitivă în starea infrastructurii AAC, precum și calitatea serviciilor de alimentare cu apă 

pentru majoritatea localităților urbane. Orașele care au beneficiat de suportul donatorilor: Soroca 

(BERD, BM), Rîșcani (GIZ), Bălţi (BERD, BM), Florești (BERD, BM), Edineț (DANCEE), și-au 

îmbunătățit substanțial infrastructura AAC existentă. Totuși, unele segmente ale rețelelor de distribuție 

nu mai pot fi renovate, necesitînd o înlocuire urgentă. Optimizarea hidraulică a rețelelor de alimentare 

cu apă existente este necesară pentru a se conforma la cerințele actuale.  

Sistemele de canalizare rămîn subdezvoltate și necesită investiții substanțiale pentru extinderea 

rețelelor de colectare, reabilitarea stațiilor de pompare a apelor uzate, precum și a stațiilor de epurare.  

PRS elaborată în domeniul AAC se axează pe dezvoltarea și extinderea infrastructurii AAC în zonele 

cu concentrare urbană ridicată, dar și în aglomerările rurale adiacente. Pînă în a. 2020 se prevede 

îmbunătățirea calității serviciului curent prin reabilitare și optimizare hidraulică a rețelelor, cu 

extinderea ulterioară: 47% din populație va fi conectată la sisteme de apă și 42% din populație va fi 

conectată la sisteme de canalizare îmbunătățite, ambele tipuri de sisteme fiind organizate în grupuri 

de aglomerări logice, oferind un serviciu suportabil din puncte de vedere al costurilor, durabil și 

prietenos cu mediul. 

Gaze natural. Asigurarea cu gaze naturale a localităţilor RDN este prevăzută de la conductele de gaze 

magistrale cu presiune înaltă, ce vin din Ucraina: Ananiev-Kotovsk-Floreşti-Drochia-Edineţ-

Alexeevka (Ucraina) şi conducta Moghiliov-Podolski- Ocniţa-Bogorodceni. În anul 2010, ponderea 

localităţilor din regiune, conectate la gazoduct, constituia 30%, fiind sub media naţională de 35%. Cea 

mai mare pondere a localităţilor conectate la reţeaua de gaz o au municipiul Bălţi, raioanele Ocniţa şi 

Briceni. Raioanele cu cea mai mică pondere a localităţilor conectate la reţeaua de gaz sînt: Soroca, 

Sîngerei şi Făleşti. RDN dispune de oportunităţi de stocare a gazelor naturale în galeriile subterane şi 

mine. Aceste oportunităţi nu sînt valorificate.  

Energie electrică şi termică. Sectorul energetic în Republica Moldova funcţionează aproape în 

totalitate (98%) pe baza resurselor energetice importate. Se importă atît electricitate, cît şi combustibil 

pentru producerea energiei electrice şi termice. Alimentarea cu energie electrică în RDN se efectuează 

prin intermediul reţelelor de distribuţie care aparţin Întreprinderii de Stat Reţelele Electrice „Nord” şi 

Întreprinderii de distribuire a energiei electrice SA „RED Nord-Vest”. Toate localităţile din regiune 

sînt conectate la reţelele electrice. Fiecare consumator de energie electrică are încheiat contract 

individual cu companiile de distribuţie.  

În condiţiile absenţei resurselor energetice proprii şi dependenţa tot mai mare de importurile resurselor 

energetice, o soluţie pentru sectorul energetic, precum şi pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu, ar fi 

implementarea pe larg a tehnologiilor inovaţionale şi utilizarea surselor de energie regenerabilă 

(eoliană, solară, biomasă), asigurînd astfel fiabil economia RDN şi populaţia cu energie şi combustibil 

în cantităţi necesare şi la preţuri rezonabile.  

Alimentarea cu energie termică reprezintă o problemă comună la nivel regional. Din toate localităţile 

regiunii doar municipiul Bălti este asigurat cu energie termică de la Centrala electro-termică „Nord”. 

În celelalte localităţi, centralele termice municipale nu funcţionează. 

Managementul deșeurilor. În RDN infrastructura şi managementul de gestionare a deşeurilor 

menajere solide este foarte slab dezvoltat. La nivel regional se atestă un grad înalt de poluare a 

solurilor, apelor şi aerului, poluare cauzată preponderent de lipsa sistemelor de management integrat al 

deşeurilor şi infrastructura slab dezvoltată de colectare a deşeurilor solide şi lichide, inclusiv a celor 

toxice.  
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Serviciile de colectare şi transportare a deşeurilor menajere la depozitele existente în regiune sunt 

prestate de întreprinderile municipale de salubrizare, acestea fiind create și activînd în conformitate cu 

prevederile legislaţiei privind administraţia publică locală şi serviciile publice de gospodărie  

comunală, alte acte normative în acest domeniu.  

Conform rezultatelor inventarierii effectuate în 2013 în RDN au fost identificate circa 25 de servicii de 

salubrizare, dintre care 15 în mediul urban şi 10 în mediul rural, ceea ce constituie o acoperire cu 

servicii de salubrizare a mediului urban de 75%, iar a mediului rural cu circa 1,8%. Circa 392 de 

depozite existente de eliminare a deşeurilor nu corespund standardelor internaţionale de mediu. 

PRS în domeniul MDS, aprobat de CRDN în anul 2014 se concentrează pe atingerea țintelor de 

dezvoltare a sectorului pe termen scurt, mediu și lung.  

 Ţintele PRS în MDS pe termen scurt (pînă în 2017): Dezvoltarea sistemului de salubrizare şi 

de colectarea deşurilor aproximativ 100% în zonele urbane şi 75 % în zonele rurale din RDN. 

 Ţintele PRS în MDS pe termen mediu (2018-2022): Dezvoltarea sistemului de salubrizare şi 

de colectarea deşurilor aproximativ 100% în zonele rurale din RDN. 

 Ţintele PRS în MDS pe termen lung (după anul 2023): Acoperirea cu servicii de colectare a 

deşeurilor 100% în zonele urbane şi  rurale din RDN. 

Concluzii (1.4.5) 

Starea infrastructurii AAC existente variază considerabil de la zonele urbane la cele rurale. Dacă 

localitățile urbane au sisteme centralizate de alimentare cu apă în proporție de 100%, în mediul 

rural cifra este de aproximativ de 3 ori mai mică. Ponderea totală a populației conectate la sisteme 

de apă în regiune se plasează sub media națională. Sistemele de canalizare rămîn subdezvoltate și 

necesită investiții substanțiale pentru extinderea rețelelor de colectare, reabilitarea stațiilor de 

pompare a apelor uzate, precum și a stațiilor de epurare. Pentru următorii ani este necesar de 

concentrat eforturile către sporirea accesului la servicii de alimentare cu apă și sporirea accesului 

la servicii de canalizare. În acest sens și disparitatea urban/rural trebuie redusă.  

Creșterea rapidă a cantității de deșeuri se datorează ratei scăzute de acoperire cu servicii de 

salubrizare, în special a mediului rural, dar și nivelului scăzut de conștientizare a populației în 

acest domeniu. Un număr mare de depozite existente de eliminare a deşeurilor nu corespund 

standardelor internaţionale de mediu. Optimizarea și regionalizarea serviciilor de salubritate este 

privită drept soluție în îmbunătățirea situației în domeniul MDS. Crearea întreprinderilor CIC a 

dovedit că acestea devin fezabile din punct de vedere economic și au capacitatea de a presta 

serviciul constant și calitativ.  Cooperarea Inter-Comunitară trebuie să devină o tendință în 

prestarea tuturor utilităților publice.  

Alimentarea cu energie termică reprezintă o problemă comună la nivel regional. Din toate 

localităţile regiunii doar municipiul Bălti este asigurat cu energie termică de la Centrala electro-

termică „Nord”. În celelalte localităţi, centralele termice municipale nu funcţionează. În același 

timp în regiune din ce în ce mai mult se implementează proiecte de eficiență energetică. RDN 

dispune de resurse considerabile de materie primă pentru energia regenerabilă. Implementarea pe 

larg a tehnologiilor inovaţionale şi utilizarea surselor de energie regenerabilă (eoliană, solară, 

biomasă), asigurînd astfel fiabil economia RDN şi populaţia cu energie şi combustibil în cantităţi 

necesare şi la preţuri rezonabile. 

1.5 Planificare spațială și teritorială 

Planificarea spaţială teritorială în RDN are un rol din ce în ce mai important în amplasarea 

investiţiilor, coordonarea acţiunilor de dezvoltare şi amenajare a teritoriilor gestionate de APL, 

antreprenori locuitori etc.     

În conformitate cu legislaţia în vigoare  responsabili pentru elaborarea documentației de amenajare a 

teritoriului sunt:  
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 Guvernul: 

 pentru elaborarea şi aprobarea planului de amenajare a teritoriului național;  

 Guvernul sau autoritățile administrației publice locale interesate: 

 pentru elaborarea şi aprobarea planurilor regionale de amenajare a teritoriului;  

 APL : 

 pentru elaborarea şi aprobarea planurilor locale de amenajare a teritoriului,  

 pentru elaborarea şi aprobarea planurilor urbanistice şi regulamentelor de urbanism.  

Activitatea de amenajare a teritoriului are drept scop realizarea următoarelor obiective:  

- dezvoltarea economică şi socială echilibrată în condiţiile respectării specificului fiecărei zone 

de dezvoltare;  

- ameliorarea calității vieții oamenilor şi colectivităților umane;  

- gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecția mediului înconjurător;  

- utilizarea raţională a teritoriului.  

Planul de amenajare a teritoriului național şi planurile regionale de amenajare a teritoriului sînt menite 

să soluționeze aspecte specifice privind valorificarea resurselor naturale, armonizarea dezvoltării 

așezărilor umane şi distribuirea funcțiilor urbanistice în teritoriu, echiparea tehnico-edilitară a 

teritoriului, protecția sau, după caz, reabilitarea mediului natural şi a celui construit.  

Pînă la momentul actual procedurile privind elaborarea Planurile regionale de amenajare a teritoriului 

n-au fost inițiate și promovate pentru elaborare și aprobare. Proiectele cu aplicarea teritorială și 

urbanistică, realizate prin instituțiile de dezvoltare  sînt lipsite de documente legale de planificare a 

teritoriului.   

La moment, situaţia de asigurare a localităţilor RDN cu Planurile urbanistice generale actualizate 

poate fi apreciată ca una critică. 

Din informația publicată de către MDRC, cu privire la asigurarea localităților cu planuri urbanistice 

generale, rezultă, că în prezent în RDN doar 9 localități urbane din 20 au planuri urbanistice elaborate/ 

actualizate (limita anilor stabilindu-se între 2004-2013), ceea ce constituie 45% din total localități 

urbane.   

Din 552 de localități rurale existente în regiune, doar pentru 9 localități este elaborată/actualizată 

documentația de urbanism, ceea ce constituie 2% din total localități rurale.    

Restul localităților rămîn a fi asigurate cu Planuri urbanistice generale învechite elaborate în perioada 

anilor 1952-1991.  

 

 

Fig. __. Situația de asigurare a localităților în RDN cu Planuri urbanistice generale (PUG) 
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Planificarea spațială teritorială este orientată pentru a evita suprapunerea în luarea deciziilor de 

dezvoltare  teritoriiilor, pentru a atinge o eficiență mai bună a investițiilor publice şi pentru a evita 

diseminarea resurselor umane şi financiare.  

Scopul esențial al planificării teritoriale este de a crea condiții legale pentru folosirea rațională a 

potențialului teritorial şi sporirea coeziunii economice, sociale, teritoriale, precum şi competitivitatea 

economică a teritoriului.  
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2. Analiza SWOT pe domenii 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

DIMENSIUNI, LOCAȚIE, MEDIU  

- Așezarea RDN în vecinătatea unui stat 

membru al UE (România) 

- Apartenența la 3 Euroregiuni 

- Rolul municipiului Bălți în calitate de pol 

regional de creștere 

- Existența unei game diversificate de resurse 

ale solului și subsolului 

- Conectivitatea diversificată și accesibilă cu 

celelalte regiuni, precum și cu Romania și 

Ucraina 

- Gradul redus de urbanizare ca impediment 

în crearea zonelor metropolitane 

- Degradarea calităţii mediului, contaminarea 

excesivă a solului şi creşterea frecvenţei 

eroziunilor şi alunecărilor de teren  

- Resurse subterane epuizabile 

 

ECONOMIE 

Structura economiei 

- Evoluția demografică pozitivă a mediului de 

afaceri.  

- Infrastructura de afaceri dezvoltată și 

funcțională (2 ZEL, 4 PI)  

- Spații de producție disponibile, inclusiv 

condiții pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului.   

- Evoluția pozitivă a venitului din vînzări 

- Creșterea productivității în toate sectoarele 

- Rolul ascendent al IMM in structura 

economica 

- Mun. Bălți – principalul polarizator 

economic și cel mai important centru 

industrial și comercial  

- Creșterea potențialului semnificativ de 

influență la nivelul regiunii a or. Edineț și 

Soroca. 

- Structură economică tradițională în care 

domină comerțul și agricultura 

- Profitabilitate scăzută a întreprinderilor 

- Productivitate scăzută în toate ramurile, cu 

precădere în agricultură 

- Număr redus de IMM-uri în zonele 

defavorizate şi în mediul rural 

- Ponderea încă mare a sectorului agricol în 

economia urbană (orașele mici ar trebui să 

dezvolte industria de prelucrare) 

 

 

Investiții 

- Creșterea investițiilor (în general) 

- Incubatoare de afaceri dezvoltate (Larga 

BR, Soroca, Balti, Sîngerei) 

- Nivel scăzut al investițiilor în termeni 

nominali 

- Infrastructura fizică insuficient dezvoltata 

ca  impediment pentru dezvoltarea regională 

și atragerea de investiții  

- Participarea slabă al autorităților locale la 

promovarea oportunităților investiționale  

- Disparitate intraregională în atragerea 

investitiilor  

Industrie 

- Potențial industrial relativ diversificat 

- Prodicţie fabricată şi realiazată în creştere 

- Resurse de materii prime (materiale de 

construcții, produse agroalimentare) 

- Industria de producere și prelucrătoare ca 

generatoare de locuri de munca  

- Existenţa unor spaţii de producţie 

nefolosite.  

- Scăderea aportului regiunii în plan național 

la fabricarea mai multor feluri de produse 

alimentare 

Agriultura 

- Preponderența suprafeței agricole. Bonitatea - Degradarea pămîntului din cauza 
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pămîntului înaltă.  

- Diversitatea produselor agricole cultivate.  

- Existența industriei de procesare a materiei 

prime agricole.  

- RDN – lider național în ponderea producției 

agricole 

nerespectării asolomentului și tehnologiilor 

învechite.  

- Sectorul zootehnic în regres.  

- Uzura fizică și morală înaltă a utilajelor 

agricole.  

Turism 

- Existența potențialului turistic 

(infrastructura hotelieră relativ dezvoltată, 

zone natural atractive, obiecte istorice) 

- Nivel scăzut de dezvoltare a turismului 

regional 

Inovație, Cercetare și Dezvoltare 

- Existenţa potenţialului ştiinţific calificat 

- Existența Institutului de Cercetări pentru 

culturile de cîmp Selecția  

- Existența parcurilor științifico-tehnologice 

și incubatoarelor de inovare 

- Pregătirea tinerilor cercetători prin doctorat 

şi postdoctorat. 

- Conexiunea slabă între cercetare, educaţie şi 

mediul de afaceri  

- Dotarea insuficientă a structurilor de 

cercetare existente  cu infrastructură 

performantă de cercetare 

 

SOCIETATE, CAPITALUL UMAN 

Demografie 

- Existența zonelor cu creșterea populației 

 

- Scăderea continuă a populației.  

- Sporul natural negativ.  

- Ponderea înaltă a populației vîrstnice 

- Migrația masivă (externă și internă). 

Piața muncii, venitul și bunăstarea populației 

- Oferta diversificată pe pieța muncii 

- Creșterea  ratei de ocupare.  

 

 

 

- Procentul cel mai redus de populaţie în 

vîrstă de muncă la nivel naţional  

- Rata de ocupare scăzută  

- Rata ridicată a șomajului în rîndul tinerilor.  

- O treime din populația ocupată se află în 

grupa de vîrstă 45-54 ani. 

- Ponderea ridicată a populației ocupate în 

agricultură, asociată cu accentuarea 

procesului de îmbătrînire demografică și 

ponderea scăzută a populației ocupate în 

industrie.  

- Nivelul foarte scăzut al veniturilor 

gospodăriilor.  

- Ponderea relativ ridicată a cheltuielilor 

necesare acoperirii consumului alimentar  în 

total cheltuielil de consum. 

Educație 

- Existența a 3 instituții universitare.  

- Creșterea numărului de copii în 

învățămîntul preșcolar  

- Raport elev/cadru didactic în învățămînt 

primar și secundar stabil  

 

- Oferta educațională nu este adaptată 

nevoilor de calificare viitoare neexistînd 

mecanisme de prognoză și de identificare a 

nevoilor viitoare 

- Diminuarea numărului total de elevi la toate 

nivelurile de educație, exclusiv învățămîntul 

preșcolar 

Sănătate 

- Speranța de viață înaltă comparativ cu alte 

regiuni de dezvoltare 

- Mortalitatea infantilă foarte ridicată  

- Rata mortalității ridicată 
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- Creșterea speranței de viață 

- Scăderea numărului de paturi de spital 

- Reducerea numărului de personal calificat 

de îngrijire a sănătății 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ȘI COMUNICAȚII 

- Infrastructura transportului diversificată și 

ramificată (rețea densă de drumuri, căi 

ferate, 2 aeroporturi).  

- Traseu rutier internaţional și două trasee 

naţionale 

- Rețea de drumuri interregionale și drumuri 

intraregionale dezvoltată 

- Densitatea rutieră relativ înaltă raportată la 

populație 

- Sistem de telecomunicaţii bine dezvoltat 

inclusiv acces la Internet  

- Calitatea slabă a rețelei de drumuri locale, 

cu îmbunătățiri foarte lente 

- Valorificarea insuficientă a potenţialului 

celor 2 aeroporturi 

UTILITĂȚI PUBLICE 

- Existența surselor de apă de suprafaţă 

- Rata inaltă a accesului la apa și canalizare în 

zonele urbane 

- Rețele de electricitate dezvoltate și 

accesibile 

- Acces la rețele dezvoltate de gaz natural  

- Numărul în creştere de instituţii publice 

asigurate cu surse alternative de energie 

regenerabilă 

 

 

 

 

 

- Nivelul scăzut de conștientizare a populației 

în domeniul MDS, AAC, DLR 

- Rata scăzută a localităților rurale ce au 

dezvoltat sisteme centralizate de alimentare 

cu apă 

- Ponderea totală a populației conectate la 

sisteme de apă în regiune sub media 

națională 

- Ponderea relativ redusă a populației 

conectate la sistemele de colectare și tratare 

a apelor uzate 

- Ponderea foarte scăzută a stațiilor de tratare 

a apelor uzate  

- Lipsa stațiilor de epurare în majoritatea 

localităților 

- Utilaj uzat la stațiilor hidro și termo 

electrice 

- Creșterea rapidă a cantității de deșeuri 

- Recuperarea limitată a deșeurilor,  

depozitaea este dominantă.  

 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

DIMENSIUNI, LOCAȚIE, MEDIU 

- Programe naţionale de amiliorare a situaţiei 

în domeniul mediului şi schimbărilor 

climatice 

- Accesul la proiectele  transfrontaliere. 

- Vulnerabilitate la schimbările climatice 

ECONOMIE 

Structura economiei 

- Posibilitatea dezvoltării afacerilor 

inovaţionale prin accesarea la diferite 

programe de finanţare.  

 

- Fiscalitatea împovărătoare  

- Dependența de importul resurselor 

energetice 

- Invadarea pieței cu produse de import 

- Piața de desfacere joasă 

Investiții 

- Politica statului orientate spre integrare - Lipsa climatului investițional favorabil 
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europeană 

 

pentru investitori 

- Posibilitățile reduse ale statului în domeniul 

finanțării inestițiilor în infrastructură 

Industrie 

- Piețe de desfacere UE - Utilaj invechit 

Agriultura 

- Existența piețelor de capital și investiționale 

pentru sectorul agricol.  

- Posibilități de practicare a agriculturii 

ecologice.  

- Preţuri ridicate pentru achiziţionarea de 

maşini, utilaje agricole, seminţe, 

îngrăşăminte, lucrări agricole.  

- Migrația tinerilor din mediul rural 

- Nivel ridicat al sărăciei în mediul rural 

Turism 

- Existența proiectelor de asistență externă 

pentru dezvoltarea turismului. 

- Ospitalitate tradițională.  

- Regimul de vize.  

- Evenimente tursitice (sărbători naționale). 

- Infrastructura de utilități (apă, canalizare, 

management al deșeurilor) deficitară în 

zonele rurale.  

- Infrastructura de transport neadaptată la 

standardele comunitare  

Inovație, Cercetare și Dezvoltare 

- Elaborarea politicii (cadrului strategic) de 

inovare de și transfer tehnologic în regiune 

- Posibilitatea participării cercetătorilor din 

RDN la noul program cadru pentru 

cercetare al UE (Orizont 2020). 

- Creşterea ponderii companiilor cu capital 

străin 

- Plecarea celor mai buni cercetători la 

Chişinău şi peste hotarele ţării 

- Învechirea infrastructurii de cercetare. 

 

SOCIETATE, CAPITALUL UMAN 

Demografie 

- Promovarea unor programe  sociale 

orientate către familie și copil  

- Acces la centre prietenoase a tinerilor și 

familiilor  

- Menținerea scăzută a nivelului de trai 

- Schimbarea valorilor în familie 

 

Piața muncii, venitul și bunăstarea populației 

- Programe de motivare a tinerilor specialiști 

în stimularea dezvoltării activității 

antreprenoriale.  

- Crearea centrelor profesionale.  

 

- Decalaj între formarea profesională și oferta 

pieței muncii.  

- Exodul/fluctuaţia specialiștilor calificați. 

Lipsa motivării tinerilor specialiști.  

- Migrația tot mai accentuată a forței de 

muncă în Rusia și UE. 

Educație 

- Posibilitatea de formare continuă a cadrelor 

didactice.  

- Oportunitatea de a accesa fonduri/participa 

la mobilități.  

 

- Fluctuaţia cadrelor  

- Imbătrînirea cadrului didactic  

- Neacoperire financiară pentru îmbunătăţirea 

bazei tehnico-materiale a instituţiilor de 

învăţămînt 

- Continuarea procesului de scădere a 

populației șolare, efect direct al reducerii 

sporului natural 

Sănătate 

- Cooperarea cu organisme internaţionale în 

domeniul medical şi social.  

 

- Deficit de resurse financiare pentru 

întreţinerea infrastructurii medicale.  

- Creşterea numărului de pensionari faţă de 
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populaţia aptă de muncă. 

- Creșterea nivelului de boli cardio-vasculare 

în perspectivă 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ȘI COMUNICAȚII 

- Posibilitatea de atragere a investițiilor în 

domeniu  

- Grad insuficient de întreținere pentru 

drumurile reabilitate 

UTILITĂȚI PUBLICE 

- Atragerea surselor financiare din fondurile 

naționale și UE 

- Dezvoltarea capacităților specialiștilor APL 

în scrierea proiectelor și atragerea 

investițiilor 

- Preluarea experienței din țările UE 

- Derularea proiectelor ce vizează lucrări de 

reabilitare/extindere/construcție a rețelelor 

de alimentare cu apă, canalizare, stații de 

epurare prin POR 2013-2015 

 

- Nevalorificarea fondurilor externe 

- Iresponsabilitatea autorirăților 

- Capacitatea scăzută a populației din regiune 

de a suporta costurile de utilizare și 

întreținere a infrastructurii reabilitate, 

modernizate sau nou construite datorită 

nivelului de sărăcie existent 

 

2.1 Definirea problemelor de implementare a politicii de dezvoltare regională  

În urma analizei situaţiei socio-economice a RDN şi analizei SWOT se conturează următoarele 

probleme:  

Problema identificată Specificare /argument 

Social 

Sporul natural negativ   
 Mortalitatea la nivelul regiunii este superioară 

natalității determinînd un spor natural negativ (-

2,8‰  în anul 2013) 

Fenomenul continuu de îmbătrînire a 

populaţiei 

RDN  are cel mai mare procent de vîrstnici  la 

nivel național (19,89%) 

Ponderea ridicată a populaţiei plecate în 

străinătate (temporar şi îndelungat) înclusiv a 

tinerilor din grupa de vîrstă 15-34 ani 

Ponderea populației plecate peste hotare din 

total populație regiune constituie 10,2%. 

Majoritatea migranţilor (54%) se regăsesc în 

rîndul persoanelor tinere în vîrstă de 15-34 ani. 

Rata de ocupare scăzută Rata de ocupare în regiune rămîne la un nivel 

extrem de jos de 38% (în anul 2013), cu mult 

mai mic față de media UE (69%)   

Ponderea scăzută a populaţiei ocupate în 

industrie 
În industrie procentul înregistrat este de 10%, 

cea mai mare parte a persoanelor activînd în 

industria prelucrătoare. 

Ponderea ridicată a populaţiei ocupate în 

agricultură (consum intern) 
În agriculută RDN prezintă o pondere 

semnificativ mare (45%) față de nivelul national 

(29%). În populația ocupată în acest domeniu  

figurează în special lucrători pe cont propriu, 

lucrători familiali, cei care produc bunuri 

agricole destinate consumului propiu si/sau 
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vînzării, și mai puțin salariați. 

Nivelul ridicat al şomajului în rîndul tinerilor   
În anul 2013 rata șomajului a tinerilor în vărstă 

de 15-24 de ani a fost de 10,4% , de 2,7 ori mai 

mare decît rata șomajului pe regiune, care a 

constituit 3,9%. 

 Nivelul scăzut al veniturilor populaţiei din 

RDN  

La nivelul RDN veniturile medii disponibile pe 

o persoană în anul 2013 au constituit 1572,6 lei 

lunar, situîndu-se sub media pe țară (1681,4 lei) 

Gradul de urbanizare scăzut Din punct de vedere al distribuției pe cele două 

medii de reședință în anul 2013 se constată o 

diferență mare între populația urbană (35,7%) și 

populația rurală (64,3%) 

 

Economic 

Economie bazată pe comerţ 
În numărul total de întreprinderi din regiune 

ponderea cea mai mare o dețin  companiile din 

sectorul Comerț cu amănuntul și ridicata 

(42,07%). Tot sectorul Comerțul contribuie cu 

cea mai mare cotă la formarea venitului din 

vînzări total  (37,94%) 

Tehnologii vechi de producere utilizate, 

îndeosebi în sectorul agricol 
Parcul de utilaje agricole rămîne insuficient, 

majoritatea întreprinderilor agricole se confruntă 

cu un grad foarte scăzut de mecanizare 

Investiţii puţine în sectorul de producere RDN în anul 2013 i-au revenit 15% din total 

investiții pe țară 

Utilizarea neproductivă a remitențelor  Majoritatea remitențelor sunt orientate 

preponderent spre acoperirea consumului final și 

mai pițin spre investire în în afaceri generatoare 

de noi venituri.  

Aportul  redus al întreprinderilor regionale la 

formarea cifrei de afaceri din ţară 

Întreprinderile din regiune contribuie cu circa 

12% la volumul total al cifrei de afaceri din 

economia națională 

Infrastructură turistică slab dezvoltată RDN are un patrimoniu turistic de excepţie. 

Dezvoltarea unei infrastructuri de turism 

adecvate, crearea unor trasee turistice naţionale 

şi internaţionale, promovarea activă a 

obiectivelor turistice din zonă, ar atrage 

numeroşi turişti din ţară şi din străinătate, 

contribuind la dezvoltarea economică şi socială 

a regiunii. 

 

Potenţial turistic nevalorificat RDN dispune de potenţial nevalorificat a 

serviciilor turistice şi de agrement. Există multe 

areale care reprezintă interes 

cinegetic/sportiv/educaţional şi care ar putea fi 

valorificate.  

(Ofertele corespunzătoare în domeniul 

turismului pot fi dezvoltate prin colaborarea 

aurotităților locale cu operatorii de turism)  
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Participarea slabă al autorităților locale la 

promovarea oportunităților investiționale în 

diferite sectoare ale regiunii 

Unul dintre principalii factori care determină 

nivelul scăzut al investițiilor în regiune este  

implicarea scăzută a administrațiilor publice 

locale  

Dotarea insuficientă a structurilor de 

cercetare existente  cu infrastructură 

performantă de cercetare. 

Sistemul bazei tehnico-materiale pentru 

cercetare este defectuos, fapt ce face imposibilă 

desfăşurarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică  

Utilităţi publice 

PUG invechite, sau lipsa lor totală 
La moment doar 45% din total localități urbane 

și 2% din total localități rurale au planuri 

urbanistice elaborate/actualizate.    

Dispartităţi la nivel urban- rural privind 

accesul la utilităţile/serviciile publice  

Toate localitățile urbane (100%) ale RDN au 

sisteme centralizate de alimentare cu apă și 

canalizare. 

La nivelul localităților rurale aproximativ 27% 

au sisteme centralizate de alimentare cu apă și 

3% au sisteme centralizate de canalizare. 

 Ponderea redusă a populației conectate la 

sistemele de AAC 

Ponderea totală a populației conectate la sisteme 

de apă în RDN este estimată la aproximativ 

34%, iar ponderea totală a populației conectate 

la sisteme de canalizare în RDN este estimată la 

aproximativ 16%. 

 Gunoişti neautorizate În RDN volumul deşeurilor colectate, depozitate 

nu se înregistrează, deoarece nu se efectuează o 

cîntărire sau monitorizare a acestora în mod 

organizat şi permanent, astfel, volumul şi 

tipurile de deşeuri colectate sau reciclate din 

fiecare localitate, raion şi regiune nu sunt 

cunoscute. Serviciile de salubrizare utilizează 

metoda de eliminare a deşeurilor pe sol, la 

depozitele existente, care în majoritatea 

cazurilor nu sunt autorizate şi reprezintă o sursă 

majoră de poluare a solului şi a apelor 

subterane. 

 Servicii comunale slab dezvoltate şi 

insuficient dotate material 

*** 

 Calitatea nesatisfăcătoare a D RL Rețeaua de drumuri se află, probabil, în starea 

cea mai proastă dintre toate infrastructurile 

fizice. Deosebit de gravă este situaţia în satele 

mici, în care nivelul de dezvoltare a 

infrastructurii de transport şi comunicaţii este 

foarte redus. O parte din localităţi au acces doar 

la drumuri locale, de regulă pietruite şi de 

calitate proastă. 
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3.Obiectivul general și obiectivele specifice   

Obiectivul general  

Dezvoltarea echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord va contribui la diversificarea 

activităţilor economice cu un capital uman competitiv pe piaţa muncii, la aplicarea 

inovaţiilortehnologice prietenoase mediului înconjurător, la accesul sporit al cetăţenilor la servicii 

publice de calitate cu o reţea de centre urbane consolidate şi potenţial turistic valorificat.   

Obiective specifice: 

1. Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative 

2. Creștere economică sustenabilă în RDN 

3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale 

Obiective specifice/măsuri/indicatori  

OBIECTIVE/MĂSURI INDICATORI 

OBIECTIV 1. ACCESUL ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE 

CALITATIVE 

MĂSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii 

de importanță regională și locală 

• Sporirea accesului la servicii de alimentare cu apă 

(urban/rural), de la 39,1% la 47% 

• Sporirea accesului la servicii de canalizare 

(urban/rural), de la 16% la 41% 

• Total drumuri reabilitate (km)  

• Reducerea numărului de gunoști (1-3/raion)   

MĂSURA 1.2 Optimizarea serviciilor 

publice în domeniul MDS și AAC  

• Nr. de servicii optimizate  

• Nr. de CIC create 

• Rata de acoperire cu servicii optimizate  (%)  

MĂSURA 1.3 Promovarea eficienței 

energetice 

• Număr activități de promovare și volumul de  

     informație diseminat 

• Nr. proiecte implementate în domeniul eficienței  

     energetice 

• Rata de economie a energiei (MWh/a) % 

OBIECTIV 2. CREȘTERE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN REGIUNE  

MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de 

centre urbane 

• Volumul investițiilor atrase în orașe  

- Analiza ex-ante privind identificarea centrelor 

urbane de dezvoltare  

- Gradul de specializare a populației ocupate din 

zona urbană (ocupați în industrie și servicii în 

raport cu agricultura)   

MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării 

mediului de afaceri  

 

• PIB regional 

• Nr. IMM la 1000 locuitori 

• Rata populației ocupate 

• Facilitarea zonelor economice (PI/Incubatoare de 

Afacaeri) în raionale Soroca, Briceni, Fălești, 
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Sîngerei; 

• Încadrarea AIL Mărculești în rețeaua auroportuară 

națională și internațională 

• Număr de programe de susținere a afacerilor în 

eficiența energertică (inclusiv producători 

combustibil) 

MĂSURA 2.3 Susţinerea domeniului de 

cercetare, inovare şi transfer tehnologic  

 

• Nr. centre de cercetare și inovare create 

• Nr. parteneriate create pentru transfer tehnologic 

• Nr. de cercetări 

• Valoarea investițiilor în cercetare 

MĂSURA 2.4 Dezvoltarea potențialului şi 

infrastructurii turistice  

 

• Capacitatea de cazare după tipul de cazare 

• Nr. de turişti 

• Nr. de locuri turistice reabilitate/amenajate 

• Nr. obiectelor reabilitate 

• Nr. de trasee turistice create 

MĂSURA 2.5 Dezvoltarea performanţelor 

şi capacităţilor competitive a forţei de 

muncă din RDN 

• Productivitatea muncii  

• Mărimea salariului mediu pe RDN 

OBIECTIV 3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale  

MĂSURA 3.1 Crearea și dezvoltarea 

instrumentelor de suport pentru DR 

• Gradul de implicare a CRD în DR  

• Nr. de propuneri de îmbunătățirea a cadrului legal 

normativ (participarea la îmbunătățirea cadrului 

legal-normativ a polticii DR) 

• Un mecanism de monitorizare a proiectelor 

regionale 

• O bază de date a indicatorilor regionali creată 

• Un sistem GIS elaborat 

• Crearea instrumentului de monitorizare a 

proiectelor și indicatorilor regionali (baza de date, 

sistemul GIS, planul investițional regional cu 

proiecte de impact asupra dezvoltării regionale) 

• Un apel de propuneri de proiecte desfășurat; 

• Un plan regional investițional elaborat 

MĂSURA 3.2 Dezvoltarea capacităţilor 

APL în planificare, managementul 

proiectelor şi atragerea investiţiilor  

• Valoarea investițiilor atrase în sectorul public  

- Nr. strategiilor de dezvoltare economic locală 

elaborate/actualizate  

- Nr. proiecte investiționale elaborate și aplicate  

MĂSURA 3.3 Facilitarea dialogului între 

actorii regionali, interregionali şi 

internaţionali 

• Nr. parteneriatelor create (facilitate) 

• Nr de evenimente organizate  
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4. Surse de finanţare existente  

4.1 Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) 

Conform Legii nr. 438 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova din 28.12.2006, principala 

sursă de finanţare a programelor şi a proiectelor orientate spre atingerea obiectivelor de dezvoltare 

regională este FNDR. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la Bugetul de Stat, ca poziţie 

distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum şi din alte surse, în special din resurse oferite 

de către partenerii externi. Cuantumul FNDR este de 1% din veniturile Bugetului de Stat, aprobat prin 

Legea Bugetului de Stat pentru anul respectiv. În Fond pot fi atrase şi alte mijloace financiare din 

sectorul public şi cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloacele 

oferite prin programele de asistenţă ale Uniunii Europene. 

FNDR prevede mijloace pentru toate regiunile de dezvoltare. Conform Legii, repartizarea mijloacelor 

fondurilor pe regiuni se va baza pe principiul alocării prioritare zonelor defavorizate din regiunile de 

dezvoltare. În acelaşi timp, alocarea resurselor va depinde de conformitatea şi calitatea proiectelor 

prezentate. 

    4.2  Alte surse publice 

Pentru finanţarea priorităţilor prevăzute de Strategia de Dezvoltare Regională pot fi orientate şi alte 

surse publice disponibile: 

 Fondul Naţional Ecologic,  

 Fondul Rutier,  

 Fondul de Eficienţă Energetică; 

 Fondul de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor etc. 

 Programele guvernamentale. 

Luînd în consideraţie faptul că sursele propriii ale raioanelor acoperă doar pînă la 50% din necesităţile 

de bază, autorităţile locale depinzînd de transferurile de la Bugetul de Stat, bugetele UAT nu pot servi 

drept o sursă semnificativă de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională. 

Cu toate acestea, transferurile cu destinaţie specială de la Bugetul de Stat, care reprezintă aproximativ 

15% din totalul transferurilor şi sînt, de obicei, orientate spre realizarea unor proiecte de 

construcţii/investiţii capitale, ar putea fi orientate spre complementarea finanţării pentru proiecte de 

dezvoltare regională. În condiţiile în care alocările acestor transferuri în anii precedenţi au fost mai 

puţin transparente, iar priorităţile locale au fost deseori precedate de proiecte identificate la nivel 

central, realizarea coordonării eficace şi orientarea resurselor spre proiectele de dezvoltare regională 

presupune acceptarea unui anumit grad de descentralizare de către autorităţile centrale.   

Adiţional, autorităţile locale ar putea orienta surse din bugetele UAT spre cofinanţarea unor proiecte, 

în special în cadrul programelor de asistenţă externă, unde o asemenea cofinanţare este obligatorie sau 

spre susţinerea pregătirii unor proiecte prioritare (efectuarea studiilor iniţiale, angajarea unor 

consultanţi etc.). 

4.3 Asistenţa externă 

O sursă importantă de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională poate fi asistenţa acordată de 

donatori externi, atît prin programele de cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, cît şi prin 

programe disponibile autorităţilor regionale şi locale. Odată cu crearea cadrului instituţional şi 

strategic de dezvoltare regională şi implementarea în practică a politicii de dezvoltare regională, 

donatorii externi ar putea contribui prin alocarea asistenţei în formă de suport direct bugetului în 

FNDR. Mobilizarea resurselor adiţionale direct în FNDR va depinde de eficacitatea şi eficienţa 

implementării politicii de dezvoltare şi calitatea proiectelor de dezvoltare regională identificate. 

Adiţional, multe din programele şi proiectele de asistenţă externă, implementate în colaborare cu 

Guvernul Republicii Moldova şi autorităţile centrale au o dimensiune spaţială regională sau locală. 
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Proiecte orientate spre reabilitarea infrastructurii sociale, sistemelor de apă şi canalizare, drumurilor 

etc. sînt implementate în multe localităţi şi raioane. APL-le din RDN pot, de asemenea, accesa în mod 

direct fonduri din programele de cooperare transfrontalieră.  

Autorităţile regionale şi locale vor întreprinde eforturi pentru mobilizarea altor surse, inclusiv private, 

pentru finanţarea priorităţilor de dezvoltare regională. 

O soluţie pentru atragerea investiţiilor în infrastructură şi protecţia mediului ar fi aplicarea proiectelor 

la fondurile internaţionale: FISM, UNDP, BERD, BEI etc. 

 

5. Mecanisme de monitorizare și evaluare 

Monitorizarea şi evaluarea va avea loc la nivelul acestei Strategii şi la nivelul proiectelor individuale.  

ADR Nord, în conformitate cu legislația în vigoare, va asigură monitorizarea și evaluarea 

implementării SDR Nord  şi a POR Nord.   

ADR Nord va raporta despre proiectele finanţate din FNDR şi din alte surse către CRD Nord şi 

MDRC. Rapoartele trimestriale vor conţine informaţii despre implementarea proiectelor. Rapoartele 

bianuale prezentate CRD Nord, de asemenea, vor indica progresul în vederea implementării SDR 

Nord. Un raport anual cu privire la implementarea POR Nord va fi pregătit de ADR Nord la sfîrşitul 

fiecărui an fiscal. În cazuri excepţionale de bifurcaţii regresive a evoluţiei proiectelor SDR Nord, 

echipa ADR Nord va raporta ad-hoc organelor abilitate prognozarea anticipativă a evenimentelor. 

De asemenea, ADR Nord va efectua sondaje de percepţie periodice pentru CRD Nord, pentru a estima 

cum activităţile Consiliului şi progresul din SDR Nord este perceput de către populaţia locală. 

Rezultatele acestora vor trebui raportate ca parte a rapoartelor trimestriale, dar şi ca rapoarte separate, 

prezentate CRD Nord. 
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   Obiectivul Specific 1:   Acces asigurat la servicii și utilități publice calitative 

1.1  Dezvoltarea  

infrastructurii de 

importanță 

regională și locală 

Implementarea proiectelor 

de infrastructură fizică 

Monitorizarea implementării 

si post-implementare a 

proiectelor 

FNDR 

Donatori 

externi 

APL 

 

 

2016-2017 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

APL 

Nr. de proiecte 

implementate; 

Nr. grafic de execuție 

a lucrărilor elaborate; 

Nr. vizite în teren; 

Nr. recepții finale 

realizate; 

Nr. rapoarte de 

monitorizare post 

implem. elaborate;  

Nr. rapoarte lunare; 

1 raport anual privind 

implementarea 

proiectelor; 

Nr. apariții materiale 

info în mass media. 

 

 

2016-2017 

 

ADR Nord  

 

 

MDRC 

 

Asigurarea vizibilității 

proiectelor în curs de 

realizare  

 

 

2016 

ADR Nord  

 

Mass Media 

locală și 

națională 

Implementarea 

Programului sectorial  

regional  în domeniul DRL 

din RDN 

Dezvoltarea conceptelor de 

proiecte viabile în baza PRS 

în domeniul DRL din RDN 

 

FNDR 

FR 

Donatori 

externi 

APL 

 

2016 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

MTID 

 

 

 

1 plan de acţiuni PRS 

DRL implementat; 

Total drumuri 

reabilitate (km). 
Implementarea proiectelor de 

reabilitare și dezvoltare a 

infrastructurii rutiere/ în 

domeniul DRL 

 

 

2017-2020 

 

ADR Nord 

MDRC 

MTID 

APL 

1.2 Optimizarea 

serviciilor publice 

în domeniul MDS 

şi AAC   

Sensibilizarea 

comunităților asupra 

cooperării intercomunitare 

în domeniul MDS şi AAC 

Desfășurarea ședinței 

regionale cu privire la 

practicile pozitive de CIC în 

cadrul RDN 

FEN 

FNDR 

Donatori 

externi 

APL 

 

 

2016 

 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

Ministerul 

Mediului 

1 ședință regională 

desfășurată; 

Nr. de servicii 

optimizate  

Nr. de CIC create 

Rata de acoperire cu 

servicii optimizate (%) 



Planul de acţiuni şi etapele de implementare a SDR Nord 2016-2020 
 

Măsuri Acțiuni Subacțiuni Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 

Instituții 

responsabile 

Parteneri Indicatori de 

progres 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

40 
 

 

Implementarea 

Programului sectorial 

regional  în domeniul MDS 

Selectarea finală a 

terenurilor pentru depozit 

regional și stație de transfer 

 

FNDR 

FEN 

FNDR 

Donatori 

externi 

APL 

2018 ADR Nord MDRC 

Ministerul 

Mediului 

1 plan de acţiuni PRS 

MDS implementat; 

Reducerea numărului 

de gunoiști (1-3 per 

raion);   

Infrastructură  de 

eliminare a deșeurilor 

menajere solide 

dezvoltată la 50 %. 

 

 

 

Dezvoltarea CPP în CPV 

 

2017 ADR Nord 

Implementarea 

Programului sectorial  

regional în domeniul  AAC 

Dezvoltarea conceptelor de 

proiecte viabile în baza PRS 

în domeniul AAC din RDN 

 

FNDR 

FEN 

Donatori 

externi 

APL 

 

2016-2020 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

Ministerul 

Mediului 

1 plan de acţiuni PRS 

AAC implementat; 

Sporirea accesului la 

servicii de alimentare 

cu apă (urban/rural), 

de la 39,1% la 47%; 

Sporirea accesului la 

servicii de canalizare 

(urban/rural), de la 

16% la 41%. 

 

 

1.3 Promovarea 

eficienței 

energetice 

Implementarea 

Programului sectorial  

regional  în domeniul EE a 

clădirilor publice 

Dezvoltarea conceptelor de 

proiecte viabile în baza PRS 

în domeniul EE a clădirilor 

publice din RDN 

 

FNDR 

FEE 

Donatori 

externi 

APL 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

Mec 

AEE 

APL 

 

Număr activități de 

promovare și volumul 

de informație 

diseminată; 

Nr. proiecte 

implementate în 

domeniul eficienței 

energetice; 

Rata de economie a 

energiei (MWh/a) %. 
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Obiectivul 2:   Creștere economică sustenabilă asigurată în regiuni 

2.1 Consolidarea 

rețelei de centre 

urbane 

Identificarea centrelor 

urbane cu potenţial de 

creştere economică   

Elaborarea analizei ex-ante 

privind  identificarea centrelor 

urbane cu potenţial de creştere 

economică  din RDN 

 

FNDR 

 

2016-2017 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

 

Analiza ex-ante 

aprobată la CIPS 

Facilitarea dezvoltării 

centrelor urbane cu 

potenţial de creştere 

economică   

Acordarea statutului de 

municipiu pentru cel puțin 2 

centre urbane cu potenţial de 

creştere economică   

Buget de 

stat 

FNDR 

  

 

2018  

 

ADR Nord 

Cancelaria de 

stat 

MDRC 

 

Nr de oraşe asistate; 

Statut de Municipiu 

obținut pentru Edineț 

și Soroca  

2.2 Facilitarea 

dezvoltării 

mediului de 

afaceri 

Planificarea strategică 

sectorială (PRS) în 

domeniul dezvoltării 

economiei 

Crearea GLR sectorial și 

organizarea şedinţelor de lucru 

 

 

 

FNDR 

Donatori 

externi 

2016 ADR Nord MDRC  

 

 

 

 

PRS în domeniul 

dezvoltării 

economiei a RDN 

elaborat și aprobat. 

Analiza situaţiei în domeniul 

dezvoltării economice 

 

2016 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

Stabilirea obiectivelor 

strategice şi indicatorilor de 

monitorizare 

 

2016 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

 

Elaborarea planului de acţiuni 

de implementare a PRS 

2016 

 

ADR Nord MDRC 

 

Organizarea consultărilor 

publice a PRS şi aprobarea 

PRS la şedinţa CRD Nord 

 

2016-2017 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

 

Identificarea portofoliului de 

proiecte în domeniul 

economic 

 

2017 

 

ADR Nord 

MDRC 

MEc 

OODIMM 

Implementarea proiectelor 

de dezvoltare regională 

pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri 

Monitorizarea Implementării 

si post-implementare a 

proiectelor 

 

FNDR 

Donatori 

externi 

APL 

 

2017-2018 

 

ADR Nord 

MDRC 

APL 

Nr. zonelor 

economice 

(PI/Incubatoare de 

Afacaeri) în raionale 

Soroca, Briceni, 
Asigurarea vizibilității 

proiectelor în curs de realizare  

 

2017-2018 

 

ADR Nord 

 

Mass Media 
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locală și 

națională 

Fălești, Sîngerei; 

Nr. IMM la 1000 

locuitori; 

Rata populației 

ocupate; 

Nr. de programe de 

susținere a afacerilor 

în eficiența 

energetică (inclusiv 

producători 

combustibil) 

Promovarea potenţialului 

economic şi investiţional 

regional 

Organizarea evenimentelor de 

promovare a RDN: 

    - Zilele RDN: 

- Forum economic 

- Ziua cooperării moldo-

letone  

    - Ziua Europei în RDN  

- Ziua Dunării etc. 

 

  

FNDR 

Donatori 

externi 

 

 

 

 

2016, 2017, 

2018 

 

 

 ADR Nord 

 

 

MDRC, 

APL 

Nr. evenimente de 

promovare a 

potenţialului 

economic şi 

investiţional regional 

organizate anual. 

Elaborarea setului de 

promovare a RDN 

FNDR 

Donatori 

externi 

 

2016- 2018  ADR Nord MDRC, 

APL 

Nr. de publicaţii 

elaborate 

Nr. de ediţii 

diseminate  

2.3 Susţinerea 

domeniului de 

cercetare, inovare 

şi transfer 

tehnologic 

Analiza situaţiei în 

domeniul cercetare, 

inovare şi transfer 

tehnologic din RDN   

Elaborarea studiului  în 

domeniul inovaţiilor şi RDN 

FNDR 

APL 

Donatori 

externi 

 

 

2017-2018 

 

 

ADR Nord 

MDRC, 

USB Alecu 

Russo 

1 studiu elaborat 

Nr. de afaceri și 

inovații constituite; 

Nr. centre de 

cercetare și inovare 

create; 

Nr. parteneriate 

create pentru transfer 

tehnologic; 

Nr. de cercetări; 

Valoarea investițiilor 

în cercetare. 



Planul de acţiuni şi etapele de implementare a SDR Nord 2016-2020 
 

Măsuri Acțiuni Subacțiuni Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 

Instituții 

responsabile 

Parteneri Indicatori de 

progres 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

43 
 

Facilitarea parteneriatelor 

între mediul academic, 

antreprenorial şi APL 

pentru  crearea 

infrastructurii de cercetare 

şi inovare 

Dezvoltarea reţelei de 

cercetare şi inovare în RDN 

FNDR 

APL 

Donatori 

externi 

 

2018 

 

ADR Nord 

MDRC, 

USB Alecu 

Russo 

APL 

Nr. de partneriate 

create; 

Nr. centre de 

cercetare și inovare 

2.4 Dezvoltarea 

potențialului şi 

infrastructurii 

turistice 

Planificarea strategică 

sectorială (PRS) în 

domeniul dezvoltării 

turismului 

Crearea GLR sectorial și 

organizarea şedinţelor de lucru   

FNDR 

Donatori 

externi 

 

2016 

 

ADR Nord 

MDRC, 

Agenția 

Turismului 

PRS în domeniul 

dezvoltării 

turismului a RDN 

elaborat și aprobat  Stabilirea obiectivelor 

strategice şi indicatorilor de 

monitorizare 

 

2016 

 

ADR Nord 

MDRC, 

Agenția 

Turismului 

Elaborarea planului de acţiuni 

de implementare a PRS 

 

2016 

 

ADR Nord 

MDRC, 

Agenția 

Turismului 

Organizarea consultărilor 

publice a PRS și aprobarea 

PRS la şedinţa CRD Nord 

 

2016-2017 

 

ADR Nord 

 

MDRC 

Identificarea portofoliului de 

proiecte în domeniul 

2017  

ADR Nord 

MDRC 

Agenția 

Turismului 

Implementarea proiectelor 

de dezvoltare regională 

pentru dezvoltarea 

turismului în RDN 

Monitorizarea implementării 

şi post-implementării 

proiectelor pentru dezvoltarea 

turismului în RDN 

 

FNDR 

Donatori 

externi 

APL 

 

2016-2018 

 

ADR Nord 

MDRC, 

Agenția 

Turismului 

Nr. de proiecte 

aprobate, 

impelemntate si 

raportate; 

Capacitatea de 

cazare după tipul de 

cazare; 

Nr. de turişti; 

Nr. de locuri 

turistice; reabilitate 

/amenajate 

Nr. obiectelor 

reabilitate; 

Nr. de trasee 

 

 

Asigurarea vizibilității 

proiectelor în curs de realizare  

 

 

2017-2018 

 

 

ADR Nord 

 

 

Mass Media 

locală și 

națională 
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turistice create. 

Promovarea potenţialului 

turistic regional 

Elaborarea setului de 

promovare a potenţialului 

turistic RDN 

 

 

FNDR, 

APL 

 

2016 

 

ADR Nord 

 

MDRC, 

Agenția 

Turismului, 

APL 

 

Nr. materiale 

promoționale; 

Nr. evenimente 

regionale organizate. 

 
Organizarea evenimentelor 

regionale:  
- Festivalul Mierii  

- Festivalul Cartofului 

- Festivalul Mărului etc. 

 

2016-2018 

 

 ADR Nord 

2.5 Dezvoltarea 

performanţelor şi 

capacităţilor 

competitive a 

forţei de muncă 

din RDN 

Analiza situaţiei în 

domeniul    capitalului 

uman din RDN 

Elaborarea studiului  în 

domeniul capitalului uman din 

RDN  

 Donatori 

externi 

 

2017 ADR Nord MDRC, 

USARB 

AOFM 

1 Studiu elaborat, 

 

Consolidarea  

capacităţilor competitive a 

capitalului uman regional 

Dezvoltarea reţelei regionale 

de instituţii pentru instruirea 

adulţilor pe parcursul vieţii 

Donatori 

externi 

 

2016-2020 ADR Nord MDRC, 

USARB 

AOFM 

ONG din RDN 

Productivitatea 

muncii;  

Mărimea salariului 

mediu pe RDN; 

Rata șomajului în 

rîndul tinerilor. 

Obiectivul 3: Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale 

3.1 Crearea și 

dezvoltarea 

instrumentelor de 

suport pentru 

procesul de 

dezvoltare 

regională 

Participarea la perfectarea 

cadrului legislativ-

normativ a politicii de 

dezvoltare regională 

Elaborarea propunerilor de 

îmbunătăţire a cadrului 

legislativ-normativ a politicii 

de dezvoltare regională 

 

FNDR 

 

2018 

 

ADR Nord 

MDRC, 

Cancelaria de 

Stat, 

Parteneri externi 

Nr. propuneri de 

îmbunătăţire a 

cadrului legislativ-

normativ înaintate. 

Participarea la crearea 

instrumentului de 

monitorizare a proiectelor 

și indicatorilor regionali 

Elaborarea propunerilor 

privind perfecţionarea 

mecanismului de monitorizare   

 

 

 

FNDR 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 ADR Nord 

 

 

 

MDRC 

 

Baza de date 

actualizată; 

Sistem GIS creat; 

Nr. hărți tematice 

elaborate. 

Actualizarea şi completarea 

bazei de date cu indicatori 

regionali   

Crearea sistemul GIS pentru 

RDN 

Elaborarea hărţilor tematice pe 

domenii 
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Desfăşurarea Apelului 

propuneri de  proiecte 3 

Organizarea sesiunilor de 

informare pentru beneficiari 

 

 

 

FNDR, 

Donatori 

externi 

 

 

 

2016 

 

 

 ADR Nord 

 

 

 

MDRC 

APL din RDN 

 

Nr. sesiuni de 

informare pentru 

beneficiari; 

Nr. cereri de 

finanţare 

recepționate și 

analizate; 

1 Plan investițional 

regional elaborat. 

1 POR Nord 

elaborat/aprobat 

 

Colectarea Cererilor de 

finanţare 

 

Elaborarea Planul investițional 

regional cu proiecte de impact 

asupra dezvoltării regionale şi 

aprobarea la CRD Nord 

Elaborarea POR Nord 2016-

2018 

3.2 Dezvoltarea 

capacităţilor APL 

în planificare, 

managementul 

proiectelor şi 

atragerea 

investiţiilor 

Instruirea și informarea 

membrilor CRD Nord 

Implementarea modulelor de 

instruire pentru membrii CRD 

Nord 

FNDR, 

Donatori 

externi 

2016-2018 

(anual) 

 ADR Nord 

 

  

Formarea continuă a 

specialiştilor ADR Nord 

Participarea la seminarele, 

training-urile organizate de 

către MDRC şi partenerii de 

dezvoltare 

 

FNDR, 

Donatori 

externi 

2016-2018 

 (anual) 

 ADR Nord 

 

MDRC 

 

Nr. participanți la 

instruiri; 

Nr. seminare 

organizate; 

Nr. rapoarte 

elaborate; 

Nr. planuri de 

instruire elaborate 

Acordarea suportului 

APL în revizuirea, 

actualizarea, elaborarea 

documentelor de 

planificare strategică 

Acordarea asistenței tehnice în 

elaborarea și armonizarea 

politicilor și planurilor de 

dezvoltare la nivel de APL cu 

politicile regionale  

 

FNDR 

 

2016-2018 

 

 

ADR Nord 

 

MDRC, 

APL 

 

Nr. documente 

actualizate/ elaborate 

Instruirea actorilor 

regionali: APL, prestatori 

de servicii. 

Dezvoltarea capacităţilor   

beneficiarilor proiectelor de 

dezvoltare regională dar și a 

altor actori implicați în 

procesul de realizarea a 

politicii de dezvoltare 

 

 

 

FNDR 

 

 

 

2016 

 

 

ADR Nord 

 

 

 

MDRC, 

APL 

 

 

Nr. participanți la 

instruiri; 

Nr. seminare 

organizate; 
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regională întru asigurarea 

durabilității proiectelor 

implementate 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Implementarea Programului de 

instruire pentru prestatorii de 

servicii şi APL în domeniul 

gestionării serviciilor publice 

în AAC, EE şi MDS 

FNDR 

Donatori 

externi 

 

2016-2017 

 

ADR Nord 

 

MDRC, 

APL 

 

Nr. participanți la 

instruiri; 

Nr. instruri 

organizate; 

Suport actorilor regionali 

în atragerea surselor 

financiare pentru 

proiectele regionale din 

fondurile internaţionale 

Elaborarea/actualizarea 

calendarului de Apeluri şi 

concursuri de propuneri de 

proiecte din fondurile 

naţionale şi internaţionale 

FNDR, 

Donatori 

externi 

2016-2018 

 

ADR Nord MDRC, 

APL 

1 Calendar de 

apeluri elaborat; 

Concurs de 

propuneri de 

proiecte desfășurat; 

Nr. paricipari la 

elaborarea 

conceptelor de 

proiecte; 

Nr. concepte de 

proiecte elaborate; 

Nr. concepte de 

proiecte prezentate 

comunității 

donatorilor;   

Volumul fondurilor 

străine pentru 

implementarea 

proiectelor din POR 

Nord.   

Identificarea și participarea la 

dezvoltarea conceptelor de 

proiecte pentru aplicare la 

Programele de finanţare 

naţionale şi internaţionale unde 

Agenția și APL-urile sunt 

eligibile 

2016-2018 

 

Dezvoltarea CP pentru 

aplicarea la apelurile de 

proiecte anunţate de către 

instituţiile donatoare. 

Implementarea lor din surse 

externe 

2016-2018 

 

Promovarea CP regionale din 

RDN în cadrul comunității 

donatorilor   

2016-2018 

 

Facilitarea atragerii surselor 

din fondurile străine pentru 

implementarea proiectelor din 

POR Nord  2016-2018 

2016-2018 

 

Transfer de bune practici 

pentru actorii regionali 

Vizite de studiu şi stagii în  

România, Letonia, Polonia, și 

FNDR, 

Donatori 

 

2016 

 

 ADR Nord 

 

MDRC 

 

Nr. participanți; 
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(CRD, ADR, APL, ONG, 

antreprenori etc.) 

Cehia externi  Nr. de vizite. 

3.3 Facilitarea 

dialogului între 

actorii regionali, 

interregionali şi 

internaţionali 

Consolidarea relațiilor de 

colaborare cu partenerii 

de dezvoltare regionali, 

naţionali şi internaţionali 

Facilitarea încheierii 

acordurilor de parteneriatelor 

între ADR Nord şi alte 

instituţii regionale, naţionale şi 

internaţionale 

FNDR, 

Parteneri 

externi 

2016-2018 

 

 

 

 

 

ADR Nord 

 

 

MDRC 

 

 

Nr. acorduri 

încheiate; 

Nr. vizite în RDN a 

partenerilor 

internaţionali 
Realizarea activităților comune 

cu partenerii naționali, 

regionali și internaționali, în 

baza acordurilor de colaborare 

încheiate şi planurilor comune 

2016-2018 

 

 

 

MDRC 

Facilitarea vizitelor partenerilor 

internaţionali în RDN 

2016-2018 

 

 

MDRC 

 

 


