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În vederea atingerii Obiectivelor Generale conform POR Nord 2022-2024, în perioada ianuarie-noiembrie 
2022 au fost lansate și implementate 11 proiecte din sursele FNDRL și 4 proiecte finanțate din sursele UE.

Din sursele Guvernelor Germaniei, Estoniei, Poloniei și ale altor parteneri de dezvoltare, ADR Nord 
implementează 5 proiecte ce aduc plus valoare la dezvoltarea regiunii.
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SURSELE FINANCIARE VALORIFICATE ÎN PERIOADA IANUARIE – NOIEMBRIE 2022

68 660 051,50 MDL
76 357 399,91 MDL 6 803 085,59

(Cofinanțări APL)și parteneri

de dezvoltare
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proiect
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1.1.1 Dezvoltarea orașelor–poli de creștere

1. Crearea și instituționalizarea a două unități
de implementare a proiectelor (UIP) în cadrul
municipiilor Edineț și Soroca.
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1.1.2 Accelerarea dezvoltării mun. Bălți în calitate 
de pol de dezvoltare

1. Organizarea a 4 Grupuri de lucru
2. Elaborarea Programului de accelerare  a dezvoltării mun. Bălți în 
calitate de pol de dezvoltare 
3. Preluarea bunelor practici din România 



9

1.1.3  Revitalizarea orașelor mici și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice

1. Facilitarea elaborării și actualizării Programelor de Revitalizare Urbană:
or. Dondușeni
or. Edineț
or. Otaci
or. Rîșcani
or. Sîngerei



1.1.3 Revitalizarea orașelor mici și dezvoltarea

infrastructurii spațiilor publice

Proiect: „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea

patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru

generațiile viitoare”

Suma contractată: 6 279 407,51MDL

Suma alocată FNDRL: 5 651 466,76MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 627 940,75 MDL

Suma valorificată: 3 355 027,75 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

▪ Restaurarea pavajului din granit în zona pietonală - 2920m2

▪ Construcția trotuarului în zona verde - 2160 m2

▪ Restaurarea clădirii istorice (str. Sindicatelor, nr.1)

▪ Instalarea 16 felinare stradale în zona reconstruită

▪ Instalarea 16 bănci în zona reconstruită

▪ Instalarea 16 tomberoane



Proiect: „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare
din municipiul Bălți”

Suma contractată: 22 709 898,51 MDL

Suma alocată FNDRL: 20 438 908,66 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 2 270 989,85 MDL

Subproiectul 1. Repararea str.P.Zadnipru și căilor de acces intravilan

pe str. Cahul 48b-54a, mun.Bălți

Suma valorificată: 4 874 138,60 MDL

Statutul proiectului: Finalizat

• 500m str.P.Zadnipru – asfaltat

• 4 curți amenajate pe str. Cahul

Subproiectul 2. Reabilitarea, modernizarea și sporirea eficienței energetice

a clădirii Gimnaziului nr.6, str. Kiev nr.16, mun. Bălți

Suma valorificată: 6 736 276,15 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

• Termoizolarea anvelopei clădirii

• Montarea instalațiilor sanitare, înlocuirea rețelelor termice și de ventilare, 

modernizarea bucătăriei, asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități, etc.

Suma total valorificată: 11 610 414,75 MDL



Proiect: „Sîngerei–orașul incluziunii teritoriale”

Suma contractată: 15 608 634, 21 MDL

Suma alocată FNDRL: 13 001 981,79 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 2 609 676,42 MDL

Suma valorificată: 15 611 658,19 MDL

Statutul proiectului: Finalizat

Indicatori realizați:

▪ 3650 m2 de pavaj montat

▪ 3 curți a blocurilor amenajate

▪ 4 terenuri de joacă amenajate

▪ 1500 m de iluminat public instalat

▪ 2 terenuri de sport construite

▪ 3 stații amenajate

▪ 40 bănci instalate

▪ 50 urne amplasate

▪ 560 m2 de spațiu amenajat
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1.2.1 Dezvoltarea mediului antreprenorial

Proiect: „Instruirea antreprenorilor din Regiunea de
Dezvoltare Nord în domeniul management financiar și marketing”
Obiectivul: Îmbunătățirea cunoștințelor întreprinzătorilor mici (de preferință femei și tineri) din mediul rural în domeniul 
management financiar și marketing, ceea ce le va permite să-și continue activitatea în calitate de mentori în acest domeniu.

Indicatori realizați:
▪ 2 curricule elaborate în domeniul de management financiar și marketing;
▪ 3 traininguri organizate în domeniul managementului financiar și marketing pentru antreprenori (preponderent tineri și 

femei din zonele rurale ) în Bălți (22.06.2022), Edineț (23.06.2022) și Soroca (24.06.2022);
▪ 63 antreprenori instruiți în domeniul managementului financiar și marketing
▪ 10 antreprenori din RDN au studiat experiența Estoniei în domeniul marketingului și dezvoltării afacerilor

DIRECȚIA
PRIORITARĂ 1.2

Îmbunătățirea 
mediului 

antreprenorial 
în regiune



1.2.2 Sporirea atractivității turistice

Proiect: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie

din mun. Bălți”

Suma contractată: 3 030 060,92 MDL

Suma alocată FNDRL: 2 727 054,83 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 303 006,09 MDL

Suma Valorificată: 2 197 121,05 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

▪ Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți.

▪ Amenajarea și dotarea în cadrul Muzeului a Centrului Regional de Informare Turistică.

▪ Dotarea Muzeului cu mobilier de expunere, panouri decorative/rame, echipament electronice pentru promovare,
sistem audio-video ghid.



Proiect: „Valorificarea Patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului

de Istorie și Etnografie din Municipiul Soroca”

Suma contractată: 7 692 652,83 MDL

Suma alocată FNDRL: 6 923 387,54 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 769 265,28 MDL

Valoarea bunurilor: 960 000,00 MDL

Suma valorificată: 1 871 861,49 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

▪ 1 atracție turistică reabilitată și amenajată 

▪ 1 teritoriu cu suprafața 0,18 ha amenajat 

▪ 1 sală multifuncțională 

▪ 1 arhivă 

▪ 50 de vitrine
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Proiect: „Industrii Creative pentru 
Noile Economii Urbane în Regiunea 
Dunării (CINEMA)”

Suma contractată: 1 060 200 MDL 

Obiectivul: Îmbunătățirea condițiilor inovatoare pentru industriile creative și 
revitalizarea urbană în regiunea Dunării. 

Indicatori realizați:

5 workshop-uri cu participarea reprezentanților afacerilor din domeniul  industriilor creative;

3 ateliere practice cu tinerii din RDN în domeniul design thinking, cartografierea resurselor 
pentru un start-upuri și pregătirea pitch-urilor

Vizită de studiu la Digital Park, Artcor și Mediacor din Chișinău, unde 15 tineri au aflat despre 
oportunitățile și serviciile oferite de către industriile creative din Republica Moldova.
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1. Inițierea elaborării „Studiului privind Specializarea Inteligentă în
Regiunea de Dezvoltare Nord”, activitate realizată cu suportul GIZ și
CCI RM

2. Desfășurarea a 3 Focus-grupuri regionale în mun. Bălți, Edineț,
Soroca pentru următoarele sectoare identificate la nivel regional cu
potențial pentru Specializarea Inteligentă:
▪ Agricultura și procesarea produselor agricole
▪ TEXTILE şi MAROCHINĂRIE (industrie fashion inteligentă şi

sustenabilă)
▪ AUTOMOTIVE: componente electrice și mașini/utilaje de producție
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2.1.1 Sprijinirea dezvoltării sistemului de 
aprovizionare cu  apă, canalizare și tratarea apelor uzate

Proiect: „Planificarea SMART în domeniul managementului apelor”

Suma contractată: 62.703,00 EUR

Obiectivul: Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților, prin intervenții 
echitabile și durabile în domeniul managementului apelor și al domeniului sanitar.
Indicatori realizați:
▪ 3 training-uri în aplicarea instrumentelor inteligente de planificare strategică în sectorul 

de apă și canalizare în raioanele Briceni, Sângerei și Glodeni organizate;
▪ 3 training-uri în domeniul irigării și regionalizării serviciilor de AAC realizate;
▪ 19 seturi de echipamente de apă procurate și furnizate instituțiilor de învățământ și 

centrele comunitare din raioanele Briceni, Sângerei și Glodeni;
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2.1.1 Sprijinirea dezvoltării sistemului de 
aprovizionare cu  apă, canalizare și tratarea apelor uzate

Proiect: „Planificarea SMART în domeniul managementului apelor”

▪ 3 capitole de aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul Strategiilor socio-economice a 

raioanelor Briceni, Glodeni și Sîngerei elaborate;

▪ masa rotundă cu elemente de expo-târg privind tendințele și provocările sectorului de alimentare 

cu apă și canalizare din RDN organizată.

▪ 1 atelier de lucru dedicat tendințelor și provocărilor în sectorul de alimentare cu apă și canalizare 

din Republica Moldova realizat



Proiect: „Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru

33 localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița”

Suma contractată: 313 188, 00 MDL

Suma alocată FNDRL: 14 444 444,44 MDL

Suma valorificată: 313 188, 00 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

▪ Studiu de prefezabilitate elaborat

▪ Documentației de proiect/tehnică elaborată

▪ Prestator regional de alimentare cu apă organizat

▪ Materiale informaționale elaborate și diseminate

▪ Circa 50 km de apeduct construit



Proiect: „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2”

Suma contractată: 35 467 145,05 MDL

Suma alocată FNDRL: 31 920 430,54 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3 546 714,50 MDL

Suma valorificată: 28 809 074,31 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

▪ rețele de apeduct magistrale A9.4 constituie- 25,482 km

▪ rețele de apeduct A1.1 constituie- 80,99km

▪ stații pompare a apei potabile constituie-nr.-2

▪ castele de apă V=50mc,H=18 m constituie -nr.10
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Proiect: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț”

Suma contractată: 60 846 872,77 MDL

Suma alocată UE: 52 846 872,77 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 8 000 000,00 MDL

Suma valorificată: 60 846 872, 77 MDL

Statutul proiectului: Finalizat

▪ Indicatori realizați:

▪ 40 426 m țeava de apă pozată din totalul de 55 982m țeavă de apă;

▪ 2 344 conectări la rețelele de apa renovate realizate din totalul de 2778 conectări;

▪ 59 hidranți de incendiu subterani instalați din totalul de 88 hidranți; 

▪ 122 cămine de vizitare pentru sistemul de alimentare cu apă instalate din totalul de 184 cămine;



Proiect: „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord”

Suma contractată: 30 522 535,91 MDL

Suma alocată FNDRL: 27 470 282,32 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3 052 253,59 MDL

Suma valorificată: 10 808 333,33 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

▪ L - 30 514 m de rețele de distribuție în 7 localități construite: s. Volovița, IP Tabără de odihnă ”La
Dumbravă”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia – Cremene, s. Slobozia-Vărăncău

▪ Două turnuri de apă cu capacitatea de 50 m3 fiecare

▪ H=12m, Platforma A

▪ Două rezervoare metalice cu capacitatea de 50 m3 fiecare, Platforma B

▪ Cinci rezervoare metalice cu capacitatea de 100 m3 fiecare, Platforma C (2 un.) și Platforma F (3un.)

▪ Trei turnuri de apă cu capacitatea de 160 m3 fiecare, H=18 m, Platforma D

▪ Un turn de apă cu capacitatea de 50 m3, H=15 m, Platforma E (1un.), și platforma G (1un.) etc.



Proiect: „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățenii raionului Glodeni”

Suma contractată: 18 600 153,30 MDL

Suma alocată FNDRL: 16 740 137,97 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 1 860 015,33 MDL

Suma valorificată: 6 136 701,34 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

▪ 1 Stație de epurare modernă construită

▪ 1 Stație de pompare a apelor menajere reconstruită

▪ 3 km de rețele de canalizare gravitațional construite

▪ 1,7 km de canalizare sub presiune construite

▪ 12 locuri de muncă create



Proiect: „Construcția stației de epurare regionale și extinderea

rețelelor de canalizare în or. Florești”

Suma contractată: 32 696 600,00 MDL

Suma alocată FNDRL: 29 426 940,00 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3 269 660, 00 MDL

Suma valorificată: 1 962 828,53 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

▪ O stație de epurare a apelor uzate cu o suprafață de 2800 m2 construită și dată în 
exploatare;

▪ Circa 1,5 mii m3 de ape uzate epurate/zi;

▪ 6,750 km de rețele de canalizare construite; 

▪ 2 Stații de pompare a apelor reziduale renovate și modernizate;

▪ 2 colectoare de presiune instalate;

▪ 1 panou publicitar amplasat in or. Florești.
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Proiect: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”

Suma contractată: 35 876 265,01 MDL

Suma alocată UE: 32 568 265,01 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3 308 000,00 MDL

Suma valorificată: 35 876 265,01 MDL

Statutul proiectului: Finalizat

Indicatori realizați:

▪ 31 400m țeava de apă pozată;

▪ 1 625 conectări la rețelele de apa renovate realizate;

▪ 62 hidranți de incendiu subterani instalați; 

▪ 113 cămine de vizitare pentru sistemul de alimentare cu apă instalate.



2.2.1 Extinderea și diversificarea infrastructurii

existente de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor

Proiect: „Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord”

Suma contractată: 7 011 072,42 MDL

Suma alocată FNDRL: 6 276 091,92 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 734 980, 50 MDL

Suma valorificată: 484 275,99 MDL

Statutul proiectului: în derulare

Indicatori planificați:

▪ 1 clădire a IAS reabilitată cu o suprafață totală de 1500 m2

▪ 1 laborator al IAS dotat și amenajat de 50 m2 pentru studierea limbilor străine

▪ 5 birouri/laboratoare ale instituțiilor de învățământ beneficiare dotate și amenajate cu o suprafață totală de 210 m2

▪ 5 programe/module de instruire și formare profesională: 2 programe pentru profesori/mentori instruiți în furnizarea serviciilor; 3 programe pentru
tineri persoane cu idei de afaceri elaborate

▪ 15 profesori/mentori și cel puțin 30 tineri din RDN cu capacități dezvoltate

▪ Cel puțin 30 tineri cu capacități dezvoltate

▪ 5 noi rezidenți anual incubați din rândurile beneficiarilor finali.



Proiect: Sporirea eficienței energetice a 

Gimnaziului „Iurie Boghiu” din s. Flămînzeni, r-l Sîngerei

Suma contractată: 21.709.166,61 MDL

Suma alocată UE: 21.278.590,42MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 430.576,19 MDL

Suma valorificată: 21.709.166,61 MDL

Statutul proiectului: Finalizat

Indicatori realizați:

▪ termoizolarea anvelopei clădirii

▪ asigurarea cu energie regenerabilă

▪ iluminatul exterior, instalații electrice, instalații sanitare, asigurarea accesului pentru persoanele cu disabilități, 
modernizarea bucătăriei, etc.



Proiect: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”

din municipiul Bălți”

Suma contractată: 22.348.268,19 MDL

Suma alocată UE: 22.215.588,19 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 132.680,00 MDL

Suma valorificată: 15.754.502,66 MDL

Statutul proiectului: În derulare

Indicatori planificați:

▪ Clădire renovată și eficientizată energetic ca urmare a 15 măsuri investiționale:

▪ Termoizolarea anvelopei clădirii, asigurarea cu energie regenerabilă, iluminatul exterior, instalații electrice, instalații
sanitare, asigurarea accesului pentru persoanele cu disabilități, modernizarea bucătăriei, etc.



Proiect privind sprijinirea Regiunii de Dezvoltare Nord ca răspuns la situațiile de
urgență

Suma contractată: 1695 146 MDL

Suma valorificată: 675 000 MDL

Statutul proiectului: În derulare

Indicatori planificați:

▪ 3 sesiuni de dezvoltare a capacităților în domeniul comunicării și acordarea primului
ajutor în situații de criză

▪ Îmbunătățirea infrastructurii existente pentru gestionarea crizelor prin
achiziționarea a 12 generatoare electrice, 12 seturi antiincendiare, 360 seturi de
lenjerii de pat

▪ 1 plan de acțiuni care urmează a fi aplicat în gestionarea situațiilor de criză



Proiect privind sprijinirea Regiunii de Dezvoltare Nord ca răspuns la situațiile de urgență
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3.1.2 Eficientizarea procesului de monitorizare și evaluare a

politicii de dezvoltare regională

Evaluarea post-implementare a 4 proiecte  

3. „Aprovizionarea orașului Fălești cu apă din râul Prut II”;

4. „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor publice de menire social 

– culturală”, r. Fălești.

Monitorizarea îndeplinirii Planurilor de asigurare a durabilității pentru 12 proiecte.

Vizite realizate:

1. „Centru Creativ – Inovativ Pro-Cariera (Otaci)”;

2. Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și

canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni,

Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I).

3. „Aprovizionarea orașului Fălești cu apă din râul Prut II”.
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▪ Program Național „Satul European” - ADR Nord a asigurat colectarea și înregistrarea a 203 dosare de concurs depuse în
Regiunea de Dezvoltare Nord în cadrul programului național „Satul European”, transmise către ONDRL

▪ În derulare (până pe data de 30.11.2022) concursul în cadrul Programului de dezvoltare regională pentru proiectele de
dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor

▪ Au fost aplicate 3 concepte de proiecte: 1 CP Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei; 1 CP Solidarity Fund PL în Moldova, 1
CP GIZ

▪ ADR Nord a semnat Contractul de finanțare cu Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul proiectului „Dezvoltare urbană
sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord”

▪ ADR Nord a semnat Contractul de finanțare cu GIZ prin care RDN va fi sprijinită în contextul situației de criză.
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Forma de instruire
Număr  

sesiuni

Număr participanți

ADR Nord CRD Nord APL din RDN Antreprenori

Sesiuni de instruire 

/treninguri
35 44 77 540 63

Ședințe, ateliere de 

lucru, mese rotunde 40 126 70 309 -

Vizite de studiu 10 16 9 3 -

Conferințe,

forumuri

10 25 8 35 -
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3.3.2 Facilitarea participării actorilor regionali în diverse programe de instruire (și schimb de experiență)
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Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord sunt instruiți cum să comunice și ce măsuri să ia în situațiile de 
urgență/excepționale, 24-25 august 2022
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19-20 octombrie 2022, o vizită de studiu la Timișoara, 
pentru a studia experiența Regiunii Vest din România în 
domeniul dezvoltării urbane

17-20 octombrie 2022, membrii CRD Nord au întreprins
o vizită de studiu în județul Brașov, România, pentru a
studia noi experiențe de dezvoltare în contextul
situațiilor de criză.
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Vizita de studiu în Republica Letonă 7-11 noiembrie 2022



40

3.3.3 Acordarea asistenței tehnice actorilor regionali din RDN în diferite domenii aferente politicii de  dezvoltare regională

Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor 

• 02-04 noiembrie 2022 au fost organizate sesiuni de informare pentru potențialii aplicanți:

• pe data de 02.11.2022 a avut loc sesiunea de informare online pentru toate orașele care au PRU și/sau 
sunt în proces de elaborare/actualizare și respectiv orașele poli de creștere;

• pe data de 03.11.2022 a avut loc sesiunea de informare cu deplasare în orașul Rîșcani, pentru orașele care 
au PRU și/sau sunt în proces de elaborare/actualizare;

• pe data de 04.11.2022 a avut loc sesiunea de informare cu deplasare în mun. Soroca pentru orașele poli 
de creștere.

În total au participat 38 de reprezentanți ai autorităților locale.



Masa rotundă cu elemente de expo-târg 
privind tendințele și provocările sectorului 

de alimentare cu apă și canalizare din 
Regiunea de Dezvoltare Nord

Ediția a XI-a a Forumului Mondial de Urbanism 
cu genericul „Transformarea orașelor noastre 

pentru un viitor urban mai bun”, Polonia

Ziua Europei



Conferința „Dezvoltarea regională: perspective și provocări în contextul situațiilor de criză”



Conferința dedicată dezvoltării și revitalizării orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord a 
Republicii Moldova



Forumul internațional BĂLȚI FOR CREATIVE INDUSTRIES



Mulțumim pentru atenție.

Prezentator

Maria Prisacari
Director ADR Nord

Republica Moldova, MD-3110, Bălți
Piața Vasile Alecsandri, 8A

www.adrnord.md
www.facebook.com/adrnord

tel.: (+373) 231 61980
e-mail: 
adrnord@adrnord.gov.md

www.investnorth.md
www.instagram.com/adrnord


