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DEZVOLTĂM ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE 

Programe de revitalizare urbană pentru 
cinci orașe din nordul Moldovei 

Continuare în pag. 2 

Newsletter elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea 
de Dezvoltare Nord”, implementat de ADR Nord și finanțat de Polish Aid prin interme-
diul Solidarity Fund PL în Moldova. Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului ține 
de stimularea dezvoltării orașelor prin aplicarea instrumentelor de planificare strate-
gică în domeniul revitalizării urbane. Proiectul mai are în vedere și sprijinirea dezvoltă-
rii orașelor-poli de creștere prin instituționalizarea Unității de implementare a proiec-
telor (UIP) din Regiunea de Dezvoltare și dezvoltarea capacităților acestora, precum și 
facilitarea accelerării dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare. 

O 
rașele Otaci, Dondușeni și Râșcani au beneficiat, în anul 
2022, de suport în elaborarea programelor de revitaliza-
re urbană (PRU), iar orașele Edineț și Sângerei au avut 
suportul experților în vederea actualizării PRU existente. 

Elaborarea și actualizarea PRU pentru cele cinci orașe din nordul țării 
s-a desfășurat în cadrul proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în 
Regiunea de Dezvoltare Nord”, implementat de ADR Nord și finanțat 
de Polish Aid prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova. 

2022 



Î 
n cadrul primei reuniuni online, directorul ADR 
Nord, Maria Prisacari, a precizat că unul dintre 
obiectivele specifice ale noului proiect constă în 
sprijinirea celor cinci orașe în procesul de revitali-

zare urbană. Totodată șefa ADR Nord i-a informat pe 
participanții la ședință că, datorită noilor PRU elabora-
te sau actualizate, orașele vor fi eligibile pentru finan-
țarea proiectelor de revitalizare urbană din Fondul Na-
țional pentru Dezvoltare Regională și Locală, din Fon-
dul de Sinergie, precum și din alte surse de finanțare 
disponibile.  
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Polonia susține cinci orașe din nordul țării în elaborarea 
și actualizarea programelor de revitalizare urbană 

R E G I U N E A  D E  D E Z V O L T A R E  N O R D  

august-noiembrie 2022 DEZVOLTĂM ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE 

M 
arți, 2 august 2022, reprezentanții 
orașelor Otaci, Dondușeni, Râș-
cani, Edineț și Sângerei s-au întru-
nit în cadrul unei ședințe online cu 

specialiști ADR Nord și reprezentanți Solidarity 
Fund PL în Moldova, pentru a discuta pe margi-
nea planului de acțiuni privind elaborarea sau 
actualizarea PRU. În următoarele zile, în cele cinci 
orașe urmează să fie create comitetele de coor-
donare a procesului de elaborare a PRU, care vor 
beneficia de suport metodologic acordat de ADR 
Nord. Săptămâna viitoare, ADR Nord va organiza 
primele vizite de lucru în orașele vizate. 

P 
rocesul de facilitare a dezvoltării centrelor ur-
bane în Regiunea de Dezvoltare Nord a dema-
rat în anul 2017, odată cu lansarea proiectului 
„Sprijinirea administrației publice din Republi-

ca Moldova în implementarea politicii regionale prin 
dezvoltarea urbană integrată și durabilă”, finanțat în 
cadrul Programului polonez de asistență străină al Mi-
nisterului Afacerilor Externe al Republicii Polone. În ur-
ma implementării proiectului, opt orașe din nordul țării 
au elaborat și dezvoltat PRU în care sunt propuse soluții 
de revitalizare urbană în funcție de nevoile existente ale 
orașelor. Este vorba de orașele Bălți, Drochia, Edineț, 
Fălești, Florești, Ocnița, Sângerei și Soroca. 

Circa 37% din populația Regiunii de Dezvoltare Nord 
trăiește în orașe, fiind concentrată în 20 de centre urba-
ne, dintre care trei municipii: un municipiu de nivelul I 
(Bălți) și două municipii de nivelul II (Edineț și Soroca). 
Majoritatea orașelor din nordul țării se confruntă cu o 
serie de probleme și provocări de ordin economic, social 
și de mediu. Totuși, o bună parte a orașelor au un po-
tențial semnificativ să devină motoare de dezvoltare ale 
economiei regionale. 

Ședință online cu reprezentanții celor cinci orașe, specialiști 
ADR Nord și reprezentanți Solidarity Fund PL în Moldova 

Orașele Dondușeni, Râșcani, Otaci, Edineț și 
Sângerei au beneficiat în perioada august-
noiembrie 2022 de suportul ADR Nord în elabo-
rarea sau actualizarea PRU. Aceste orașe au 
fost selectate în urma unui concurs desfășurat 
recent în cadrul proiectului menționat. 

Maria Prisacari, director ADR Nord 



Î 
n debutul conferinței, directorul ADR Nord, Ma-
ria Prisacari, a specificat că astfel de evenimen-
te reprezintă o bună ocazie de a împărtăși bune 
practici în domeniul dezvoltării și revitalizării 

urbane și a mulțumit partenerilor de dezvoltare pen-
tru suportul acordat în procesul de implementare a 
politicilor de dezvoltare urbană în Regiunea de Dez-
voltare Nord. 

Referindu-se la suportul Poloniei acordat Regiunii de 
Dezvoltare Nord, șefa ADR Nord a menționat că 
acest suport polonez este acordat în cadrul proiectu-
lui „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de 
Dezvoltare Nord” și vizează sprijinirea dezvoltării 
orașelor-poli de creștere Edineț și Soroca prin insti-
tuționalizarea Unităților de implementare a proiec-
telor (UIP) și dezvoltarea capacităților acestora, sti-
mularea dezvoltării a cinci orașe din nordul țării prin 
aplicarea instrumentelor de planificare strategică în 
domeniul revitalizării urbane, precum și facilitarea 

accelerării dezvoltării municipiului Bălți în calitate de 
pol de dezvoltare. Totodată, directorul ADR Nord a 
informat autoritățile locale despre posibilitatea prelu-
ării experienței Letoniei în domeniul dezvoltării și revi-
talizării urbane. 

Directorul ADR Nord a adus la cunoștința participanți-
lor la conferință că, în acest an, din sursele Fondului 
Național pentru Dezvoltare Regională și Locală 
(FNDRL), în nordul țării sunt implementate trei proiec-
te de revitalizare urbană, la Ocnița, Bălți și Sângerei. 
Aceste proiecte au fost depuse de către autoritățile 
locale în cadrul Apelului de selectare a proiectelor de 
dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023. Con-
form Programului Operațional Regional Nord pentru 
anii 2022-2024, proiectele de revitalizare urbană își 
propun să consolideze rolul și funcțiile orașelor în spo-
rirea competitivității regiunii. 

Continuare în pagina 4 
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Conferință la Bălți dedicată dezvoltării și revitalizării 
urbane în nordul Moldovei 
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D 
ezvoltarea și revitalizarea orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord a fost tema unei conferințe 
desfășurată marți, 18 octombrie 2022, la Bălți. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dez-
voltare Regională (ADR) Nord în colaborare cu Solidarity Fund PL în Moldova și partenerii din 
Letonia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regio-

nale (MIDR), autorități publice locale din orașele Otaci, Dondușeni, Râșcani, Ocnița, Sângerei, municipiile 
Edineț, Soroca și Bălți, precum și o delegație din Letonia aflată într-o vizită de lucru în nordul țării. 



I 
gor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare 
regională în cadrul MIDR, expert în dezvoltare 
regională și urbană, a făcut referință la cadrul 
de politici privind domeniul dezvoltării regiona-

le și urbane, prezentând totodată parcursul politicii 
de dezvoltare regională sub aspectul implementării 
politicii de dezvoltare urbană și instrumentului de 
revitalizare urbană. În acest context, funcționarul 
MIDR a amintit că, din sursele Fondului Național de 
Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), au fost și 
urmează să fie alocate surse financiare pentru pro-
iecte de revitalizare urbană. Șefa ADR Nord i-a încu-
rajat pe reprezentanții orașelor să fie pregătiți pen-
tru a accesa fonduri naționale, dar și externe pentru 
dezvoltarea orașelor din țară. 

S 
ergiu Severin, specialist în dezvoltare și revi-
talizare urbană în cadrul Solidarity Fund PL 
în Moldova (SFPL), a menționat că imple-
mentarea și promovarea instrumentului de 

revitalizare urbană este una dintre activitățile priori-
tare ale SFPL. Împreună cu agențiile de dezvoltare 
regională și cu suportul MIDR s-a reușit o colaborare 
eficientă cu reprezentanții orașelor din regiunile de 
dezvoltare. Acest lucru face posibilă atingerea obiec-
tivelor stabilite într-un termen restrâns. 

L 
a rândul său, Jevgēnija Butņicka, șefă de de-
partament în cadrul Ministerului Protecției 
Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia 
(VARAM), s-a referit la experiența de dezvolta-

rea și revitalizarea urbană a orașelor și regiunilor de 
planificare din Letonia. Reprezentanta VARAM și 
membrii delegației care au însoțit-o au adus drept 
exemplu bune practici în acest sens din orașe letone 
precum capitala Riga și Daugavpils – cel de-al doilea 
oraș al Letoniei. De asemenea, partenerii din Letonia 
s-au referit și la rolul strategiilor de specializare inteli-
gentă în impulsionarea economiei regionale și locale. 

În cadrul evenimentului, reprezentanții orașelor Don-
dușeni, Râșcani, Sângerei și municipiilor Edineț, Soroca 
și Bălți au prezentat informații relevante despre dez-
voltarea acestor localități prin prisma politicii de dez-
voltare și revitalizare urbană. 

Cu suportul Poloniei, în nordul țării se desfășoară acti-
vitățile de elaborare a Programelor de revitalizare ur-
bană (PRU) pentru orașele Otaci, Dondușeni și Râșcani 
și activități de actualizare a PRU pentru orașele Edineț 
și Sângerei. De asemenea, în orașele-poli de creștere 
Edineț și Soroca sunt instituționalizate și consolidate 
Unități de implementare a proiectelor (UIP), iar pentru 
Bălți este elaborat un program de accelerare a dezvol-
tării municipiului în calitate de pol de dezvoltare. 
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FNDRL – sursă de finanțare pentru proiectele de revitalizare urbană 
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Vizite de lucru la primăriile orașelor Otaci, Dondușeni, 
Râșcani, Edineț și Sângerei  
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Î 
n perioada lunilor august-noiembrie 2022, specialiștii ADR Nord și reprezentanți Solida-
rity Fund PL in Moldova au efectuat un șir de vizite de lucru la Primăriile orașelor Otaci, 
Dondușeni, Râșcani, Edineț și Sângerei, unde au oferit suport în elaborarea/actualizarea 
programelor de revitalizare urbană. 

Otaci 

Sângerei 

Otaci 



MD-3110 

mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A, 

Republica Moldova  

 

A G E N Ț I A  D E  D E Z V O L T A R E  
R E G I O N A L Ă  N O R D  

M 
inisterul Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale al Republicii 
Moldova a lansat, în data de 
1 noiembrie 2022, Concursul 

pentru identificarea, evaluarea și aprobarea 
proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare 
economică și socială a orașelor propuse spre 
finanțare din Fondul Național pentru Dezvol-
tare Regională și Locală. 

Printre aplicanții eligibili s-au numărat și ora-
șele care au beneficiat de suport în elabora-
rea și actualizarea programelor de revitaliza-
re urbană. Aplicanții au depus la sediul ADR 
Nord opt note conceptuale pentru proiecte 
de revitalizare urbană.  

Concursul de selectare a proiectelor va fi rea-
lizat în cadrul a două apeluri lansate și 
desfășurate simultan conform prevederilor 
HG nr. 152/2022 și anume: 

a. Apel pe listă – pentru proiectele ce vor fi 
finanțate în cadrul măsurilor: 

 Măsura 2.1 Conectivitate și mobilitate ur-
bană; 

 Măsura 2.2 Competitivitate și susținerea 
activităților economice; 

 Măsura 2.4 Modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități  publice. 

b. Apel competitiv – pentru proiectele ce vor fi 
finanțate în cadrul măsurii: 

 Măsura 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea in-
frastructurii spațiilor publice. 

S 
copul Concursului de proiecte este de a susți-
ne accelerarea dezvoltării socio-economice a 
orașelor, în special a orașelor-poli de creștere, 
capabile să susțină dezvoltarea în zonele rura-
le proxime.  

Totodată, la sediul MIDR, au fost depuse 2 note con-
ceptuale pentru proiecte de dezvoltare urbană, din 
partea orașelor-poli de creștere Soroca și Edineț.  

 Detalii: www.adrnord.md 

Orașele din nordul Moldovei au depus opt note conceptuale 
pentru proiecte de revitalizare urbană 

Tel. (+373) 231 61980  
e-mail: comunicare.adrnord@gmail.com 

www.adrnord.md 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=4347&t=/Noutati/ANUN-privind-organizarea-Concursului-pentru-identificarea-evaluarea-i-aprobarea-proiectelor-de-dezvoltare-urbana-revitalizare-economica-i-sociala-a-oraelor-propuse-spre-finantare-din-Fondul-Nati

