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❑ Prezentul Plan anual de implementare
al SDR Nord 2016-2020 este un plan
provizoriu, elaborat pentru perioada
anului 2021 și include activitățile
Agenției privind implementarea politicii
de dezvoltare regională în RDN.

❑ Planul este în concordanță cu cadrul
normativ și strategic al politicii
dezvoltării regionale.



1. Asigurarea accesului la servicii și utilități
publice calitative prin implementarea
proiectelor de infrastructură fizică;

2. Facilitarea creșterii economice sustenabile în
regiune prin promovarea potențialului socio-
economic al RDN și atragerea investițiilor în
regiune;

3. Îmbunătățirea Guvernanței în RDN.

Obiectivele principale pentru anul 2021:



ACTIVITĂȚILE PLANIFICATE PENTRU ANUL 2021:

Implementarea proiectelor din sursele financiare ale 
Fondului Național pentru Dezvoltare Regională

Alimentare cu apă și canalizare – 1 proiecte 

Infrastructura de Afaceri – 2 proiecte

Atractivitate turistică – 1 proiecte





Implemented by

Implementarea proiectul UE „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și 
Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice”, 

implementat în cooperare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova"

Alimentare cu apă și canalizare – 3 proiecte 

Eficiența energetică în clădirile publice – 2 proiecte 



Implemented by

Domeniul de intervenție: Aprovizionare cu apă şi sanitaţie

Suma contractată în urma licitațiilor publice: 35 876 265,01MDL

Suma alocată GIZ: 32 230 647,86 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3 308 000,00 MDL

Indicatori planificați:

• 5 502 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă;

• Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și aducțiunii cu lungimea de 31,4 km și 13 km conducte de 

apă (rețele pentru conectări individuale);

• Regionalizarea  serviciilor de alimentare cu apă în această regiune;

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”

PROIECT: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț”

Domeniul de intervenție: ,,Aprovizionare cu apă și sanitație’’
Costul estimativ al proiectului: 76 731 603,00 MDL
Indicatori planificați:
• 8 674 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă potabilă;
• Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și aducțiunii cu lungimea de 34 km;
• Regionalizarea  serviciilor de alimentare cu apă;



Implemented by

Domeniul de intervenție: ,,Aprovizionare cu apă și sanitație”

Suma  contractată în urma lecitațiilor publice  – 83 906 455,18 MDL

Suma alocată GIZ - 77 765 690,18 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului - 6 140 765,00 MDL

Indicatori planificați:

• 19,5 km de rețea de alimentare cu apă vor fi reabilitate;

• 5 fântâni arteziene vor fi reabilitate ;

• o stație de tratare a apei potabile și o stație de pompare construite; 

• 2 rezervoare de apă – 2x1000 m3;  

• renovarea rezervoarelor de apă ale stației de pompare SP-3 (V=2000m3, V=1000m3, V=500m3);

• renovarea stației de pompare SP-3 (înlocuirea  pompelor, conductelor de aspirație, armăturilor);

• construcția rezervorului de apă nou V=150m3.

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul Drochia”



Implemented by

Domeniul de intervenție : Eficiență Energetică

Suma contractată în urma licitației: 19 500 273,00 MDL

Suma alocată GIZ: 19 282 380,00 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 217 890,00 MDL

Indicatori planificați:

• 32 de angajați și 317 elevi beneficiază de condiții mai bune de muncă și studii;

• Consumul anual normat de energie în instituție redus cu 552 MWh și emisiile anuale normate de CO2 reduse

cu 118 tone;

• 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: „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul 
Sângerei”

PROIECT: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul 
Bălți”

Domeniul de intervenție : Eficiență Energetică

Suma contractată în urma licitației: 19 267 667,54 MDL

Suma alocată GIZ: 19 518 147,21 MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 132 680,00 MDL

Indicatori planificați:

Clădire renovată și eficientă 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 dizabilități, modernizarea bucătăriei, etc.



Proiecte finanțate din alte surse externe

1. Industria Creativă pentru Noile Economii Urbane în Regiunea Dunării (CINEMA)
Sursa de finanțare: fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI), în cadrul celui de al treilea apel de proiecte al Programului Transnațional 
Dunărea (Danube Transnational Programme)

2. Suportul pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Nord
Sursa de finanțare: prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de 
GIZ Moldova.

3. „Agricultura ecologică ca promotor pentru dezvoltarea destinației turismului prin 
brandingul produselor locale” (în așteptare)
Sursa de finanțare: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova

Pentru proiectele
• „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți,

Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți din raionul Rîșcani”
• „Construcția stației de epurare înmun. Soroca”
au fost identificate surse financiare din fondurile Băncii Mondiale. Implementarea acestuia
va demara în anul 2021.



Alte activități operaționale a ADR NORD

❑ Asigurarea secretariatului CRD Nord și a Comisiilor în domeniul AAC, AT și DU/RU;

❑ Elaborarea și aprobarea Programului Operațional Regional (POR) 2021-2023;

❑ Organizarea 3 modulelor de instruire a APL din RDN privind politica dezvoltării

regionale în 3 microregiuni ale RDN;

❑ Elaborarea 3 cererilor de finanțare depuse în cadrul Apelului pe Listă, finanțat din

FNDR pentru perioada 2021-2023:

✓ „Reabilitarea monumentului istoric-arhitectural conacul Cazimir din satul

Cernoleuca, raionul Dondușeni”

✓ „Reabilitarea complexului arhitectural „Vila cu parc Mândâc”

✓ „Aprovizionare cu apă din Râul Nistru pentru 32 localități din raioanele Ocnița,

Dondușeni, Soroca;



❑ Inițierea unei Analize privind Specializarea inteligentă în RDN;

❑ Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor implementate;

❑ Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională (SDR și POR Nord);

❑ Utilizarea sistemului ATTIS în colectarea indicatorilor;

❑ Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii: Ziua Europei în RDN, Zilele

RDN, Forum investițional;

❑ Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali,

naționali și internaționali;

❑ Desfășurarea procedurilor de achiziții publice;

❑ Desfășurarea operațiunilor financiare;

Alte activități operaționale a ADR NORD



Republica Moldova, MD-3110, Bălți
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Mulțumim pentru atenție!


