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Obiectivul general al Strategiei este cooperare eficientă pentru dezvoltare
echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord. Pentru atingerea
obiectivului general au fost definite trei obiective specifice, care s-au
concentrat pe cele mai importante probleme din regiune:

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



• În vederea atingerii Obiectivelor conform SDR Nord în perioada anului
2020 ADR Nord a avut în gestiune 8 proiecte finanțate din sursele FNDR și
5 proiecte din sursele UE.

• Din sursele Guvernelor din Cehia, Polonia, Estonia, Lituania și alți parteneri
de dezvoltare, ADR Nord a implementat 5 proiecte aducând plus valoare la
dezvoltarea regiunii.



Surse de finanțare:

• 36 779 650,81 MDLFNDR

• 24 192 811,61 MDLUE

• 918 000 MDLAlte surse



OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI  
PUBLICE CALITATIVE

• MĂSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importanță 

regională și locală

• MĂSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice în 

domeniul MDS și AAC

• MĂSURA 1.3 Promovarea eficienței energetice



Proiect: Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul 
Prut 2 (r-ul Fălești)

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de soluții locale și
regionale pe termen mediu și lung pentru asigurarea cu apă
potabilă și sanitație a populației din raionul Fălești și 5 localități
ale raioanelor Glodeni si Ungheni, contribuind la dezvoltarea
economică, protecția mediului, îmbunătățirea calității vieții
cetățenilor în Regiunea de Nord.

Sursa de finanțare: FNDR

Perioada implementării: 2017 – 2020

Valorificat 2017 - 2020: 35 143 003, 31 MDL 

Valorificat 2020: 692 281,31 MDL

Statutul proiectului: Proiect Finalizat.

Rezultate obținute: 17,88 km de apeduct magistral Prut-Fălești 
construit.



Proiect: Apă pentru viață în Regiunea de Nord:
raioanele Florești si Soroca

Obiectivul general al proiectului: Cetățenii din zece localități ale raioanelor 
Soroca și Florești au acces la serviciul public durabil de alimentare cu apă 
și sanitație în conformitate cu abordarea Servicii Publice Locale Eficiente.

Perioada implementării: 2017 - 2020

Valoarea totală a proiectului: 66 078 180,00 lei

Finanțare:

FNDR - 29 902 990  lei, ApaSan - 29 902, 990 lei, Contribuția locuitorilor –
4 440 000  lei, S.A. Servicii Comunale Florești – 1 420 000 lei

Valorificat în anul 2020: 2 754 732,02 lei (100%).

Statutul subproiectului: Finalizat. 

Rezultate obținute:

Rețele de distribuție interne în com. Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de jos 
• 33 km 327 m, 
• 4,852 km aducțiune,  
• 2 castele de apă,  
• 1 captaj al apei de izvor,  
• 1 stație de pompare. 



Proiect: Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 
10 localități din lunca  rîului Prut, r-l Glodeni. Etapa I -
com. Cuhnesti și com. Balatina

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la apă potabilă de

calitate a locuitorilor din comunele Balatina și Cuhnești ale raionului 
Glodeni.

Sursa de finanțare: FNDR

Contractat: 38 992 799,37 MDL

Valorificat 2020: - 19 290 390,89 lei 

Statutul proiectului: În implementare.

Rezultate planificate:
• Stația de captare/pompare  - 50 m3/h
• Lungimea rețelelor dintre stația de pompare si stația de tratare = 9,4 

km
• Stația de tratare – 50 m3/h
• Lungimea aducțiunii de la stația de tratare până la satele Cuhnești, 

Balatina,     Tomeștii Noi = 10,713 km
• Un turn de apă V=50m3, H=18m – s.Tomeștii Noi 



Proiect: Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă 
potabilă a locuitorilor a 15  localități din r-ul Soroca

Obiectivul general al proiectului: Acces asigurat la servicii calitative de  
aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca.

Sursa de finanțare: FNDR

Perioada implementării: 2017 – 2020

Valoarea totală a proiectului: 19 080 709,7 MDL

Valorificat: 19 080 709,7 MDL

Statutul proiectului: Proiect Finalizat.

Rezultate obținute:
• 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Bălți până în s. 

Parcani  construite.
• 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s.Parcani

construite.
• 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală format din 

rețea  de evacuare și hazna construite.



Proiect: Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și 
canalizare în orașul  Dondușeni și satele Dondușeni, 
Corbu, Țaul, Climăuți, Târnova (etapa nr.1)

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea dezvoltării echilibrate și  
durabile în orașul Dondușeni și satul Climăuți prin aprovizionare cu apă a  
populației.

Sursa de finanțare: FNDR

Perioada implementării: 2019 - 2020

Valoarea totală a proiectului: 10 586 964, 50 MDL

Valorificat 2020: 7 730 417,64 MDL 

Statutul proiectului: Proiect Finalizat

Rezultate obținute:
• 20,08 km rețele de distribuție în or. Dondușeni și s. Climăuți construite.
• 1 castel de apă în s. Climăuți construit.
• 1 stație de pompare a apei construit.
• 1 stație de dezinfectare a apei construit.



Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă 
în or. Fălești

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Fălești au acces la servicii 
de apă îmbunătățite.

Suma contractată în urma licitațiilor publice: 35 876 265,52 MDL

Suma alocată GIZ: 32,2 mln MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 3,3 mil MDL

Indicatori planificați:
• La finele proiectului implementat 5 502 locuitori conectați la sistemul 

îmbunătățit de alimentare cu apă;
• Asigurarea conectării  populației la sistemul de alimentare cu apă prin 

extinderea și reabilitarea a 31 394,0 m din care 18.394,0 m de 
conducte de apă (rețele de distribuție și aducțiune) și 13.000,0 m de 
conducte de apă (rețele pentru conectări individuale);

• Regionalizarea  serviciilor de alimentare cu apă în această regiune;
• Prestatorul de servicii de apă din or. Fălești capabil să gestioneze 

eficient serviciul îmbunătățit în baza Planului de Afaceri elaborat.



Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă 
în or. Edineț

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Edineț au acces la servicii  

de apă îmbunătățite. 

Costul estimativ al proiectului: 76,7 mil MDL

Starea proiectului la moment: Proiectul se află la etapa achizițiilor publice.

(A avut loc deschiderea ofertelor la data 04.02.2021)

Indicatori planificați:
• După implementarea proiectului 8 674 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de 

alimentare cu apă;

• Asigurarea conectării  populației la sistemul de alimentare cu apă prin extinderea și 
reabilitarea a 33.982,0 m de conducte de apă (rețele de distribuție și aducțiune);

• Regionalizarea  serviciilor de alimentare cu apă în această regiune;
• Prestatorul de servicii de apă din or. Edineț capabil să gestioneze eficient serviciul 

îmbunătățit în baza Planului de Afaceri elaborat.



Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă 
în or. Drochia

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Drochia au acces la  
servicii de apă îmbunătățite. 

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

Suma alocată GIZ- 77,8 mil MDL

Cofinanțarea Beneficiarului- 6,1 mil MDL

Indicatori planificați:

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

• 5 fântâni arteziene vor fi reabilitate ;

• stație de tratare a apei potabile, stație de pompare ; 

• 2 rezervoare de apă – 2x1000 m3;  

• renovarea rezervoarelor de apă ale stației de pompare 

• construcția rezervorului de apă nou V=150m3.



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

Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din 
mun. Bălți este îmbunătățită.

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

Suma alocată GIZ: 19,2 mil MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 132 680,00 MDL

Starea proiectului: În implementare

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 disabilități, modernizarea 
bucătăriei, etc.



Proiect: Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului 
„Iurie Boghiu” din s. Flămînzeni, r-l Sîngerei.

Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Gimnaziului

„Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, r-l Sângerei este îmbunătățită.

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

Suma alocată GIZ: 19,3 mil MDL

Cofinanțarea Beneficiarului: 217 890,00 MDL

Statutul proiectului: În implementare

Indicatori planificați:

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 dizabilități, modernizarea bucătăriei, etc.



OBIECTIV 2. Creștere economică sustenabilă în regiune

• MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane 

(revitalizare)

• MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri (un nou 

impuls)

• MĂSURA 2.3 Susţinerea domeniului de cercetare, inovare şi

transfer

• tehnologic

• MĂSURA 2.4 Dezvoltarea potențialului şi infrastructurii turistice

• MĂSURA 2.5 Dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor

competitive a  forţei de muncă din RDN



MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane (revitalizare)

• Ședințe de lucru comune cu reprezentanții orașelor, poli de creștere, experții GIZ, 
MADRM

• Suport metodologic și informațional orașelor Florești, Rîșcani, Dondușeni, Glodeni cu 
privire la procesul de elaborare a PRU



Proiect: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin 
amenajarea pieții regionale en-gros și a spațiilor destinate 
activităților non-agricole în raionul Râșcani

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 
regionale pentru asigurarea comerţului eficient a produselor autohtone de 
legume şi fructe, în condiţii igienice, de calitate şi în folosul 
consumatorilor.

Perioada Implementării:  2018 – 2020

Valoarea totală a proiectului: 16 856 004,47 lei

Valorificat în anii 2018 – 2019:  14 784 445 lei

Necesar de valorificat: 2 854 972,21 lei

Statutul proiectului: În implementare.

Rezultate planificate:  1 piaţă regională en-gros cu suprafaţa de 3,3 ha 
construită, amenajată  şi conectată la infrastructura de utilităţi publice şi
căi de acces.

MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri 



Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor din RDN”

• 4 granturi oferite de Agenția Cehă pentru Dezvoltare pentru IA 

Soroca și Sîngerei

• 2 evenimente de înmânare a „Revolving Fund” pentru IA din RDN.

• 1 sitepentru promovarea investițiilor în regiune dezvoltat 

www.investnorth.md

• 173 de consultări telefonice, email, face to face privind 

oportunitățile investiționale existente

• 12 buletine informative elaborate și diseminate

• 13 burse acordate studenților



Alte realizări:

• Studiul „Dezvoltarea lanțurilor valorice pentru sectorul fructelor în RDN” elaborat. 

• Proiect ”Dezvoltare economică locală, Benchmarking, planificare strategică, soluții inovative”. Obiectivul 

proiectului: utilizarea tehnologiilor inovaționale pentru obținerea dezvoltării economice și utilizarea tehnologiilor 

„Big Data”. În cadrul proiectului a fost creat un soft specializat care va permite colectarea datelor statistice la 

nivel local și regional pentru a îmbunătăți documentele de politici atât la nivel raional cât și la nivel regional. 

• Proiect ”Sprijin pentru dezvoltarea regiunilor Moldovei prin 

îmbunătățirea rezilienței acestora în situații de urgență și atenuarea 

consecințelor pe termen lung ale COVID-19”. Obiectivul proiectului: 1 

website specializat modernizat, ce va contribui esențial la atragerea 

investițiilor în regiune, precum și la promovarea potențialului economic 

și turistic al RDN. Crearea unei platforme online pentru organizarea 

diferitor evenimente și asigurarea comunicării tuturor părților interesate.



30.01.2020

Forumul Internațional de Afaceri Moldova – 2020 „Formarea viitoarei cooperări 

internaționale în afaceri” 



Forumul de afaceri „Doing Business in North Moldova”/Zilele RDN

În cadrul Zilelor RDN ediția a VI, destinat potențialilor investitori, antreprenorilor  de succes și start-up-urilor. Forumul a 
avut drept scop promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord; promovarea 

producătorilor și produselor locale; facilitarea creării parteneriatelor de dezvoltare între localități / oameni de afaceri 
din Republica Moldova (RDN), Republica Cehă, Republica Letonia și România.



Ziua Europei

Spot video „La mulți ani, Europa”. La fel, pe site-ul agenției au fost promovate două spoturi create de Gimnaziul „Iurie 
Boghiu” din s. Flămînzeni și Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți.



MĂSURA 2.3. Susţinerea domeniului de cercetare, inovare şi transfer

tehnologic



Proiect: :  Crearea  în  mun. Balti a Centrului de inovare 
și transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare 
Nord (mun. Bălți)

Obiectivul general al proiectului: Creşterea competitivităţii economice  
regionale prin promovarea dezvoltării cercetării, inovării şi transferului 
tehnologic în RDN.

Valoarea totală a proiectului: 37,5 mil MDL

Surse de finanțare :

FNDR – 28,5 mil MDL

USAID Proiectului de Competitivitate Moldova – 9 mil lei.

Statutul proiectului: În implementare

Valorificat 2020: 4 453 052,25 MDL

Rezultate planificate:

1 Centru de inovare și transfer tehnologic creat.



Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul
Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, ediția a IV-a

desfășurată în mediul on-line ”

Organizat de Filiala Bălți a Academiei de Științe a Moldovei în 
colaborare cu  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
(USARB), Institutul de Cercetări  pentru Culturile de Câmp 
„Selecţia” și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR)  Nord. 
Conferința a reunit oameni de știință, profesori universitari, 
autorități  publice locale, reprezentanți ai organizațiilor 
neguvernamentale, ai instituțiilor și  ai companiilor din regiune.



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)

Durata proiectului: 01.07.2020- 31.12.2022

Obiectivul proiectului CINEMA: îmbunătățirea condițiilor inovatoare 

pentru industriile creative și revitalizare urbană în regiunea Dunării



MĂSURA 2.4. Dezvoltarea potențialului şi infrastructurii turistice

1) Proiectul „Agricultura ecologică ca promotor pentru dezvoltarea 

destinației turismului prin brandingul produselor locale”, finanțat de PNUD 

Moldova cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe și Europene al 

Republicii Slovace. Prin acest proiect se propune să fie sprijinită promovarea 

accesului la piețe și sporirea competitivității actorilor regionali în agricultura 

ecologică prin branding turistic.

2) În cadrul Apelului pe listă cu finanțare din FNDR, au fost depuse 3 Note 

conceptuale pe domeniul Turism, fiind selectate pentru etapa depunerii 

cererilor de finanțare 2 proiecte: 1.„Reabilitarea complexului arhitectural „Vila 

cu parc Mândâc” 2. „Reabilitarea monumentului istoric-arhitectural conacul 

Cazimir din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni”



MĂSURA 2.4. Dezvoltarea potențialului şi infrastructurii turistice

Ruta cultural-turistică R. Moldova-România „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt” a fost prezentată 

marți, 3 martie, în cadrul unui atelier de lucru desfășurat în incinta Agenției de Dezvoltare Regională 

(ADR) Nord de către reprezentanți ai Agenției de Investiții a Republicii Moldova



Proiect: ,,Modernizarea infrastructurii turistice prin 
construcția drumului de acces către Mănăstirea 
“Adormirea Maicii Domnului” din  s. Calaraşeuca, 
r-ul Ocnița’’ 

Obiectivul general al proiectului: Crearea oportunităţilor de includere în 
circuitul turistic cultural și religios naţional şi internaţional a obiectului de 
cult Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s.Calaraşeuca, r-ul Ocnița, 
contribuind la creșterea potențialului turistic și a gradului de atractivitate a 
raionului Ocnița și a Regiunii de Dezvoltare Nord.
Suma contractată: 24 012 500, 00 MDL
Valorificat 2020: 1 514 808,53 MDL
Statut proiect: În implementare
Rezultatele planificate:

• 3,92 km de drum de acces către Mănăstirea “Adormirea 
Maicii Domnului” din satul Călărășeuca cu îmbrăcăminte rigidă

• 2 poduri 
• 1 staţiune de popas 
• 1 parcare amenajată
• 1 Grup sanitar construit



MĂSURA 2.5. Dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor competitive a 
forţei de muncă din RDN

13 studenți de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), au  beneficiat de o practică 

promovată în cadrul unor companii IT, de turism, de  producere, de prestare a serviciilor, precum și la 

unele bănci comerciale



OBIECTIV 3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării  
regionale

• MĂSURA  3.1. Crearea și dezvoltarea instrumentelor de

suport pentru procesul de dezvoltare regională

• MĂSURA 3.1. Dezvoltarea capacităților APL în planificare, 

managementul  proiectelor și atragerea investițiilor

• MĂSURA 3.3. Facilitarea dialogului între actorii regionali, 

interregionali și  internaționali



MĂSURA  3.1. Crearea și dezvoltarea instrumentelor de suport 
pentru procesul de dezvoltare regională

• Organizarea Etapei I a Concursului de propuneri de 

proiecte pentru finanțare în cadrul apelului competitiv din 

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională în perioada 

2021-2023

• Regiunea de Dezvoltare Nord - 37 note conceptuale depuse, 

cost total - 0,95 miliarde lei; suma solicitată din FNDR - 0,81 

miliarde lei;

• Regiunea de Dezvoltare Nord - 29 note conceptuale 

acceptate în etapa 2, cost total - 0,81 miliarde lei; suma 

solicitată din FNDR - 0,68 miliarde lei; 

• Apel pe listă - 4 note conceptuale depuse. 3 note conceptuale 

acceptate în etapa 2, cost total - 0.10 miliarde lei suma 

solicitată din FNDR - 0,09 miliarde lei.



Monitorizare & Evaluare

În an. 2020 s-a evaluat impactul a 10 proiecte de dezvoltare regională, cu un cost total din FNDR de 93 186,87
mii lei. În rezultatul acestui proces, s-a constat că doar 4 proiecte din cele 10 evaluate au demonstrat
eficacitatea, impactul și durabilitatea și au realizat obiectivele stabilite inițial.

Recomandările principale care ar îmbunătăți rezultatele proiectelor de dezvoltare regională sunt:
• Implementarea proiectelor de infrastructură (AAC, MDS) să fie realizate după activitățile de conștientizare a 

populației;
• Procedurile de achiziții publice în cadrul proiectelor de dezvoltare regională să fie inițiate după onorarea

responsabilităților beneficiarilor;
• Colaborarea mai activă a APL cu asociațiile obștești din localitățile beneficiare și din regiune.



MĂSURA 3.2. Dezvoltarea capacităților APL în planificare,  managementul proiectelor și 
atragerea investițiilor 

Dezvoltarea capacităților actorilor regionali pe forme de instruire

Forma de instruire
Număr  

sesiuni

Număr participanți

ADR Nord CRD Nord APL din RDN

Sesiuni de

instruire /  

treninguri
30 101 66 254

Ateliere de lucru,  mese

rotunde
25 124 77 36

Vizite de studiu 0 - - -

Conferințe,

forumuri
7 23 - -



Module de instruiri pentru APL

Ca suport pentru actorii regionali în domeniul Dezvoltării Regionale în anul 2020 specialiștii ADR Nord au 

organizat 5 module de instruire și 2 sesiuni de clarificare privind:

Apelul competitiv de finanțare a proiectelor din FNDR



MĂSURA 3.3. Facilitarea dialogului între actorii regionali, 

interregionali și internaționali

Proiect „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare 
din Regiunea de Dezvoltare Nord” finanțat prin intermediul
proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în
Republica Moldova” (MSPL), GIZ Moldova.
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În a. 2020 au fost organizate 2 ședințe ordinare CRD 
Nord și 1 ședință extraordinară CRD Nord.

Rata de participare a membrilor CRD Nord a înregistrat 
în a.2020 cel mai înalt nivel din ultimii 5 ani– 85%.



Cooperarea cu Partenerii de Dezvoltare

• UE

• GIZ

• Agențiile din România

• Polonia (Reg. Wielkopolska, Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL” )

• VARAM Letonia

• Cehia

• Estonia

• ApaSan

• PiN Moldova

• ProcoRe, ProBusiness Nord, CCI, IA, USARB, etc.

ADR Nord a cooperat cu peste 15 parteneri de dezvoltare naționali și internaționali:



MULŢUMIM!


