Regiunea de Dezvoltare Nord –
avantaje competitive
și perspective de dezvoltare

RDN - Acoperire geografică

Suprafaţa: 10,014 km2
(circa 30% din teritoriul RM)
Structura RDN
11 raioane și 3 municipii
Populaţie (2019): 974.558 persoane
(27% din populația țării)

Avantaje competitive

Există un număr de avantaje competitive care pot stimula atragerea
investițiilor în dezvoltarea continuă a regiunii:
 Amplasată strategic ca nod regional de legătură între România la vest și Ucraina la
nord şi est;
 Unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din RM, conectat la principalele
canale de comunicație internațională și națională;
 Potențial mare de resurse naturale (soluri fertile cu bonitatea cea mai înaltă);
 Materii prime pentru industria prelucrătoare;
 Important centru industrial și agricol;
 Forță de muncă calificată și activă;
 Infrastructura instituțiilor financiare în dezvoltare dinamică;
 Existența instituțiilor superioare de învățământ,
medii de specialitate, profesional-tehnice.

Context economic
 Infrastructura de afaceri: funcțională
 7.046 de întreprinderi, din care IMM – 98%
 IMM angajează peste 61% de salariați
 IMM contribuie cu 46% la venitul din vînzări
din economia regiunii
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Investiții
În anul 2018 volumul investițiilor în RDN a constituit circa 13% din volumul total pe țară. În profil raional cele

mai mari investiții au fost realizate în mun. Bălți, Edineț, Drochia și Soroca.
Investiții în active imobilizate în RDN în profil
teritorial, 2018, milioane lei

Evoluția comparativă a investițiilor în active
imobilizate, mil. lei, 2009-2018
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Cine suntem
ADR Nord – instituţie publică necomercială, de utilitate publică,
executoare de buget, care este creată şi funcţionează în domeniul
dezvoltării regionale pentru implementarea strategiei de dezvoltare
regională şi planului operaţional regional.
Fondată

15 decembrie 2009

Lansată

23 aprilie 2010

Sediul

mun. Bălți

Obiectivul major al ADR Nord

Asigurarea dezvoltării durabile
și echilibrate a RD Nord în baza
normelor și standardelor
europene și implementarea
documentelor de politici
în regiune

Funcțiile de bază și atribuțiile ADR Nord

 Planificarea strategică a dezvoltării economice şi sociale a
regiunii;
 Diagnosticarea și analiza potențialului de dezvoltare a regiunii;
 Promovarea, evaluarea şi implementarea proiectelor de
dezvoltare;
 Promovarea RD Nord pe plan naţional şi internaţional
 Atragerea investiţiilor străine în RDN.

ADR Nord – motorul economic al RD Nord
Domeniile de intervenție:
1. Infrastructura drumurilor regionale și locale
2. Aprovizionarea cu apă și sanitație
3. Managementul deșeurilor solide
4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
5. Sporirea atractivității turistice
6. Eficiența energetică a clădirilor publice
Direcții strategice de dezvoltare a RD Nord 2016-2020:
1. Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative
2. Creștere economică sustenabilă în RDN
3. Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale

Program Regional Sectorial ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri” (1)

Obiectivele de dezvoltare a domeniului infrastructurii de sprijin al afacerilor în
RDN:

1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în RDN (activități concrete privind
extinderea infrastructurii deja existente: ZEL, PI; crearea incubatoarelor de
afaceri; crearea centrelor de consultanță, construcția piețelor angro pentru
produse alimentare etc.).
2. Facilitarea asocierii producătorilor pentru atragerea investițiilor (asocierea
apicultorilor, asocierea producătorilor de cartofi).
3. Promovarea potențialului economic și investițional în regiune (organizarea
diverselor activităţi de promovare: forumuri economice, festivaluri specializate,
conferinţe internaţionale, expoziţii, elaborarea materialelor promoționale).

Program Regional Sectorial ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri” (2)
ADR Nord are în implementare 3 proiecte de infrastructură în domeniul ISA:
 Crearea Centrului de inovare și transfer tehnologic din RDN la
Universitatea de Stat ,,A. Russo”
Amenajarea PI ,,Răut” din Bălți;
Construcția pieței regionale en-gros la Rîșcani.

Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri în RDN
 Crearea și lansarea Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri pentru
IMM-uri (în cadrul proiectului ”Un nou impuls pentru dezvoltarea
afacerilor în RDN”)
 Crearea platformei web în scopul promovării investițiilor în RDN (în
cadrul proiectului ”Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în RDN”)
 Furnizarea de microgranturi și mentorat pentru ÎMM, membrii asociațiilor
de business, incubatoarelor de afaceri și start-up-uri din RDN (în cadrul
proiectului ”Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în RDN”)
 Crearea Platformei regionale de comunicare pentru sprijinirea IMM-urilor
si atragerea investițiilor în localitățile din RDN
 Vizite de studiu pentru antreprenori: România, Estonia, Polonia. Instruiri.

Promovarea potenţialului economic şi investiţional regional (1)
Elaborarea materialelor pormoționale (Ghid investițional în RDN: Invest in North Moldova,
GHID turistic. Regiunea Nord, Profilul socio-economic al Regiunii de Dezvoltare Nord,
RDN în cifre etc.)
Organizarea anuală a Zilelor RDN în cadrul cărora se desfășoară Forumuri economice,
destinate potențialilor investitori, antreprenorilor de succes și start-up-urilor

Alte realizări:

 Facilitarea participării antreprenorilor din regiune la expo-târgurile „Moldova

prezintă” din Brașov, România și la ”Gusturile Regiunilor” din Poznan, Polonia.

 Manualul ”Marketing și dezvoltarea produsului” elaborat
 Inițiat procesul de identificare al lanțului valoric al fructelor în RDN

Sporirea atractivității turistice:
Cel puțin 100 de persoane instruite în domeniul agroturismului
3 locații turistice echipate
1 studiu elaborat „Analiza diagnostic privind dezvoltarea turismului rural și
agroturismul în Regiunea de Dezvoltare Nord”
50 de reprezentanți APL și sectorul privat instruiți în domeniul Managementului
Destinației Turistice
1 catalog al bucatelor tradiționale din RDN creat
1 studiu de fezabilitate elaborat al peșterii ”Emil Racoviță”.

Dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor competitive a forţei de muncă din
RDN
 22 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
 au fost remunerați cu un salariu de 3000 lei fiecare din partea proiectului.

Rezultate așteptate

 Creșterea valorii adăugate brute regionale;
 Creșterea productivității muncii în regiune;
 Sporirea investiților capitale, cu precădere în structurile de sprijinire a
afacerilor existente (Parcuri industriale, ZEL);
 Crearea locurilor de muncă;
 Crearea/modernizarea infrastructurii de sprijin al afacerilor;
 Crearea unui centru de cercetare şi inovare;
 Crearea întreprinderilor noi.

Vă mulțumim!
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Republica Moldova, MD-3100, mun. Bălți,

Piața Vasile Alecsandri, nr.8A, etaj 2
Tel/fax: (+373)231 61980
E-mail: adrnord@gmail.com, office@adrnord.md
www.adrnord.md, www.facebook.com/adrnord

