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ABREVIERI ŞI ACRONIME 

 

AAC – Aprovizionarea cu Apă şi Canalizare 

ADR Nord – Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

APL  – Administrația Publică Locală 

APP III – Apel de propuneri de proiecte III 

AEE – Agenţia pentru Eficienţă Energetică 

AITT – Agenţia pentru Inovaţii şi Transfer Tehnologic 

APP – Agenţia Proprietăţii Publice 

BD  –  Baza de Date 

CCI – Camera de Comerţ şi Industrie 

CNCDR – Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CPP –  Concepte de proiecte posibile 

CPV –  Concepte de proiecte viabile 

CR – Consiliul Raional 

CRD Nord – Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord 

DGDR – Direcția Generală Dezvoltare Regională 

DRL – Drumurile Regionale şi Locale 

DR – Dezvoltare Regională 

DUP – Documentul Unic de Program 

EE – Eficienţa Energetică 

FNDR – Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 

GIS –  Sisteme Geografice Informatice 

GIZ – Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

GL – Grup de lucru 

M&E – Monitorizarea și Evaluarea 

MDS – Managementul deşeurilor solide 

MDRC – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

MO – Manualul Operaţional 

ONG – Organizație neguvernamentală 

ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

PAI – Planul Anual de Implementare al SDR 

POR Nord – Planul Operațional al Regiunii Nord 

PEBM – Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova 

PSI – Planificare Sectorială Integrată 

RDC – Regiunea de Dezvoltare Centru 

RDN – Regiunea de Dezvoltare Nord 

RDS – Regiunea de Dezvoltare Sud 

SDR Nord – Strategia de Dezvoltare Regională Nord 

SDSE – Strategii de Dezvoltare Socio-Economice 

SNDR – Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

UAT – Unităţi Administrativ Teritoriale 

VARAM – Ministerul protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale din Letonia 

ZEL – Zona Economică Liberă 
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SUMAR EXECUTIV 

 

Prezentul Raport semestrial privind implementare SDR Nord 2016-2020 este elaborat pentru 

perioada 01.01.2018–30.06.2018 și reflectă toate activitățile desfășurate de către Agenție și alți actori 

regionali pentru implementarea Strategiei.    

Scopul general al activităților realizate în perioada de raportare au fost facilitarea dezvoltării 

socio-economice durabile şi echilibrate a Regiunii de Dezvoltare Nord în baza normelor și 

standardelor europene pentru asigurarea unui trai decent al cetățenilor. 

 

Obiectivele principale pentru anul 2018 

• Asigurarea  accesului la servicii și utilități publice calitative prin implementarea proiectelor de 

infrastructură fizică 

• Facilitarea creșterii economice sustenabile în regiune prin promovarea potenţialului socio-

economic al RDN şi atragerea investiţiilor în regiune 

• Îmbunătățirea Guvernanței în RDN  

 

Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate: 

 1 POR Nord 2017-2020 actualizat/aprobat; 

 11 proiecte în proces de implementare din sursele FNDR;  

 6 proiecte finanțate din sursele UE;  

 1 vizită de studiu desfășurată; 

 1 ședință CRD Nord desfășurată; 

 2 acorduri de parteneriat semnate. 
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  OBIECTIV 1.   ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE CALITATIVE 

MĂSURA 1.1 Dezvoltarea  infrastructurii de importanță regională și locală 

1.1.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

 Implementarea proiectelor regionale de infrastructură fizică din sursele FNDR 

În perioada de raportare, semestrul I, anul 2018 ADR Nord are în proces de implementare 11 

proiecte finanţate din mijloacele FNDR, conform Deciziei CNCDR nr. 6/18 din 17.05.2018 cu suma 

totală aprobată de 69.331.163,05 Lei care a fost valorificată în perioada de raportare în proporție de 

32%. 

În anul 2018, ADR Nord continuă implementarea a 6 proiecte finanțate din sursele UE prin 

intermediul GIZ, în valoare estimativă de circa 11,62 mln. Euro. În anul 2018 vor fi realizate lucrări de 

proiectare conform Acordului de finanțare privind achiziționarea serviciilor de proiectare nr. 

811220023 din 23.11.2017.  

În domeniul AAC, în anul 2018, ADR Nord implementează 6 proiecte din mijloacele FNDR:  

Nr 

d/o 

Denumirea 

proiectului 

Cod 

proiec

t 

Costul 

total al 

proiectul

ui 

Aprobat FNDR Total 

contracta

t 

Cheltuieli efectuate FNDR 

Total Anul de 

gestiune 

(2018) 

Total Total 

(2017 – 

2018) 

Anul de 

gestiune 

 

1. Aprovizionarea 

cu apă potabilă 

și canalizare a  

locuitorilor 

satelor Risipeni 

şi Bocșa și a 

instituțiilor de  

menire social-

culturală Etapa I 

0760 

 

11 776 

067.80 

 

11 776 

067.80 

 

- 4,062,201.

92 

 

3,927,645.

42 

Proiect 

finalizat 

2. Asigurarea 

orașului Fălești 

cu apă din rîul 

Prut 2 

1704 57 573 

080,00 

40 000 

000,00 

6 000 

000,00 

35 396 

947,56 

14 499 

998,96 

5 999 999,86 

 

3. 

 

Apa pentru viața 

în Regiunea de 

Nord: raioanele 

Florești și 

Soroca 

1705 

 

66 078 

180.00 

 

29 902 

990.00 

 

21 796 

261.33 

8 324 

547.49 

 

8 189 

684.58 

82 955.91 
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4. Construcția 

sistemelor de 

alimentare cu 

apă în 10 

localități din 

lunca rîului Prut, 

r-ul Glodeni. 

Etapa I - com. 

Cuhnesti și com. 

Balatina 

1706 

 

41 453 

148.04 

 

40 000 

000.00 

 

12 000 

000.00 

- - - 

5. Apeduct Bălți-

Sîngerei, etapa 

III și stația de 

tratare 

1707 

 

39 387 

000.00 

 

39 387 

000.00 

 

6 000 

000,00 

34 465 

620.81 

 

23 109 

077.28 

6 000 000,00 

6. Crearea 

condițiilor de 

aprovizionare cu 

apă potabilă 

locuitorilor a 15 

sate din raionul 

Soroca 

1708 

 

23 756 

010.00 

 

23 530 

410.00 

 

6 147 

647.13 

18 224 

748.36 

 

14 308 

706.01 

3 231 604.78 

Total proiecte la Obiectivul 1  

finanțate din sursele  FNDR 

240 023 

485, 84 

184 596 

467.80 

51 943 

908.46 

100 474 

066.14 

64 035 

112.25 

15 314 

560.55 

 Proiecte implementate cu cofinanțarea partenerilor: 

Nr 

d/o 

Denumirea 

proiectului 

Costul total 

al 

proiectului 

Sursa de 

cofinanțare 

Aprobat din alte 

surse 

 

Cheltuieli efectuate din 

alte surse 

1 Apa pentru viața în 

Regiunea de Nord: 

raioanele Florești și 

Soroca 

66 078 

180.00 

 

ApaSan 29 924 970 14 409 880 

66 078 

180.00 

 

Contribuția 

cetățenilor, 

SA Servicii 

Comunale 

Florești 

 

6 311 182 515 780 

 TOTAL cofinanțare: 36 236 152 14 925 660 

În anul 2018, ADR Nord nu are aprobate spre finanțare din mijloacele FNDR proiecte din 

domeniul MDS. 

 Implementarea proiectelor de infrastructură cu surse externe de finanțare 

Programul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 

În semestrul I, anul 2018, ADR Nord implementează 4 proiecte finanțate din sursele UE prin 

intermediul GIZ în domeniul AAC. Proiectele se află la etapa de achiziții a serviciilor de proiectare.  
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În scopul implementării proiectelor nominalizate mai sus, au 

fost desfășurate primele ședințe a grupurilor de lucru raionale 

pentru planificare strategică în sectorul de Apă și Canalizare. Prin 

urmare, pe data de 29 mai 2018 astfel de ședințe au avut loc în 

raioanele Drochia și Râșcani, iar pe 30 

mai 2018 – în raioanele Fălești și Edineț, 

cu participarea membrilor GLPS, reprezentanților ADR Nord, 

reprezentanților GIZ Moldova în Regiunea  de Dezvoltare Nord, echipei de 

experți GFA/GIZ pe planificare strategică în domeniul AAC. În cadrul 

întrunirilor s-a discutat despre actualizarea componentei AAC din SDSE a 

raioanelor respective, despre planul de lucru a GLPS în domeniul AAC, 

precum și despre activitățile ulterioare a grupului de lucru care urmează a fi 

efectuate. 

Nr 

d/o 

 

Denumirea proiectului 

Costul 

estimativ 

al 

proiectului 

din sursele  

GIZ  

(Euro) 

Suma 

aprobată 

în 2018 

(Servicii 

de 

proiectar

e, mii lei) 

Alocat în 

2018 

(mii lei) 

Valorifi

cat în 

anul 

2018 

(mii lei) 

Perioada de 

implementa

re 

1. Îmbunătățirea servicilor de 

alimentare cu apă și sanitație în 

orașul Fălești. 

 

1, 270 000 Proiectul 

este la 

etapa de 

achiziții 

servicii de 

proiectare 

- - 2017 – 2018 

2. Îmbunătățirea servicilor de 

alimentare cu apă și sanitație în 

municipiul Edineț. 

 

2, 850 000 Proiectul 

este la 

etapa de 

achiziții 

servicii de 

proiectare 

- - 2017 – 2018 

3. Îmbunătățirea servicilor de 

alimentare cu apă și sanitație în 

orașul Drochia. 

1 500 000 2 300 000 - - 2017 – 2018 

4. Îmbunătățirea servicilor de 

alimentare cu apă și canalizare în 

s. Pascauți, s. Damașcani, s. 

Proscureni, s. Galașeni, s. 

Mălăiești și s. Hiliuți, r-l Râșcani. 

3 500 000 8 400 000 - - 2017 – 2018 

Total proiecte finanțate din sursele GIZ 9 120 000 10 700 

000 

- -  
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 Asigurarea transparenței procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională 

În vederea asigurării transparenței procesului de realizare a proiectelor de dezvoltare regională, 

ADR Nord a elaborat materiale informative (comunicate și note de presă, avize), rapoarte, a organizat 

vizite în teren, întruniri informative, mese rotunde.  

 

MĂSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice în domeniul MDS, AAC  

 

1.2.1 Acordarea suportului consultativ operatorilor din RDN în domeniul dezvoltării serviciilor de 

MDS și AAC 

Pe data de 22 mai 2018 au avut loc ședințele consiliilor locale ale or. Costești, com. Gălășeni si 

s. Hiliuți din raionul Rîșcani cu privire la instituționalizarea unui operator comun de servicii de AAC 

în baza cooperării intercomunitare. Ședințele consiliilor locale au fost precedate de o întrunire comună 

a celor 3 consilii, la care au participat președintele și vicepreședintele raionului Râșcani, experții și 

consultanții GIZ. În cadrul întrunirii consilierii locali au fost informați și consultați cu privire la cadrul 

legal și strategic al sectorului de AAC și regionalizarea serviciilor, formele juridice de organizare a 

operatorului regional, procedura de fondare și înregistrare a acestuia, etc. În rezultat, au fost adoptate 3 

decizii cu privire la inițierea procedurii de fondare a operatorului comun de ACC sub formă de 

societate comercială. La solicitarea CR Rîșcani, GIZ va oferi experți pentru a asista cele 3 APL-ri în 

procesul de fondare și înregistrare a operatorului comun.  

 

MĂSURA 1.3 Promovarea eficienței energetice în RDN 

 

1.3.1 Implementarea proiectelor regionale de infrastructură fizică din sursele FNDR 

În anul 2018, ADR Nord implementează 3 proiecte în domeniul eficienței energetice a clădirilor 

publice, aprobate spre finanțare din mijloacele FNDR în a. 2018 prin Decizia CNCDR din 17 mai 

2018:  

 

 

 

 

 



10 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

proiectului 

Cod 

proiect 

Costul 

total al 

proiectul

ui 

Aprobat FNDR Total 

contract

at 

Cheltuieli efectuate 

FNDR 

Total Anul de 

gestiune 

(2018) 

Total Total 

(2017 – 

2018) 

Anul de 

gestiune 

 

1. Asigurarea 

eficienței 

energetice a 

clădirii 

școlii-

internat 

Sportive din 

satul  

Grimăncăuți, 

raionul  

Briceni 

1701 6 191 

550.00 

 

6 191 

550.00 

 

2 039 

211.04 

5 039 

210,80 

5 039 

210,80 

1 189 

037,36 

2. 

 

Creșterea 

indicilor de 

eficiență 

energetică a 

Instituției 

Medico-

Sanitare 

Publice 

„Centrul de 

Sănătate 

Edineț” 

1702 9 692 

640.68 

 

9 692 

640.68 

 

3 000 

000 

8 892 

500,00 

3 224 

986,65 

683 158,64 

3. Renovarea 

centrului de 

sănătate 

Drochia 

„Anatolie 

Manziuc” 

prin 

eficientizare 

energetică 

1703 12 916 

262.62 

 

12 766 

262.62 

 

6 348 

043.55 

9 761 

373.48 

 

6 482 

253.31 

3 062 

870,88 

Total proiecte la Obiectivul 1  

finanțate din sursele  FNDR 

28 800 

453. 30 

28 650 

453.30 

11 387 

255.35 

23 693 

084. 28 

14 746 

450.76 

4 935 

066.88 

Programul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 

În sem.I al anului 2018, ADR Nord implementează 2 proiecte finanțate din sursele UE prin 

intermediul GIZ în domeniul EE. Proiectele se află la etapa de achiziții a serviciilor de proiectare.  
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1.3.2 Sporirea nivelului de conștientizare și de promovare a beneficiilor utilizării surselor de energie 

regenerabile 

Ca parte a clusterului național Energie și Biomasă, ADR Nord se implică activ în asigurarea 

bunei activități a acestuia, prin participarea și organizarea ședințelor și evenimentelor la nivel național 

și regional. Astfel, pe data de 19 aprilie 2018, specialiștii ADR Nord au participat la Businessul 

Forumul Moldo-Ceh dedicat dezvoltării sectorului energiei din biomasă, în cadrul căruia a fost lansată 

platforma de cooperare și schimb de experiență dintre Republica Moldova și Republica Cehă în 

domeniul energiei din biomasă. Antreprenorii din țară au avut posibilitate să cunoască experiența 

companiilor cehe în producerea și promovarea tehnologiilor verzi (stații de biogaz, instalații de 

producere de biocombustibil solid și centrale termice pe biomasă). 

De asemene, toate activitățile organizate și desfășurate în cadrul Clusterului Energiei din Biomasă  

sunt promovate activ și pe pagina veb al ADR Nord.  La fel ADR Nord facilitează comunicarea cu 

CRD Nord în cazul unor eventuale proiecte oportune regiunii. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nr 

d/o 

 

 

Denumirea proiectului 

Costul 

total 

estimativ 

al 

proiectului 

din sursele  

GIZ 

(Euro) 

Suma 

totală 

alocată în 

2018 (mii 

lei) 

Alocat în 

2018 

(mii lei) 

Valorificat 

în anul 

2018 

(mii lei) 

Perioada 

de 

implement

are 

1. Sporirea eficienței energetice a 

Gimnaziului „Iurie Boghiu” din 

satul Flămânzeni, raionul 

Sângerei 

1 264 000  Proiectul 

este la etapa 

de achiziții 

servicii de 

proiectare 

- - - 

2. Sporirea eficienței energetice a 

Liceului Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” din municipiul Bălți 

1 236 000 Proiectul 

este la etapa 

de achiziții 

servicii de 

proiectare 

- - - 

Total proiecte finanțate din sursele 

GIZ Estimativ 

2 500 000 - - - - 



12 

 

OBIECTIV 2. CREȘTERE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN REGIUNE 

MĂSURA 2.1 Consolidarea rețelei de centre urbane 

2.1.1 Facilitarea dezvoltării centrelor urbane cu potenţial de creştere economică   

În scopul facilitării dezvoltării centrelor urbane cu potențial de creștere economică în perioada 

2017-2019 în baza proiectului ”Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în 

implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă” finanțat în cadrul 

programului polonez de asistență străină  al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, s-a 

inițiat crearea unui sistem eficient de sprijin pentru dezvoltarea urbană eficientă și revitalizarea 

orașelor/municipiilor Bălți, Soroca, Edineț, Ocnița, Briceni, oferindu-le suport în elaborarea 

proiectelor de revitalizare. Activitățile din cadrul proiectului au ca scop îmbunătățirea abilităților APL-

lor și a părților interesate relevante în pregătirea planurilor și identificarea proiectelor de revitalizare 

urbană.  

Astfel, în acest sens, în semestrul I 2018, au fost desfășurate trei instruiri privind planurile de 

revitalizare urbană, inclusiv: 

-10 mai 2018 – s-a participat la ședința de lucru în incinta Centrului de informare pentru 

Autoritățile Locale Solidarity Fund PL, din cadrul proiectului nominalizat, la care au fost prezente 

persoanele ce vor oferi suport tehnic celor 7 orașe în pregătirea programului de revitalizare urbană.   

-11 mai 2018 – s-a participat la atelierul de lucru în cadrul Centrului de educație FIDES, unde 

s-au abordat tematicile ce țin de delimitarea corectă a zonelor urbane degradate și determinarea corectă 

a zonelor de revitalizare. 

-30 mai 2018 – s-au organizat Consultările publice a Liniilor directoare privind revitalizarea 

urbană în RM. 

 

MĂSURA 2.2 Facilitarea dezvoltării mediului de afaceri  

2.2.1 Implementarea Programului sectorial  regional  în domeniul infrastructurii de sprijin în 

afaceri 

1) Una dintre măsurile importante ale SNDR şi SDR Nord, ţine de creșterea economică 

sustenabilă în regiune. Astfel, în anul 2018 ADR Nord a implementat acțiunile planificate în PRS în 

domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor în RDN pentru a dezvolta şi sprijini mediul 

antreprenorial din regiune. În acest sens, în cadrul proiectului ”Un nou impuls pentru dezvoltarea 

afacerilor în RDN”, finanțat de Guvernul Cehiei, implementat de People in Need Moldova în 

parteneriat cu ADR Nord și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”, în I semestru al anului 

curent au fost realizate mai multe activități, inclusiv:   
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a. Antreprenorii din RDN au beneficiat de un program de 

instruire, timp de zece săptămâni, care s-a desfășurat în 

IA Soroca și IA Sângerei. În cadrul instruirilor 

participanții au învățat cum să determine propunerea de 

valoare unică pentru businessul lor, cum să aleagă 

segmentele de piață și canalele de distribuție, precum și 

care sunt principiile elementare de marketing. Ca rezultat, 

în urma unei competiții, au fost selectați șase antreprenori care au beneficiat de suport financiar și 

mentorat din partea Agenției Cehe pentru Dezvoltare. Doi antreprenori s-au ales cu câte un grant în 

valoare de până la cinci mii de euro, iar patru vor beneficia de mentorat. 

b. În perioada 5-7 martie și 2-4 aprilie anul curent specialiștii ADR Nord au participat la un  training 

despre atragerea investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord.  În cadrul trainingului, s-a vorbit 

despre cele mai eficiente metode de atragere a investițiilor străine, reieșind din practicile 

internaționale în domeniu. Totodată, au fost oferite un șir de soluții pentru asigurarea unui climat 

investițional favorabil. 

c. Specialiștii ADR Nord în perioada 23-24 aprilie anul 

curent au participat la un training despre dezvoltarea 

afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord. În cadrul 

seminarului s-a vorbit despre cele mai eficiente metode de 

dezvoltare a afacerilor, reieșind din practicile 

internaționale în domeniu. De asemenea, au fost prezentate 

informații despre crearea unei afaceri, evaluarea afacerii, planul de afaceri, strategia de afaceri, 

precum și informații despre procedura de înregistrare a unei afaceri și alegerea formei juridice 

pentru aceasta.  

d. La fel, în I semestru al anului curent, în cadrul ADR Nord, a fost creat și lansat Centrul de 

Informare și Consiliere în Afaceri pentru IMM-urile, care va oferi consultanță și informații privind 

crearea și dezvoltarea mediului de afaceri, despre oportunitățile de finanțare a afacerilor. Primăriile 

și ÎMM-urile din nordul țării vor fi informate, periodic, despre investitorii interesați să înființeze 

afaceri și să stabilească parteneriate cu agenții economici din regiune.   

e. În cadrul proiectului, ADR Nord a inițiat crearea unei platforme web în scopul promovării 

investițiilor în RDN și asigurării unei surse de informare sigure și eficiente despre proiectele 

investiționale pentru investitori. Prin urmare, în I semestru, s-a lucrat asupra creării platformei web 

privind promovarea investițiilor în RDN. 

2) La fel, cu suportul partenerilor Cehiei, în cadrul proiectului” Elaborarea strategiei și planului 

de acțiuni în domeniul specializării regionale în Regiunea Nord, Moldova” a fost elaborat un studiu 

privind specializarea regională, în care au fost identificate sectoarele prioritare ale economiei 
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regionale, a căror dezvoltare ar putea crea avantaje competitive regiunii și crea premise pentru o bună 

dezvoltare a structurilor asociative în regiune.  

3) În scopul asigurării creșterii economice în regiune și creării locurilor noi de lucru, specialiștii 

ADR Nord au facilitat autoritățile publice locale (Bălți, Edineț, Dondușeni, Drochia, s.Criva) în 

elaborarea planurilor de dezvoltare economică locală în care vor fi identificate măsuri practice care 

urmează a fi întreprinse în localitățile respective și, de asemenea propuse proiecte care susțin creșterea 

și dezvoltarea economică, ocuparea forței de muncă în localitățile respective.  Această activitate a fost 

organizată în cadrul Inițiativei ”Primarii pentru Creștere Economică” care este axată pe dezvoltarea 

economică locală durabilă.  

 2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională pentru dezvoltarea mediului de afaceri 

 Implementarea proiectelor regionale în domeniul economic din sursele FNDR 

În sem.I al anului 2018, ADR Nord implementează proiecte de dezvoltare regională, ce se referă 

la Obiectivul 2 Creşterea sustenabilă a economiei în RDN, finanțate din mijloacele FNDR, iniţiate în 

perioada 2017-2018, aprobate prin Decizia CNCDR nr. 6/18 din 17.05.2018, în total 3 proiecte 

indicate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

proiectului 

Cod 

proiect 

Costul 

total al 

proiectul

ui 

(Lei) 

Aprobat FNDR Total 

contract

at 

Cheltuieli efectuate 

FNDR 

Total 

(Lei) 

Anul de 

gestiune 

(2018) 

Total 

(Lei) 

Total 

(2017 – 

2018) 

Anul de 

gestiune 

(Lei) 

 

1. Crearea unui 

Centru 

Creativ – 

Inovativ  

bine 

amenajat, cu 

spaţii 

predestinate 

instruirii în 

afaceri non-

agricole şi 

consiliere 

profesională 

a tinerilor. 

 27 271 

680.00 

 

27 271 

680.00 

 

- 27 271 

680.00 

 

27 271 

680.00 

 

- 

2. Dezvoltarea 

infrastructuri

i de afaceri 

prin 

amenajarea 

pieței 

1709 20 020 

000.00 

 

20 000 

000 

4 000 

000 

16 974 

322.17 

 

2 608 

967,66 

1 911 893,66 
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regionale 

angro și a 

spațiilor 

destinate 

activităților 

non-agricole 

în raionul 

Râșcani 

3. Facilitarea 

dezvoltării 

infrastructuri

i de afaceri 

în RDN prin 

consolidarea 

infrastructuri

i Parcului 

Industrial 

RAUT 

1730 

 

43 945 

350.00 

 

20 000 

000.00 

 

1 000 

000 

- - - 

Total proiecte la Obiectivul 2 

finanțate din sursele  FNDR 

91 237 

030 

67 271 

680 

5 000 

000 

44 246 

002.17 

29 880 

647.66 

1 911 893,66 

 

2.2.3 Promovarea potenţialului economic şi investiţional regional 

În vederea promovării potențialului economic regional, ADR Nord a cooperat cu partenerii 

regionali, naționali și internaționali pentru a identifica domeniile tangențiale de activitate al 

întreprinderilor din RDN ce ar provoca interes pentru investitori. În acest sens, au fost organizate un 

șir de evenimente de anvergură regională şi naţională: Ziua Europei în RDN, Conferința regională 

”Oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)”, Conferința de 

lansare a Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri pentru APL ȘI IMM din Regiunea de 

Dezvoltare Nord, etc.  

Ziua Europei la Bălți a fost marcată pe data de 11 

mai a.c., pe Aleea Clasicil or a municipiului Bălți printr-

un intermezzo literar-artistic cu genericul „Prin artă - în 

Europa” și printr-un program artistic cu genericul 

„Școala - a doua casă”. Totodată, a fost inaugurat un 

târg de obiceiuri și tradiții europene, iar colective de 

studenți și elevi de la Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți și Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul 

Flămânzeni, raionul Sângerei au susținut un concert. La eveniment au participat șeful adjunct al 
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Secției operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Marco Gemmer, 

ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Excelența Sa Bartłomiej Zdaniuk, consulul general al 

României la Bălți, Excelența Sa Mihail Baciu, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

(USARB), reprezentanți ai Primăriei municipiului Bălți și ai organizațiilor neguvernamentale „Pro 

Cooperare Regională” și „Pro-Europa” Bălți etc. 

Pe data de 24 mai curent a avut loc Conferința de 

lansare a Centrului de Informare și Consiliere în 

Afaceri în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru 

dezvoltare a afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord 

a Republicii Moldova", finanțat de Agenția Cehă pentru 

Dezvoltare. Scopul Centrului de Informare și Consiliere 

în Afaceri este de a forma o platformă pentru 

promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord, ceea ce va 

încuraja crearea locurilor de muncă, pe termen lung. Echipa Centrului va oferi consultanță privind 

oportunitățile de finanțare și dezvoltarea mediului de afaceri și va monitoriza dinamica investițiilor în 

nordul țării. Primăriile și ÎMM-urile din nordul țării vor fi informate, periodic, despre investitorii 

interesați să înființeze afaceri și să stabilească parteneriate cu agenții economici din regiune.  

Conferința regională ”Oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru R egiunea Dunării 

(SUERD)” a avut loc miercuri, 30 mai, în incinta 

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Experții 

internaționali au prezentat cadrul conferinței informații 

privitor la experiența SUERD și specificul proiectelor 

dezvoltate în cadrul strategiei, oportunitățile și provocările 

în procesul promovării SUERD în Republica Moldova, 

prevederile SUERD și ale Strategiei Energetice 2020 a UE 

pentru sectorul energetic, etc. 

Totodată, Agenția de Dezvoltare Regională Nord a organizat evenimente de susținere a mediului 

de afaceri din regiune. În acest sens, au fost oferite granturi și mentorat pentru micii antreprenori din 

nordul țării, în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de 

Dezvoltare Nord a Republicii Moldova", finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Antreprenorii au 

fost selectați în urma unei competiții și premiați la Incubatorul de Afaceri din Soroca, pe 26 februarie, 

și la Incubatorul de Afaceri din Sângerei, pe 27 februarie. Învingătorii competiției, premiați cu 

diplome de gradul întâi, s-au ales cu câte un grant în valoare de până la cinci mii de euro. 

Antreprenorii premiați cu diplome de gradul doi și trei vor beneficia, pe parcursul anului 2018, de 

mentorat din partea experților din Republica Cehă, care îi vor ghida în elaborarea strategiilor de 

dezvoltare a businessului propriu. Cei șase antreprenori învingători, împreună cu alți douăzeci de mici 
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antreprenori, rezidenți ai incubatoarelor de afaceri din Soroca și Sângerei, au finalizat  programul de 

instruire Lean Canvas, care a durat zece săptămâni. În cadrul acestei instruiri, participanții au învățat 

cum să determine propunerea de valoare unică pentru businessul lor, cum să aleagă segmentele de 

piață și canalele de distribuție, precum și care sunt principiile elementare de marketing. 

Totodată, în vederea implementării cu succes a SDR Nord obiectivul nr 2 și a PRS-ului în 

domeniul infrastructura de sprijin a afacerilor, ADR Nord a venit cu inițiativa de a crea o Platformă 

regională de comunicare pentru sprijinirea IMM-urilor si atragerea investițiilor în localitățile din 

RDN. Platforma este formată de un GL care se va întruni regulat și va aduce la cunoștință cu privire la 

noutățile în domeniu și va lua anumite decizi în dezvoltarea acestui sector. În cadrul platformei de 

comunicare participa șefii secțiilor Economie ale CR din RDN, Primăriilor municipiilor din RDN, 

CCI din RDN, ZELB, IA, PI. Această inițiativă este implementată în cadrul proiectului “Un nou 

impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Nord a Moldovei”, finanţat de către Agenţia Cehă 

pentru Dezvoltare și implementat în parteneriat cu ONG-ul People in Need. 

În cadrul aceluiași proiect, ADR Nord a inițiat crearea unei platforme web în scopul promovării 

investițiilor în RDN și asigurării unei surse de informare sigure și eficiente despre proiectele 

investiționale pentru investitori.  

Un alt proiect care se axează pe promovarea filierei economice a RDN este ”Elaborarea 

strategiei și planului de acțiuni în domeniul specializării regionale în Regiunea Nord, Moldova” 

finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Acest proiect se referă la specializarea regională și 

branding și vizează sprijinirea implementării strategiei de dezvoltare regională. În cadrul proiectului 

dat, s-a elaborat studiul privind specializarea regională a Regiunii de Dezvoltare Nord și s-a conturat 

scenariul de branding pentru Regiunea de Nord. 

Scopul principal al organizării evenimentelor descrise mai sus, este promovarea potențialului 

economic şi investiţional regional. În această ordine de idei, în cadrul evenimentelor planificate de 

ADR Nord se vor organiza și în continuare vizite la întreprinderi și la agenții economici din regiune 

precum și se va asigura participarea acestora la acțiuni ce provoacă interes pentru oamenii de afaceri. 

ADR Nord a difuzat informaţii de interes public privind activitățile sale prin intermediul a 7 

canale de comunicare. Pe site-ul oficial al ADR Nord (www.adrnord.md) și pe platforma specializată 

www.comunicate.md au fost publicate 86 comunicate de presă, rapoartele de activitate semestriale / 

anuale, decizii și procese-verbale din cadrul celor două ședințe ordinare ale CRD Nord, precum 32 de 

anunțuri / invitații și alte informații de interes public. 

În primele șase luni ale anului, pe site-ul ADR Nord, principalul instrument de comunicare, au 

fost înregistrate circa 120.000 de accesări unice și 476.673 de accesări repetate. 

Relațiile cu mass-media au fost menținute prin intermediul comunicatelor de presă, rapoartelor, 

site-urilor oficiale gestionate de ADR Nord etc. ADR Nord a monitorizat periodic mass-media 



18 

 

regională și națională ce relatează despre activitățile din domeniul dezvoltării regionale. În acest sens, 

au fost identificate și partajate în rețelele de socializare circa 175 de materiale media. 

 

MĂSURA 2.3 Susţinerea domeniului de cercetare, inovare şi transfer tehnologic    

2.3.1 Iniţierea analizei situaţiei în domeniul cercetare, inovare şi transfer tehnologic din RDN  

Întru realizarea obiectivului naţional dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare, în 

prima jumătate al anului curent s-a finalizat analiza domeniul inovațiilor și transferului tehnologic în 

RDN, care va sta la baza unei politici regionale privind specializarea inteligentă a RDN. Prin acest 

studiu s-a efectuat o diagnosticare a potențialului de specializare inteligentă a economiei, au fost 

identificate posibilitățile de creare de produse și servicii inteligente noi, cu impact asupra creării 

locurilor de muncă, creștere economică şi implicit competitivitate. Activitatea de cercetare a 

domeniului s-a realizat cu suportul partenerilor ADR Nord: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi 

şi ADR Vest, România.   

2.3.2 Implementarea proiectelor regionale pentru dezvoltarea domeniului de cercetare, inovare şi 

transfer tehnologic în RDN 

          În anul 2018, ADR Nord, conform Deciziei CNCDR din 17.05.2018, implementează un proiect 

în domeniul dezvoltării domeniului de cercetare, inovare și transfer tehnologic, după cum urmează în 

tabelul de mai jos: 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

proiectului 

Cod 

proiect 

Costul 

total al 

proiectul

ui 

(Lei) 

Aprobat FNDR Total 

contract

at 

Cheltuieli efectuate 

FNDR 

Total 

(Lei) 

Anul de 

gestiune 

(2018) 

Total 

(Lei) 

Total 

(2017 – 

2018) 

Anul de 

gestiune 

(Lei) 

 

1. 

 

Crearea în 

mun. Bălți a 

Centrului de 

inovare și 

transfer 

tehnologic 

(CITT) din 

Regiunea de 

Dezvoltare 

Nord (RDN) 

1710 11 770 

990.00 

 

11 770 

990.00 

 

1 000 

000 

- - - 

Total proiecte la Obiectivul 2 

finanțate din sursele  FNDR 

11 770 

990.00 

11 770 

990.00 

1 000 

000 

- - - 
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2.3.3 Facilitarea parteneriatelor între mediul academic, antreprenorial şi APL pentru  crearea 

infrastructurii de cercetare şi inovare 

În scopul  facilitării creării parteneriatelor şi reţelei de cercetare în parteneriat cu Universitatea 

de Stat „A. Russo” din Bălţi, PiN s-a cooperat în implementarea proiectului ”Un nou impuls pentru 

dezvoltarea afacerilor în RDN” și anume la compartimentul ce ține de crearea Incubatorului de inovare 

în cadrul USARB, oferirea de consultanță pentru firmele incubate, cât și suportul financiar sub formă 

de granturi pentru start-up-urile inovative. 

 

MĂSURA 2.4 Dezvoltarea potențialului şi infrastructurii turistice 

2.4.1 Implementarea Programului sectorial  regional  în domeniul sporirii atractivității turismului 

În scopul implementării PRS în domeniul sporirii atractivității turistice în prima jumătate al anului 

curent au fost realizate următoarele activități: 

 S-a lucrat la elaborarea studiului aprofundat  în domeniul turismului rural, în baza datelor 

primare colectate din RDN. 

 Pe data de 28.03.2018 s-a organizat ședința GLRS, responsabil de implementarea PRS pe 

domeniul sporirii atractivității turistice în RDN, care a avut ca obiectiv monitorizarea 

procesului de implementare a Planului de acțiuni al PRS și identificarea de noi oportunități de 

dezvoltare a turismului rural și agroturismului. 

 S-au desfășurat acțiuni de promovare a  potențialului turistic RDN. În acest sens s-a participat 

pe data de 27.05.2018 la festivalului Turistic Naţional cu genericul "Duminica mare", care a 

avut loc în satul Domulgeni, Floreşti, precum și la festivalul ”Hangul de la Sofia”, desfășurat 

pe data de 03.06.2018 în satul Sofia, Drochia. În cadrul acestor evenimente s-au diseminat 

materialele informaționale de promovare a RDN: Calendarul Festivalurilor din RDN 2018, 

Bine ați venit în RDN etc. 

2.4.2 Promovarea potențialului turistic regional   

În sem. I al anului curent potențialul turistic regional a fost promovat pe paginile web a Agenției 

http://adrnord.md/ și rețelele de socializare.  

Totodată s-au distribuit în rețele de socializare spoturi publicitare și filme despre obiectivele și 

atracțiile turistice din regiune. 

În cadrul proiectului „Împuternicirea femeilor și tinerilor prin creșterea abilităților și 

competențelor lor în domeniul designului evenimentelor rurale și serviciilor de ospitalitate” au fost 

organizate 2 seminare de către un grup de experți estonieni care au împărtășit bunele practici ale 

Estoniei la Soroca, pe data de 20 martie, și la Bălți, pe data de 21 martie. În cele două zile, la 

eveniment au participat circa 100 de persoane. În cadrul seminarelor, au fost oferite date statistice 
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despre evoluția turismului în Estonia, informații despre programul de dezvoltare a turismului 

implementat de ADR Nord în parteneriat cu Universitatea Tartu, Pärnu College, din Estonia, cum se 

face managementul unei destinații, etc. Totodată, ADR Nord în parteneriat cu experții din Estonia 

elaborează un ghid pentru persoanele interesate ce activează în domeniul agroturismului și organizarea 

evenimentelor și festivalurilor rurale, care va fi accesibil atât în varianta electronică, cât și varianta 

printată.  

 

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

RDN 

2.5.1 Consolidarea  capacităților competitive ale capitalului uman regional 

În scopul consolidării capacităților competitive ale capitalului uman regional specialiștii ADR 

Nord au participat pe data de 02.05.2018 la modulul II de instruire de dezvoltare instituțională și 

consolidare organizațională în cadrul unui atelier de lucru cu genericul ”Oportunități de atragere a 

investițiilor pentru dezvoltarea instituțională”. Activitățile din cadrul trainingului au cuprins mai multe 

aspecte ce vizează modelul integrat al organizației, motivarea personalului, cultura organizației, 

sistemele interne ale organizației și altele. 
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OBIECTIV 3. GUVERNANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

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

regională 

3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regională 

În scopul realizării obiectivelor SNDR, ADR Nord a înaintat către MDRC propuneri de 

modificare şi completare a actelor normative în vederea îmbunătăţirii şi eficientizării activităţii 

instituţiilor de dezvoltare regională şi implementării politicii de DR.  

3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor și indicatorilor regionali  

În perioada de referinţă ADR Nord a elaborat fișele indicatorilor de monitorizare a SDR Nord 

2016-2020 ca parte componentă a Strategiei, care au fost aprobate la Ședința CRD Nord. De asemenea 

a fost creat un sistem de monitorizare a politicii DR și aprobate la ședința CRD Nord. 

Totodată s-a lucrat la actualizarea bazei de date regională, care va permite elaborarea studiilor 

regionale și hărţilor tematice, precum și la actualizarea Profilului socio-economic al RDN.  

MĂSURA 3.2  Dezvoltarea capacităţilor APL în planificare, managementul proiectelor şi 

atragerea investiţiilor 

3.2.1 Suport actorilor regionali în elaborarea proiectelor şi  atragerea surselor financiare pentru 

proiectele regionale din fondurile internaţionale  

ADR Nord, împreună cu partenerii de dezvoltare au facilitat desfășurarea diferitor training-uri 

pentru APL în vederea dezvoltării capacităților în diferite domenii de intervenție ale dezvoltării 

regionale. 

Din anul 2014, ADR Nord informează actorii regionali prin intermediul unui calendar al 

Apelurilor și concursurilor de propuneri de proiecte din fonduri naționale și internaționale, unde 

Agenția și APL-urile sunt eligibile, pentru a putea planifica din timp elaborarea eventuală a proiectelor 

de dezvoltare. Astfel pe parcursul primului semestru al anului 2018 acest calendar a fost actualizat și 

plasat pe pagina web a Agenției. Conceptele de proiecte noi elaborate, precum şi cele din POR Nord 

2017-2020 care nu au acoperire financiară sunt promovate şi pe site-ul www.adrnord.md, la rubrica 

târg de proiecte on-line, atât în limba română cât și în limba engleză, astfel informând donatorii despre 

proiectele aflate în lista de așteptare pentru finanțare. 

De asemenea, specialiştii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate 

la concursurile de proiecte anunţate de către instituţiile donatoare (Guvernul României, Cehiei, 

Poloniei, SUA etc.).   

În cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare 

Nord a Republicii Moldova", angajații Agenției de Dezvoltare Nord și reprezentanți ai Autorităților 
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Locale au beneficiat de dezvoltarea capacităților pentru asistență suplimentară pentru IMM-urile din 

regiune. 

Ca suport pentru actorii regionali în elaborarea proiectelor și atragerea surselor financiare 

specialiștii ADR Nord au elaborat module de instruire cu privire la ”Politica dezvoltării regionale și 

planificarea integrată” și ”Managementul proiectelor – instrument de implementare a politicii de 

dezvoltare regională. Cooperare și atragere de investiții în dezvoltarea regională”. Astfel, în perioada 

20-24 aprile în trei microregiuni: Bălți, Edineț, Soroca a fost organizat primul modul de instruire 

privind ”Politica dezvoltării regionale și planificarea 

integrată”, iar în perioada 15-17 mai s-a desfășurat cel de-al 

doilea modul de instruire cu genericul ”Managementul 

proiectelor –  instrument de implementare a politicii de 

dezvoltare regională. Cooperare și atragere de investiții în 

dezvoltarea regională” unde au fost instruiți  APL I și II din 

RDN. 

Vezi: Anexa 2 Programul de instruire în domeniul dezvoltării 

regionale pentru semestrul I anul 2018 

3.2.2 Transfer de bune practici pentru actorii regionali 

(CRD, ADR, APL, ONG, antreprenori )  

În perioada 26-27 aprilie 2018 specialistul ADR Nord în 

comun cu  reprezentanții Clusterului Energie şi Biomasă a 

efectuat o vizită de studiu în România pentru un schimb de experienţă cu colegii din Clusterul „Green 

Energy” din Braşov. Echipa din R. Moldova a participat la numeroase discuţii tematice cu experţii 

români în sectorul energiei din biomasă, inclusiv și la subiecte de cooperare şi participare în proiecte 

comune internaţionale. Agenda a inclus şi vizite la proiecte de valorificare a energiei din biomasă, cum 

ar fi: plantaţii energetice; sere de flori, brutării  încălzite cu energie verde, clădiri de locuit şi spaţii 

industriale  racordate la sisteme de încălzire pe biomasă. 

 

MĂSURA 3.3 Facilitarea dialogului între actorii regionali, interregionali şi internaţionali 

3.3.1 Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naţionali şi 

internaţionali 

Regionali  

 În vederea organizării evenimentelor de anvergură  ADR Nord a colaborat cu administrațiile 

publice locale din RDN precum și cu partenerii regionali cum ar fi: USB „A. Russo”, ZEL Bălți, 

CCI din RDN, Consulatul României la Bălți, ONG, etc. 
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Naționali 

 Reieșind din faptul că ADR Nord are experiență pozitivă de colaborare cu partenerii: AITT, IEG, 

ODIMM, AEE, Băncile comerciale și alții, în anul 2018 partenerii naționali au fost invitați să 

participe la evenimentele importante organizate de ADR Nord.  

 La fel colaboratorii ADR Nord au participat la evenimentele ce provoacă interes pentru regiune, 

organizate de către partenerii naționali. 

Internaționali 

 În anul 2014 a fost inițiată colaborarea cu Regiunea Wielkopolska din Polonia. Cooperarea dintre 

regiuni a început prin implementarea unui proiect comun întitulat ” Managementul proiectului - 

instrument al dezvoltării locale şi regionale. Experienţa Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea 

de Dezvoltare Nord, Moldova”. Momentan, se cooperează cu Oficiul Mareșalului Regiunii 

Wielkopolska în vederea participării delegației din RDN la târgul Smaki Regionow, Poznan. 

 Cooperarea cu partenerii din Letonia a fost orientată spre realizarea activităților comune cu 

partenerii naționali, regionali și internaționali, în baza acordurilor de colaborare încheiate dintre 

APL, antreprenori, instituții de învățământ, ONG şi a planurilor comune pentru a. 2018. 

  ADR Nord colaborează cu partenerii cehi în vederea implementării proiectelor de dezvoltare. 

3.3.2 Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriatelor între ADR Nord şi alte instituţii regionale, 

naţionale şi internaţionale 

În primul semestru al a. 2018 s-a inițiat colaborarea cu Asociația alianța Organizațiilor pentru 

Persoane cu Dezabilități din Republica Moldova în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu 

dezabilități. 

Totodată,  a  fost semnat acordul de colaborare cu Platforma Regională pentru Dezvoltarea 

Agricolă (PRDAR). Platforma are ca scop principal îmbunătățirea calității politicilor de dezvoltare 

agro-rurală și implementarea acestora. Obiectivele platformei se vor axa pe mai multe segmente si 

anume: creșterea participării societății civile la implementarea şi monitorizarea Strategiei Naţionale de 

Dezvoltare Agricolă şi Rurală; asigurarea comunicării între părţile interesate; consolidarea 

competenţelor membrilor platformei pentru influenţarea şi monitorizarea politicilor publice; 

promovarea politicilor echitabile pentru o agricultură competitivă şi inovatoare; promovarea abordării 

Programului LEADER în dezvoltarea comunităţilor rurale. 

 

 

 

 

 



24 

 

CONCLUZII 

Semestrul I al anului 2018 a fost o perioadă productivă pentru activitatea ADR Nord. Activităţile 

desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reieşit din prevederile Planului 

anual de implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul 2018 și cadrului normativ al dezvoltării 

regionale. 

În perioada de referință ADR Nord a avut în proces de implementare 11 proiecte finanţate din 

mijloacele FNDR. Din suma totală aprobată spre finanțare, în perioada de referință au fost valorificate 

32%. De asemenea, în semestrul I 2018 ADR Nord a continuat implementarea a 6 proiecte finanțate 

din sursele UE prin intermediul GIZ. 

ADR Nord a desfăşurat multiple activităţi importante în contextul dezvoltării regionale. Astfel, 

au fost aprobat  Planul Operațional Regional (POR) Nord 2017-2020 actualizat care conține 50 de 

proiecte regionale. Au fost realizate mai multe activități în vederea implementării planului de acțiuni a 

PRS în domeniul dezvoltării atractivității turismului în RDN și în domeniul  dezvoltării infrastructurii 

de sprijin a afacerilor. Activitățile au fost realizate în comun cu partenerii din Cehia în cadrul 

proiectelor „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova" și ”Elaborarea strategiei și planului de acțiuni în domeniul specializării regionale în 

Regiunea Nord, Moldova” 

Pe parcursul perioadei de raportare a fost asigurat secretariatul şi buna organizare a unei şedinţe 

CRD Nord, în cadrul cărora s-au luat 7 decizii. Au avut loc două ședințe CRS pe domeniul AAC și o 

ședință CRS pe domeniu MDS. De asemenea s-au organizat două ședințe de consultare a APL pe 

domeniul MDS (Florești, Fălești). 

În vederea promovării potențialului economic regional, ADR Nord a cooperat cu partenerii 

regionali, naționali și internaționali pentru a identifica domeniile tangențiale de activitate al 

întreprinderilor din RDN ce ar provoca interes pentru investitori. În acest sens, au fost organizate un 

șir de evenimente de anvergură regională şi naţională: Ziua Europei în RDN, Conferința 

regională”Oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)” conferința 

de lansare a Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri pentru APL ȘI IMM din Regiunea de 

Dezvoltare Nord, etc.  

Totodată, în scopul facilitării atragerii investițiilor, specialiştii ADR Nord au  elaborat  concepte 

de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunţate de către instituțiile donatoare 

(Guvernul României, Cehiei, Poloniei, SUA etc.).   

În vederea promovării potențialului regional, au fost consolidate relațiile cu partenerii regionali, 

naționali și internaționali deja existenți. A continuat colaborarea cu ADR Vest din Romania precum și 

cu autoritățile Regiunii Wielkopolska și cu partenerii din Letonia. 
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În contextul dezvoltării și consolidării capacităților în primul semestrul 2018 au fost instruiți 23 

specialiști ai Agenției, în cadrul a 22 ședințe de instruire, a avut loc 1 vizită de studiu a specialiștilor 

ADR Nord în România, s-a participat la diverse evenimente regionale, naționale și internaționale. 

Totodată Regiunea a fost vizitată de o serie de actori internaționali din Cehia, Estonia, Polonia, 

Ucraina. 

 

 

 

Director ADR Nord                                Vitalii POVONSCHII 
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