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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



În vederea atingerii Obiectivelor conform SDR Nord în perioada anului 

2019 ADR Nord a avut în gestiune 10 proiecte finanțate din sursele 

FNDR și 6 proiecte din sursele UE.

Din sursele Guvernelor din Cehia, Polonia, Estonia, Lituania și alți 

parteneri de dezvoltare, ADR Nord a implementat mai multe proiecte 

aducând plus valoare la dezvoltarea regiunii.  



Surse de finanțare:

FNDR

UE 

25 554 925 MDL

18 475 854 MDL

Alte surse 

financiare Peste 5 mln MDL



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 – 2019

Valoarea totală a proiectului din sursele FNDR: 35 165 090,70 MDL

Valorificat 2017 - 2019: 34 450 791, 31 MDL (a rămas de valorificat estimativ

0,7 mln lei)

Statutul proiectului: Pe final de implementare.

Rezultate planificate:

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





Proiect: Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca (s.

Băhrinești, r-ul Florești)

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 - 2019

Valoarea totală a proiectului: 68,92 mil lei

Finanțare:

FNDR – 29,9 mil lei, ApaSan – 32,7 mil lei, Contribuția locuitorilor – 4,4 mil lei,

S.A. Servicii Comunale Florești – 1,4 mil lei

Valorificat din FNDR pe prioada an. 2017 – 2019: estimativ 27,4 mil lei (92%).

Statutul proiectului: Pentru subproiectul Băhrinești a fost organizată recepția la

terminarea lucrărilor. Subproiectul Cuhureștii de Jos și Cuhureștii de Sus se află la

etapa de finalizare.

Rezultate planificate: Rețele distribuție – 106,5 km; aducțiune – 13,9 km,

rezervoare și turnuri de apă – 5, stații de captare/pompare – 4.





Proiect: Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca

rîului Prut, r-l Glodeni. Etapa I - com. Cuhnesti și com. Balatina, (r-ul Glodeni)

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

Valoarea totală a proiectului: 40 mln. lei

Alocat 2019: 20 mln. lei

Valorificat 2019: - 0 lei

Statutul proiectului: Au fost organizare două proceduri de achiziții publice,

fiind desemnați învingătorii, însă din motivul nesemnării Contractului de

antrepriză de către Beneficiar, licitațiile au fost anulate.

Rezultate planificate:

 9,3 km de apeduct magistral construit;

 1 stație de tratare a apei construită.



Proiect: Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stația de tratare (r-ul Sîngerei)

Obiectivul general al proiectului: Populaţia din raionul Sîngerei cu acces la

surse de apă potabilă sigură şi de calitate, oportunitate creată pentru

aprovizionarea cu apă a cetățenilor din raionul Teleneşti.

Sursa de finanțare: FNDR

Perioada implementării:  2017 – 2019

Valoarea totală a proiectului: 34 327 548, 67 MDL

Valorificat 2017 - 2019: 34 067 330 MDL

Statutul proiectului: Lucrările sunt finalizate. Este în proces de pregătire

procedura de Recepție la terminarea lucrărilor.

Rezultate planificate: 

 12,2 km apeduct magistral Bălţi – Sângerei, etapa III 

 4,9 km branşamentului spre satul Bilicenii Vechi 

 1 staţie de dezinfectare a apei

 Construcția a 3 turnuri de apă.





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 – 2019

Valoarea totală a proiectului: 18 224 082, 28 MDL

Valorificat 2017 - 2019: 18 129, 15 mii lei

Statutul proiectului: Toate lucrările prevăzute în localitățile Parcani și Voloave

sînt finalizate. Urmează Recepția la terminarea lucrărilor.

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: 10 927 504, 61 MDL

Valorificat 2019: 2 856 546, 85 MDL

Statutul proiectului: În implementare.

Rezultate planificate:

 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„Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Fălești au acces la

servicii de apă îmbunătățite.

Sursa de finanțare: UE 

Perioada implementării proiectului (Etapa de proiectare): 2018 – 2019

Costul total al serviciilor de proiectare:

1 073 560 MDL (din sursele UE)

Rezultate obținute: 

 1 proiect tehnic realizat



Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Edineț„Îmbunătățirea
servicilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”

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

de apă îmbunătățite.

Sursa de finanțare: UE 

Perioada implementării proiectului (Etapa de proiectare): 2018 – 2019

Costul total al serviciilor de proiectare: 3 867 780 MDL

Contribuția UE: 3 687 780 MDL

Contribuția beneficiarului: 180 000 MDL

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat



Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. 
Drochia„Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii orașului Drochia au acces la

servicii de apă îmbunătățite.

Sursa de finanțare: UE 

Perioada implementării proiectului (Etapa de proiectare): 2018 – 2019

Costul total al serviciilor de proiectare:

2 874 322 MDL (din sursele UE)

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat



Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în localitățile 

Pascauți, Damașcani și Proscureni și serviciilor de canalizare în 
localitățile Galașeni, Malaești și Hiliuți, raionul Rîșcani.„Îmbunătățirea 
servicilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”

Obiectivul general al proiectului: Locuitorii satelor Păscăuți, Damașcani,

Proscureni au acces la servicii de alimentare cu apă și locuitorii satelor

Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți au acces la servicii de sanitație îmbunătățite.

Costul total al serviciilor de proiectare: 9 750 000 MDL

Contribuția UE: 9 250 000 MDL

Contribuția beneficiarului: 500 000 MDL

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat



Proiect: Creșterea indicilor de eficiență energetică a instituției medico-

sanitare publice ”Centrul de Sănătate Edineț” 

Obiectivul general al proiectului: Crearea condițiilor optime pentru

prestarea serviciilor medicale de calitate în cadrul instituției medico-

sanitare publice “Centrul de Sănătate Edineț”, aplicând tehnologiile

energo-eficiente.

Perioada implementării: 2017 – 2019

Valoarea totală a proiectului: 10 006 186, 44 MDL

Contribuția beneficiarului CR Edineț: 1 246 350 MDL

Statutul proiectului: Finalizat

Rezultate realizate: 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență

energetică.





Proiect: Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie 
Cantemir” din municipiul Bălți.„Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă 
în orașul Fălești”

Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Liceului Teoretic

„Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți este îmbunătățită.

Sursa de finanțare: UE 

Costul total al serviciilor de proiectare:

417 288 MDL

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat



Proiect: Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din 
s. Flămînzeni, r-l Sîngerei.„Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în 
orașul Fălești”

Obiectivul general al proiectului: Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie 

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

Costul total al serviciilor de proiectare: 547 184 MDL

Contribuția UE: 532 783 MDL

Contribuția beneficiarului CR Sîngerei:

14 401 MDL

Rezultate obținute: 1 proiect tehnic realizat



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



În baza proiectului ”Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în 

implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și durabilă”

finanțat în cadrul programului polonez de asistență străină al Ministerului Afacerilor 

Externe al Republicii Polone: 

ADR Nord a beneficiat de un Grant în valoare de 39 mii lei acordând asistență:

 4 orașe din RDN au implementat proiecte de Revitalizare Urbană (Soroca,

Edineț, Ocnița, Bălți)

 1 concurs de selectare a 2 orașe care au beneficiat de suport în elaborarea

Programului de Revitalizare Urbană.

 ADR Nord a oferit suport metodologic și informațional orașelor Sîngerei și

Drochia în dezvoltarea 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.

Sursa de finanțare: FNDR

Perioada Implementării: 2017 – 2019

Valoarea totală a proiectului: peste 50 mln MDL

Din FNDR s-a alocat: 16,94 MDL

Valorificat în anii 2017 – 2019: 14 784 445 MDL

Statutul proiectului: Pe final de implementare din sursele FNDR

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.





Proiect: Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în regiunea de

dezvoltare nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii parcului industrial

”RĂUT (mun. Bălți)

Obiectivul general al proiectului: Sporirea atractivității investiționale a RDN

prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun.

Bălţi.

Valoarea totală a proiectului: peste 50 mln MDL

Din FNDR se solicită: 20 mil MDL

Valorificat în 2018: - 0 lei

Statutul proiectului: Decizia, privind finanțarea proiectului va fi adoptată la

ședința CNCDR din cauza neasigurării cofinanțării din partea Beneficiarului.

Rezultate planificate:

- 1 Sistem Energetic al PI „Răut” modernizat.



Proiectul ”Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor din RDN”
 40 de granturi oferite de Agenția Cehă pentru Dezvoltare pentru IMM-uri în

valoare de peste 140 000 EURO.

 5 Asociații de producători create

 1 Centru de Informare și Consiliere în Afaceri creat la ADR Nord

 1 Ghid investițional elaborat și promovat

 1 site pentru promovarea investițiilor în regiune creat

www.investnorth.md

 10 instruiri pentru antreprenori și APL în domeniul vizat.

http://www.investnorth.md/


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

 S-a inițiat procesul de identificare al lanțului valoric al fructelor în RDN



Ziua Europei

 16 mai 2019

 reprezentație muzicală cu genericul „Prin artă - în Europa”

 program literar-artistic cu genericul „Europa, casa mea”

 expoziție cu imagini de la proiectele cu finanțare europeană implementate în 

Regiunea de Dezvoltare Nord

 târg de obiceiuri și tradiții europene 



Forumul de afaceri „Oportunități investiționale în Regiunea de Dezvoltare”

În cadrul Zilelor RDN ediția a V, destinat potențialilor investitori, antreprenorilor
de succes și start-up-urilor. Forumul respectiv a reprezentat o platformă de
reuniune a noilor tendințe ale pieții și strategiilor eficiente de business, și a avut
drept scop atragerea investițiilor și crearea parteneriatelor de afaceri.



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 – 11,77 mil lei

USAID Proiectului de Competitivitate Moldova – 9 mil lei.

Statutul proiectului: În implementare. La moment are loc procedura de

achiziții publice pentru contractarea operatorului economic.

Rezultate planificate:

 1 Centru de inovare și transfer tehnologic creat.





Conferința Națională cu participare internațională ”Știința în Nordul
Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”

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.



MĂSURA 2.4. Dezvoltarea potențialului şi infrastructurii turistice 



Au fost realizate activități în sectorul dat în cadrul a 2 proiecte soft care s-au soldat cu

următoarele rezultate:

 Circa100 de persoane au fost 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” cu partenerii din Cehia

Sporirea atractivității turistice:



 În rezultatul implementării granturilor oferite în cadrul proiectului ”Un nou impuls 

pentru dezvoltarea afacerilor din RDN” au fost obținute următoarele rezultate:

 1 agropensiune turistică amenajată și dotată cu posibilitatea de cazare a 8 persoane 

(r. Drochia)

 1 bază turistică renovată (sat. Cosăuți, r-ul Soroca)

 1 popas turistic amenajat și dotat cu echipament de agrement pentru copii (r-ul

Sîngerei)

Sporirea atractivității turistice:



MĂSURA 2.5. Dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor competitive a forţei

de muncă din RDN

 9 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.

 Această activitate a avut drept scop de a facilita încadrarea tinerilor în câmpul

muncii și de a diminua procesele migraționiste din regiune/țară.



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 3.2. 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

23 14 - 49

Ateliere de lucru, 

mese rotunde
28 20 24 12

Vizite de studiu 7 7 - 4

Conferințe, 

forumuri
2 20 4 22



Module de instruiri pentru APL

Ca suport pentru actorii regionali în domeniul Dezvoltării Regionale  în anul 2019 

specialiștii ADR Nord au organizat trei module de instruire privind:

• Politica dezvoltării regionale

• Planificarea integrată și 

• Atragerea surselor financiare

pentru autoritățile publice locale din regiune, desfășurate în trei microregiuni: 

Bălți, Edineț, Soroca.     



Cooperarea cu Partenerii de Dezvoltare

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

internaționali:

 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.



MULŢUMIM!


