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DEZVOLTARE REGIONALĂ 



1.Mesajul Dlui Ion BODRUG, director ADR Nord cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă 

Stimaţi colegi, la această trecere dintre ani, simbol al speranţei şi al 

schimbării, vă doresc tuturor ca bucuria Crăciunului şi Revelionului să vă aducă 

în suflet pacea şi lumina divină care ne fac mai puternici şi mai buni. Sunt sigur că 

anul care vine va fi mai bun pentru Dezvoltare Regională și pentru noi toți. 

 Anul 2010 a fost marcat de un şir de evenimente şi rezultate pentru regiunea Nord. 

 În acest an am reuşit să instituim Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, să finalizăm 

principalul document de planificare a dezvoltării regionale, 

care reflectă politica naţională şi anume Strategia de 

Dezvoltare Regională Nord (SDR Nord), a fost aprobat 

Documentul Unic de Program pentru anii 2010-2012, document 

guvernamental, elaborat în baza strategiilor de dezvoltare 

regională şi a planurilor operaţionale regionale, de programare 

pe termen scurt (3 ani) a implementării politicii de dezvoltare. 

O experienţă reuşită a fost lansarea primului Apel al 

Propunerilor de Proiecte care s-a desfășurat în perioada 10 mai 

– 10 Iunie 2010, unde au fost consultate și colectate 39 proiecte 

regionale, ca rezultat 37 proiecte au fost incluse în Planul 

Operațional Regional, 19 proiecte au intrat în DUP. 

Deasemenea putem menţiona următoarele importante 

rezultate ale anului 2010: 

 A fost lansat lucrul de implementare a 5 proiecte finanțate din FNDR și 2 proiecte cu 

sursa de finanțare GTZ; 

 Au fost elaborate concepte de proiecte din RDN pentru programele de finanțare UE 

2011 și FNDR 2011; 

 A fost elaborată Baza de Date cu privire la situația infrastructurală și pregătirea APL – 

lor din regiune pentru accesarea fondurilor; 

 Au fost puse bazele parteneriatelor dintre ADR Nord și instituțiile similare din Letonia 

și România; 

 A fost creat parteneriatul dintre ADR Nord și Centrul Democratic Est-European 

(Polonia) și Fundația „Institutul pentru Studii Estice” (Polonia) prin intermediul cărora 

s-au depus proiecte la programe de finanțare europeană a Republicii Polonia; 

 Au fost semnate acordurile de colaborare cu ADRS din Letonia, CRAION Contact-Bălți, 

Radio Megapolis FM-105,6, Zona Economică Liberă „Bălți”, ODIMM; 

 Au fost colectate și depuse 8 proiecte din regiune către Ambasada Poloniei, la licitația 

proiectelor în cadrul programului „Granturi mici”; 

 Au fost elaborate și depuse 3 proiecte de către ADR Nord la 

programele de finanțare a Cehiei;  

Cu toate cele spuse sper ca sarbatorile de iarna să Vă aducă 

numai bucurii şi anul nou să vina cu împliniri, sănătate şi 

multă fericire.  

 

Craciun Fericit si La Multi Ani ! 



 

2. Principalele obiective ale anului 2011 

 

Printre principalele obiective pe care şi le-a pus ca scop ADR Nord 

pentru anul 2011 sunt gestionarea și implementarea proiectelor  finanțate din 

FNDR, GTZ şi alți donator, pregătirea și organizarea Apelului II al propunerelor 

de proiecte, îmbunătățirea proiectelor din POR și DUP pentru  oferirea 

oportunității de selectare şi finanțare, asigurarea conlucrării eficiente cu partenerii de 

dezvoltare: MCDR, CRD Nord, CNCDR, APL nivelul  I și central, atragerea finanțărilor din 

alte surse prin acordare de asistență și elaborarea proiectelor proprii ale ADR Nord, 

desfășurarea activităților de promovare a RDN și a strategiei de comunicare a ADR Nord, 

dezvoltarea instituțională a agenției, crearea parteneriatelor publice private. 

 

3. O nouă oportunitate pentru Regiunea de Dezvoltare Nord 

 

În data de 1 decembrie 2010, Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord în cooperare 

cu Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării 

Regionale (MCDR) a avut o întîlnire de lucru 

cu reprezentanţii Biroului de Cooperare 

Tehnică al Germaniei (GTZ). 

În cadrul reuniunii a fosta prezentat un nou 

proiect finanţat de Biroul de Cooperare 

Tehnică al Germaniei (GTZ): „ Dezvoltarea 

Capacităţii pentru Dezvoltare Regională şi 

Cooperare Transfrontaliera în Republica 

Moldova", care are drept scop îmbunătăţirea 

capacităţilor pentru dezvoltarea regională şi competenţei autorităţilor publice regionale şi 

locale din regiunea nord a Moldovei în pregătirea şi realizarea cooperării efective cu 

partenerii săi din regiune. 

Dl Ion Bodrug a salutat inițiativa GTZ privind deschiderea noului proiect deoarece prin 

acest proiect se va contribui la consolidarea capacităţilor 

organizaţiilor din Moldova în domeniul dezvoltării regionale; 

stabilirea de parteneriate; îmbunătăţirea competenţelor 

organizaţiilor din Moldova în domeniul identificării, formulării 

şi implementării proiectelor regionale; identificarea şi 

dezvoltarea unor proiecte cheie pentru regiune; etc.  

De asemenea, în cadrul şedinţei, partenerii au dezbătut şi agreat 

componentele de bază care vor fi incluse în acest proiect.  
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4. Reprezentanții Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării 

Regionale și a Agențiilor de Dezvoltare Regională au efectuat 

o vizită de studiu în Republica Cehă 

 

Reprezentanţii Agenției de Dezvoltare Regională Nord și ai Ministerului Construcţiilor 

şi Dezvoltării Regionale au efectuat, în perioada 5-10 decembrie 2010, o vizită de studiu în 

Republica Cehă, unde au preluat experiență în domeniul dezvoltării regionale și au discutat 

posibilitatea semnării  unui acord de 

parteneriat şi cooperare 

interministerial,  prioritățile de 

cooperare bilaterală, sursele 

potențiale de finanțare a 

implementării proiectelor 

comune.Evenimentul a fost 

organizat de proiectul DFID 

"Moldova - Cooperare în dezvoltarea 

regională" cu sprijinul logistic al 

Berman Group din or. Praga (Cehia) 

şi a întrunit reprezentanţii MCDR, 

directorii şi colaboratorii Agenţiilor 

de dezvoltare regională Nord, Sud şi Centru, funcționarii altor instituţii din 

RM.Reprezentanții 

Dezvoltării Regionale din 

RM s-au întîlnit cu dl 

Daniel Braun, vice-

ministrul dezvoltării 

regionale din Cehia şi au 

discutat despre 

programele naționale și 

regionale,implementarea 

strategiilor regionale și 

programelor 

operaționale, finanțarea 

proiectelor regionale prin 

fonduri structurale, 

precum şi despre sistemul 

de monitorizare a 

proiectelor.Totodată, în cadrul şedinţelor organizate la 

Ministerul Dezvoltării Regionale din Cehia s-a discutat şi 

potențialul de cooperare între ambele ministere, participarea 

la concursul de twinning, lansat recent de Comisia Europeană 

pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților funcționarilor 

MCDR prin preluarea experienței europene avansate.De 

asemenea, programul vizitei a inclus şi întrevederi cu 
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autoritățile publice implicate în statistica regională și analiza disparitățile 

regionale - Oficiul Ceh de Statistică și Centrul Tehnologic al Academiei de 

Științe, unde au fost abordate temele ce se referă la calcularea indicatorilor 

regionali și utilizarea lor, disparitățile regionale și analiza acestora în profil 

teritorial. 

Pentru a cunoaşte experienţa agenţiilor de dezvoltare regionale membrii 

delegaţiei din Moldova au vizitat Centrul de Proiecte Europene de la Hradec 

Kralove, Agenția de Dezvoltare Regională din Moravia de Sud şi Centrul de Inovații 

din Moravia de Sud, unde au studiat rolul agențiilor de dezvoltare regională, cooperarea cu 

partenerii, serviciile prestate de agenții, strategiile și programele implementate, sistemele 

informaționale de monitorizare a proiectelor regionale, raporturile și relațiile dintre 

instituțiile care se sînt implicate în susținerea dezvoltării economice la nivel regional, 

cooperarea transfrontalieră. 

În urma vizitei de studiu Directorul ADR Nord Bodrug Ion, a precizat că "Politicile 

dezvoltării regionale din R. Moldova sunt similare cu cele din Republica Cehă și avem ce 

învăța din experiența unei tări care s-a confruntat cu probleme similare de tranzitie în 

dezvoltarea regională și cele mai relevante rezultate ale Proiectului de Dezvoltare 

Regională din Republica Cehă le vom analiza și implementa la noi în regiune". 

 

5. ADR Nord impulsionează dezvoltarea economică în regiunea Nord 

 60 de reprezentanţi ai APL, 

organizaţiilor neguvernamentale şi mass-

media au participat la 21-22 decembrie 

2010 în cadrul unui atelier de lucru cu 

genericul „Facilitarea accesului la 

resursele financiare, sporirea atractivităţii 

investiţionale pentru Dezvoltarea 

Economică a Regiunii de Nord", 

organizat de către Agenţia de Dezvoltare 

Regională Nord în or. Soroca. 

 Atelierul de lucru urmăreşte obiectivul 

de identificare a oportunităţilor de 

dezvoltare a sectorului economic la nivel 

de regiune prin elaborarea proiectelor de 

dezvoltare economică în baza fondurilor şi 

investiţiilor 

externe. 

 Ion Bodrug, 

directorul ADR 

Nord, a 

menţionat că 

această 

activitate, 

organizată de 

instituţia pe care o conduce are ca scop coalizarea eforturilor 



tuturor actorilor regionali pentru atragerea şi valorificarea investiţiilor în 

sectorul economic regional, facilitarea creării parteneriatelor public-private 

pentru implementarea 

proiectelor de ordin 

economic în regiune. 

 În cadrul ateierului de lucru 

teoretico-pratcic, au fost îmbinate 

prezentările conceptuale ale experţilor 

în domeniile atragerii fondurilor cu 

lucrul practic realizat de participanţi, 

care au identificat soluţii şi au propus 

diverse modele de intervenţie pentru 

susţinerea sectorului economic al 

Regiunii de Dezvoltare Nord. 

 

 

6. ADR Nord a semnat un Acord de Colaborare cu ODIMM 

 

Vineri, 24 Decembrie 2010, Agenţia de Dezvoltare 

Regională Nord în persoana Dl Ion BODRUG şi Organizaţia 

pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) în persoana 

Dnei Iulia IABANJI au semnat Acordul de colaborare în scopul 

susţinerii şi dezvoltării sectorului Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii din R. Moldova. 

Semnarea Acordului de Colaborare va duce la atragerea investițiilor locale și străine în 

regiune precum și stimularea ideilor de proiecte regionale, elaborarea acestora și 

identificarea resurselor financiare pentru implementarea lor. 

 Ca rezultat, Acordul de colaborare va contribui la dezvoltarea durabilă a economiei 

regionale şi menţinerea stabilităţii sociale prin: 

 facilitarea accesului IMM-urilor la informaţii şi consultanţă; 

 facilitarea accesului IMM-urilor la resurse financiare; 

 dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri; 

 eficientizarea dialogului public-privat; 

 dezvoltarea proiectelor regionale comune etc. 

Parteneriatul are drept obiectiv general stabilirea unei colaborări continue şi eficiente între 

instituţii, în vederea dezvoltării mediului de afaceri din 

regiunile ţării și este stabilit pe o 

durată de 3 ani, cu posibilitatea 

prelungirii. 

 

 

 

 

 



7. ADR Nord își planifică activitatea pentru anul 2011 

 

La 23-24 decembrie 2010 angajații Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord 

împreună cu Agenţiile de 

Dezvoltare Regională Centru şi 

Sud, colaboratorii Direcţiei Generale 

Dezvoltare Regională a Ministerului 

Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, 

consultanţii proiectului "Moldova: Cooperare 

în dezvoltare regională" finanţat de DFID şi 

Sida, precum şi reprezentanţii Biroului de 

Cooperare Tehnică al Germaniei s-au întrunit 

pentru a face bilanţul activităţilor realizate 

pentru anul 2010 în cadrul unei adunări generale anuale.  

La eveniment au fost prezenţi dl Marcel 

Răducan, ministru al construcţiilor şi dezvoltării 

regionale, dl Veaceslav Guţuţui, viceministru 

care au vorbit despre realizările înregistrate pe 

parcursul acestui an în dezvoltare regională şi 

au urat mult succes în noul an! 

În cadrul şedinţei s-a evaluat impactul 

activităţilor de dezvoltare regională, s-a discutat 

despre realizările înregistrate în acest an şi 

Planurile de activitate ale ADR-lor preconizate 

pentru anul 2011. 

De asemenea, scopul întrunirii a fost discutarea şi îmbunătăţirea planurilor de activitate ale 

ADR-lor pentru anul 2011 care includ: 

actualizarea şi implementarea 

strategiei de dezvoltare regională, 

facilitarea creării parteneriatelor, 

acordarea de asistenţă tehnică în 

elaborarea şi implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională, 

acordarea asistenţei în atragerea 

fondurilor externe şi a investiţiilor, 

activităţi de comunicare, transparenţă şi promovare şi dezvoltarea instituţională a 

structurilor de dezvoltare regională.  

Din cele mai importante realizări în domeniul dezvoltării 

regionale, pot fi menţionate: finalizarea constituirii cadrului 

legal şi instituţional, crearea mecanismului de finanţare 

transparentă a proiectelor, demararea implementării 

proiectelor din mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare 

regională. 

Cei prezenţi au comunicat că în 2011 se va pune accent 

pe practicile de dezvoltare regională din spaţiul european 
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replicate în Moldova, capacităţile de consolidare la nivel naţional şi regional 

pentru continuarea dezvoltării regionale a Moldovei, investiţiile în creştere 

în regiunile Moldovei, noi locuri de muncă în localităţile rurale, servicii 

publice accesibile şi calitative locuitorilor din regiunile de dezvoltare, 

infrastructură extinsă şi progresivă, problemele de mediu şi conştientizarea 

consecinţelor acestora. 

În cadrul evenimentului reprezentanţii ADR-urilor au prezentat rapoartele anuale şi 

planurile de activitate pentru anul 2011. Totodată au fost create 5 grupuri de lucru ce au 

analizat deficienţele şi soluţiile propuse în domeniile: achiziţii publice, planificare 

strategică, identificarea, evaluarea şi monitorizarea proiectelor, managementul financiar şi 

comunicarea în dezvoltare regională. Rolul acestor grupuri de lucru a fost îmbunătăţirea 

activităţilor pentru 2011 la capitolele menţionate. 

 

www.adrnord.md 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Activități ADR Nord – Ianuarie 2011.  

 

1. Organizarea Ședinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord; 
2. Dezvoltarea Propunerilor de Proiecte incluse în POR și DUP. 
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