
La eveniment au participat prim-ministrul Vlad Filat; 

vicepremierul Valeriu Laza r, ministru al 

Economiei; Marcel Ra ducan, ministru al Dezvolta rii 

Regionale s i Construct iilor; Vasile Bumacov, ministru 

al Agriculturii s i Industriei Alimentare. 

I n luarea sa de cuva nt, prim-ministrul a felicitat 

organizatorii s i locuitorii regiunii pentru ideea 

desfa s ura rii acestui festival. Vlad Filat a spus ca  se 

mî ndres te ca  agricultorii reus esc an de an nu doar sa  

faca  fat a  greuta t ilor, dar s i sa  obt ina  recolte 

bogate. „Astfel de evenimente sunt binevenite, ca ci 

ne ajuta  sa  vedem lucrurile bune care se fac s i ne 

ajuta  sa  î nva t a m unii de la alt ii cum, prin munca , 

putem obt ine rezultate frumoase. Daca  pa na  î n anul 

2009 Republica Moldova era t ara  importatoare de 

cartofi, pe parcursul ultimei perioade asista m la 

faptul ca  nu doar producem cartofi pentru 

necesita t ile statului, dar s i reus im sa  exporta m. I n 

anul 2011, peste 30 mii tone de cartofi au fost 

exportate”, a spus Vlad Filat, care s-a pronunt at 

pentru efectuarea unei analize î n acest domeniu, 

pentru ca produca torii de cartofi sa  cunoasca  

posibilita t ile care exista  s i, astfel, sa -s i ma reasca  

volumul de producere. La final, premierul le-a urat 

mult succes tuturor celor prezent i la eveniment  s i 

s i-a exprimat convingerea ca  Festivalul Cartofului 

va deveni o tradit ie. 

 

∎ www.facebook.com/festivalul.cartofului 
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Premieră națională la Corjeuți!  

C 
orjeuți, Briceni, 11 noiembrie. Primul Festival al Cartofului a avut loc în satul Corjeuți, raionul 

Briceni. Festivalul a promovat cultura cartofului și calitatea bucatelor tradiționale gătite din 

cartofi. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Primăria 

Corjeuți în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, Consiliul Raional Briceni și Federația Națională a Fermierilor din Moldova. 

La Festivalul Cartofului și-au prezentat produsele circa 40 de agenți economici, iar numărul 

vizitatorilor s-a ridicat la trei mii.  

https://www.facebook.com/festivalul.cartofului


„ Este o prima  experient a  a Agent iei 

de Dezvoltare Regionala  Nord de a 

veni î n activitatea sa s i cu alt tip de 

activita t i, fiindca  ca t iva ani la ra nd s-a ocupat mai 

mult de proiecte de infrastructura , care sunt î ntr-

adeva r foarte importante, fiindca , fa ra  investit ii î n 

primul ra nd î n infrastructura , nu exista  

dezvoltare la nivel local”, a ment ionat 

vicepremierul, ministrul Economiei, Valeriu 

Laza r. „O sa rba toare adeva rata  nu e cea instituita  

prin decrete, or, î n cazul Festivalului Cartofului, 

init iativa apart ine î n primul ra nd celor care au 

depus suflet î n organizarea acestui eveniment. 

Urma toarea etapa  î n dezvoltarea culturii 

cartofului ar î nsemna nu doar producerea 

cartofului, dar s i dezvoltarea infrastructurii de 

prelucrare a cartofului. Fit i î n continuare as a de 

cuteza tori, as a de proactivi s i eu va  asigur ca  vet i 

avea î n continuare satisfact ia care se cites te î n 

ochii dvs. asta zi”, a mai spus, î n adresarea sa ca tre 

agricultori, vicepremierul Valeriu Laza r. 

„Sunt nespus de bucuros sa  fiu asta zi ala turi de 

dvs., sa  fim î mpreuna  cu organizatorii acestui 

frumos eveniment. Prin acest eveniment, am avut 

ca scop sa  scoatem î n evident a  produca torii de 

cartofi, care, î ntr-o perioada  scurta  de timp au 

pus producerea pe picior agroindustrial. Va  

doresc sa  reus it i sa  facet i exporturi s i sa  

demonstrat i ca  dintr-o t ara  consumatoare 

Republica Moldova s-a transformat î ntr-o t ara  

exportatoare de produse agricole s i î n special de 

cartofi”, a spus Marcel Ra ducan, ministrul 

Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, î n mesajul 

sa u ca tre produca torii de cartofi s i oaspet ii 

evenimentului. 

Premieră națională la Corjeuți! Festivalul Cartofului 
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Un mesaj de susținere și felicitare pentru producătorii de cartofi  și pentru 

participanții la Festivalul Cartofului a trasmis și președintele Parlamentului 

Republicii Moldova, Marian Lupu. Mesajul a fost prezentat publicului de către 

directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Ion Bodrug.  

În acest număr: 

Iluminare stradală 

eficientă la Tătărăuva 

Veche 

 

4 

Forumul Economic 

Moldo-Rus 

 

5 

ADR Nord și 

„Mobiasbancă” au 

semnat un Acord de 

parteneriat  

 

6 

Primul Forum Anual al 

Strategiei UE pentru 

regiunea Dunării  

 

8 

Orașul Bălți și regiunile 

învecinate în 

retrospectiva istoriei  

 

9 

A fost dat startul unui șir 

de proiecte-pilot cu 

participarea ADR și APL  

 

11 

Cetățenii municipiului 

Bălți au discutat cu 

ministrul Marcel 

Răducan  

 

12 

Delegație GIZ în vizită la 

Râșcani  

 

14 

Pentru un sistem coerent 

de comunicare internă și 

externă  

 

17 

Invitatul special la concertul 

prilejuit de organizarea 

Festivalului Cartofului a fost 

interpreta Nelly Ciobanu.  

www.adrnord.md 



Festivalul CartofuluiFestivalul CartofuluiFestivalul Cartofului   
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Oficialii de la Guvern împreună cu organizatorii evenimentului au vizitat iarmarocul produselor 

agricole, târgul meșterilor populari, expoziția de tehnică pentru cultivarea cartofului, au degustat din 

bucate și au discutat cu oaspeții festivalului. De asemenea, au vizitat monumentul naturii „Stânca 

Ţiglău”, care face parte din lanțul de recife apărute cu 15-20 milioane de ani în urmă în bazinul 

Prutului de Mijloc, la nordul Moldovei.  

L 
a finalul Festivalului, celor mai activi produca tori de 

cartofi li s-au da ruit cadouri s i li s-au decernat 

diplome. Diplome s i cadouri au obt inut s i 

gospodinele care au participat la concursul bucatelor ga tite 

din cartofi. De asemenea, diplome s i cadouri au primit 

interpret ii de muzica  populara  s i us oara  s i ansamblurile 

muzicale, precum s i elevii de la institut iile de î nva t a ma nt 

din Corjeut i care au participat la concursul desenelor.  

Cartoful, a patra sursa  de energie alimentara  dupa  orez, 

gra u s i porumb, a fost cunoscut de oameni cu 8000 de ani î n 

urma , fiind cultivat de ca tre comunita t ile de va na tori s i 

culega torii din apropierea lacului Titicaca, aflat î n zona 

î nalta  a munt ilor Anzi, la frontiera dintre Peru s i Bolivia.  

De ani buni, locuitorii satului Corjeut i, raionul Briceni, î s i 

ca s tiga  pa inea din cres terea cartofilor. Corjeut enii, primii 

agricultori din Republica Moldova care au î nceput sa  cultive 

cartofi pe suprafet e mari, fac investit ii importante î n 

cultura cartofului. I n anul 2011, î n raionul Briceni, 

suprafet ele recoltate cu cartofi s-au ma rit cu aproximativ 

30 la suta , iar roada obt inuta  acoperea de doua  ori 

necesita t ile t a rii. 

F 
estivalul a prezentat cartoful î n toate formele s i 

funct iile lui posibile: crud, pentru a fi cumpa rat; 

prega tit sub forma  de bucate fierbint i s i reci etc. 

Din Programul Festivalului: iarmarocul produselor agricole, 

ta rgul mes terilor populari, concurs de desene, prezentarea 

noilor tehnologii de cultivare a cartofului, spectacol de 

muzica  s i dans cu participarea format iilor artistice din 

regiune s i t ara , concursul bucatelor din cartofi (cu 

degustare), concursul standurilor cu legume, concert cu 

participarea interpret ilor de muzica  populara  s i us oara , 

hora satului s i altele. ∎ ADR Nord 

„ De ce la Corjeut i, de ce î n aceasta  parte a 
t a rii? Faptul ca  Republica Moldova s-a 

transformat î ntr-o t ara  exportatoare de 

cartofi este o istorie de succes mult umita  dvs., stimat i 

agricultori. Istoria dvs. de succes demonstreaza  ca  se 

poate. Vreau sa  va  mai rog î nca  cel put in doua  lucruri: 

sa  facem un efort sa  avem o baza  de semint e de cartof 

î n aceasta  regiune, fiindca  15 mii de tone pe an 

importa m s i, va  rog mult, construit i o fabrica  de 

procesare s i de î nghet are a cartofului, fiindca  î n 

restaurante s i î n magazine toate sunt de import. Mai 

facem s i aceste lucruri s i sper ca  de la festival la festival 

ne vom putea bucura s i de alte rezultate”, a spus Vasile 

Bumacov, ministrul Agriculturii s i Industriei 

Alimentare. 

Victor Andronic, primarul de Corjeut i, a mult umit 

oficialilor din Chis ina u pentru ca  au acceptat invitat ia 

de a participa la prima edit ie a Festivalului Cartofului s i 

s-a ara tat convins ca  acest evenimentul va deveni o 

sa rba toare frumoasa  pentru tot i locuitorii din regiune. 

Primarul a mult umit agricultorilor pentru efortul depus 

an de an s i le-a urat  mult succes î n activitatea pe care o 

desfa s oara . 

La î nchiderea evenimentului, directorul ADR Nord, Ion 

Bodrug, a mult umit agricultorilor, gospodinelor care au 

prega tit bucate alese, elevilor care au participat la 

concursul desenelor s i oaspet ilor pentru participare la 

Festivalul Cartofului. „Aceasta  sa rba toare a cartofului o 

sa  fie pentru mai mult i ani, va deveni o frumoasa  

tradit ie!”, a subliniat directorul ADR Nord.  

 

www.adrnord.md 
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Î 
n total, vor fi instalate 334 de corpuri de iluminat, 

bazate pe tehnologiile LED. Acestea vor fi dirijate prin 

intermediul a 11 dispozitive de evident a  a energiei 

electrice. Lungimea ret elelor este de peste 20 de kilometri. 

Utilizarea unei asemenea instalat ii moderne duce la 

diminuarea de doua  ori a costurilor de consum a energiei 

electrice. Anual, economiile se vor cifra la 117,000 lei anual, 

fat a  de utilizarea solut iilor clasice, neeficiente din punct de 

vedere energetic. 

„Consider ca  acest proiect-pilot poate fi replicat s i î n alte 

localita t i din regiunea noastra , deoarece este un exemplu 

de bune practici. Mai mult ca ata t, î n contextul Strategiei 

pentru eficient a  energetica , astfel de proiecte se î ncadreaza  

perfect s i, ceea ce este mai important, oamenii vor fi î n 

sigurant a  pe timp de noapte”, sust ine directorul Agent iei de 

Dezvoltare Regionala  Nord, Ion Bodrug. 

Sistemele de iluminare stradala  sunt amplasate pe stra zile 

principale s i î n perimetrul institut iilor publice s i altor 

locat ii de interes. Pentru a cres te nivelul de informare al 

populat iei locale despre acest serviciu, este desfa s urata  o 

campanie de informare, cu genericul „Puterea luminii 

readuce satul la viat a ”. Astfel, 16 panouri informative au 

fost plasate î n comuna Ta ta ra uca Veche. Totodata , vor fi 

distribuite 500 de pliante. 

Abordarea campaniei este una „de la us a  la us a ”, pentru a 

favoriza comunicarea cu ceta t enii, care trebuie sa  

cunoasca  obiectivele, costurile s i beneficiile acestui 

serviciu public. De asemenea, î n perioada de derulare a 

activita t ilor - octombrie-noiembrie 2012 - vor fi 

organizate 6 audieri publice.  „ Ceta t enii trebuie sa  manifeste o atitudine 

grijulie s i economa  fat a  de sistemele de 

iluminat instalate. De asemenea, oamenii 

trebuie sa  acopere cheltuielile minime necesare pentru 

buna î ntret inere a sistemului", a afirmat Vlad Ghit u de la 

Centrul CONTACT Ba lt i, organizat ie neguvernamentala  

care desfa s oara  campania.    

Serviciul de iluminare stradala  va fi gestionat de 

I ntreprinderea Municipala  „Ta ta ra uca Service”, creata  î n 

anul curent. Angajat ii î ntreprinderii vor fi consultat i de 

GIZ pe toata  durata derula rii proiectului. 

Povestea de succes de la Tătărăuca Veche va face obiectul unui 

film și a unui ghid despre iluminarea stradală pentru localitățile 

rurale. Publicația va prezenta soluții tehnice care sunt econome 

la energie, dar și întreținere și va fi disponibilă până la sfârșitul 

anului curent. Campania de promovare a eficienței energetice în 

iluminarea stradală este desfășurată în parteneriat cu Agenția 

de Dezvoltare Regională Nord, Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor și Agenția pentru Eficiență Energetică.  

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

2200 de locuitori ai comunei Tătărăuca Veche, raionul Soroca nu se vor mai teme să iasă din casă la ore târzii. 

Asta fiindcă până la finele anului curent, cele șase sate din comună vor beneficia de un sistem modern de 

iluminare stradală. Costul investiției este de peste 2,7 milioane lei. Inițiativa este gestionată de Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord, cu sprijin financiar și în parteneriat cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova” al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).  

www.adrnord.md 



D 
irectorul Agent iei de Dezvoltare Regionala  

Nord, Ion Bodrug, a reprezentat la Forum 

institut iile de dezvoltare regionala . I n acest 

sens, directorul ADR Nord s-a referit, î n special, la 

important a parteneriatului public-privat î n procesul de 

dezvoltare regionala . De asemenea, directorul Ion 

Bodrug a prezentat Regiunea de Dezvoltare Nord s i 

oportunita t ile investit ionale pe care le poate oferi 

aceasta  regiune (prezentarea se ga ses te mai jos). 

Obiectivul evenimentului este promovarea 

oportunita t ilor investit ionale ale Republicii Moldova. 

Scopul Forumului este de a oferi o platforma  viabila  

pentru schimbul de informat ii, discutarea problemelor 

s i perspectivelor dezvolta rii coopera rii economice 

bilaterale s i consolidarea parteneriatelor î ntre 

comunita t ile de afaceri din Federat ia Rusa  s i Republica 

Moldova. 

Din delegat ia rusa  fac parte peste 70 de reprezentant i ai 

mediului de afaceri, ministerelor s i institut iilor de 

profil, expert i. Totodata , peste 140 de participant i din 

partea Republicii Moldova au fost î nregistrat i î n calitate 

de participant i la lucra rile forului, inclusiv 26 de 

î ntreprinderi din regiunea transnistreana  a Republicii 

Moldova s i-au confirmat participarea. 

I n prima zi a forumului, pe 14 noiembrie, au fost 

organizate 3 grupuri de lucru cu tematica  specializata : 

„Investit ii - potent ial s i oportunita t i”; „Operat iunile de 

export-import, probleme s i solut ii”; „Cooperarea 

regionala , mecanisme ale parteneriatului public-

privat”. 

Joi, 15 noiembrie, s-a desfa s urat Forumul Economic 

propriu-zis, la care a participat s i viceprim-

ministrul Valeriu Laza r, ministrul Economiei. 

V 
ineri, 16 noiembrie, delegat ia din Rusia va 

avea posibilitatea sa  se familiarizeze cu 

oportunita t ile investit ionale ale Parcului 

Industrial „Tracom”, Portului Internat ional Liber 

„Giurgiules ti” s i Zonelor Economice Libere din 

Republica Moldova. Participant ii la forumul 

investit ional vor avea posibilitatea, la solicitare, sa  se 

documenteze, inclusiv sa  viziteze obiectivele cu capital 

de stat, scoase recent la privatizare. Tot pe 16 

noiembrie, la Chis ina u se va desfa s ura s edint a a 13-a a 

Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ruse 

pentru colaborare economica . ∎ ADR Nord 

Directorul ADR Nord a reprezentat instituțiile de dezvoltare 
regională la Forumul Economic Moldo-Rus  
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Chișinău, 14-15 noiembrie 2012. Peste 200 de 
agenți economici din Rusia și Republica Moldova, 
inclusiv regiunea transnistreană, au participat la 
Forumul Economic Moldo-Rus. 

www.adrnord.md 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1603


P 
rin acest Acord de parteneriat, pa rt ile s i-au exprimat voint a de a institui un parteneriat î n vederea promova rii 

s i implementa rii î n comun î n Regiunea de Dezvoltare Nord a unor condit ii avantajoase de creare a 

parteneriatului public-privat (PPP), inclusiv prin intermediul expert ilor nat ionali s i internat ionali. Acordul a 

fost semnat î n vederea atragerii investit iilor private î n Regiunea de Dezvoltare Nord, realiza rii proiectelor de interes 

public, cres terii eficient ei s i calita t ii serviciilor, lucra rilor publice s i altor activita t i de interes public s i utiliza rii 

eficiente a patrimoniului public s i a banilor publici.  

„Analiza noastra  pe regiuni arata  ca  nu avem parteneriate publice-private viabile î n Regiunea Nord. Scopul acestui 

Acord este de a pune accentul pe sust inerea dezvolta rii sectorului privat s i a piet ei fort ei de munca , aceasta fiind s i 

prioritatea 2 din Strategia de Dezvoltare Regionala  Nord", a spus directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

Directorul ADR Nord a mult umit conducerii ba ncii pentru colaborare s i s i-a exprimat convingerea ca  Acordul semnat 

va fi de succes. „O regiune nu poate sa  se dezvolte î n afara dezvolta rii economice", a ment ionat, î n acest context, 

directorul Ion Bodrug. 

Ment iona m ca  posibilitatea sust inerii ADR Nord din partea B.C. „Mobiasbanca  - Groupe Socie te  Ge ne rale” S.A. î n 

domeniul parteneriatului public-privat a fost admisa  de pres edintele ba ncii, Ridha Tekaia, î n timpul unei î nta lniri cu 

directorul Ion Bodrug. ∎ ADR Nord 

Edineț și Soroca, polii de creștere ai Regiunii de Dezvoltare Nord  
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Î 
n perioada 12-16 noiembrie se desfășoară 

misiunea unui expert în cadrul proiectului de 

asistență tehnică TAIEX, care va contribui la 

elaborarea Planului de acțiuni cu privire la 

implementarea Propunerii de Politică Publică 

„Dezvoltare urbană echilibrată în Republica 

Moldova”. 

I n acest context, î n data de 13 noiembrie a fost 

organizata  o s edint a  comuna  î n cadrul Agent iei de Dezvoltare Regionala  Nord, cu participarea expertului 

leton Ilona Raugze, viceministru î n cadrul Ministerului Protect iei Mediului s i Dezvolta rii Regionale din 

Letonia, vicesecretar de stat, s i a conducerii oras elor Edinet  s i Soroca, localita t i selectate î n calitate de „oras e 

poli de cres tere”. 

I n cadrul s edint ei de la ADR Nord au fost discutate subiecte cu privire la atragerea investit iilors i a dezvolta rii 

oras elor î n ansamblu î n viziunea conducerii localita t ilor vizate. 

Chișinău, 6 noiembrie 2012. Agenția de Dezvoltare Regională Nord, 

reprezentată de directorul Ion Bodrug, și Banca Comercială 

„Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A., reprezentată de 

vicepreședintele băncii, Mylène Nicolas De March, au semnat un 

Acord de parteneriat. La semnarea Acordului au participat și 

directorul pe Regiunea Nord al băncii, Sergiu Perju, și șeful 

Direcției Analiză și Finanțare Specializată al băncii, Sergiu Mocan.  

ADR Nord și „Mobiasbancă” au semnat un Acord de parteneriat  

www.adrnord.md 
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M 
odulul de instruire poarta  genericul de „Dezvoltarea regionala  prin cooperarea intercomunitara : cadru 

conceptual s i practici de succes” s i este gestionat de Centrul de Competent a  pentru Dezvoltarea Capacita t ii 

Umane (HCD) Europa, Caucaz s i Asia Centrala . HCD este o structura  de dezvoltare a capacita t ilor a GIZ. 

Printre subiectele discutate se numa ra : planificarea strategica  î n contextul dezvolta rii regionale; diverse forme 

organizat ionale, structuri pentru cooperarea intercomunitara ; managementul proiectelor, monitorizarea s i evaluarea. 

„Des i î n Germania parteneriatele dintre comunita t i sunt benevole s i voluntare, totus i impun anumite reguli care î i 

responsabilizeaza  pe parteneri. Un asemenea model de parteneriat ar putea spori eficient a implementa rii proiectelor 

de dezvoltare regionala  î n Republica Moldova”, afirma  viceministrul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, Veaceslav 

Gut ut ui. 

Or, prin cooperarea intercomunitara , astfel î nca t localita t ile î nvecinate sa  presteze î n comun servicii publice locale, de 

la aprovizionarea cu apa  s i canalizare la gestionarea des eurilor, cres te eficient a s i sunt optimizate costurile pentru 

aceste servicii. Programul deplasa rii a inclus vizite î n teren s i discut ii cu prestatori de servicii, asociat ii de 

consumatori responsabile de monitorizarea contractului de delegare a serviciilor dintre autoritatea locala  s i operator. 

Cei 11 reprezentant i ai delegat iei din Republica Moldova au fost selectat i din cadrul institut iilor partenere ai 

proiectului GIZ, s i anume de la: Ministerului Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, Agent iilor de Dezvoltare 

Regionala , Cancelariei de Stat, Academiei de Administrare Publica . Din partea ADR Nord participa  Ala Cucu, specialist 

î n planificare strategica  s i programare. 

P 
rin organizarea unor astfel de vizite de studiu, proiectul GIZ s i-a propus sa  contribuie la cres terea capacita t ilor 

partenerilor sa i de a coordona s i de a monitoriza procesul de dezvoltare regionala . 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale î n Republica Moldova” este implementat de Agent ia de 

Cooperare Internat ionala  a Germaniei (GIZ) s i este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare 

Economica  s i Dezvoltare (BMZ), Agent ia Suedeza  pentru Dezvoltare s i Cooperare Internat ionala  (Sida) s i Ministerul 

Afacerilor Externe al Roma niei. 

Proiectul sust ine administrat iile publice locale la extinderea s i modernizarea serviciilor publice locale: aprovizionarea 

cu apa  s i canalizare, gestionarea des eurilor solide s i eficient a energetica . Suportul este acordat prin intermediul 

Agent iilor de Dezvoltare Regionala . Totodata , proiectul acorda  asistent a  la programarea s i planificarea regionala . 

∎ ADR Nord 

Instituțiile de dezvoltare regională din Republica Moldova învață din 

experiența Germaniei de regionalizare a serviciilor  
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Germania, 4-10 noiembrie 2012. O delegație din 11 reprezentanți ai instituțiilor de dezvoltare regională și 
societății civile participă în Germania la un program de formare în domeniul regionalizării serviciilor 
publice locale. Deplasarea a avut loc în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).  

www.adrnord.md 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1588


societatea civila  s i din mediul academic. 

Republica Moldova a fost reprezentata  de coordonatorul 

nat ional SUERD, Veaceslav Gut ut ui, viceministrul 

Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor; Svetlana Rogov, 

s efa Direct iei relat ii internat ionale s i atragerea 

investit iilor din cadrul MDRC; Ion Bodrug, directorul 

Agent iei de Dezvoltare Regionala  Nord; reprezentant ii 

Ministerului Educat iei, Cancelariei de Stat s i Consulul 

General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main, 

Dumitru Socolan. 

S 
trategia UE pentru regiunea Duna rii a fost lansata  

î n data de 13 aprilie 2011 s i are drept scop 

atragerea investit iilor strategice î n domenii-cheie, 

precum s i de a crea ret ele care sa  reuneasca  ata t 

administrat ii politice, ca t s i antreprenori, î ntreprinderi 

mici s i cerceta tori pentru a dezvolta cooperarea î n 

domenii precum securitatea s i turismul. 

Consiliul European i-a cerut Comisiei să prezinte, până în iunie 2013, 

primul raport asupra progreselor înregistrate în cadrul Strategiei 

Dunării. Ca pas premergător acestui raport, Comisia a prezentat cu 

ocazia forumului din Regensburg documentul de reflecție privind 

rezultatele de până acum și modalitățile de îmbunătățire în viitor a 

performanțelor strategiei. Țările care participă la Strategia UE 

pentru regiunea Dunării sunt Germania (Baden‑Württemberg și 

Bavaria), Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, 

Bulgaria, România, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, 

Muntenegru, Moldova și Ucraina. 

G 
azdele evenimentului au fost landul Bavaria 

s i comisarul UE pentru politica regionala , 

Johannes Hahn, iar î n calitate de oaspete de 

onoare a participat cancelarul german Angela Merkel, 

care a sust inut discursul principal s i a participat î n 

dezbateri cu publicul.   

Cancelarul german Angela Merkel a î ncurajat actorii 

implicat i sa  utilizeze pe deplin s ansa pe care o avem 

î n Europa de a tra i î n democrat ie. 

Strategia Duna rii vine cu solut ii comune la provoca ri 

cu care se confrunta  14 t a ri s i care t in de domenii 

variate, precum transport, securitate, turism, mediu, 

energie, ocuparea fort ei de munca  s i cres terea 

economica . 

Comisarul UE pentru politica regionala , Johannes 

Hahn, a spus: „Sunt convins ca  aceasta  strategie are o 

contribut ie esent iala  la competitivitatea acestei 

regiuni a Europei. Proiectele î nregistreaza  progrese 

tot mai mari s i dau deja rezultate”. 

La Forumul Anual au participat circa 600 de 

reprezentant i din cele 14 t a ri implicate î n strategie, 

inclusiv numeros i minis tri s i secretari de stat, cu 

scopul de a face un bilant  s i de a stabili planuri pentru 

viitor. De asemenea, au fost prezente personalita t i din 

sectorul privat, din mediile regionale de afaceri, din 

Primul Forum Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării  
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Regensburg, Bavaria, Germania, 27-28 noiembrie 2012. Primul Forum Anual al Strategiei UE pentru 

regiunea Dunării, a avut loc, totalizându-se, cu această ocazie, rezultatele primului an de la lansarea 

acestei strategii.  

www.adrnord.md 



„ I n ziua de asta zi traversa m nis te momente 

aproximative. Mult umesc organizatorilor 

conferint ei s tiint ifice pentru faptul ca  intent ia lor 

nobila  e de a ne atent iona ca  suntem î nca  neprega tit i de lect iile 

istoriei. I n acest sens, as  vrea sa  vin chiar cu un î ndemn: ca sa  ne 

complacem î n postura de a fi restant ieri la acest capitol, pentru 

ca  numai î n felul acesta vom recupera, vom readuce î n prim-

plan personalita t i, evenimente, oameni, momente de intensitate 

creatoare. Numai astfel vom î nt elege ca  mos tenirea civilizat iei 

nu se mos tenes te, ea se î nvat a , se ca s tiga ”, a relevat rectorul 

Universita t ii de Stat „Alecu Russo”, prof. univ. dr. hab. Gheorghe 

Popa. 

I n calitate de co-organizator, Agent ia de Dezvoltare Regionala  

Nord a fost reprezentata  de directorul Ion Bodrug, care a 

mult umit organizatorilor pentru invitat ie s i pentru posibilitatea 

de a participa la conferint a . „I n calitatea noastra  de promotori ai 

Regiunii de Dezvoltare Nord, ne implica m s i apreciem î nalt 

aportul Universita t ii de Stat «Alecu Russo» din Ba lt i la 

dezvoltarea regiunii. Suntem ferm convins i ca  î mpreuna  vom 

reus i sa  contribuim s i mai mult la dezvoltarea regiunii”, a 

ment ionat directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

D 
espre important a conferint ei pentru municipiul Ba lt i a 

vorbit Vlad Ghit u, membru al Consiliului Municipal 

Ba lt i s i reprezentant al Centrului Pro-Europa Ba lt i: 

„Valorile t a rii noastre, valorile Ba lt iului sunt ala turi de valorile 

marilor culturi europene. Eu cred ca  istoria Ba lt iului, as a cum a 

fost, va fi reflectata  î n cadrul conferint ei de asta zi. Istoria este 

diferita  s i ea trebuie apreciata  la justa valoare as a cum a fost ea 

î ntr-adeva r, pentru ca  o societate care nu-s i cunoas te trecutul 

sau care nu-s i apreciaza  adecvat prezentul nu-s i poate construi 

un viitor civilizat s i prosper pentru generat iile viitoare. De 

asemenea, consider ca  o comunitate are perspectiva  de 

dezvoltare clara  doar atunci ca nd sistemul valoric al 

administrat iei locale corespunde î ntr-o mare ma sura  cu tradit iile, 

cu istoria oras ului, or, la acest capitol, avem o mare discrepant a , o 

cunoas tem cu tot ii, î n special ba lt enii. Este o problema  care poate fi 

rezolvata  s i sper ca administrat iile urma toare ale municipiului 

nostru sa  faca  fat a  necesita t ilor oras ului, sa  ofere o dinamica  de 

dezvoltare acestui municipiu s i sa  avem administratori 
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responsabili s i curajos i la nivel de municipiu”. 

„Este foarte bine ca nd istoricii cerceteaza  trecutul localita t ilor 

noastre, dar nu este ra u ca nd s i amatorii fac acest lucru. Noi 

ca dem î ntr-o capcana , ca dem î n mituri. Miturile sunt frumoase. 

Miturile sovietice s i miturile care sunt scrise la dorint a unor 

primari sau consilieri acestea sunt minciuni de fapt s i noi 

î ncepem a citi aceste minciuni, care trec s i î n s coli. Eu cred ca  

ceea ce facem noi este foarte important. Sunt absolut convins ca  

eforturile comune ale specialis tilor î n domeniu vor da ceea ce 

vrem noi, ceea ce vrea interesul nat ional al societa t ii noastre”, a 

remarcat pres edintele Institutului de Istorie Sociala  

„ProMemoria”, prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu. 

P 
otrivit organizatorilor, comunicarea dintre cercurile 

profesionale academice s i universitare, reunite la 

eveniment, va facilita schimbul de experient a  î n ceea ce 

prives te studierea problemelor istorice referitoare la oras ul 

Ba lt i s i zonele circumscrise acestuia, va î nlesni transferul de 

informat ii s tiint ifice dinspre institut iile de cercetare ca tre s coala 

superioara  s i chiar adaptarea lor la cont inuturile curriculare ale 

î nva t a ma ntului istoric universitar. 

Rezultatele s tiint ifice prezentate de cerceta tori î n cadrul 

conferint ei vor fi diseminate ca tre publicul larg din oras ul Ba lt i 

s i din t ara , interesat sa -s i cunoasca  istoria, cu filele sale 

î na lt a toare, dar s i cu cele dramatice. Conferint a urma res te sa  

ofere o viziune edificatoare asupra unor evenimente, fenomene 

s i procese istorice derulate î n arealul ba lt ean s i teritoriile 

î nconjura toare, î ncepa nd din cele mai vechi timpuri s i pa na  la 

modernitate. 

Colaborarea ADR Nord cu Universitatea de „Alecu Russo” se 

î nscrie î n prevederile din memorandumul pe care cele doua  

institut ii l-au î ncheiat î n data de 10 noiembrie 2011. 

Cu titulatura init iala  de Institut I nva t a toresc, actuala 

Universitate de Stat „Alecu Russo” a fost reorganizata  din 

Institut Pedagogic (1953) î n Universitate Regionala  de Stat 

(1992). Universitatea „Alecu Russo” din Ba lt i, o adeva rata  carte 

de vizita  a Regiunii de Dezvoltare Nord, este printre cele mai 

apreciate institut ii de î nva t a mî nt superior din Republica 

Moldova. ∎ ADR Nord 

Orașul Bălți și regiunile învecinate în retrospectiva istoriei  
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Bălți, 14 noiembrie 2012. În incinta Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți are loc conferința științifică cu 

genericul „Orașul Bălți și regiunile învecinate în 

retrospectiva istoriei”. Evenimentul este organizat de 

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți, Institutul de 

Istorie Socială „ProMemoria”, Agenția Națională 

Arheologică, Arhiva Națională a Republicii Moldova, 

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiințe a 

Moldovei și Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți.  
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Twinning-ul, tema unei ședințe la ADR Nord  
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Ș eful-adjunct al Direct iei generale dezvoltare regionala , Igor Malai, a fa cut o retrospectiva  a proiectului 

Twinning, referindu-se la cele mai importante particularita t i s i etape ale acestuia. „Intervenit i cu propuneri 

referitor la ce vet i dori sa  obt inet i î n urma acestui proiect-pilor s i care domeniu v-ar interesa mai mult. Este 

vorba despre posibilitatea sa  dezvolta m proiecte ata t soft, de consolidare a capacita t ilor, ca t s i, daca  este necesar, 

unele proiecte care sa  fie inclusiv investit ionale, ca ulterior sa  fie identificate sursa de finant are a acestor proiecte”, 

a ment ionat Igor Malai. 

„Aceste proiecte-pilot sunt, de fapt, o init iativa  cu scop pedagogic. Obiectivul Twinning-ului este consolidarea 

capacita t ilor. Un proiect de Twinning nu este un proiect de asistent a  tehnica . Este vorba de î nfra t irea a doua  

administrat ii, ca nd vorbim de un proiect Twinning. Scopul unor astfel de proiecte este de a face un transfer de 

modalita t i de operare, de metode, de tehnici de lucru. De obicei, aceste lucruri sunt invizibile”, a relevat 

experta Anne Azam-Pradeilles. 

Î 
n cadrul proiectului „Dezvoltarea capacita t ilor î n domeniul dezvolta rii regionale î n Republica 

Moldova”, Uniunea Europeana  va aloca mijloace financiare î n ma rime de circa 1.170.000 €, bani ce vor fi 

utilizat i pentru preluarea experient ei statelor europene î n domeniul dezvolta rii regionale, prin intermediul 

expert ilor roma ni, francezi s i letoni. Proiectul se va desfa s ura î n perioada mai 2012 - ianuarie 2014, timp î n care 

vor fi organizate seminare de formare; ateliere de lucru, vizite de studiu. 

Ment iona m ca  proiectul are trei componente majore ce t in de: revizuirea cadrului legislativ existent privind 

dezvoltarea regionala , planificarea teritoriala  s i dezvoltarea capacita t ilor specialis tilor din cadrul MDRC. Twinning-

ul a fost conceput ca un instrument de cooperare administrativa  t intita  spre sprijinirea t a rilor candidate s i din 

vecina tatea UE. ∎ ADR Nord 

Bălți, 14 noiembrie 2012. Experta Anne Azam-

Pradeilles și Igor Malai, șef-adjunct Direcția generală 

dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, au vizitat Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord în contextul proiectului 

Twinning, lansat de MDRC în data de 8 mai a.c. La 

ședință au participat președintele Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Nord, Ion Parea, 

diectorul ADR Nord, Ion Bodrug, și specialiști din 

cadrul ADR Nord. 
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2. Proiectele „hard” se refera  la provoca ri mai concrete, 

cum ar fi infrastructura (aprovizionarea cu apa , 

canalizare, î nca lzire, managementul des eurilor, 

managementul selectiv al des eurilor, drumuri, trasee 

turistice etc.); 

3. Proiecte bazate pe un obiectiv „hard”, dar axate, de 

asemenea, pe î mbuna ta t irea aspectelor sale „soft”, t ina nd 

cont de noile mecanisme sau aborda ri inovatoare, cum ar 

fi cooperarea intermunicipala , cooperarea 

transfrontaliera , experimentele de descentralizare sau 

parteneriatul public-privat (PPP). 

 

 

 

 

 

 

S 
eminarul de lansare a proiectelor-pilot a reunit 

prezenta rile init iativelor proiectelor-pilot, 

schimbul de opinii dintre actorii interesat i la nivel 

nat ional s i regional: reprezentant i ai Cancelariei de Stat, 

Ministerului Economiei s i cel al Finant elor, pres edint ii s i 

vicepres edint ii Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare 

(CRD) s i directorii Agent iilor de Dezvoltare Regionala  

(ADR), precum s i alt i parteneri interesat i de proces. 

O 
biectivul proiectelor-pilot este de a instrui 

actorii interesat i î n procesul de elaborare a 

conceptelor de propuneri de proiecte s i de a 

spori interesul acestora fat a  de elaborarea calitativa  

ce va asigura atragerea surselor financiare s i 

implementarea eficienta  a proiectelor. 

Conform Planului de Lucru, pe parcursul instruirii vor 

fi utilizate studii de caz, lect ii de informare, experient e 

de succes etc., care, la final, vor fi sintetizate î ntr-un 

proiect de manual „Proiecte-pilot de dezvoltare 

regionala  î n Moldova: metodologie de studiu de caz”. 

Totodata , proiectele-pilot vor fi  elaborate pe 

parcursul a 12 luni, iar rezultatele vor fi prezentate î n 

cadrul unui seminar interregional. De asemenea, pe 

parcurs, specialis tii MDRC, cu suportul echipei 

Twinning a UE, î i vor ajuta pe beneficiarii proiectelor 

sa  solut ioneze potent ialele probleme s i sa  asigure 

comunicarea lor cu expert ii UE. 

Proiectele-pilot pot fi de trei tipuri: 

1. Proiecte „soft” î n probleme legate de efectivitatea, 

eficient a s i randamentul politicilor publice ce 

contribuie la dezvoltarea regionala , î n special 

mecanismele de coordonare, dimensiunea parteneriat, 

calitatea proceselor s i produselor, transparent a 

procedurilor, lupta î mpotriva excluderii s i 

discrimina rii, provoca rile managementului schimba rii 

s i capacitatea de dezvoltare a capitalului uman etc.; 

A fost dat startul unui șir de proiecte-pilot cu participarea ADR și APL  
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Chișinău, 16 noiembrie 2012. A fost dat startul unui șir de proiecte-pilot cu participarea Agențiilor de 

Dezvoltare Regională și Administrațiilor Publice Locale din Republica Moldova în cadrul seminarului 

„Consolidarea capacităților MDRC și CNCDR”, prin intermediul proiectului Twinning „Consolidarea 

capacităților în dezvoltarea regională în Republica Moldova”.  
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F 
iecare ceta t ean s i-a expus opinia vizavi de propria problema , argumenta ndu-s i pozit ia prin documente 

justificative, solicita nd contribut ia celor prezent i la solut ionarea problemei. 

La î nta lnirea cu ceta t enii, ministrul a fost î nsot it de o echipa  de funct ionari de la Ministerul Dezvolta rii 

Regionale s i Construct iilor, Inspect iei de Stat î n Construct ii, Institutului „URBANPROIECT” s i Agent iei de 

Dezvoltare Regionala  Nord. 

Dupa  î ntrevederea cu ceta t enii, ministrul Marcel Ra ducan s-a î nta lnit cu conducerea administrat iei publice locale 

a municipiului Ba lt i s i s efii principalelor servicii municipale. Cele mai importante subiecte discutate au t inut de: 

deservirea locativ comunala , elaborarea s i expertizarea proiectelor, respectarea Planului Urbanistic General de 

amenajare a teritoriului, precum s i reabilitarea fat adelor blocurilor locative. 

Reprezentant ii structurilor ce presteaza  servicii î n cadrul municipiului s i-au exprimat opiniile vizavi de 

problemele cotidiene î n domeniul construct iilor s i au ment ionat ca  lacunele cadrului legal, precum s i relat iile 

civile dintre pa rt i nu permit realizarea calitativa  a obiectivelor. 

T 
otodata , reprezentant ii ministerului s i cei ai administrat iei publice locale Ba lt i au discutat despre 

dezvoltarea regionala  s i rolul implementa rii eficiente a proiectelor î n Regiunea de Dezvoltare Nord, 

precum s i despre procesul s i mecanismul de transmitere a obiectelor finalizate î n proprietatea 

autorita t ilor publice locale. 

La final, administrat ia publica  locala  Ba lt i a declarat ca  î s i va intensifica cooperarea cu Agent ia de Dezvoltare 

Regionala  Nord s i autorita t ile centrale pentru a asigura buna dezvoltare a regiunii s i a crea condit ii optime pentru 

viat a s i activitatea ceta t enilor s i agent ilor economici din regiune. 

Cetățenii municipiului Bălți au discutat cu ministrul Marcel Răducan  

Pag. 12 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

Bălți, 20 noiembrie 2012. Problemele din domeniul 

construcțiilor și eliberarea certificatelor pentru 

autorizarea construcției au fost principalele subiecte 

abordate la întrevederea cu Marcel Răducan ministrul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cu cetățeni din 

municipiul Bălți. În cadrul zilei de audiență a 

membrilor Guvernului în teritoriu oficialul a discutat 

cu localnicii despre principalele probleme comise în 

procesul de proiectare, eliberare a autorizației de 

construcție și efectuării lucrărilor la obiective.  
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Î 
n cadrul s edint ei, directorul ADR Nord a 

prezentat oaspet ilor specificul proiectelor pe 

care le implementeaza  î n Regiunea de Dezvoltare 

Nord, dupa  care Fabio Borghese, director „Enel” î n 

Rusia, CSI s i t a rile baltice, s i Lorenzo Colovini, 

manager principal „Enel” î n î n Rusia, CSI s i t a rile 

baltice, s i-au prezentat, la ra ndul lor, compania. 

Subiectele discutate ulterior t in de eficient a 

energetica  s i energia regenerabila . 

„Enel”, companie italiana  implicata  î n product ia s i 

furnizarea energiei electrice, este cea mai mare 

companie energetica  din Italia. La nivel european, 

Enel este pe locul 4 î n topul companiilor energetice. 

„Enel” este lider mondial î n generarea de 

electricitate din resurse regenerabile s i a anunt at, 

î n mai 2008, ca  î s i extinde eforturile î n acest sector s i 

î n cel al tehnologiilor care protejeaza  mediul, printr-

un program de investit ii de 7,4 miliarde de euro 

pa na  la sfa rs itul lui 2012. 

Amintim ca  ADR Nord s i Agent ia pentru Eficient a  

Energetica  au semnat, î n noiembrie 2011, 

unmemorandum de colaborare. Memorandumul a 

fost î ncheiat ava nd î n vedere obiectivul comun al 

celor doua  agent ii î n domeniul eficient ei energetice 

s i de valorificare a surselor regenerabile de energie 

pentru obiective publice. 

Referințe 

∎ Compania „Enel” - http://www.enel.com 

∎ Agenția pentru Eficiență Energetică - http://aee.md 

Şedință pe tema eficienței energetice și energiei regenerabile  
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Bălți, 21 noiembrie 2012. Reprezentanți ai companiei italiene „Enel”, conducerea Agenției pentru Eficiență 

Energetică a Republicii Moldova, reprezentată de directorul Mihail Stratan și vicedirectorul Călin Negură, 

și directorul executiv al Fondului pentru Eficiență Energetică, Sergiu Corin, au efectuat o vizită la Agenția 

de Dezvoltare regională Nord, unde s-au întâlnit cu directorul Ion Bodrug.  
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C 
u aceasta  ocazie, delegat ia GIZ din care au 

fa cut parte Holger Neuweger, director de 

t ara  GIZ Ucraina, Belarus s i Moldova, Philipp 

Johannsen, reprezentant rezident GIZ î n Moldova, s-a 

î nta lnit cu primarul de Costes ti, Ivan Ples ca, dupa  

care a vizitat satul Duruitoarea Veche, unde ADR 

Nord, cu sprijin financiar din partea GIZ, a 

implementat proiectul „Asigurarea cu servicii de apa  

s i canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, 

comuna Costes ti, raionul Ra s cani”. Agenda vizitei î n 

raionul Ra s cani a mai inclus o î nta lnire cu 

administrat ia raionului, administrat ia ADR Nord, 

prestatorul de servicii „Apa -Canal" Costes ti, ceta t eni, 

vizita stat iei de pompare, precum s i a stat iei de 

epurare, care va fi renovata . 

Ment iona m ca  negocierile moldo-germane vor avea 

loc pe 22 noiembrie, î n aceeas i zi delegat ia va avea s i 

o î nta lnire cu ministrul Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor, Marcel Ra ducan. 

Agent ia de Cooperare Internat ionala  a Germaniei 

(GIZ) implementeaza  proiecte de dezvoltare din 

numele Ministerului Federal pentru Cooperare 

Economica  s i Dezvoltare (BMZ), alte Ministere 

Federale, precum s i alte institut ii s i organizat ii 

internat ionale. 

Promovarea coopera rii î ntre Guvernul Germaniei s i 

Guvernul Republicii Moldova a î nceput î n 1994. De 

atunci, au fost implementate un s ir de proiecte 

importante de dezvoltare, care au avut drept scop 

facilitarea procesului de tranzit ie de la o economie 

planificata  la cea de piat a . 

Î 
n prezent, GIZ implementeaza  7 proiecte î n Republica 

Moldova: 1) Modernizarea serviciilor publice locale 

î n Republica Moldova; 2) Dezvoltarea capacita t ilor 

regionale pentru cooperarea trans-frontaliera  î n 

Republica Moldova; 3) Modernizarea sectorului agricol î n 

Republica Moldova; 4) Suport pentru Agent ia Proprieta t ii 

Publice; 5) Calificarea mais trilor de instruire 

profesionala  pentru î ntreprinderi; 6) Proiectul de 

consiliere pe reforma macroeconomica ; 7) Sprijin 

Guvernului Moldovei î n domeniul anticorupt iei, reforma 

Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv a polit iei s i a 

datelor cu caracter personal (proiectul MIAPAC). 

∎ ADR Nord 

Delegație GIZ în vizită la Râșcani  
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Râșcani, 20 noiembrie 2012. O delegație din partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ) în frunte cu Dr. Leo Kreuz, șeful Departamentului pentru Europa de Est la Ministerul Federal German 

pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și Sonja Schüler, reprezentant BMZ, au vizitat raionul 

Râșcani în contextul negocierilor guvernamentale moldo-germane pe tema fondurilor pentru asistența 

tehnică și financiară. La eveniment au participat directorul Direcției Generale Dezvoltare Regională a 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Valerian Bânzaru, și directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord, Ion Bodrug.  

www.adrnord.md 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1607


Î 
n cadrul s edint ei s-a discutat despre proiectele ADR Nord, î n special despre posibilitatea implementa rii unui 

proiect de construct ie, î n Regiunea de Dezvoltare Nord, a unui frigider s i a unei stat ii de sortare s i ambalare a 

fructelor s i legumelor. I n cadrul s edint ei s-a mai discutat, la propunerea directorului ADR Nord, despre 

eventuala implementare î n municipiul Ba lt i a unui proiect socio-medical. 

Parteneri de dezvoltare cehi, în vizită la ADR Nord  

Benesov, Cehia, 19-21 noiembrie 2012. Un grup de specialiști de la Agențiile de Dezvoltare Regională 

Nord, Centru și funcționari de la Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor au participat la 

trainingul „Reforma Administrației Publice Locale”. Din partea ADR Nord, la eveniment a participat Inga 

Cojocaru, șef Secție planificare strategică și programare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
venimentul a fost organizat de Institutul de Administrare Publică din Praga cu suportul 

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe în cadrul Programului Parteneriatului Estic al 

Comisiei Europene. 

Scopul trainingului a fost familiarizarea cu prioritățile Parteneriatului Estic, reformele Administrației 

Publice Locale, managementul financiar al APL și lupta împotriva corupției în Administrarea Publică din 

Republica Cehă. 

Participanții au avut ocazia să discute aspectele practice ale reformei Administrației Publice Locale și să 

realizeze un schimb de bune practici cu reprezentanții instituțiilor omoloage din Armenia, Georgia, 

Azerbaidjan, Ucraina și Belarus. 
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Bălți, 16 noiembrie 2012. Directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord, Ion Bodrug, a avut o întâlnire 

cu Daniela Dragalin, reprezentant al Ambasadei 

Republicii Cehe în Chișinău, Jan Cernik, directorul 

Agenției Cehe pentru Dezvoltare, și Irina Serdiuc, 

secretarul Consiliului Municipal Bălți.  

Training pe tema reformei Administrației Publice Locale, în Cehia  

www.adrnord.md 
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Masă rotundă: „Competitivitatea strategică a capitalului uman în 
condițiile dezvoltării regionale”  

C 
hișinău, 14 noiembrie 2012. Membrii Misiunii de programare a Comisiei Europene și reprezentanții Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor au stabilit prioritățile de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea 

Europeană pentru perioada 2014-2020 în domeniul dezvoltării regionale. În cadrul discuțiilor, părțile au stabilit 

că dezvoltarea regională rămâne a fi una din prioritățile de direcționare a asistenței Uniunii Europene. 

„Aceste proiecte sunt obiectivele Guvernului de a dezvolta echilibrat toate regiunile t a rii s i de ridica nivelul de trai al ceta t enilor”, 

a precizat Marcel Ra ducan, ministrul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, î n cadrul î ntrevederii cu membrii Misiunii de 

programare a Comisiei Europene. De asemenea, ministrul a mult umit pentru asistent a Uniunii Europene acordata  ministerului 

prin diferite instrumente: Twinning, Taiex etc. 

Totodata , î n viziunea ministrului este prioritara  dezvoltarea oras elor poli de cres tere, pentru a distruge mitul „t ara unui singur 

oras ”. 

La ra ndul lor, oficialii europeni considera  ca  posibilita t ile de acordare a asistent ei Uniunii Europene pentru domeniul dezvolta rii 

regionale sunt foarte mari. Republica Moldova ar putea beneficia direct de asistent a Uniunii Europene î n cadrul programelor 

bilaterale, dar s i î n cadrul programelor regionale, de cooperare transfrontaliera , care au ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii, 

dezvoltarea rurala  etc. ∎ ADR Nord 
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A 
genția de Dezvoltare Regională Nord și Universitatea de Stat „Alecu Russo” au organizat vineri, 30 

noiembrie, masa rotundă cu genericul „Competitivitatea strategică a capitalului uman în 

condițiile dezvoltării regionale”, în contextul implementării proiectului comun „Managementul 

competitivității strategice a capitalului uman pe piața muncii din Republica Moldova în condițiile 

dezvoltării regionale”, parte a programului de stat „Dezvoltarea competitivității și creșterea economică 

durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaștere, globalizare și integrare regională și 

europenă", coordonat de către rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, Grigore Belostecinic.  

I n cadrul mesei rotunde, dr. conf. Irina Movila , director de proiect, a 

prezentat conceptul cerceta rii î n cadrul proiectului. O analiza  a 

indicatorilor social-economici ai Regiunii de Dezvoltare Nord a 

prezentat Inga Cojocaru, s ef Sect ie planificare strategica  s i programare, 

ADR Nord, iar dr. conf.Igor Cojocaru, cerceta tor s tiint ific superior, a 

prezentat rezultatele cerceta rii sociologice î n privint a competitivita t ii 

capitalului uman î n Regiunea de Dezvoltare Nord. Despre perspectivele 

de dezvoltare a capitalului uman î n Regiunea de Dezvoltare Nord a 

vorbit directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

P 
roiectul „Managementul competitivita t ii strategice a capitalului uman pe 

piat a muncii din Republica Moldova î n condit iile dezvolta rii regionale”, cu 

un buget de 100 de mii de lei, este finant at de Academia de S tiint e a 

Moldovei. Durata de implementare a acestuia este de 2 ani s i va fi implementat de 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” î n colaborare cu ADR Nord. Proiectul a fost 

lansat î n data de 5 mai 2012. 

Colaborarea ADR Nord cu Universitatea de „Alecu Russo” se î nscrie î n prevederile dinmemorandumul pe care cele 

doua  institut ii l-au î ncheiat acum un an. ∎ ADR Nord 

Dezvoltarea regională este una din prioritățile Republicii Moldova și Uniunii 

Europene pentru perioada 2014-2020  
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S 
esiunea a inclus identificarea partenerilor 

institut iilor de dezvoltare regionale s i a 

tematicelor de comunicare specifice. Mai 

mult, s-a pus accent pe instrumente de prezentare a 

mesajului ca tre fiecare categorie de public, de la 

partenerii de dezvoltare la potent ialii investitori. 

Fiindca  dezvoltarea regionala  este un domeniu î nca  

nou, î nsa  cu potent ial pentru Republica Moldova, cei 

35 de participant i la training discuta  despre crearea 

s i ment inerea unui sistem coerent de comunicare cu 

mass-media, bazat pe î ncredere s i transparent a . 

Pentru a optimiza fluxurile de comunicare interna , 

MDRC s i ADR-ului le-a fost recomandata  

segmentarea publicului pe categorii. Experta î n 

comunicare Ludmila Andronic: „Sunt actori cu care 

trebuie de comunicat î n mod special, favorizat, 

ca rora le trebuie acordata  mai multa  atent ie. Pentru 

unele institut ii, este suficienta  comunicarea prin 

intermediul mass-media." „ Este foarte important sa  comunica m 

eficient, fiindca  portofoliul institut iei 

noastre este extins. Trebuie sa  î nva t a m 

sa  ne formula m mesajele mai simplu s i mai pe 

î nt elesul ceta t enilor, pe de o parte, s i de a comunica 

î n interiorul organizat iei, pe de alta  parte”, relateaza  

viceministrul Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor, Anatolie Zolotcov. 

La ra ndul sa u, directorul Agent iei de Dezvoltare 

Regionala  Nord, Ion Bodrug, sust ine ca  „domeniul 

dezvolta rii regionale presupune s i multa  comunicaare 

eficienta  ata t cu autorita t ile publice locale, ca t s i, prin 

intermediul mass-media, cu publicul larg”. „Eu sunt 

î ncredint ata  ca  dupa  acest curs de instruire echipa 

noastra  se va consolida”, a spus directorul Agent iei de 

Dezvoltare regionala  Sud, Maria Cules ov. 

P 
rin asemenea sesiuni de instruire, proiectul GIZ 

î s i propune sa  contribuie la cres terea 

capacita t ilor partenerilor sa i - Ministerului 

Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor s i Agent iilor de 

Dezvoltare Regionale - de a coordona s i de a monitoriza 

procesul de dezvoltare regionala . Or, pentru aceasta e 

nevoie de crearea unui sistem eficient de comunicare, 

ata t pe intern, ca t s i extern. 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale î n 

Republica Moldova” este implementat de Agent ia de 

Cooperare Internat ionala  a Germaniei (GIZ) s i este 

sprijinit financiar de Ministerul German pentru 

Cooperare Economica  s i Dezvoltare (BMZ), Agent ia 

Suedeza  pentru Dezvoltare s i Cooperare Internat ionala  

(Sida) s i Ministerul Afacerilor Externe al Roma niei. 

Pentru un sistem coerent de comunicare internă și externă  
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Vadul lui Vodă, 2-3 noiembrie 2012. Echipa Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și a 

celor trei Agenții de Dezvoltare Regională (ADR) participă la o sesiune de instruire în domeniul 

comunicării interne și externe. Exercițiul a fost facilitat și sprijinit financiar de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova”.  

www.adrnord.md 



Scopul principal al concursului este de a intensifica rolul 

institut iilor media (presa scrisa , posturile de radio s i TV) î n 

informarea publicului larg despre activita t ile ADR Nord, 

activita t i ce vor fi anunt ate î n prealabil pe site-

ul www.adrnord.md. 

La concurs sî nt invitate sa  participe institut iile mass-media 

locale s i nat ionale (radio, TV, presa scrisa ), care, prin 

activitatea pe care o 

desfa s oara , contribuie la 

formarea î n societate a 

î nt elegerii ca  informarea din 

prima sursa  a populat iei este 

o condit ie esent iala  pentru 

dezvoltarea durabila  a 

societa t ii, disemineaza  

informat ii obiective s i veridice despre procesul de 

dezvoltare regionala  î n Republica Moldova, propaga  

experient ele pozitive s i, poate, mai put in pozitive î n 

domeniul dezvolta rii regionale î nregistrate la nivel 

regional, nat ional s i internat ional. 

În rezultatul concursului, 3 jurnaliști vor fi premiați cu 

tehnică electronică în valoare de 6000 de lei: LOCUL 1 - 

tehnică electronică de 3000 de lei; LOCUL 2 - tehnică 

electronică de 2000 de lei; LOCUL 3 - tehnică 

electronică de 1000 de lei. Cu detalii în acest sens vom 

reveni. 

La concurs vor fi prezentate materiale informative 

publicate sau difuzate î n perioada 5 iulie - 15 decembrie 

2012. 

Materialele pentru concurs vor fi apreciate conform 

următoarelor criterii: 

● Periodicitatea difuzării/publicării materialelor; 

● Citarea surselor; 

● Corectitudinea reflectării temei. 

I n cazul publicat iilor care apar doar î n variata  print, 

materialele vor fi expediate prin pos ta  (sau 

prezentate personal), î n original sau copie xerox, cu 

indicarea datei de 

publicare, la urma toarea 

adresa : Agenția de 

Dezvoltare Regională 

Nord; Piața Vasile 

Alecsandri 8A; etaj 2; 

MD-3100; mun. Bălți, 

Republica Moldova. De 

asemenea, materialele 

apa rute doar î n varianta  print pot fi scanate, 

î mpreuna  cu data publica rii, s i trimise la adresa de e-

mail ment ionata  mai sus. 

Institut iile de presa  participante la concurs vor oferi 

informat ii de contact: institut ia media, telefon, e-

mail, persoana  de contact. 

(!) Data şi locul de desfăşurare a festivităţii de 

premiere vor fi anunţate suplimentar. 

Pentru mai multe informații, contactați: 

Ion Urușciuc, coordonator comunicare; tel./fax: 

(231) 61980;  mob. 078823103; 

email: pr.adrnord@gmail.com, comunicare@adrnord

.md 

Tatiana Vîlcu, manager de oficiu; tel./fax: (231) 

61980; email: adrnord@gmail.com 

● ADR Nord 

CONCURS PENTRU INSTITUŢIILE MASS-MEDIA 

„Cunoaște Regiunea de Dezvoltare Nord!”  
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● Campanie de informare a cetățenilor despre activitățile ADR Nord 

● Perioada 5 iulie - 15 decembrie 2012 

A 
genția de Dezvoltare Regională Nord lansează, în cadrul 

campaniei de informare „CunoașteRegiunea de Dezvoltare 

Nord!”, un concurs pentru instituțiile mass-media (republicane 

și locale) pentru cea mai activă promovare a activităților ADR Nord, 

instituție responsabilă de implementarea politicilor de dezvoltare 

regională în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.  

OBLIGATORIU! Link-urile către materialele pentru 

concurs (sau fișiere audio/video) vor fi expediate, 

cu indicarea datei de apariție, la 

adresa: pr.adrnord@gmail.com. Vor intra în 

concurs doar materialele trimise la adresa de email 

menționată.  

www.adrnord.md 
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Monitorizarea proiectelor 
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FOTOGRAFII DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

  

 

 

Otaci, Ocnița, 20 noiembrie 2012. Lucrările din 

cadrul subproiectului de reconstrucție a sistemului 

de canalizare din Otaci, parte a proiectului „Servicii 

calitative de apă și canalizare în orașul Otaci 

pentru un mediu curat în Regiunea Nord”, decurg 

conform planurilor financiar și cel de executare a 

lucrărilor. 

Acest fapt l-au constatat membrii unei comisii care, cu 

acest scop, au efectuat o vizita  de monitorizare, urmata  

de o s edint a  î n cadrul ca reia s-a discutat despre 

verificarea î ndeplinirii lucra rilor privind traseul de 

canalizare s i necesitatea executa rii unor modifica ri la 

conectarea consumatorilor la ret eaua de canalizare. 

Pentru ca  decurg conform graficelor, desfa s urarea 

lucra rilor de reconstruct ie a sistemului de canalizare a 

fost apreciata  î nalt. 

La vizita î n teren au participat s eful Sect iei 

management proiecte, ADR Nord, Constantin Ba ndiu; 

directorul SRL „VALIS”, operatorul economic, Vasile 

Herdic, s i responsabilul tehnic Marina Boris pol. 

Ment iona m ca , î n prezent, este î n desfa s urare 

construct ia sistemului de canalizare s i a stat iei de 

epurare. Lucra rile de reconstruct ie a apeductului au 

fost finalizate î n iulie a.c., iar bunurile au fost 

transmise, recent, î n proprietatea Prima riei Otaci. 

Dezvoltare regională 

Lucrările de reconstrucție a sistemului de canalizare în Otaci decurg 

conform graficelor de execuție  
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Galerie foto / 8-9 noiembrie 2012 

Monitorizarea proiectelor 
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Proiectul „Reparația sectorului de drum local L-37 

„Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tîrnova”  

„Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna 

Larga - un factor important în activitățile privind 

măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”  

Proiectul „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare”  



Agenţia de Dezvoltare Regională Nord  

MD-3100, mun. Ba lt i, Piat a Vasile Alecsandri, 8A  

Telefon: +373 231 29779  

Fax: + 373 231 61980  

E-mail: comunicare@adrnord.md 

Site: www.adrnord.md 

A 
DR Nord, cu sediul în orașul Bălți, este o instituție publică necomercială, cu 

autonomie financiară, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) al Republicii Moldova. Împreună cu ADR Centru și 

ADR Sud, ADR Nord activează în domeniul dezvoltării regionale din aprilie 2010. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor 

V 
adul lui Vodă, 1-2 noiembrie, 2012. A avut loc un program de instruire 

de două zile cu genericul „Management și control financiar”, organizat 

Uniunea Europeană - „Stimularea Economică în Zonele Rurale" (ESRA) 

de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), pentru angajații 

MDRC și Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud.  

Din agenda programului de instruire: Management s i Control Financiar (MCF) î n 

Sectorul Public, Procesul Bugetar, Evident a  Contabila , Sistemul Automatizat de 

Evident a  Contabila , Managementul Activelor, Managementul Mijloacelor Financiare, 

Proceduri Administrative s i de Control. 

Din partea ADR Nord, la programul de instruire au participat Lilia Raileanu, s ef Sect ie 

financiara  s i achizit ii; Constantin Ba ndiu, s ef Sect ie management proiecte; Svetlana 

Bazatin, specialist finant e s i contabilitate. 

MANAGEMENT ŞI CONTROL FINANCIAR 

Cooperare pentru dezvoltare 

Scopul ADR Nord este de a 

contribui la dezvoltarea 

durabila  s i echitabila  a î ntregii 

regiuni, urma rind reducerea 

decalajelor de dezvoltare a 

diferitor zone din regiune î n 

favoarea locuitorilor ei. 

 

Misiunea ADR Nord este de a 

mobiliza eforturile spre asi-gurarea 

dezvolta rii socio-economice durabile a 

Regiunii Nord î n baza normelor s i 

standardelor europene pentru 

asigurar ea unui trai decent 

ceta t enilor. 

Prioritățile ADR Nord sunt: 

1. Reabilitarea infrastructurii fizice; 

2. Sust inerea dezvolta rii secto-rului 
privat s i a piet ei fort ei de munca ; 

3. I mbuna ta t irea factorilor de 
mediu s i a atractivita t ii turistice. 

Corjeuţi, Briceni 

- Acest buletin informativ lunar (21 
p.) a fost elaborat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord. 

- Vizitați pagina ADR Nord din 

Facebook! Şi aici, ADR Nord 

vorbește cu Dvs. 

- Vă așteptăm în grupul „Dezvoltare 

regională” din Facebook! 

ADR NORD 
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