
L 
a eveniment au participat E.S. Dirk 

SHUEBEL, șeful Delegației Uniunii 

Europene în Republica Moldova, E.S. 

Marius LAZURCA, Ambasadorul României în 

Republica Moldova, E.S. Nicanor D. TECULESCU, 

Consul General al României la Bălți, Ion BODRUG, 

directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord), Vlad GHIȚU, directorul Centrului 

„Pro-Europa” Bălți, Petre GURAN, directorul 

Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din 

Chișinău, profesori, studenți și jurnaliști din presa 

regională și națională. 

„Sînt recunoscător organizatorilor că m-au invitat la 

evenimentul de azi, foarte binevenit. Este un 

eveniment important, cu atît mai mult că imaginea 

Europei este pozitivă la Bălți", a menționat șeful 

Delegației Uniunii Europene în Republica 

Moldova, Dirk SHUEBEL, care i-a invitat pe 

jurnaliștii din regiunea de nord a Moldovei să 

participe l-a întruniri organizate periodic de 

Delegația Uniunii Europene. 

„Ca spațiu al drepturilor și libertăților, Europa nu 

are frontiere”, a menționat Ambasadorul 

României în Republica Moldova, E.S. Marius 

LAZURCA. „Nu e loc mai potrivit să celebrăm 

Europa decît la universitate, instituția în jurul 

căreia Europa s-a format, locul în care memoria 

este la ea acasă și în care valorile se perpetuează 

pînă astăzi”, a mai spus Ambasadorul LAZURCA. 

Continuare în pagina 2 
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
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BĂLȚI, 26 mai 2012. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) în colaborare cu 

Centrul „Pro-Europa” Bălţi, Consulatul General al României la Bălți și Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” din Bălți au organizat, în contextul Zilei Europei, o dezbatere cu 

genericul „Imaginea Republicii Moldova în presa moldovenească și în cea europeană”.  



R 
ectorul Universității 

de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, prof. univ. 

dr. hab. Gheorghe POPA, gazda 

dezbaterii, a remarcat că „foarte 

multe lucruri cu bătaie lungă 

pornesc anume din această 

incintă”. Totodată, în discursul 

său de salut, rectorul 

universității bălțene a spus că 

problematica dezbaterii trezește 

interes și că întruniri de acest 

gen sînt binevenite. 

„Mai ales cu ajutorul dvs., al 

jurnaliștilor, care aveți o sarcină 

grea în niște condiții vitrege, 

trebuie să facem în așa fel ca, 

prin astfel de evenimente, să 

promovăm municipiul Bălți și 

zona de nord a Moldovei”, a 

spus Consulul General al 

României la Bălți, E.S. Nicanor 

D. TECULESCU. 

„Mă bucur foarte mult că 

sărbătorirea Zilei Europei are 

continuitate anume aici, în 

municipiul Bălți. Împreună cu 

partenerii noștri, ne-am pus ca 

scop să-i familiarizăm pe toți, de 

la mic la mare, cu valorile și 

principiile Uniunii Europene. Tema dezbaterii de azi ne 

provoacă la anumite întrebări... De obicei, la televizor 

privim multe nouăți care prezintă aspectele negative ale 

UE. Dar de ce nu ne întrebăm ce am văzut pînă la criză? De 

ce să nu vorbim și despre lucrurile bune din UE?”, a 

menționat directorul ADR Nord, Ion BODRUG. 

D 
irectorul Centrului „Pro-Europa” Bălți, Vlad 

GHIȚU, speră că va veni ziua cînd la 9 mai va fi 

sărbătorită Ziua Europei. „Dar nu acest moment 

este cel mai important. Cel mai important este cum gîndim 

noi, încotro mergem, încotro ne integrăm”, a accentuat 

Vlad GHIȚU. 

„Întîlnirea noastră de astăzi are, în primul rînd, scopul de a 

atrage atenția asupra temei europene în presa regională și 

națională. Cred că această întîlnire poate lansa ideea unui 

club de presă, cu sediul la Bălți, care să reunească cele mai 

importante mijloace mass-media și în cadrul căruia să se 

discute probleme de schimb de informații, de acces la 

agenții internaționale de presă, de legătură mediatică mai 

intensă cu România și alte subiecte importante”, a spus 

consulul român Radu CIOBOTEA. 

„Marele deficit al societății noastre, în raport cu Europa, 

este că nu am dobîndit acces la ideile de comunicare, nu 

avem știință de existența celuilalt, nu ne-am pus în 

impostaza lui, nu ne-am asumat nimic din spaimele lui, din 

neliniștile lui și, corespunzător, nici el nu-și pune această 

problemă și nu-și dă seama de neliniștile noastre”, a 

menționat decanul Facultății de Filologie, dr. Nicolae 

LEAHU. 

Continuare în pagina 3. 
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Scuarul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți 

În acest număr: 

Ziua Europei, sărbătorită la 

Bălți 

1-3 

Ședința CRD Nord din 18 

mai 2012 

4 

Start ETAPEI DOI a celui de

-al 2-lea Apel de Propuneri 

de Proiecte 

 

5 

Proiectul Twinning 

„Dezvoltarea capacităților 

în domeniul dezvoltării 

regionale în Republica 

Moldova”  

 

 

6 

Proiect de cercetare în 

domeniul economiei și 

sociologiei 

 

7 

Dezvoltare regională în 

baza științei și a inovației  

 

8 

Delegație ministerială din 

Letonia, în vizită de lucru 

la ADR Nord 

 

9 

Experiență de planificare 

strategică și de cooperare 

între localități, din Estonia 

și Finlanda 

 

 

10 

Pentru servicii publice 

locale mai bune în orașe și 

raioane  

11 

Experții naționali pe 

domeniile prioritare ale 

SUERD au discutat cu 

secretarul Consiliului 

Orașelor și Regiunilor 

Dunărene din România 

 

12 

Au fost semnate 

contractele pentru 

supravegherea lucrărilor 

de reabilitare a drumului 

Sărăteni-Soroca  

13 

Seminar practic de scriere 

a proiectelor, la Bălți 

13 

ADR Nord la Forumul 

Național de Dezvoltare 

Rurală din Brăviceni  

14 

Monitorizarea proiectelor 15 

Rolul administrației 

publice locale în domeniul 

managementului de 

mediu  

 

19 



D 
e Ziua Europei, Institutul 

Cultural Român „Mihai 

Eminescu” din Chișinău a 

inaugurat, în holul Bibliotecii Științifice 

a Universității de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, expoziția „Memoria ca formă 

de justiție”. 

Cu sprijin din partea Teatrului Național 

„Vasile Alecsandri” din Bălți, programul 

sărbătorii a continuat în scuarul din 

Piața Vasile Alecsandri cu un festival de 

muzică și dans dedicat Zilei Europei, la 

care au participat formații artistice din 

nordul Moldovei. „Este un prilej de 

mîndrie că Bălțiul, unde astăzi 

sărbătorim Ziua Europei, este capitala 

Regiunii de Dezvoltare Nord. Sper că ediția a 

treia a Zilei Europei va fi sărbătorită, la anul 

viitor, în Rîșcani”, a spus președintele 

Consiliului Regional de Dezvoltare Nord, Ion 

PAREA, în discursul său din scuarul din Piața 

Vasile Alecsandri. Prezent la 

eveniment, Octavian MAHU, viceprimar de 

Bălți, i-a felicitat pe locuitorii orașului cu 

ocazia Zilei Europei. „Noi toți, cu dvs. 

împreună, tindem spre Europa. Dragi 

oaspeți, simțiți-vă ca acasă aici, la Bălți”, a 

menționat Octavian MAHU. 

Amintim că, la Bălți, Ziua Europei a fost 

sărbătorită, pentru prima dată la nivel oficial, 

acum un an, în data de 14 mai 2011. 

adrnord.md 
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CLICK! 

GALERIE VIDEO 

GALERIE FOTO 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1330
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=1331
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.221408587977062.46446.100233160094606&type=3


Ion PAREA, președintele CRD Nord, a salutat membrii 

consiliului, îndemnîndu-i la colaborare eficientă cu 

toate structurile implicate în cel de-al 2-lea Apel de 

Propuneri de Proiecte. 

Ordinea de zi a ședinței a cuprins trei subiecte: 

1) Audierea Raportului de evaluare a notelor 

conceptuale de propuneri de proiecte depuse în cadrul 

APP 2 și stabilirea listei proiectelor prioritare; 

2) Audierea raportului privind implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională; 3) Actualizarea 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord și elaborarea 

Planului Operațional Regional Nord 2013-2015. 

Directorul Direcției Generale Dezvoltare Regională a 

Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, Valerian BÎNZARU, a spus că MDRC va 

întreprinde activitățile de rigoare pentru  a consolida 

capacitățile CRD Nord în scopul implicării cu succes în 

activitățile din domeniu. MDRC, potrivit directorului 

DGDR, va desfășura ample activități pentru a finisa cu 

succes procesul de actualizare a strategiilor de 

dezvoltare regională. 

La rîndul său, Ion BODRUG, directorul ADR Nord, a 

salutat prezența membrilor CRD Nord și a menționat 

faptul că toți actorii regionali trebuie să-și unească 

eforturile în beneficiul Regiunii Nord. „Pentru Regiunea 

Nord, anul 2012 se dorește a fi un an de succes. Numai cu 

eforturi comune, ADR Nord va continua să fie prima agenție 

de profil din țară la capitolul îndeplinirea cu succes a tuturor 

obiectivelor pe care ni le-am propus”, a spus directorul Ion 

BODRUG. 

Prezent la ședință, vicepreședintele Comisiei administrație 

publică și dezvoltare regională, deputatul Iurie ȚAP, a 

menționat că toate structurile implicate în procesul de 

dezvoltare regională vor obține succese dacă vor avea o 

colaborare bună. Deputatul s-a arătat optimist în vederea 

modului de implementare a Legii 438. 

După audierea raportului de  evaluare a notelor conceptuale 

de propuneri de proiecte, membrii CRD Nord au inițiat 

dezbateri și discuții cu privire la raport. 

Ședința a fost deliberativă, la ea participînd 33 de membri 

CRD Nord, din totalul de 48. În cadrul ședinței, șeful Secției 

management proiecte, Constantin BÂNDIU, a prezentat un 

raport despre proiectele implementate de ADR Nord. 

Totodată, fost audiat și raportul privind implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională în Regiunea de 

Dezvoltare Nord. În acest sens, Inga COJOCARU, șefa Secției 

planificare strategică și programare, a adus la cunoștință 

informații cu privire la actualizarea Strategiei de Dezvoltare 

Regională Nord și etapa la care se află acest proces. 

adrnord.md 
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APP 2 a fost declarat 

deschis pentru 

perioada 27 martie - 

10 mai a.c. Odată cu 

încheierea ETAPEI 

ÎNTÎI, la ADR Nord au 

fost depuse 55 de 

note conceptuale de 

propuneri de proiecte. 

După examinarea 

acestora de către o 

comisie specială și 

aprobarea lor la 

ședința CRD Nord din 

18 mai a.c., urmează 

ETAPA DOI, în cadrul 

căreia vor fi elaborate 

și depuse cererile 

complete de 

finanțare.  

Ședința a început cu un minut de reculegere în memoria Primadonei Operei Naționale din Republica Moldova Maria BIEȘU 

3 6 din cele 55 de note conceptuale de propuneri de proiecte, depuse în etapa întîi a celui de-al 

doilea Apel de Propuneri de Proiecte 2 (APP2), au fost aprobate de Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare Nord (CRD Nord), reunit într-o ședință ordinară în a doua jumătate a zilei de vineri, 

18 mai. 19 note conceptuale au fost respinse, deoarece nu au întrunit condițiile de eligibilitate.  

CLICK! 

GALERIE VIDEO 

GALERIE FOTO 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1321#top
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1312
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1312
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=1322
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=411&id=1336


Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord au dat startul ETAPEI DOI a celui de-al 2-lea Apel de Propuneri 

de Proiecte (APP 2). 

ETAPA DOI constă în elaborarea și depunerea cererilor complete de finanțare 

în rezultatul notelor conceptuale selectate și aprobate de Consiliul Regional 

pentu Dezvoltare Nord. Potrivit regulamentului APP 2, documentația tehnică și 

cererea de finanțare vor fi depuse în termen de 60 de zile calendaristice de la 

data publicării oficiale a listei notelor conceptuale de proiecte aprobate de 

consiliile regionale pentru dezvoltare. ETAPA DOI a APP 2 va dura pînă în data 

de 19 iulie 2012, ora 16:00. 

DESCĂRCAȚI Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de 

proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare 

Regională (.doc)  

DESCĂRCAȚI Lista notelor conceptuale de propuneri de proiecte care trec în 

ETAPA DOI a APP 2 (.pdf) 

DESCĂRCAȚI Formularul complet de cerere de finanțare (.doc) 

DESCĂRCAȚI Documentele-suport ce vor fi depuse odată cu cererea completă 

de finanțare (.doc) 

adrnord.md 
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Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) în parteneriat cu Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei în Moldova (GIZ) planifică organizarea unei sesiuni de 

informare și consultare privind cerințele de depunere a CERERII DE FINANȚARE pentru 

aplicanții care au trecut de ETAPA ÎNTÎI a Apelului de Propuneri de Proiecte 2 (APP 2) din 

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). 

Sesiunea de informare și consultare va avea loc miercuri, 6 iunie 2012, în mun. Bălți, Piața 

Vasile Alecsandri 8A, Î.S. „Registru”, sala de ședințe, parter, cu începere de la ora 10.00. 

Confirmarea participării aplicanților care au trecut în ETAPA DOI a APP 2 s-a putut face, pînă 

în data de 1 iunie 2012, ora 12.00, la nr. de tel. (231) 25646 (sau prin e-mail: 

smp.adrnord@gmail.com). adrnord.md 

3 6 din cele 55 de note conceptuale de propuneri de proiecte, depuse în etapa întîi a celui de-al doilea 

Apel de Propuneri de Proiecte 2 (APP2), au fost aprobate de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord 

(CRD Nord), reunit într-o ședință ordinară în a doua jumătate a zilei de vineri, 18 mai. 19 note 

conceptuale au fost respinse, deoarece nu au întrunit condițiile de eligibilitate.  

Pentru Autoritățile Publica Locale 

Start ETAPEI DOI a celui de-al 2-lea Apel de Propuneri de Proiecte  

Regiunea de Dezvoltare Nord 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1266
http://adrnord.md/public/files/app_2/Intructiunea_pentru_utilizatori_APP_2.doc
http://adrnord.md/public/files/app_2/Intructiunea_pentru_utilizatori_APP_2.doc
http://adrnord.md/public/files/app_2/Intructiunea_pentru_utilizatori_APP_2.doc
http://adrnord.md/public/files/app_2/Etapa_2_proiecte_RDN_APP_2.pdf
http://adrnord.md/public/files/app_2/Etapa_2_proiecte_RDN_APP_2.pdf
http://adrnord.md/public/files/app_2/Etapa_2_proiecte_RDN_APP_2.pdf
http://adrnord.md/public/files/app_2/Formularul_Cerere_de_Finantare_APP_2_partea_2.doc
http://adrnord.md/public/files/app_2/Documentele_suport_anexa_la_cererea_de_finantare.doc
http://adrnord.md/public/files/app_2/Documentele_suport_anexa_la_cererea_de_finantare.doc
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1328
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1266
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1339


C 
HIȘINĂU, 8 mai 2012. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

a lansat proiectul 

Twinning „Dezvoltarea 

capacităților în domeniul 

dezvoltării regionale în Republica 

Moldova”. Este un proiect finanțat 

de Uniunea Europeană și 

implementat de un consorțiu 

francez-româno-leton. Din partea 

Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord, la lansarea proiectului au 

participat directorul Ion BODRUG 

și șefa Secției planificare strategică 

și programare, Inga COJOCARU. 

Scopul proiectului este de a 

impulsiona și a sprijini dezvoltarea 

și implementarea politicii de 

dezvoltare regională în țara 

noastră. 

În mesajul de salut, Marcel 

RĂDUCAN, ministrul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, a 

mulțumit partenerilor de 

dezvoltare pentru asistența 

constantă acordată, inclusiv 

suportul în cadrul proiectului 

Twinning, și a specificat că acest 

proiect va contribui la 

consolidarea capacităților 

ministerului în aplicarea politicilor 

de dezvoltare regională în țara 

noastră, precum și la 

îmbunătățirea legislației în 

domeniu și revizuirea Strategiei 

Naționale de Dezvoltare 

Regională. 

E.S. Dirk SCHUEBEL, șeful 

Delegației Uniunii Europene în 

Republica Moldova, a menționat, 

la rîndul său, rolul politicii de 

dezvoltare regională în UE, 

subliniind faptul că, pentru 

perioada financiară 2007-2013, 

bugetul UE alocat politicii 

regionale a fost de 350 miliarde 

euro, adică 36% din bugetul total. 

De asemenea, oficialul UE a 

comunicat că, actualmente, se 

lucrează la bugetul pe perioada 

financiară 2013-2020, iar 

dezvoltarea regională în 

continuare va rămîne un obiectiv 

important pentru politica 

europeană. Referitor la specificul 

proiectului twinning acesta a 

menționat că este un proiect de 

colaborare administrativă și nu de 

asistență tehnică. 

E.S. Gérard GUILLONNEAU, 

Ambasadorul Franței în Republica 

Moldova, a comunicat că țara pe 

care o reprezintă deține o vastă 

experiență în asistență externă și 

speră ca colaborarea cu experții 

francezi să fie eficientă și utilă 

specialiștilor moldoveni. 

E 
.S. Marius Gabriel 

LAZURCA, Ambasadorul 

României în Republica 

Moldova, a specificat că, 

actualmente, România participă în 

4 proiecte de twinning în 

Republica Moldova: achiziții 

publice, proprietate intelectuală, 

concurență și consolidarea 

capacităților în domeniul 

dezvoltării regionale. Totodată, 

Marius LAZURCA a reiterat că 

România va fi în continuare un 

partener de încredere pentru țara 

noastră în parcursul european. 

Excelența Sa a amintit că România 

participă în cadrul programului UE

-12, unde va acorda asistență 

financiară pentru îmbunătățirea 

statisticii regionale. 

Veaceslav GUȚUȚUI, viceministrul 

Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, a menționat, la 

rîndul său, că MDRC are un 

parteneriat strategic constant cu 

ministerul omolog din România și 

o colaborare eficientă cu Agențiile 

de Dezvoltare din România. De 

asemenea, viceministrul a 

menționat că de rezultatele 

implementării acestui proiect vor 

beneficia reprezentanții 

administrațiilor publice centrale, 

regionale și locale. 

„Consider că, prin acest proiect, 

UE ne va sprijini serios în domeniul 

dezvoltării regionale. Astăzi s-a 

demonstrat această intenție”, a 

spus directorul ADR Nord, Ion 

BODRUG.  

În cadrul proiectului „Dezvoltarea 

capacităților în domeniul 

dezvoltării regionale în Republica 

Moldova” UE va aloca mijloace 

financiare în mărime de 

circa 1.170.000 €, bani ce vor fi 

utilizați pentru preluarea 

experienței statelor europene în 

domeniul dezvoltării regionale, 

prin intermediul experților 

români, francezi și letoni. Proiectul 

se va desfășura în perioada 

mai 2012 - ianuarie 2014, timp în 

care vor fi organizate seminare de 

formare; ateliere de 

lucru, vizite de studiu. 

M 
enționăm că proiectul 

are trei componente 

majore ce țin de: 

revizuirea cadrului 

legislativ existent privind 

dezvoltarea regională, 

planificarea teritorială și 

dezvoltarea capacităților 

specialiștilor din cadrul MDRC. 

Amintim că Twinning-ul a fost 

conceput ca un instrument de 

cooperare administrativă țintită 

spre sprijinirea țărilor candidate și 

din vecinătatea UE. (MDRC) 

adrnord.md 
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Lansarea proiectului Twinning 

„Consider că, prin acest proiect, 

UE ne va sprijini serios în 

domeniul dezvoltării regionale. 

Astăzi s-a demonstrat această 

intenție.” 

Ion BODRUG, director ADR Nord 

http://www.mcdr.gov.md/?pag=news&opa=view&id=642
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1307


Maria ȘLEAHTIȚCHI, prorector pentru activitatea 

științifică, susține că Universitatea „Alecu Russo”, 

odată cu proiectul în care s-a implicat și ADR Nord, 

face încă un pas pentru atingerea scopului de a deveni 

o universitate și mai competitivă, întrucît componenta 

dezvoltării și colaborării cu comunitatea reprezintă cel 

mai înalt nivel de calificare a unei universități. „În 

contextul proiectelor universității, acesta este un 

proiect mai special, pentru că este la comanda statului. 

Acest proiect a fost ales dintr-o serie întreagă de 

proiecte. Statul are nevoie de această temă și de 

soluția pentru această temă. Trebuie să fim serioși și să 

ne angajăm plenar în acest proiect, să nu-i dezamăgim 

pe cei care ne finanțează”, a spus Maria ȘLEAHTIȚCHI. 

„În Universitatea de Stat «Alecu Russo» văd un 

partener foarte serios. Proiectul nostru comun, pe care 

îl lansăm azi, o să ne ajute foarte mult să integrăm 

compartimentul de cercetare în domeniul sociologiei în 

Strategia de Dezvoltare Regională Nord. Nu văd o altă 

cale decît deschiderea și crearea noilor locuri de 

muncă în regiune, pentru că poți să atragi bani numai 

atunci cînd este vorba de o regiune competitivă, 

dezvoltată, dar pentru asta trebuie să dezvoltăm 

capacitatea și calitatea specialiștilor noștri. În acest sens, 

acest proiect bilateral va fi un pas îniante”, a declarat 

directorul ADR Nord, Ion BODRUG. 

Directorul de proiect, Irina MOVILĂ, șefa Catedrei de 

economie și management, Facultatea de Economie, a vorbit 

atît despre necesitatea și oportunitatea proiectului, cît și 

despre noutatea științifică a acestuia (a se vedea mai jos). 

La rîndul său, Igor COJOCARU, șeful Catedrei de științe 

socioumane, Facultatea de Psihologie și Asistență Socială, a 

accentuat importanța proiectului bilateral, susținînd că, în 

acest caz, nu este vorba de un simplu proiect, ci de „ceva 

mai mult decît proiectul însuși”. 

„Să sperăm că începutul este cu dreptul. Cercetarea noastră 

nu o facem pentru a rămîne doar pe hîrtie, dar o facem 

pentru a dezvolta regiunea, întreprinderile, pentru a investi 

în capitalul uman”, a spus Inga COJOCARU, șef Secție 

planificare strategică și programare la ADR Nord. 

Proiectul, în valoare de 100 de mii de lei, este finanțat de 

Academia de Științe a Moldovei și va fi implementat, timp 

de 2 ani, de Universitatea de Stat „Alecu Russo” în 

colaborare cu ADR Nord. 
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„Acest proiect a fost 

ales dintr-o serie 

întreagă de 

proiecte. Statul are 

nevoie de această 

temă și de soluția 

pentru această 

temă. Trebuie să fim 

serioși și să ne 

angajăm plenar în 

acest proiect, să nu-i 

dezamăgim pe cei 

care ne finanțează.” 

Maria ȘLEAHTIȚCHI, 

prorector pentru 

 

B 
ĂLȚI, 5 mai, 2012. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord) au lansat, la inițiativa cercetătorilor de la universitatea bălțeană, 

proiectul „Managementul competitivității strategice a capitalului uman pe piața muncii a 

Republicii 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.  

CLICK! 

GALERIE VIDEO 

GALERIE FOTO 

„În Universitatea de 

Stat «Alecu Russo» 

văd un partener 

foarte serios...” 

Ion BODRUG, director 

ADR Nord  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1305
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=1303
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306093762799220.70391.125953117479953&type=3


B 
ĂLȚI, 31 mai 2012. Agenția de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord), reprezentată de directorul Ion 

BODRUG, și Agenția pentru Inovare și Transfer 

Tehnologic (AITT), reprezentată de 

directorul general Roman CHIRCA, au 

semnat, la Bălți, un Acord de colaborare 

în domeniul dezvoltării durabile a 

Regiunii de Dezvoltare Nord a R. 

Moldova. 

Acordul de colaborare s-a încheiat între 

cele două instituții în vederea realizării și 

dezvoltării de programe comune, 

specifice domeniului dezvoltării 

capacităților instituționale. 

Directorul ADR Nord, Ion BODRUG, consideră că, prin Acordul 

semnat azi, se va face încă un pas înainte în direcția 

implementării priorității nr. 2 din Strategia de Dezvoltare 

Regională Nord, care presupune susținerea dezvoltării 

sectorului privat și a pieței forței de muncă. „Nu-mi pot 

închipui dezvoltarea regională fără contribuția oamenilor de 

știință. Lucrăm în beneficiul regiunii, iar unul dintre scopurile 

noastre este să găsim, în activitatea noastră, puncte de 

tangență cu cît mai mulți posibili parteneri de dezvoltare”, a 

spus directorul Ion BODRUG. 

„Există multă inițiativă și entuziasm în municipiul Bălți, ceea 

ce nu am văzut în alte raioane”, a menționat directorul 

general AITT, Roman CHIRCA. „Aș propune ca Acordul de 

astăzi să fie semnat sub egida «O dezvoltare regională în baza 

științei și a inovației». Sîntem gata să vă susținem și sperăm 

într-o colaborare fructuoasă, care să aibă rezultate reale în 

interesul întregii țări, nu numai a Regiunii Nord”, a mai spus 

directorul Roman CHIRCA, potrivit căruia „mediul științific are 

nevoie de o reformă substanțială”. 

Activitățile pe care și le propun Agențiile în scopul funcționării 

Acordului încheiat presupun organizarea 

întîlnirilor și a vizitelor de lucru, precum și 

pregătirea rapoartelor periodice privind 

progresul înregistrat în legătură cu 

obiectivele menționate mai sus. 

Anterior semnării Acordului, directorul 

ADR Nord, Ion BODRUG, a participat la o 

masă rotundă, organizată de Academia de 

Științe a Moldovei în incinta Universității 

de Stat „Alecu Russo” din Bălți, unde s-a 

discutat despre viitorul incubator inovațional care va activa pe 

teritoriul municipiului Bălți. La masa rotundă au participat 

Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe 

DUCA, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți, prof. univ. dr. hab. Gheorghe POPA, profesori de la 

universitatea bălțeană, antreprenori din Regiunea Nord. 

C 
reată într-un timp al marilor restructurări din țară, 

la 29 octombrie 2004, în conformitate cu Codul cu 

privire la știință și inovare al Republicii Moldova, în 

scopul coordonării, stimulării și implementării mecanismelor 

activității de inovare și transfer tehnologic în Republica 

Moldova, AITT are rolul unui Centru de legătură pragmatică 

între oamenii de știință, pe de o parte, și autoritățile publice, 

oamenii de afaceri, pe de altă parte, colaborarea acestora 

fiind dictată de provocările lumii moderne și 

de angajamentele asumate de Republica Moldova în fața 

comunității internaționale. 
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ADR Nord și AITT au încheiat un acord de colaborare  

Ion BODRUG, director ADR Nord: „Nu-

mi pot închipui dezvoltarea regională 

fără contribuția oamenilor de știință. 

Lucrăm în beneficiul regiunii, iar unul 

dintre scopurile noastre este să 

găsim, în activitatea noastră, puncte 

de tangență cu cît mai mulți posibili 

parteneri de dezvoltare...” 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1342


Î 
n cadrul unei ședințe 

organizate cu ocazia acestei 

vizite de lucru, 

reprezentanții MPMDR din 

Letonia - Raivis BREMŠMITS, 

director al Departamentului de 

Planificare Națională de 

Dezvoltare (DPND), Ilona 

RAUGZE, director adjunct al 

DPND, Andris EGLĪTIS, ofițer 

superior al DPND, și Linda 

OZOLA, ofițer superior de 

coordonare al DPND - au 

discutat cu specialiști de la ADR 

Nord despre experiența 

regională și de planificare 

strategică în Regiunea de 

Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova, precum și despre 

experiența în acest sens a 

Letoniei. 

Igor MALAI, șeful Direcției 

Politică și Cooperare Regională 

de la Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, Ion 

BODRUG, directorul ADR Nord, 

și Inga COJOCARU, șefa Secției 

planificare strategică și 

programare de la ADR Nord le-

au prezentat oaspeților din 

Letonia detalii despre cadrul 

instituțional și specificul 

procesului de dezvoltare 

regională din țara noastră. 

„Sper ca în rezultatul colaborării 

instituțiilor noastre să avem 

rezultate foarte bune. Sîntem 

bucuroși să cooperăm cu Dvs., 

deoarece am avut foarte multe 

aspecte în comun ce țin de 

procesul de dezvoltare, 

caracteristic anilor '90. 

Cunoaștem că ați făcut un salt 

calitativ în materie de legislație și 

strategii de dezvoltare. În acest 

sens, ne interesează cum a decurs 

procesul de dezvoltare regională 

în Letonia, care au fost 

principalele tendințe de 

dezvoltare, la ce ați acordat mai 

multă atenție”, a spus Igor MALAI. 

„Sînt sigur că bogata Dvs. 

experiență va fi utilă pentru noi”, 

a menționat directorul Ion 

BODRUG, care a relatat despre 

experiența de lucru în domeniul 

dezvoltării regionale a ADR Nord 

cu instituții din Letonia. 

M 
enționăm că, în 

noiembrie 2010, ADR 

Nord a semnat un 

memorandum de colaborare cu 

Agenția de Dezvoltare Regională 

din Republica Letonia. Semnarea 

memorandumului a urmat unei 

anterioare vizite de studiu în 

Letonia a unui grup de specialiști 

de la ADR Nord. Memorandumul a 

fost încheiat în scopul promovării 

și sprijinirii dezvoltării relațiilor și 

consolidarea cooperării între 

Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova și Letonia.  

Vizita de trei zile în Republica 

Moldova a reprezentanților 

MPMDR din Letonia se va încheia 

miercuri, 16 mai. Scopul acestei 

vizite de lucru este pregătirea 

propunerii de proiect și a planului 

detaliat pentru actualizarea 

Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord (SDR Nord), precum și 

pregătirea pentru faza de formare 

a proiectului. 
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Oaspeții din Letonia, gata să ne acorde sprijinul necesar 

Igor MALAI, șeful Direcției Politică și Cooperare 

Regională, MDRC: „Sper ca în rezultatul colaborării 

instituțiilor noastre să avem rezultate foarte bune...” 

BĂLȚI, 15 mai 2012. O delegație din Letonia, formată din patru reprezentanți ai Ministerului Protecției Mediului și 

Dezvoltării Regionale (MPMDR), se află într-o vizită de lucru la Agenția de Dezvoltare Regională Nord.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1317


Programul vizitei de studiu a inclus întîlniri cu reprezentanți ai ministerelor 

responsabile de politica de dezvoltare regională în Estonia și Finlanda, 

precum și cu directori de întreprinderi municipale care prestează servicii 

publice locale mai multor comunități învecinate. 

„Întrevederile pe care le-am avut au trasat liniile directorii pentru 

continuarea și intensificarea colaborării bilaterale, atît cu Estonia, cît și cu 

Finlanda. Am ajuns chiar să vorbim de înfrățire la nivel de regiuni cu 

reprezentanții primăriei din Helsinki”, susține șefa Direcției Relații 

internaționale și atragerea investițiilor a MDRC, Svetlana ROGOV. 

Directorul ADR Nord, Ion BODRUG, care a participat la vizita de studiu, 

consideră că „avem de preluat foarte multe practici și experiențe de succes 

din țările pe care le-am vizitat”. 

Deplasarea a fost organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova 

în Estonia. Ambasadorul Victor GUZUN consideră că această vizită „va 

aprofunda și dezvolta parteneriate, atît din perspectiva autorităților 

centrale ale statului, cît și a actorilor implicați direct în implementarea 

reformei administrației publice locale și a dezvoltării regionale estoniene, 

care poate servi drept exemplu pentru R. Moldova”. 

În cadrul vizitei de lucru au fost organizate întrevederi cu  ministrul 

Afacerilor Regionale al Estoniei, oficialii ministerului, guvernatorii și oficialii 

regiunilor Laane-Virumaa și Harju, directorii Agenției de Dezvoltare Regională 

estoniană (ERKAS), euroregiunii Tallinn-Helsinki, Asociației Municipalităților 

din Estonia, au fost vizitate multiple proiecte de dezvoltare regională 

implementate în Estonia. De asemenea, au fost identificate o serie de 

priorități și proiecte de colaborare bilaterală la diverse nivele și a fost semnat 

un Acord de Colaborare dintre ADR Centru și ERKAS. 

În Finlanda, delegația a avut întrevederi cu oficialii primăriei Helsinki, unde au 

fost discutate prioritățile de colaborare și identificarea partenerilor 

guvernamentali și locali din Finlanda. 

ADR Nord a dezvoltat, pînă în prezent, relații de colaborare și cu alte țări 

baltice. Recent, o delegație din Letonia, formată din patru reprezentanți ai 

Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (MPMDR), s-a aflat 

într-o vizită de lucru la ADR Nord, iar, în noiembrie 2010, ADR Nord a semnat 

un memorandum de colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională din 

Republica Letonia. Semnarea memorandumului a urmat unei anterioare 

vizite de studiu în Letonia a unui grup de specialiști de la ADR Nord. 

Memorandumul a fost încheiat în scopul promovării și sprijinirii dezvoltării 

relațiilor și consolidarea cooperării între Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova și Letonia.  
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E 
STONIA & FINLANDA, 22-24 mai 2012. Opt reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), 

precum și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud, au avut posibilitatea să viziteze instituții care au pus 

în practică politicile europene de dezvoltare regională și oferă servicii publice locale de calitate cetățenilor: de la 

aprovizionarea cu apă și canalizare, la colectarea și tratarea deșeurilor. Vizita de studiu a avut loc grație suportului acordat prin 

intermediului proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), care își propune să contribuie la creșterea capacităților partenerului său principal - Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1317
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1333


Scopul proiectului este 

îmbunătățirea accesului 

cetățenilor moldoveni la servicii 

publice locale mai bune în orașe 

și raioane, iar extinderea 

parteneriatului constă în 

acordarea sprijinului suplimentar 

în concordanță cu actualul 

Program de activitate al 

Guvernului Republicii Moldova și 

documentele strategice 

relevante. De asemenea, prin 

acest Memorandum de 

Înțelegere, participanții doresc să 

stabilească principiile și 

procedurile parteneriatului lor. 

Valoarea totală a proiectul 

constituie 7 mln. euro; Guvernul 

Republicii Federale Germania va 

contribui la finanțarea 

proiectului cu un buget de pînă 

la 4 milioane de euro pentru faza 

curentă și a acordat Agenției de 

Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ) mandatul pentru 

a oferi toată asistența tehnică, 

administrativă și logistică 

necesară pentru implementarea 

Proiectului, iar Suedia cu 3 mln 

euro. 

M 
arcel RĂDUCAN, 

ministrul Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor, a comunicat în 

cadrul ceremoniei de semnare a 

Memorandumului că Guvernul 

RM și-a asumat angajamentul de 

a distribui șanse egale de 

dezvoltare regiunilor, iar 

ministerul realizează acest 

obiectiv prin diferite politici și 

instrumente. De asemenea, 

ministrul a mulțumit pentru 

încrederea acordată de 

parteneri  și a asigurat că 

Agențiile de Dezvoltare Regională 

sînt mecanisme bune de 

implementare a proiectelor, 

inclusiv mecanisme ce facilitează 

cooperarea cu administrațiile 

publice locale de nivelul I și II. 

Totodată, Marcel RĂDUCAN i-a 

rugat pe oficialii Germaniei și 

Suediei să fie alături pe tot 

parcursul implementării 

proiectului, să monitorizeze 

procesul, pentru a asigura la final 

un proiect durabil, eficient și 

pentru a demonstra că cetățenii 

țării noastre merită să beneficieze 

și de alte proiecte europene. 

La rîndul său, Dirk NIEBEL, 

ministrul Federal German pentru 

Cooperare Economică și 

Dezvoltare, a comunicat că acest 

proiect prevede îmbunătățirea 

vieții moldovenilor, reducerea 

sărăciei, iar asistența acordată 

este pentru îmbunătățirea 

serviciilor publice locale în 

Republica Moldova (cum ar fi 

alimentarea cu apă potabilă, 

canalizarea, gestionarea 

deșeurilor etc). 

Ambasadoarea Suediei în 

Republica Moldova, Ingrid 

TESMAN, a menționat că 

obiectivul-cheie este că acest 

sprijin financiar va merge direct la 

populație, iar ministerul va 

coopera cu toți actorii implicați în 

proces pentru a asigura gestionarea 

eficientă și efectivă a banilor. 

Amintim că proiectul își propune să 

sprijine îmbunătățirea capacității APL 

la capitolul procesele de planificare și 

bugetare, elaborarea, dezvoltarea și 

armonizarea politicilor și strategiilor 

relevante, instrumentelor juridice, 

metodologiilor și instrumentelor 

pentru susținerea proceselor de 

planificare descentralizate; 

îmbunătățirea Planurilor 

Operaționale Regionale ale 

Strategiilor de Dezvoltare Regională 

Nord, Centru și Sud în ceea ce 

privește alimentarea cu apă, 

canalizarea, gestionarea deșeurilor 

solide și eficiența energetică a 

clădirilor publice, precum și crearea 

unui proiect investițional model pe 

domeniul alimentării cu apă, 

canalizării, gestionării deșeurilor 

solide și eficienței energetice a 

clădirilor publice. 

T 
otodată, GIZ va asigura 

vizibilitatea/identitatea 

vizuală a contribuției 

suedeze în Proiect prin ședințe de 

informare, materiale scrise, 

conferințe de presă, prezentări, 

invitații, însemne, inscripții 

permanente și alte instrumente 

utilizate pentru a evidenția 

participarea Suediei. 

MDRC 
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Semnarea memorandumului de înțelegere 

Ministrul Marcel 

RĂDUCAN i-a rugat 

pe oficialii Germaniei 

și Suediei să fie 

alături pe tot 

parcursul 

implementării 

proiectului, să 

monitorizeze 

procesul, pentru a 

asigura la final un 

proiect durabil, 

eficient și pentru a 

demonstra că 

cetățenii țării noastre 

merită să beneficieze 

și de alte proiecte 

europene. 

C 
HIȘINĂU, 30 mai 2012. Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor și partenerii de dezvoltare SUEDIA, 

reprezentată de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și 

Cooperare Internațională și Guvernul Republicii Federale 

Germania, au semnat un Memorandum de înțelegere privind 

acordarea sprijinului în cadrul proiectului „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova”.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1338


Eric BARTHA a vorbit despre experiența organizației care o 

reprezintă în contextul SUERD, procesul de comunicare în cadrul 

Strategiei și importanța parteneriatelor strategice. De asemenea, 

acesta a menționat necesitatea elaborării unor proiecte fezabile 

în parteneriat cu alte state semnatare a Strategiei, precum și 

importanța implicării mediului academic și de afaceri în procesul 

de implementare a SUERD în Republica Moldova. 

Veaceslav GUȚUȚUI, viceministrul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, coordonator național al Strategiei UE pentru 

Regiunea Dunării, a salutat prezența reprezentantului României și 

sprijinul oferit din partea acestei organizații, specificînd 

importanța colaborării cu instituția și necesitatea impulsionării 

procesului de implementare a SUERD în Republica Moldova. 

L 
a rîndul său, Ion BODRUG, directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord, a menționat posibilitățile de 

cooperare cu Universitatea de Stat „Aleco Russo” din 

orașul Bălți, care, în contextul SUERD, a stabilit un precedent de 

cooperare fructuoasă cu ADR Nord la elaborarea proiectelor. 

În cadrul întrunirii, Tatiana UDREA, reprezentanta Oficiului 

regional pentru programele de cooperare transfrontalieră, a 

vorbit despre participarea partenerilor din Republica Moldova în 

cadrul „Programului de Cooperare Transnațională pentru Europa 

de Sud-Est 2007-2013”, menționînd atît domeniile prioritare ale 

programului (acestea fiind facilitarea inovării și 

antreprenorialului, protecția și îmbunătățirea mediului, 

îmbunătățirea accesibilității, dezvoltarea zonelor de creștere 

durabilă), statistica licitațiilor, cît și principalele proiecte finanțate în 

cadrul programului. În contextul prezentării, s-a vorbit despre 

capacitatea ridicată de absorbție a fondurilor și potențialul ce 

urmează a fi valorificat. 

Totodată, experții naționali au discutat despre importanța implicării 

pro-active în identificarea și gestionarea proiectelor, colaborarea cu 

partenerii de dezvoltare și din alte state pentru elaborarea 

proiectelor, iar Petru CODREANU, Î.P.Căpitănia portului Giurgiulești, 

a menționat  oportunitățile oferite de rîul Prut și a propus 

deschiderea unor porturi în orașele riverane care ar permite 

transportul naval de mărfuri pe rîul Prut și legături cu portul din 

Giurgiulești. 

Î 
n final, Andrei IOVU, consultantul național în implementarea 

SUERD, a menționat că este necesar de a identifica mijloacele 

financiare disponibile pentru SUERD, acestea fiind dispersate pe 

mai multe programe. De asemenea, s-a mulțumit participanților la 

eveniment pentru prezență, discuțiile active, mulțumiri speciale 

fiind aduse dlui Eric BARTHA pentru disponibilitatea și deschiderea 

de a sprijini implementarea SUERD în Republica Moldova și 

informația prezentată în cadrul reuniunii. 

MDRC 

Experții naționali pe domeniile prioritare ale SUERD au discutat cu secretarul 

Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene din România 
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Directorul Agenției 

de Dezvoltare 

Regională Nord, a 

menționat 

posibilitățile de 

cooperare cu 

Universitatea de Stat 

„Aleco Russo” din 

orașul Bălți, care, în 

contextul SUERD, a 

stabilit un precedent 

de cooperare 

fructuoasă cu ADR 

Nord la elaborarea 

proiectelor. 

C 
HIȘINĂU, 29 mai 2012. Experții naționali pe domeniile prioritare ale Strategiei UE pentru 

Regiunea Dunării, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Nord și Sud, precum și alți 

reprezentanți ai instituțiilor interesate de strategie au discutat în cadrul unei mese 

rotunde cu Eric BARTHA, secretarul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene din România, 

despre implementarea Strategiei.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1341


Primul contract, semnat cu 

compania italiană IRD 

Engineering SRL, în valoare de 

3,29 mil USD, prevede 

supravegherea lucrările de 

construcție a unei porțiuni de 

drum de circa 45 de km, care 

începe la intersecția Sărăteni și 

se termină la începutul satului 

Prodănești. 

A 
l doilea contract, în 

valoare de 3,26 mil 

USD, a fost semnat cu 

compania franceză Louis Berger 

SAS. Compania va supraveghea 

desfășurarea reconstrucției unei 

porțiuni de 48 de km de la 

localitatea Prodănești pînă la 

intersecția Drochia. 

Perioada de realizare a 

contractelor este de 36 de luni, 

dintre care 24 de luni constituie 

perioada derulării lucrărilor de 

construcție, iar 12 luni - 

perioada de notificare a 

defecțiunilor. 

Potrivit contractelor semnate, 

cele două companii vor fi 

responsabile să monitorizeze 

efectuarea lucrărilor, să aprobe 

materialele de construcție 

utilizate în procesul de 

reabilitare, să verifice și să 

aprobe calitatea lucrărilor 

executate etc. Totodată, aceste 

companii vor urmări respectarea 

cerințelor de asigurare a 

securității rutiere și de protecție 

a mediului pe parcursul 

reconstrucției drumului. 

Ambele companii activează în 

Republica Moldova din 2009 în 

cadrul proiectului de susținere a 

Programului Guvernului din 

Sectorul Drumurilor, 

implementat de Administrația de 

Stat a Drumurilor. 

Valentina Badrajan, directorul 

executiv al FPM Moldova, a 

precizat că săptămîna viitoare vor 

fi semnate contractele cu 

companiile de construcție ce vor 

reabilita traseul Sărăteni-Soroca, 

astfel încît toți actorii implicați în 

reabilitarea drumului să 

demareze în termen lucrările.  

Porțiunea de drum Sărăteni-

Soroca face parte din traseul 

național M2, care asigură 

legătura dintre Republica 

Moldova și Ucraina. 

Actualmente, starea drumului 

Sărăteni - Soroca este foarte rea, 

iar circa 60 la sută necesită 

reconstrucție totală. 

Reconstrucția și modernizarea 

drumului de 93 de km Sărăteni-

Soroca este obiectivul proiectului 

Reabilitarea drumului în cadrul 

Programului Compact. 

P 
rogramul Compact, 

finanțat de Guvernul SUA 

prin intermediul 

Corporației Provocările 

Mileniului, își propune să 

contribuie în perioada 2010-2015 

la creșterea veniturilor populației 

din Republica Moldova prin 

dezvoltarea infrastructurii 

drumurilor, renovarea sistemelor 

de irigare și stimularea trecerii la 

o agricultură performantă. 

FPM Moldova 

B 
ĂLȚI, 25 mai 2012. În cadrul „Zilelor Europei” în 

Republica Moldova, Centrul Proiecte Internaționale, 

instituția-gazdă a Rețelei Punctelor Naționale de Contact, 

a inițiat organizarea unui șir de seminare pentru comunitatea 

științifică din țară privind scrierea de proiecte pentru participarea 

în Programul Cadru 7, atît pentru grupurile de cercetători din 

instituțiile de cercetare ale Academiei de Științe a Moldovei, cît și 

pentru grupurile de cercetători din instituțiile de învățămînt 

superior din republică. 

În acest sens, a fost organizat un seminar practic și pentru 

cercetătorii din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din 

Balți. În cadrul acestui seminar, Punctele Naționale de Contact au 

prezentat etapele de elaborare a unui proiect, precum și 

modalitatea de căutare a partenerilor pentru crearea 

consorțiumurilor. La acest eveniment au participat peste 60 de 

persoane, inclusiv și de la Filiala Academiei de Științe a Moldovei 

din Bălți, Agenția de Dezvoltarea Regională Nord și Centrul 

Științifico-Practic „Selecția”. La sfîrșitul seminarelor, tuturor 

participanților li s-au înmînat certificate de participare la seminar, 

precum și pliante informative despre PC7. 

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul www.asm.md. 

Au fost semnate contractele pentru supravegherea lucrărilor de reabilitare 

a drumului Sărăteni-Soroca  
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Semnarea contractelor 

F 
ondul Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) a 

semnat joi, 31 mai 2011, două contracte cu companiile 

care vor supraveghea lucrările de reabilitare a drumului 

Sărăteni-Soroca, efectuate în cadrul Programului Compact.  

Seminar practic de scriere a proiectelor 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1343
http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=4838&new_language=0


Scopul acestui forum, la care a 

contribuit financiar și Uniunea 

Europeană, este dezvoltarea 

economică în spațiul rural. 

Forumul va oferi o platformă de 

comunicare și schimb de 

experiență, soluții novatoare 

pentru dezvoltarea rurală, 

implicînd în acest proces 

autoritățile publice centrale, 

locale, societatea civilă și 

donatorii. 

În cadrul evenimentului, care a 

întrunit peste 150 de participanți, 

au fost prezentate expoziții și 

prezentări despre cele mai bune 

practici, proiecte de succes, 

posibilități existente și noi de 

dezvoltare rurală. La forum au 

participat și E.S. Marius 

LAZURCA, Ambasador 

Extraordinar și Plenipotențiar al 

României în Republica Moldova, 

și Veaceslav GUȚUȚUI, 

viceministru al Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, care, 

la dezbaterea publică 

„Dezvoltarea economică în 

spațiul rural”, a prezentat 

oportunitățile dezvoltării 

economice rurale în cadrul 

politicii de dezvoltare regională. 

adrnord.md 

ADR Nord la Forumul Național de Dezvoltare Rurală din Brăviceni  
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B 
RĂVICENI, ORHEI, 15-16 mai 2012. La Forumul Național de Dezvoltare Rurală, organizat în cadrul Zilelor 

Europei în Moldova, au participat Constantin BÂNDIU, șeful Secției management proiecte, și Liuba 

BARANCEANU, specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor.  

Forumul Național de Dezvoltare Rurală a fost organizat de East Foundation, Polonia, în colaborare Ministerul 

de Dezvoltare Regională și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul 

Mediului, organizații internaționale (Delegația UE, PNUD, Fundația Est, CWS) și ONG-uri („Ecologie și 

dezvoltare” și Fundația ACSA).  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1318


Monitorizarea proiectelor 

Pag. 15 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

FOTOGRAFII DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 Vizită în teren la proiectul din Duruitoarea Veche 

DURUITOAREA VECHE, 4 mai 2012. Un grup de specialiști au 

efectuat o vizită în teren la proiectul „Asigurarea cu servicii de 

apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, 

comuna Costești, r-nul Rîșcani". La vizita de monitorizare au 

participat Margareta VAMEȘ, managerul proiectului (GIZ); 

Pavel PANUȘ, expert GOPA, Liuba BARANCEANU, specialist 

ADR Nord, Vasile HERDIE, directorul SRL „VALIS”; Mihai 

HERDIE, dirigintele de șantier; Valentina MARUȘCIAC, 

responsabil tehnic; Gheorghe SANDU, director al 

Intreprinderii Municipale „Apă-Canal Costești”.  

În cadrul acestei vizite de monitorizare s-a discutat despre 

suprapunerea planului de implementare a proiectului cu 

situația la moment și despre conectarea abonaților din 

Duruitoarea Veche la apeductul magistral. În final, s-a 

constatat necesitatea schimbării localizării stației de pompare 

a apei care, conform documentației tehnice, este situată într-

un loc interzis (sub un pilon de tensiune înaltă). 

ÎM „Apă-Canal Costești” va prezenta condițiile tehnice pentru 

fiecare locatar și, împreună cu locuitorii satului vor pregăti 

terenul pentru conectarea la apeductul magistral din surse 

proprii pînă la data de 15.05.2012. În prezent, lucrările se 

desfășoară conform planului. 

DESPRE PROIECT. Obiectivul general al proiectului de la 

Duruitoarea Veche, lansat în data de 22 noiembrie 2011, este 

crearea accesului la servicii de AAC pentru locuitorii satului. 

Solicitantul proiectului este Primăria comunei Costești. În 

urma implementării proiectului, 470 locuitori ai satului 

Duruitoarea Veche și cca 3000 de locuitori din comuna 

Costești vor beneficia de apă potabilă și canalizare. 

Implementarea proiectului, finanțat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), a fost programată pentru un 

an. Bugetul total al proiectului este de 2 400 mii lei. În 

activitățile proiectului au fost implicați peste 100 persoane: 

reprezentanți ai beneficiarilor proiectului, APL, prestatori de 

servicii AAC, servicii publice desconcentrate în teritoriu, 

Agenția „Apele Moldovei”, MDRC, Ministerul Mediului, ADR 

Nord. 

adrnord.md 

Dezvoltare regională 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1050
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1304


Monitorizarea proiectelor 
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 Vizită de monitorizare la proiectul din Biruința  

BIRUINȚA, 7 mai 2012. Un grup de specialiști de la Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) au efectuat o vizită de 

documentare și monitorizare la proiectul pe care îl 

implementează în Biruința, raionul Sîngerei. 

În cadrul unei ședințe, la care au participat primarii de Biruința 

și de Alexăndreni, s-a discutat despre evaluarea situației 

curente a obiectului din Biruința și despre preluarea lucrărilor 

de construcții a platformelor din cadrul proiectului de către 

operatorul SRL „VALIS”. SRL „VALIS” va construi 31 platforme 

din cele 51 planificate inițial în proiect (20 au fost construite 

de SRL „GEOCORP”). 

DESPRE PROIECT. Proiectul „Finisarea construcției poligonului 

pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor 

menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, 

Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. 

Tîplești, s. Țîpletești), s. Heciul Nou” a fost lansat în data de 22 

martie 2011. Solicitantul proiectului este Primăria orașului 

Biruința, raionul Sîngerei. Suma totală a proiectului este de 

6 091 195,00 lei, din care 4 287 617,76 lei vor fi alocați de 

Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR). 
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 Atelier de lucru: „Iluminare stradală eficientă în 

comuna Tătărăuca Veche – aspecte tehnice și 

practice de executare a rețelei și funcționare a 

servciului de iluminat public” 

TĂTĂRĂUCA VECHE, SOROCA, 10 mai 2012. În incinta Primăriei 

a avut loc atelierul de lucru „Iluminare stradală eficientă în 

comuna Tătărăuca Veche - aspecte tehnice și practice de 

executare a rețelei și funcționare a servciului de iluminat 

public”. Atelierul a fost organizat în contextul implementării 

proiectului-pilot „Iluminare stradală eficientă în comuna 

Tătărăuca Veche”, lansat în data de 26 aprilie a.c. de Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord), Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) și Primăria Tătărăuca Veche. 

În cadrul atelierului, Igor NEAGA, consultatnt GIZ, a prezentat 

informația despre derularea proiectului. Despre executarea 

proiectului tehnic au informat Eugenia GRATII, director ÎM 

„Biroul de arhitectură și sistematizare”, și Nicolai ROSIP, 

proiectant ÎM „Biroul de arhitectură și sistematizare”. În acest 

context, participanții la atelier au inițiat dezbateri asupra 

locurilor, străzilor prioritare de instalare a rețelelor și corpurilor 

de iluminat în comuna Tătărăuca Veche. 

Obiectivul general al proiectului-pilot de eficiență energetică 

este crearea sistemului de iluminare stradală în cele 6 localități 

din comuna Tătărăuca Veche. Acest proiect este unul dintre 

proiectele din Regiunea de Dezvoltare Nord, implementate de 

ADR Nord. 

Costul investiției este de 800 mii de lei și este acoperit de 

proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova”, implementat de GIZ. Pînă la finele anului 2012, în 

comuna Tătărăuca Veche din raionul Soroca va fi instalat un 

sistem modern de iluminare stradală, de care vor beneficia în jur 

de 2200 de locuitori. 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova" este implementat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) și este sprijinit financiar de 

Ministerul German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

(BMZ), Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare 

Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al României. 
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 Atelier de lucru: Informarea elevilor din Gimnaziul 

„Eva Gudumac” din Tătărăuca Veche despre 

proiectul lansat în localitate 

TĂTĂRĂUCA VECHE, SOROCA, 17 mai 2012. În incinta 

Gimnaziului „Eva Gudumac” a avut loc atelierul de lucru 

„Informarea elevilor din Gimnaziul "Eva Gudumac" despre 

proiectul "Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca 

Veche", lansat în localitate. Atelierul a fost organizat în 

contextul implementării proiectului-pilot „Iluminare stradală 

eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, lansat în data de 26 

aprilie a.c. de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Agenția de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Primăria 

Tătărăuca Veche.  

În cadrul atelierului, Igor NEAGA, consultatnt GIZ, a prezentat 

elevilor proiectul de iluminare stradală, după care, împreună 

cu Svetlana CALINIAC, consultant GIZ, au inițiat discuții 

interactive privind noțiunile de proiect și eficiență 

energetică. Ulterior, consultanții GIZ au prezentat elevilor din 

Tătărăuca Veche filme informaționale despre sisteme eficiente 

de iluminat stradal și eficiență energetică. 

Obiectivul general al proiectului-pilot de eficiență energetică 

este crearea sistemului de iluminare stradală în cele 6 localități 

din comuna Tătărăuca Veche. Acest proiect este unul dintre 

proiectele din Regiunea de Dezvoltare Nord, implementate de 

ADR Nord. 

Costul investiției este de 800 mii de lei și este acoperit de 

proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova", implementat de GIZ. Pînă la finele anului 2012, în 

comuna Tătărăuca Veche din raionul Soroca va fi instalat un 

sistem modern de iluminare stradală, de care vor beneficia în 

jur de 2200 de locuitori. 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova" este implementat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) și este sprijinit financiar de 

Ministerul German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

(BMZ), Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare 

Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al 

României. 
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Agenția de Dezvoltare Regională Nord  

MD-3100, mun. Bălți, Piața 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 Construcțiilor 

„Prioritatea 3 a ADR Nord este îmbunătățirea factorilor 

de mediu și a atractivității turistice. Reieșind din asta, 

colaborarea noastră este foarte strînsă. Stimați primari, 

vă încurajez să beneficiați de Fondul Ecologic Național 

(FEN), pentru că e mult mai simplu de accesat decît 

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR)”, 

a spus directorul ADR Nord, Ion BODRUG. 

În același context, directorul ADR Nord le-a amintit 

primarilor din raionul Drochia despre data limită de 

depunere a notelor concepuale (10 mai 2012) din 

cadrul celui de-al 2-lea Apel de Propuneri de Proiecte. 

„Vă rog să vă concentrați, să vă dublați eforturile, ca să 

avem concepte de proiecte bune depuse la ADR Nord”, 

a menționat directorul Ion BODRUG. 

adrnord.md 

P 
ELINIA, DROCHIA, 3 mai 2012. Directorul 

Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Ion 

BODRUG, a participat la un seminar pentru 

primarii noi aleși, organizat de Ministerul Mediului al 

Republicii Moldova, cu scopul intensificării rolului 

autorităților publice locale în soluționarea 

problemelor de mediu.  

În cadrul seminarului au fost prezentate comunicări 

privind starea și măsurile de protecție a mediului la 

nivel național și local. La seminar au participat 

viceministrul Mediului, Rodion BAJUREANU; 

președintele raionului Rîșcani, președintele Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Nord, Ion PAREA; 

președintele raionului Drochia, Andrei MARIAN; 

primari din raionul Drochia și specialiști de la 

Ministerul Mediului. 

Rolul administrației publice locale în domeniul managementului de mediu  

Cooperare pentru dezvoltare 

Scopul ADR Nord este de a 

contribui la dezvoltarea durabilă 

și echitabilă a întregii regiuni, 

urmărind reducerea decalajelor 

de dezvoltare a diferitor zone 

din regiune în favoarea 

locuitorilor ei. 

Misiunea ADR Nord este de a mobiliza 

eforturile spre asi-gurarea dezvoltării 

socio-economice durabile a Regiunii 

Nord în baza normelor și standardelor 

europene pentru asigurar ea unui trai 

decent cetățenilor. 

Prioritățile ADR Nord sunt: 

1. Reabilitarea infrastructurii fizice; 

2. Susținerea dezvoltării secto-rului 
privat și a pieței forței de muncă; 

3. Îmbunătățirea factorilor de mediu 
și a atractivității turistice. 
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- Acest buletin informativ lunar, de 19 
pagini, este elaborat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord. 

- Vizitați pagina ADR Nord din 

Facebook! Și aici, ADR Nord vorbește cu 

Dvs. 

- Vă așteptăm în grupul „Dezvoltare 

regională” din Facebook! 
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