
C 
u aceasta  ocazie, î n incinta Prima riei 

Biruint a, unde a fost convocata  o comisie 

speciala , a avut loc s edint a de recept ie la 

terminarea lucra rilor de construct ie a celor 31 de 

platforme. 

Amintim ca , î n cadrul aceluias i proiect de dezvoltare 

regionala , î n data de 22 decembrie 2011, la Prima ria 

Biruint a a avut loc o s edint a  de recept ie a lucra rilor 

privind finisarea construct iei poligonului pentru 

acumularea, sortarea s i valorificarea des eurilor 

menajere. De asemenea, î n data de 20 martie 2012, a 

avut loc s edint a de recept ie la terminarea lucra rilor 

de construct ie a primelor 20 de platforme pentru 

colactarea des eurilor menajere solide. 

Lucra rile de construct ie a celor 31 de platforme au 

fost efectuate de S.R.L. „VALIS”: î n comuna 

Alexa ndreni (23 de platforme), oras ul Biruint a (3 

platforme), satul Heciul Nou (5 platforme). 

Proiectul din Biruint a a fost lansat î n data de 22 

martie 2011. Solicitantul proiectului este Prima ria 

oras ului Biruint a, raionul Sî ngerei. Suma totala  a 

proiectului este de 6 091 195,00 lei, din care 4 287 

617,76 lei alocat i de Fondul Nat ional de Dezvoltare 

Regionala  (FNDR). ● adrnord.md 

 Evoluția proiectului în FOTOGRAFII / click! 

 GALERIE VIDEO / click! 
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Proiect de acumulare, sortare și valorificare a 

deșeurilor menajere solide, finalizat  
BIRUINȚA, SÎNGEREI, 21 august 2012. Au fost finalizate ultimele lucrări în cadrul proiectului 

„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”. Este vorba despre finisarea ultimelor 31 de platforme pentru 

colactarea deșeurilor menajere solide.  

Poligonul pentru acumularea deșeurilor menajere din Biruința 

http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1080
C:/Users/Администратор/Documents/VideoPad Projects
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1448
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=1462


L 
a s edint a de recept ie la terminarea 

lucra rilor preva zute de proiect s-au 

pus ultimele accente î n ceea ce 

prives te calitatea lucra rilor s i important a 

proiectului din Duruitoarea Veche. 

I n acest sens, o comisie de recept ie formata  

din primarul de Costes ti, Ion PLEȘCA; 

directorul ADR Nord, Ion BODRUG; s eful 

Sect iei management proiecte de la ADR 

Nord, Constantin BÂNDIU; arhitectul-s ef al 

raionului Rî s cani, Liviu COSTAȘ; managerul 

proiectului de la Duruitoarea Veche, Denis 

PAREA, s-a î ntrunit î ntr-o s edint a  î n incinta 

Prima riei Costes ti. La eveniment au mai 

participat Alexandru CHEPTĂNARU, 

vicepres edintele CR Rî s cani; Vitalie COLUN, 

„Boncom-Proiect” SRL; Vasile HERDIC, 

director SRL „VALIS”; Valentina MARUȘCIAC, 

responsabil tehnic; Ion COSTEȚCHI, s eful 

Sect iei Construct ii raionul Rî s cani; Vasile 

GROZAVU, s eful Inspectoratului Ecologic 

Rî s cani; Virgil MANOLE, s eful Centrului 

Sa na tate Publica  Rî s cani; Serghei BANARI, 

s eful Serviciului Situat ii Except ionale 

Rî s cani; Gheorghe SANDU, director I .M. „Apa -

Canal Costes ti”. 

Sistem de aprovizionare cu apă reconstruit 
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DURUITOAREA VECHE, RÎȘCANI, 15 august 2012. Au fost finisate lucrările de 

reconstrucție a sistemului de aprovizionare cu apă (integral) și canalizare 

(parțial) din cadrul proiectului „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a 

locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani”, proiect 

finanțat din sursele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și 

implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord).  

Potrivit directorului ADR Nord, proiectul de 

reconstruct ie a sistemului de aprovizionare cu 

apa  din Duruitoarea Veche a fost implementat 

cu succes. „Ne bucurăm că rezultatul obținut va 

fi de o mare importanță pentru locuitorii din 

Duruitoarea Veche, care vor avea acces la apă 

potabilă și canalizare. Salutăm, în acest sens, 

sprijinul din partea GIZ, care, prin proiecte-pilot, 

contribuie la dezvoltarea Regiunii de Dezvoltare 

Nord”, a ment ionat directorul ADR Nord. 

Comisia de recept ie a lucra rilor de reconstruct ie 

a sistemului de aprovizionare cu apa  din 

Duruitoarea veche a constatat ca  1) Lista 

pieselor din documentat ia scrisa  s i desenata  a 

obiectului a fost completa ; 2) Lista lucra rilor 

cuprinse î n Documentat ia Tehnica  a fost 

executata  î n î ntregime; 3) Lucra rile cuprinse î n 

Documentat ia Tehnica  au fost executate 

conform prevederilor proiectului. 

Dupa  s edint a care a avut loc î n incinta Prima riei 

Costes ti, membrii comisiei de recept ie s-au 

deplasat la obiectul reconstruit, analizî nd, de-a 

lungul traseului apeductului, calitatea lucra rilor 

efectuate.  

Continuare în pagina 3 
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Î 
n rezultat, obiect ii majore privind calitatea 

lucra rilor la drum nu au fost î nregistrate. I n 

curî nd, va avea loc recept ia finala , dupa  care 

apeductul reconstruit va fi data  oficial î n folosint a . 

Lucra rile de reconstruct ie a ret elelor de apeduct s i 

canalizare au fost efectuate de S.R.L. „VALIS”. 

Ment iona m ca  lucra rile de reconstruct ie integrala  a 

sitemului de canalizare din cadrul proiectului din 

Duruitoarea Veche vor fi posibile grat ie unui suport 

financiar suplimentar din partea GIZ. 

Actualmente, î n cadrul proiectului „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova”, 

GIZ sprijina  î n Republica Moldova derularea a 5 

proiecte-pilot, implementate de Agent iile de 

Dezvoltare Regionala . 2 din aceste 5 proiecte-pilot 

sî nt localizate î n Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Totodata , prin proiectul GIZ se acorda  asistent a  la 

planificarea s i programarea locala  s i regionala  pe 

domeniile sale de referint a : apa  s i canalizare, 

managementul integrat al des eurilor solide s i 

eficient a energetica . Proiectul GIZ î n Republica 

Moldova 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. 

O 
biectivul general al proiectului din 

Duruitoarea Veche, lansat î n data de 22 

noiembrie 2011, este crearea accesului la 

servicii de apa  s i canalizare pentru locuitorii satului. 

Solicitantul proiectului este Prima ria comunei 

Costes ti. I n urma implementa rii proiectului, 470 

locuitori ai satului Duruitoarea Veche s i cca 3000 de 

locuitori din comuna Costes ti vor beneficia de apa  

potabila  s i canalizare. Bugetul total al proiectului 

este de 2 400 mii lei, din sursele GIZ. I n activita t ile 

proiectului au fost implicat i peste 100 persoane: 

reprezentant i ai beneficiarilor proiectului, APL, 

prestatori de servicii de apa  s i canalizare, servicii 

publice desconcentrate î n teritoriu, Agent ia „Apele 

Moldovei”, MDRC, Ministerul Mediului, ADR Nord. ● 

adrnord.md 
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Aceasta  decizie a fost luata  î n cadrul s edint ei ordinare a 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD 

Nord), organizata  de Ministerul Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor (MDRC) s i Agent ia de Dezvoltare 

Regionala  Nord (ADR Nord). I n mare parte, a fost o 

s edint a  de raportare î n rezultatul desfa s ura rii APP 2 s i 

a totaliza rii activita t ilor ADR Nord desfa s urate î n 

semestrul 1 din 2012. Ment iona m ca  25 din cei 48 de 

membri ai CRD Nord au participat la s edint a , ceea ce 

reprezinta  limita de constituire a majorita t ii necesare 

pentru aprobarea deciziilor incluse î n ordinea de zi. 

Directorul Direct iei Generale Dezvoltare Regionala  

(DGDR) a MDRC, Valerian BÎNZARU, a spus ca , î n 

comparat ie cu alte agent ii de profil din t ara , situat ia la 

valorificarea surselor financiare din FNDR este mai 

buna  la ADR Nord, fapt care trebuie sa  aiba  

continuitate, cu rezultate s i mai bune. „I ntr-adeva r, î n 

Regiunea de Dezvoltare Nord este o dinamica  î n 

cres tere fat a  de celelalte regiuni de dezvoltare din t ara . 

Cu toate astea, î n ansamblu, nu sî ntem satisfa cut i de 

ceea ce t ine de implementarea proiectelor î n primele 7 

luni ale anului curent”, a spus directorul DGDR. 

„Semestrul 1 din 2012 a fost o perioadă fructuoasă 

pentru activitatea ADR Nord. Gradul de implementare a 

activităților planificate este practic peste 100%, întrucît 

am îndeplinit și activități neplanificate. Gradul de 

valorificare a surselor financiare alocate pentru 

proiectele aflate în implementare constituie aproximativ 

68%, conform Planului de finanțare aprobat la începutul 

anului", a spus directorul ADR Nord, Ion BODRUG. 

Potrivit directorului, colaborarea ADR Nord cu 

partenerii internat ionali de dezvoltare „este una foarte 

fructuoasă". „Daca  î n 2010 am avut sust inere serioasa  

de la Departamentul de Dezvoltare Internat ionala  

(DFID) a Guvernului britanic, acum partenerul nostru 

principal de dezvoltare este Agent ia de Dezvoltare 

Internat ionala  a Germaniei (GIZ)”, a ment ionat 

directorul ADR Nord. 

Constantin BÂNDIU, s eful Sect iei management 

proiecte la ADR Nord a prezentat membrilor CRD Nord 

proiectele finalizate s i cele aflate î n curs de 

implementare. Ca t despre actualizarea Strategiei de 

Dezvoltare Regionala  Nord (SDR Nord), s efa Sect iei 

planificare strategica  s i programare, Inga COJOCARU, a 

prezentat la s edint a  informat ii relevante î n acest sens. 

Liderul grupului de expert i î n domeniul planifica rii 

strategice la GIZ, Stela COROBCEANU, a vorbit despre 

implementarea, î n Republica Moldova, a proiectului GIZ 

„Modernizarea serviciilor publice locale î n Republica 

Moldova”. ● adrnord.md 

20 de proiecte de dezvoltare regională ar putea obține 

finanțare, pentru următorii ani, din FNDR  
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BĂLȚI, 17 august 2012. 20 de proiecte de 

dezvoltare regională, dintre care 18 proiecte 

din cel de-al 2-lea Apel de Propuneri de 

Proiecte (APP 2), incluse în Planul 

Operațional Regional Nord (POR Nord), ar 

putea fi finanțate, în următorii ani, din 

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 

(FNDR). Totodată, finanțare din FNDR ar 

putea obține încă 2 proiecte, rezultate din 

APP 1 și incluse în Documentul Unic de 

Program (DUP) din anii 2010-2012. Aceste 2 

proiecte au fost actualizate și incluse în POR 

Nord pentru anii 2013-2015.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1450


Autorita t ile Publice Locale din Republica Molodva interesate sa  

coopereze cu potent iali parteneri din Roma nia pot accesa site-ul 

proiectului, care reprezinta  o platforma  de prezentare a potentialului 

economic, turistic s i cultural al Roma niei: 

www.carteaprimariilor.ro 

Evaluarea și expertizarea cererilor de finanțare, încheiată  
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B 
ĂLȚI, 10 august 2012. O comisie 

specială, în care au intrat experți 

naționali pe domeniile prioritare din 

Strategia de Dezvoltare Regională, a 

evaluat și expertizat cele 25 de cereri de 

finanțare depuse în ETAPA DOI a celui de-al 2-

lea Apel de Propuneri de Proiecte (APP 2). 

I n scopul verifica rii administrative s i evalua rii 

cererilor complete de finant are, recept ionate î n 

cadrul APP 2, de propuneri de proiecte cu finant are 

din FNDR, s i î n baza ordinului directorului ADR 

Nord nr. 24/b din 03.05.2012 (modificat prin 

Ordinul 13/sp din 23.07.2012), a fost formata  o 

comisie administrativa  din 5 persoane î n urma toarea component a : Ion BODRUG, director ADR Nord, 

pres edintele comisiei; Valerian BÎNZARU, directorul Direct iei Generale Dezvoltare Regionala  a Ministerului 

Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor; Ion PAREA, pres edintele CRD Nord; Valeriu ȚARIGRADSCHI, 

vicepres edintele CRD Nord; Constantin BÂNDIU, s ef Sect ie management proiecte, ADR Nord. 

Raportul de evaluare, î mpreuna  cu rezultatele, va fi prezentat s i discutat la urma toarea s edint a  CRD Nord. 

Amintim ca , pe parcursul ETAPEI DOI a APP 2, ADR Nord a recept ionat 28 de cereri de  finant are. În ETAPA 

ÎNTÎI a APP 2, ADR Nord a recept ionat 55 de note conceptuale. ● adrnord.md 

În contextul prevederilor planului de activitate al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene al Republicii Moldova și al Misiunilor Diplomatice ale țării, vă informăm despre proiectul 

„Cartea Primăriilor din România”.  

Pentru Autoritățile Publice Locale!  

Regiunea de Dezvoltare Nord 

http://carteaprimariilor.ro/about-us.html
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1432
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1432
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=195&id=1447


Î 
n acest context, expert ii stra ini s-au î ntî lnit asta zi cu 

viceministrul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, Veaceslav 

GUȚUȚUI, directorii Agent iilor de Dezvoltare Regionala  Nord, 

Centru s i Sud s i specialis tii Direct iei Generale Dezvoltare Regionala  

s i a Direct iei Relat ii Internat ionale s i Atragerea investit iilor. I n 

cadrul î nta lnirii, directorul ADR Nord, Ion BODRUG, s-a referit la 

procesul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare regionala  Nord, 

proces î n care ADR Nord are sust inere din partea Letoniei. 

Directorul Ion BODRUG a comunicat ca  se as teapta  ca partenerii 

letoni sa  se pronunt e, cu ocazia unei apropiate vizite la ADR Nord, 

asupra draftului Strategiei. Ment iona m ca , î n procesul de actualizare a Strategiei, ADR Nord are suport la 

colectarea datelor din partea Univerita t ii de Stat „Alecu Russo” din Ba lt i.  

Î 
n cadrul discut iilor, viceministrul Veaceslav GUȚUȚUI a comunicat ca  Strategia Nat ionala  de Dezvoltare 

Regionala  (SNDR) a Republicii Moldova va fi elaborata  î n concordant a  cu practicile europene, va fi preluata  

experient a Poloniei î n vederea definitiva rii s i actualiza rii Strategiei Nat ionale, de asemenea expert ii polonezi 

vor efectua o analiza  a Strategiilor de Dezvoltare Regionala  Nord, Centru s i Sud. Totodata , viceministrul a 

ada ugat ca  expert ii î s i vor prezenta experient a î n elaborarea proiectelor de cooperare transfrontaliera , eficient a  

energetica  precum s i a procedurilor de selectare a proiectelor de dezvoltare regionala , experient a  ce urmeaza  a fi 

preluata  s i de ca tre reprezentant ii administrat iilor publice locale din t ara noastra . 

I n cadrul reuniunii, pa rt ile au stabilit agenda de lucru pentru urma toarelor 5 zile, perioada  î n care expert ii 

stra ini vor efectua o vizita  de lucru la ADR Nord, pentru a discuta despre Strategia de Dezvoltare Regionala  Nord, 

precum s i vor discuta pe marginea capitolelor elaborate din SNDR.  ● adrnord.md 

Elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a 

Republicii Moldova, susținută de Polonia  
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CHIȘINĂU, 13 august. O delegație de experți din Polonia întreprinde o vizită oficială în țara noastră 

pentru a stabili în comun cu oficialii Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor cum va 

contribui Polonia la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1449


Delegație din Polonia, în vizită la ADR Nord în contextul actualizării 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord  
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 Î 
n cadrul s edint ei s-a discutat despre modul de armonizare a 

strategiilor locale, regionale, precum s i despre Strategia Nat ionala  de 

Dezvoltare Regionala . 

„Este pentru prima dată cînd o delegație din Polonia efectuează o vizită la 

ADR Nord. Cunoscînd experiența Poloniei în domeniul fondurilor 

structurale europene, rog, dacă există această posibilitate, să identificăm o 

regiune din Polonia care să colaboreze cu Regiunea de Dezvoltare Nord, să 

implicăm în acest proces și organizații neguvernamentale din ambele țări, 

să creăm poduri de colaborare”, a ment ionat directorul ADR Nord, Ion 

BODRUG. 

Potrivit oaspet ilor polonezi, semnarea unui memorandum de colaborare 

dintre Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova s i o regiune 

din Polonia este oportuna . I n acest sens, conducerea ADR Nord a fost 

invitata  î n Polonia î n vederea cunoas terii reciproce s i a stabilirii relat iilor 

de colaborare. 

Din delegat ia poloneza  au fa cut parte Lidia  WOJTOWICZ, directorul 

Departamentului Politica  Regionala , Oficiul din Voievodatul Varmia s i 

Mazuria; Grzegorz  PRAGERT, coordinator de proiect, Departamentul de 

Coordonare a Politicii Structurale din cadrul Ministerului Dezvolta rii 

Regionale; Andrzej BRZOZOWY, Departamentul de Coordonare a 

Politicii Structurale din cadrul Ministerului Dezvolta rii 

Regionale; Krzysztof  KASPRZYK, consilier î n domeniul politicilor 

regionale s i coeziune, reprezentant permanent al Republicii Polonia î n 

Uniunea Europeana ; Tomasz  GRYBEK, expert extern î n domeniul 

proiectelor de infrastructura  (drumuri s i transport), Departamentul de 

Programe Regionale, Oficiul din Voievodatul Pomerania. 

L 
a s edint a  au mai participat Dorin ANDROS, s ef Direct ie politica  s i 

cooperare regionala  a Ministerului Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor; Elena USOVA, redactor la revista poloneza  

„Jutrzenka” s i Vadim VOINA, de la Asociat ia pentru cooperare moldo-

polona  „Tand-Est”. De asemenea, la î ntî lnirea cu delegat ia poloneza  au 

participat s i specialis ti din cadrul ADR Nord. ● adrnord.md 

BĂLȚI, 16 august 2012. 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord a organizat, cu 

ocazia vizitei unei delegații de 

experți din Polonia, o ședință 

de lucru privind procesul de 

actualizare a Strategiei de 

Dezvoltare Regională Nord 

(SDR Nord).  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1454


M 
embrii comisiei - reprezentant i ai 

Ministerului Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor, Cancelariei de Stat, 

Ministerului Economiei, Ministerului Finant elor, 

Ministerului Mediului, Ministerului Transporturilor s i 

Infrastructurii Drumurilor s i ai Agent iei Turismului - 

vor analiza, pe parcursul a 5 zile, cele 67 de propuneri 

de proiecte î n valoare de 1 215,7 mln. lei, 

selectate  prin deciziile Consiliilor de Dezvoltare 

Regionala  pentru examinarea la nivel nat ional. 

I n procesul examina rii proiectelor, membrii Comisiei 

vor completa individual, pentru fiecare proiect î n 

parte, o grila  de evaluare, prin acordarea punctajului î n 

baza mai multor criterii: contribut ia proiectului la 

realizarea obiectivelor strategiilor sectoriale; 

metodologia de implementare a proiectului; 

contribut ia activita t ilor proiectului la dezvoltarea 

zonelor defavorizate; durabilitatea proiectului dupa  

î ncetarea finant a rii; cofinant area proiectului din alte 

surse; gradul de prega tire/maturitate a propunerii de 

proiect. Punctajul maxim fiind de 60 puncte, iar cel 

minim de 10 puncte. 

Marcel RĂDUCAN, ministrul Dezvolta rii Regionale s i 

Construct iilor, a comunicat ca  obiectivul de baza  al 

Comisiei consta  î n evaluarea s i selectarea eficienta  a 

proiectelor, sta ruind pe abordarea integrata  a tuturor 

condit iilor s i criteriilor de evaluare a acestora. De 

asemenea, ministrul a specificat ca  profesionalismul s i 

obiectivitatea trebuie sa  fie principalele criterii î n grila 

de evaluare, ceea ce va permite finant area ulterioara  a 

unor proiecte calitative s i de durata . 

Ment iona m ca  î n Regiunea de Dezvoltare Nord - 18 

propuneri de proiecte, î n valoare 246,0 mil. lei, î n 

Regiunea de Dezvoltare Centru au fost selectate 34 

propuneri de proiecte, î n valoare 679,7 mil. lei s i î n 

Regiunea de Dezvoltare Sud - 15 propuneri de proiecte, 

î n valoare 290,9 mil. lei. 

R 
eamintim ca , î n data de 27 martie 2012, 

MDRC a lansat APP 2, î n urma ca ruia 

autorita t ile administrat iei publice locale de 

ambele nivele au depus la Agent iile de Dezvoltare 

Regionala  Nord, Centru s i Sud 208 note conceptuale. 

Ulterior, î n urma a doua  faze de filtrare, au fost 

selectate 67 propuneri de proiecte î n valoare totala  

de 1 215,7 mil. lei. ● adrnord.md 

Comisia interministerială examinează propunerile de proiecte de dezvoltare 

regională ce vor fi incluse în Documentul Unic de Program  
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CHIȘINĂU, 23 august 2012. Comisia interministerială a început evaluarea, la nivel național, a propunerilor 

de proiecte de dezvoltare regională selectate în urma celui de-al 2-lea Apel de Propuneri de Proiecte (APP 

2). În urma evaluării, propunerile de proiecte vor fi prezentate Consiliului Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale (CNCDR) pentru aprobare în cadrul Documentului Unic de Program (DUP) și 

finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) în perioada 2013-2015.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1468


R 
eprezentant ii MPMDR din Letonia - 

vicesecretar de stat î n cadrul MPMDR, Ilona 

RAUGZE; directorul Departamentului de 

Planificare Nat ionala  de Dezvoltare (DPND), Raivis 

BREMŠMITS; ofit erul superior al DPND, Andris 

EGLĪTIS; s i Jevgēnija BUTŅICKA, de la MPMDR - au 

discutat cu specialis ti de la ADR Nord la discut iile pe 

marginea actualiza rii SDR Nord s i racordarea acesteia 

la Strategia Nat ionala  de Dezvoltare Regionala  (SNDR). 

„Cred că azi vom reuși să punem punctele pe «i». 

Urmează ultima etapă - dezbateri publice pe marginea 

SDR Nord, în vederea corelării acesteia cu SNDR, după 

care, din 2013, vom implementa Strategia actualizată", 

a ment ionat directorul ADR Nord, Ion BODRUG, care 

le-a mult umit partenerilor letoni pentru sprijin. I n 

acest context, directorul ADR Nord a mai spus ca  

recenta vizita  a unei delegat ii din Polonia, care s-a 

expus pozitiv pe marginea SDR Nord actualizate, este 

o dovada  î n plus a faptului ca  SDR Nord este un 

document regî ndit profesionist. 

„Apreciem î nalt lucrul pe care l-at i fa cut. Considera m 

ca , la acest nivel, deja putet i lucra î n mod independent 

la actualizarea Strategiei. Sî ntem bucuros i ca  am reus it 

sa  va  oferim unele recomanda ri s i informat ii î n acest 

proces. Suntem gata sa  continua m colaborarea noastra  

s i î n continuare", a ment ionat vicesecretarul de stat î n 

cadrul MPMDR, Ilona RAUGZE. 

Amintim ca  vizita delegat iei MPMDR din Letonia la ADR 

Nord este o continuare a coopera rii dintre aceste institut ii î n 

domeniul planifica rii strategice. Astfel, delegat ia letona  a 

vizitat pentru prima data  ADR Nord la mijlocul lunii mai 

curent, dupa  care, o echipa  de specialis ti de la ADR Nord a 

efectuat ovizita  î n statul baltic î n vederea studierii 

experient ei letone î n domeniul planifica rii strategice. Dupa  

s edint a de lucru de la ADR Nord, delelgat ia letona  a efectuat 

o vizita  de studiu la Aeroportul Internat ional Liber 

„Ma rcules ti”. Miercuri, 22 august, delegat ia va totaliza, î n 

Chis ina u, rezultatele vizitei la ADR Nord, î n cadrul unei 

s edint e cu participarea conducerii Ministerului Dezvolta rii 

Regionale s i Construct iilor al Republicii Moldova. 

A 
DR Nord și Letonia. I n noiembrie 2010, ADR Nord 

a semnat un memorandum de colaborare cu 

Agent ia de Dezvoltare Regionala  din Republica 

Letonia. Semnarea memorandumului a urmat unei 

anterioare vizite de studiu î n Letonia a unui grup de 

specialis ti de la ADR Nord. Memorandumul a fost î ncheiat î n 

scopul promova rii s i sprijinirii dezvolta rii relat iilor s i 

consolidarea coopera rii î ntre Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova s i Letonia. ● adrnord.md 

Actualizarea SDR Nord, tema unei ședințe la ADR Nord cu participarea 

unei delegații ministeriale partenere din Letonia  
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BĂLȚI, 21 august 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 (ADR Nord), unde a avut loc o ședință privind procesul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare 

Regională Nord (SDR Nord).  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1454
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1317
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1415
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1460


Î 
n cadrul discut iilor, expert ii stra ini au comunicat ca  

specialis tii Agent iei de Dezvoltare Regionala  Nord (ADR 

Nord) au cooperat eficient s i au prezentat informat iile 

necesare, astfel reus indu-se realizarea activita t ilor conform 

planului de act iuni stabilit init ial, precum s i au reus it realizarea 

unui schimb de experient a  la capitolul cooperarea 

transfrontaliera , planificarea strategica  s i priorita t i regionale. 

Totodata , expert ii letoni au explicat procesul elabora rii 

Strategiilor de Dezvoltare Regionala  din t ara lor s i au ment ionat 

ca  priorita t ile programelor de dezvoltare regionala , precum s i 

strategiile de dezvoltare cont in necesita t ile localita t ilor s i sî nt 

identificate la init iativa autorita t ilor locale. 

L 
a rî ndul lor, reprezentant ii MDRC au mult umit expert ilor 

letoni pentru sprijinul acordat s i au ment ionat ca  vor 

colabora î n continuare pe domeniile stabilite. De 

asemenea, aces tia au accentuat ca  vor continua schimbul de 

experient a  î n scopul dezvolta rii economice a regiunilor, bazata  pe 

o concurent a  sa na toasa  î n domeniu, î n baza unui proiect care va 

demara î n 2013. 

Miercuri, 21 august a.c., expert ii letoni au efectuat o vizita  la ADR 

Nord, unde au discutat despre procesul de reactualizare a SDR 

Nord. ● adrnord.md 

Rezultatele cooperării Moldova–Letonia în actualizarea SDR Nord  
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CHIȘINĂU, 22 august 2012. Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor s-au întîlnit 

cu experții letoni, reprezentanți ai Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia, 

pentru a enumera rezultatele cooperării bilaterale în actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord.  

Rezultatele cooperării Moldova–Letonia în 

actualizarea SDR Nord, discutate în cadrul unei 

mese rotunde la MDRC  

Ion BODRUG, directorul ADR Nord, și Ilona 

RAUGZE, vicesecretarul de stat în cadrul MPMDR  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1460
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1463


P 
entru anul 2012, Guvernul a alocat din Bugetul de 

stat suma de 100 mln. lei Fondului pentru 

Eficient a  Energetica , pentru realizarea politicii 

statului î n domeniul eficient ei energetice, valorifica rii 

surselor de energie regenerabila  s i reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de sera . 

 

I n acest context, Consiliul de Administrare al Fondului 

pentru Eficiență Energetică anunță lansarea 

procedurii de colectare a proiectelor finanțate din 

Fond. Grupul t inta  al proiectelor ce vor fi finant ate î n anul 

2012 sî nt: 

 

1. Obiectivele de menire sociala  din proprietatea publica  

centrala  s i locala  de toate nivelele, cu respectarea 

condit iilor indicate mai jos: 

● Sa  fie funct ional; 

● Prioritate acordata  solicitant ilor care nu au beneficiat de 

programe sau proiecte cu caracter similar î n ultimii 5 ani. 

2. Sectorul privat (industrie, comert , construct ii etc.). 

Criteriile de selectare a proiectelor: 

a) Atingerea eficient ei energetice maxime cu costuri 

minime; 

b) Cel put in o treime din beneficiile proiectului sa  provina  

din economiile de energie ma surabile. Celelalte beneficii 

ale proiectului pot proveni din alt i indicatori economici, 

tehnici etc.; 

c) Proiectul sa  implice tehnologii de eficientizare a 

consumului de energie; 

d) Suma solicitata  pentru finant are a proiectului din 

partea Fondului sa  fie î n concordant a  cu limitele de 

finant are a proiectelor, 50 000 - 3 000 000 lei; 

e) Contribut ia din sursele proprii ale beneficiarelor de 

proiecte sa  fie de cel put in 20%; 

f) Proiectele î n domeniul eficient ei energetice sa  aiba  un 

termen maxim de recuperare de 7 ani; 

g) Proiectele î n domeniul valorifica rii surselor 

regenerabile de energie sa  aiba  un termen maxim de 

recuperare de 15 ani; 

h) beneficiarul de proiect sa  nu aiba  datorii aferente la 

bugetul public nat ional, precum s i sa  fie solvabil. 

 Setul de documente necesare 

Benefeciarul proiectului trebuie sa  se adreseze printr-o 

scrisoare, depusa  î n adresa Fondului, prin care se va solicita 

finant area proiectului. La scrisoare se va anexa: 

● Propunerea init iala  de proiect, Anexa nr. 1 la Regulamentul 

de organizare s i funct ionare a Fondului pentru Eficient a  

Energetica , Hota rî rea Guvernului cu privire la Fondul pentru 

Eficient a  Energetica  nr. 401 din 12.06.2012, Monitorul Oficial 

126-129/448, 22.06.2012; 

● Declarat ie semnata  cu privire la asumarea ra spunderii; 

● Chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului; 

Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare s i funct ionare a 

Fondului pentru Eficient a  Energetica , Hota rî rea Guvernului cu 

privire la Fondul pentru Eficient a  Energetica  nr. 401 din 

12.06.2012, Monitorul Oficial 126-129/448, 22.06.2012; 

● Autorizat ia de mediu pentru proiect; 

● Studiul de fezabilitate sau auditul energetic; 

● Caietul de sarcini pentru organizarea licitat iei pentru 

achizit ii de bunuri, lucra ri s i / sau servicii. 

S 
tudiul de fezabilitate sau Raportul de Audit Energetic 

nu trebuie sa  fie mai vechi de 12 luni de la data 

depunerii cererii de participare. Pe copiile studiului de 

fezabilitate sau a raportului de audit energetic, precum s i pe 

copia caietului de sarcini trebuie sa  fie aplicata  s tampila s i 

semna tura conduca torului persoanei juridice sau semna tura 

persoanei fizice care reprezinta  benefeciarul. 

  

Documentele urmează a fi depuse pînă în data de 

30.09.2012, la sediul Agenției pentru Eficiență 

Energetică. Adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, 

bloc A1, Etajul 10, MD-2068. Mai multe detalii puteți 

obține la telefoanele: (022) 31-10-01, (022) 49-94-

44, (022) 31-10-01 /fax/ sau 

email: office@aee.md, info@aee.md. 

Agenția pentru Eficiență Energetică 

A fost lansat concursul de colectare a proiectelor cu finanțare 

din Fondul pentru Eficiență Energetică  
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A fost lansat concursul de colectare a proiectelor cu finanțare din Fondul pentru Eficiență Energetică. În 

baza Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12.07.2007 și a Legii cu privire la eficiența energetică nr. 

142 din 02.07.2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea privind Fondul pentru Eficiență 

Energetică Nr. 401, din 10.06.2012.  

tel:%28022%29%2049-94-44
tel:%28022%29%2031-10-01
tel:%28022%29%2049-94-44
tel:%28022%29%2031-10-01
mailto:office@aee.md
http://aee.md/news/a_n_u_n_%C5%A2_privind_lansarea_colectarii_proiectelor_pentru_a_fi_finan%C5%A3ate__din_fondul_pentru_eficien%C5%A3a_energetica_/7


La atelier au participat primari s i reprezentant i ai 

institut iilor desconcentrate din oras ul Flores ti, 

consultant i ai Agent iei de Cooperare Internat ionala  

a Germaniei (GIZ) s i o echipa  a Centrului pentru 

Dezvoltare Rurala  (SLE). 

Din partea Agent iei de Dezvoltare Regionala  Nord, la 

atelier a participat Ala CUCU, specialist î n probleme 

strategice s i planificare, care a moderat activitatea s i 

a prezentat situat ia actuala  î n domeniul 

managementului des eurilor î n Regiunea de 

Dezvoltare Nord s i, î n special, î n raionul Flores ti. 

I n rezultatul lucrului î n grupuri, au fost scoase î n 

evident a  problemele principale î n domeniul 

managementului des eurilor solide (MDS) din raionul 

Flores ti, idei care vor fi luate î n calcul la elaborarea 

Strategiei î n domeniul MDS a raionului. 

Aceasta este a treia î ntî lnire, dar este primul atelier 

de lucru pe aceasta  tema . Urma torul atelier va avea 

loc î n data de 11 septembrie, la care va participa 

grupul de lucru ales asta zi. ● adrnord.md 

Primul atelier de lucru pe tema managementului deșeurilor solide, Florești  
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FLOREȘTI, 23 august 2012. A avut loc primul atelier de lucru în cadrul proiectului „Planificarea 

intermunicipală participativă pentru sectorul Managementul Integrat al Deșeurilor Solide din Republica 

Moldova”.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1467


P 
rin Proiectul Dezvoltarea Agrobusinessului s i 

Businessului Rural (DABR), ADR Nord s i Corpul 

Pa cii vor colabora î n domeniul dezvolta rii 

organizat ionale, implementarea proiectelor s i 

managementul organizat iei. 

Proiectul DABR are ca scop sust inerea transforma rilor 

s i expansiunii economiei Republicii Moldova î n 

sectorul rural. 

Voluntarul Matthew STAHLMAN va promova 

activita t ile ADR Nord, va facilita accesul la informat ie a 

beneficiarilor Agent iei, va contribui la consolidarea 

capacita t ilor angajat ilor Agent iei î n vederea dezvolta rii 

participative a comunita t ii s i dezvolta rii profesionale. 

Ment iona m ca , î n paralel cu aprofundarea 

cunos tint elor despre specificul activita t ilor ADR Nord 

s i a limbii roma ne, voluntarul se va ocupa î n primele 

cinci luni de activitate de traducerea, î n limba engleza , 

a celor mai importante articole publicate pe site-ul 

Agent iei. 

„Colaborarea cu Agenția guvernamentală Corpul Păcii 

SUA în Moldova va contribui la schimbul informațional 

privind dezvoltarea regională și va consolida 

capacitățile instituționale ale Agenției", sust ine 

directorul ADR Nord, Ion BODRUG. 

C 
orpul Pa cii, agent ie guvernamentala  î nfiint ata  

î n anul 1961, trimite voluntari î n t a rile din 

î ntreaga lume pentru a ajuta la formarea unor 

comunita t i mai puternice s i a î mbuna ta t i î nt elegerea 

dintre americani s i alte popoare.Voluntarii î s i fac 

serviciul î n Moldova din 1993. Potrivit site-ului Peace 

Corps Moldova, pî na  î n prezent aproximativ 800 de 

voluntari s i-au fa cut serviciul î n Republica Moldova. 

Dupa  î ntoarcerea lor î n SUA, voluntarii î s i continua  

serviciul î n calitate de ambasadori neoficiali ai 

Republicii Moldova. ● adrnord.md 

Un voluntar de la Corpul Păcii va activa în cadrul ADR Nord  
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Matthew STAHLMAN este voluntarul american care va activa, în următorii doi ani, în cadrul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord). Astfel, ADR Nord și Agenția guvernamentală Corpul Păcii SUA în 

Moldova își vor continua colaborarea începută în data de 20 ianuarie 2011, prin semnarea unui acord.  

http://moldova.peacecorps.gov/translations-ro.php
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&id=1441&idc=195


P 
e parcursul a doua  zile, î ndrumat i de fotograful 

s i profesorul Nicolae POJOGA, participant ii au 

deprins seta rile de baza  ale camerei foto, de la 

contrast la luminozitate. Totodata , au î nva t at sa  

traseze limitele de manipulare a imaginii digitale. Mai 

mult, au fost antrenat i î ntr-un exercit iu practic de 

fotografiere, pentru ca apoi sa  î s i analizeze critic 

produsele. Astfel, specialis tii î n comunicare au 

surprins î n imagini î ntreg ciclul de aprovizionare cu 

apa  s i canalizare a oras ului Orhei: au mers de la sursa 

de apa  care aprovizioneaza , izvorul Jeloboc, la stat iile 

de pompare s i alte obiecte de infrastructura  pî na  la 

stat ia de canalizare. 

„Faptul că am văzut tot procesul m-a ajutat să redau în 

imagini contribuțiile pozitive ale acestor proiecte și mai 

ales potențialul lor de a îmbunătăți nivelul de trai al 

comunităților”, relateaza  Ecaterina STACI-

GRIGOREAN, ofit erul de presa  al Ministerului 

Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor. 

La rî ndul sa u, fotograful Nicolae POJOGA explica  

specificul fotografiilor de infrastructura , care trebuie 

umanizate, pentru a reus i sa  influent eze ochiul celui 

care prives te: „Pentru asta e nevoie de unitate de formă 

și conținut, dar, în primul rînd, de atitudinea conștientă 

și competentă a celui care fotografiază". 

P 
roiectele de dezvoltare regionala  sust inute de 

GIZ prin intermediul Agent iilor de Dezvoltare 

Regionala  (ADR) presupun cooperarea mai 

multor comunita t i pentru a presta servicii publice de 

calitate. Specialistul î n comunicare al ADR Nord, Ion 

URUȘCIUC, afirma  ca  uneori este dificil a comunica 

printr-o imagine î ntreaga complexitate a ceea ce 

presupune dezvoltarea regionala : „Acum mă uit cu totul 

alți ochi la evenimentele din trecut la care am asistat și 

văd că e posibil de reflectat altfel anumite aspecte, care 

par ordinare, de genul construcții, infrastructură”. 

A 
ctualmente, GIZ sprijina  derularea a 5 proiecte-

pilot, care sunt implementate de Agent iile de 

Dezvoltare Regionala . ● adrnord.md 

 

 

● Mai multe fotografii din cadrul trainingului vezi î n 

albumele ADR Nord din rețeaua Facebook / Click! 

Specialiștii în comunicare care promovează dezvoltarea regională în 

Republica Moldova învață bazele fotojurnalismului  
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IVANCEA, ORHEI, 14-15 august 2012. Specialiștii în comunicare ai Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, precum și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud, au învățat elementele 

de bază ale fotojurnalismului social la un curs de instruire. Trainingul a avut loc cu sprijinul Agenției de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), acordat prin intermediului proiectului „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova”.  

Șantier în orașul Orhei. Profesorul Nicolae POJOGA vorbește 

despre specificul fotografiilor de infrastructură. 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1451
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.352254314849831.80695.125953117479953&type=3


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 și locul de desfășurare a festivității de 

premiere vor fi anunțate 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 

● adrnord.md 

CONCURS pentru instituțiile 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.  

http://www.adrnord.md/
mailto:pr.comunicare@gmail.com
mailto:comunicare@adrnord.md
mailto:adrnord@gmail.com
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1409
http://adrnord.md/pageview.php?l=ro&idc=228
mailto:pr.adrnord@gmail.com.
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FOTOGRAFII DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 Ședință de lucru la Primăria Băhrinești pe tema 

implementării proiectului „Intersecții culturale” 

BĂHRINEȘTI, FLOREȘTI, 7 august 2012. A avut loc 

s edint a grupului de lucru privind examinarea listei 

bunurilor solicitate de beneficiarul APL Ba hrines ti î n 

cadrul proiectului „Intersect ii culturale”, gestionat de 

Agent ia de Dezvoltare Regionala  Nord. 

La s edint a , prezidata  de ca tre primarul de 

Ba hrines ti, Feodosia BUNESCU, au participat s eful Sect iei 

management proiecte de la Agent iei de Dezvoltare 

Regionala  Nord, Constantin BÂNDIU, directorul S.R.L. 

„VALIS”, Vasile HERDIC, s i responsabilul tehnic la 

obiect, Nadejda RUSNAC. 

I n cadrul s edint ei, s-adiscutat despre obt inerea 

autorizat iei de construct ii, obligat iunile APL Ba hrines ti 

fat a  de ment inerea calita t ii lucra rilor ce vor fi executate 

de SRL „VALIS”, suprapunerea proiectului tehnic la 

situat ia reala  pe teren, precum s i despre depunerea din 

partea APL Ba hrines ti a caracteristicilor necesare pentru 

achizit ionarea bunurilor din bugetul proiectului. 

Actorii implicat i î n implementarea proiectului din 

Ba hrines ti î s i vor onora obligat iunile conform 

contractelor s i memorandumului î ncheiat. 

I n rezultatul implementa rii proiectului „Intersect ii 

culturale”, Casa de Cultura  din Ba hrines ti va fi conectata  

la sursa de energie electrica , iar platforma din fat a cla dirii 

va fi pavata . Pentru acest proiect, din Fondul Nat ional 

pentru Dezvoltare Regionala  a fost aprobata  spre 

finant are suma de 1255,4 de lei. Obiectivul general al 

proiectului din Ba hrines ti este integrarea localita t ilor 

Rediul Mare (Dondus eni), Pelinia (Drochia), Alexa ndreni 

(Sî ngerei), Rogojeni (S olda nes ti), Negureni (Telenes ti) s i 

a 12 localita t i din raionul Flores ti, situate î n Lunca 

Ra utului, î n circuitul cultural-turistic regional. 

● adrnord.md 

Dezvoltare regională 
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Mesaj cu ocazia 

Zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul construcțiilor  
 

M 
ult stimați colegi și lucrători din domeniul 

construcțiilor, 

Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cele 

mai sincere felicitări și realizări de succes în activitatea pe 

care o profesați, de Ziua profesională a lucrătorilor din 

domeniul construcțiilor, marcată, tradițional, în a doua 

duminică a lunii august. 

Întrucît activitatea constructorilor, arhitecților, 

proiectanților, designerilor, lucrătorilor din industria 

materialelor de construcții este esențială pentru dezvoltarea 

și prosperarea unei țări, consider că aportul Dumneavoastră 

în acest sens merită aprecierile cele mai înalte. 

Chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă, domeniul 

construcțiilor reprezintă un sector foarte important al 

economiei naționale, care aduce un aport considerabil la 

dezvoltarea Republicii Moldova. 

C 
u ocazia acestei Sărbători frumoase, Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord exprimă mulțumiri și 

înaltă apreciere celor care trudesc în domeniul 

construcțiilor. Vă adresăm cele mai frumoase urări de bine. 

Vă dorim mari realizări în plan profesional, împlinirea 

tuturor aspirațiilor, sănătate, prosperitate și bucurii în 

familiile Dumneavoastră! 

Cu înaltă considerațiune, 

Ion BODRUG, director ADR Nord 



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 

personal responsabilitatea pentru soarta 

țării, să consolidăm instituțiile democratice 

și să conlucrăm la dezvoltarea continuă a 

Republicii Moldova. 

V 
ă urăm, stimați concetățeni, 

prosperitate și fericire! Mult 

succes în viața de zi cu zi, să aveți 

sprijinul prietenilor adevărații, susținere în 

familie și încredere în viitor! 

Cu cele mai sincere felicitări, 

Echipa ADR Nord 

A 
genția de Dezvoltare Regională 

Nord vă felicită cu ocazia Zilei 

Independenței Republicii 

Moldova și Sărbătoarea națională „Limba 

Noastră"! 

Ziua Independenței, 27 August, și Ziua 

Națională „Limba Noastră”, 31 August, 

sînt sărbătorile naționale care ne aduc 

speranțe, lumină și dorința de a realiza 

schimbări pozitive. 

Noi sîntem cei care trebuie să ne facem 

viața noastră mai corectă, să simțim 

Mesajul ADR Nord cu ocazia sărbătorilor Ziua Independenței și Ziua Națională „Limba Noastră”!  

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. 

 Regiunea de Dezvoltare Nord            Muzeul memorial al Statului major al Frontului II Ucrainean, satul Malinovschi, raionul Râșcani                  

- Acest buletin informativ lunar, de 
18 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! 

ADR NORD 
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http://adrnord.md/index.php?l=ro
https://www.facebook.com/pages/ADR-Nord/125953117479953
https://www.facebook.com/pages/ADR-Nord/125953117479953
https://www.facebook.com/groups/regiuni/
https://www.facebook.com/groups/regiuni/

