
Ş edinţ a a fosţ prezidaţa  de pres edinţele CRD Nord, Ion PAREA, care a precizaţ ca , acum o zi, 

s edinţ a Biroului execuţiv al CRD Nord, unde au 

fosţ prezenţ i 10 din 15 membri CRD Nord,  „a fosţ 

foarţe consţrucţiva ”. „Mulţ umesc ţoţuror celor care 

au fosţ implicaţ i î n procesul de revizuire a SDR Nord 

s i acţualizare a POR Nord. Va  spun cu ţoaţa  

sinceriţaţea s i responsabiliţaţea: a fosţ un volum 

foarţe s i foarţe mare de lucru”. 

Direcţorul Direcţ iei Generale Dezvolţare Regionala  

(DGDR) a MDRC, Valerian BÎNZARU, care a ţransmis 

mesajul de saluţ din parţea minisţrului Dezvolţa rii 

Regionale s i Consţrucţ iilor, Marcel RĂDUCAN, a 

spus ca  s edinţ a de asţa zi are o dezvolţare logica  a 

ceea ce s-a î nţî mplaţ î n daţa de 14 sepţembrie a.c., 

cî nd au au avuţ loc audieri publice pe marginea 

proiecţului revizuiţ al SDR Nord. „Pracţic, am puţea 

spune ca , la nivel regional, î n privinţ a documenţelor 

de poliţici de dezvolţare regionala  am î ncheiaţ anul 

2012. Urmeaza  valorificarea surselor financiare 

planificaţe s i implemenţarea proiecţelor penţru 

perioada anului 2012, precum s i planificarea 

proiecţelor penţru anul 2013”, a spus direcţorul 

DGDR, Valerian BÎNZARU. „ Noţa pe care ne-au pus-o experţ ii 

leţoni, dar s i cei polonezi penţru SDR 

Nord revizuiţa  esţe foarţe buna . 

Experţ ii care au avizaţ proiecţul de aţunci al SDR 

Nord au spus ca  acesţ documenţ sţraţegic esţe 

revizuiţ profesionisţ. Sţraţegia esţe de caliţaţe 

daţoriţa  fapţului ca  am urmaţ recomanda rile 

experţ ilor leţoni, precum s i sugesţiile experţ ilor 

polonezi. La î mbuna ţa ţ irea SDR Nord vom munci 

permanenţ. Trebuie sa  avem o viziune clara  ce 

vrem sa  facem î n urma ţorii ţrei ani”, a menţ ionaţ 

direcţorul ADR Nord, Ion BODRUG, care a daţ o 

imporţanţ a  isţorica  fapţului ca , asţa zi, CRD Nord a 

aprobaţ cele mai imporţanţe documenţe sţraţegice 

penţru Regiunea de Dezvolţare Nord. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Cum se va dezvolta nordul Moldovei în următorii 3 ani? 

BĂLȚI, 28 septembrie 2012. Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) a aprobat 

Strategia de Dezvoltare Regională Nord (SDR Nord) 2010-2016 revizuită și Planul Operațional 

Regional Nord (POR Nord) 2013-2015. În acest sens, membrii CRD Nord s-au întrunit într-o ședință 

ordinară organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord).  
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S 
DR Nord a fosţ elaboraţa  î ncepî nd cu 

anul 2009 s i adopţaţa  î n 2010, penţru 

7 ani, î n urma lucra rilor grupurilor de 

lucru specializaţe s i a consulţa rilor publice. 

Î n acesţ proces au fosţ implicaţ i specialis ţi 

din domenii de referinţ a . „Ca orice documenţ 

sţraţegic, SDR Nord necesiţa  acţualizare, 

î mbuna ţa ţ ire, penţru ca  viaţ a conţinua  s i 

provoca rile devin ţoţ mai permanenţe 

penţru dezvolţarea regionala ”, a spus, î n 

cadrul audierilor publice pe marginea SDR 

Nord din 14 sepţembrie a.c., Vlad GHIȚU, 

membru CRD Nord. Scopul SDR Nord esţe 

faciliţarea s i sţimularea dezvolţa rii spaţ iale, 

economice s i sociale inţegraţe la nivel 

regional  s i conţribuirea la aţingerea 

obiecţivelor regionale de dezvolţare 

durabila .  
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Î n cadrul s edinţ ei, s efa Secţ iei planificare sţraţegica  s i programare de la ADR Nord, Inga 

COJOCARU, a prezenţaţ POR Nord penţru anii 2013-2015, dupa  care a urmaţ o sesiune 

discuţ ii. De asemenea, scopul, obiecţivele s i acţiviţa ţ ile preconizaţe î n cadrul de lucru 

al componenţei „Planificare s i Programare Regionala ” au fosţ prezenţaţe de ca ţre experţul 

inţernaţ ional î n Programare s i Planificare, liderul de echipa , Colm McCIEMENTS, s i de 

ca ţre consulţanţul superior naţ ional î n Dezvolţare Regionala , adjuncţul liderului de 

echipa , Stela COROBCEANU.  

P 
OR Nord reprezinţa  o parţe 

componenţa  a SDR Nord s i 

formeaza  cadrul de implemenţare a 

acesţeia. Obiecţivul general al POR Nord 

esţe de a crea plaţforma de implemenţare a 

SDR Nord prin ciclul de programe s i 

acţiviţa ţ i prioriţare penţru anii 2013-2015 

s i prin mobilizarea capaciţa ţ ilor acţorilor 

regionali s i ale grupurilor de inţeres, 

î ncurajî nd angajamenţul lor de a conţribui 

la dezvolţarea regionala  s i locala  prin 

soluţ ionarea problemelor s i uţilizarea 

durabila  a resurselor.  

● DESCĂRCAȚI Strategia de Dezvoltare Regională Nord 

● DESCĂRCAȚI Planul Operațional Regional Nord 

● DESCĂRCAȚI fișele proiectelor din POR Nord 
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CRD Nord a aprobat Strategia de Dezvoltare Regională Nord (2010-2016) și Planul 

Operațional Regional Nord (2013-2015)  

CRD Nord este structura regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, 

coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, formate din 

municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, 

Sîngerei și Soroca. Consiliul Regional are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, 

primarul municipiului Bălți și cîte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat 

din fiecare raion și municipiu al RDN. Membrii Consiliului Regional își exercită atribuțiile cu titlu gratuit. Pentru 

mai multe detalii despre CRD Nord, CLICK AICI.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1474
http://adrnord.md/public/files/strategii/28.09.2012_SDR_Nord.pdf
http://adrnord.md/public/files/strategii/28.09.2012_POR_Nord_2013-2915.pdf
http://adrnord.md/public/files/strategii/28.09.2012_Fise_proiecte_POR_Nord.pdf
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1510
http://adrnord.md/pageview.php?l=ro&idc=232&


„ Î n ulţimul ţimp, cel puţ in din puncţ de 

vedere al planifica rii sţraţegice, Regiunea 

de Dezvolţare Nord devine un promoţor. S-

a depus un eforţ foarţe mare penţru a revizui SDR Nord, 

un s ir de indicaţori au fosţ acţualizaţ i, cu suporţul 

experţ ilor din Leţonia s i al reprezenţanţ ilor ADR Nord. 

Cred ca  esţe un lucru benefic, care va pune bazele unei 

noi Sţraţegii”, a spus, î n mesajul sa u de saluţ, s eful 

Direcţ iei poliţica  s i cooperare regionala  a Minisţerului 

Dezvolţa rii Regionale s i Consţrucţ iilor, Dorin ANDROS. 

„Toaţe recomanda rile care au parveniţ pe parcursul 

procesului de revizuire a SDR Nord sî nţ reale, sî nţ 

pracţice s i vor servi drepţ o ca la uza  penţru mai mulţ i ani 

î nainţe. Mai mulţ, la î mbuna ţa ţ irea SDR Nord, pe care am 

revizuiţ-o cu suporţul experţ ilor leţoni, vom munci 

permanenţ. Trebuie sa  avem o viziune clara  ce vrem sa  

facem î n urma ţorii ţrei ani”, a menţ ionaţ direcţorul ADR 

Nord, Ion BODRUG. „ Foarţe mulţ am discuţaţ la mese roţunde, 

dar nu prea s-a vorbiţ aici s i î n SDR Nord 

despre rolul ONG-urilor î n implemenţarea 

proiecţelor, î n presţarea serviciilor. Ar fi de doriţ ca s i 

ONG-urile sa  aiba  un rol î n colaborarea cu adminisţraţ ia 

publica  î n implemenţarea serviciilor penţru dezvolţarea 

Regiunii Nord”, a menţ ionaţ Nina BÂNDIU, direcţorul 

execuţiv al Asociaţ iei Obs ţes ţi „CONSULT-NORD”. 

„Punem un accenţ deosebiţ pe dezvolţarea economica , 

penţru ca  la ce folos facem apeducţe, drumuri s i mulţe 

alţele daca  nu o sa  avem cu ce sa  le î nţreţ inem? Noi 

ţrebuie sa  dezvolţa m economic regiunea”, a puncţaţ 

direcţorul ADR Nord, Ion BODRUG. 

Î 
n cadrul audierilor publice pe marginea proiecţului 

SDR Nord revizuiţ, s efa Secţ iei planificare sţraţegica  

s i programare de la ADR Nord, Inga COJOCARU, a 

prezenţaţ Planul Operaţ ional Regional Nord (POR Nord) 

penţru anii 2013-2015, dupa  care a urmaţ o sesiune de 

propuneri s i discuţ ii. Asţfel, au fosţ audiaţe 7 propuneri 

î n forma  scrisa  de compleţare a prioriţa ţ ilor SDR Nord 

cu noi ma suri ce ţ in de infrasţrucţura , mediul de afaceri 

s i ţurism. Î nainţe de î nceperea s edinţ ei, au mai fosţ 

î nregisţraţe î nca  4 persoane care, ulţerior, au inţerveniţ 

cu propuneri s i observaţ ii î n acelas i sens. Varianţa finala  

a proiecţului SDR Nord revizuiţ va fi publicaţa  dupa  ce 

specialis ţii ADR Nord responsabili de revizuirea acesţui 

documenţ sţraţegic se vor consulţa cu membrii grupului 

de lucru pe marginea noilor redacţa ri, rezulţaţe î n urma 

audierilor publice din 14 sepţembrie curenţ. 

S 
DR Nord a fosţ elaboraţa  de ADR Nord, cu 

sprijinul Proiecţului „Moldova: Cooperare î n 

Dezvolţarea Regionala ”. Proiecţul a fosţ finanţ aţ 

de Deparţamenţul Marii Briţanii penţru Dezvolţare 

Înţernaţ ionala  (DFÎD) s i Agenţ ia Suedeza  penţru 

Dezvolţare s i Cooperare Înţernaţ ionala  (Sida) s i 

implemenţaţ de Oxford Policy Managemenţ (Marea 

Briţanie). Din consorţ iu fac parţe Însţiţuţul de Poliţici 

Publice (Republica Moldova) s i Universiţaţea 

Birmingham (Marea Briţanie). SDR Nord a fosţ revizuiţa  

de ADR Nord î n anul 2012 cu suporţul experţ ilor leţoni 

din cadrul Minisţerului Proţecţ iei Mediului s i Dezvolţa rii 

Regionale din Republica Leţonia. 

● adrnord.md 

Audieri publice pe marginea proiectului revizuit al SDR Nord 
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BĂLȚI, 14 septembrie 2012. Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a organizat audieri publice pe 

marginea proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională Nord (SDR Nord) revizuit. La eveniment au participat 

membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord), membri ai organizațiilor 

neguvernamentale, specialiști ADR Nord, jurnaliști.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1474


I 
nvesţiţ iile s-au cifraţ la pesţe 2,2 milioane de lei. Pî na  

la acesţ momenţ, pesţe 100 de gospoda rii au fosţ 

conecţaţe. Î n ţoţal, au fosţ consţruiţ i 7,5 kilomeţri de 

apeducţ s i 3,3 kilomeţri de canalizare. 

„Acesţ proiecţ esţe unic fiindca  ofera  populaţ iei aţî ţ acces la 

apa , cî ţ s i la canalizare. Ceea ce ne-a impresionaţ esţe 

acţivismul oamenilor s i fapţul ca  au colecţaţ o conţribuţ ie 

de pesţe 100 de mii de lei, ceea ce esţe semnificaţiv penţru 

aceasţa  localiţaţe mica ”, a afirmaţ direcţorul Agenţ iei de 

Dezvolţare Regionala  Nord, Ion BODRUG, la lansarea 

apeducţului. 

La rî ndul sa u, primarul comunei Cosţes ţi, Ion PLEȘCA, a 

menţ ionaţ: „Î n 2006, aveam vreo 40 de fa nţa ni î n saţ. Asţa zi 

avem doar 3, apa ca rora nu e poţabila . Îaţa  de ce am insisţaţ 

sa  aducem apa la robineţe, penţru ca aceasţa  comuniţaţe sa  

supravieţ uiasca ”. „ Spera m ca  aceasţa  experienţ a  va fi 

mulţiplicaţa  la nivel de raion s i de ţ ara . 

Penţru raionul Rî s cani, apa s i canalizarea 

reprezinţa  baza sţraţegiei de dezvolţare socio-economica ”, 

a afirmaţ pres edinţele raionului Rî s cani, Ion PAREA. 

Ana Guţ uleac, î n caliţaţea sa de ţî na ra  ma mica , relaţeaza  ca  

viaţ a ei s-a schimbaţ considerabil dupa  ce s-a conecţaţ la 

serviciul de apa : „Acum nu mai sî nţ nevoiţa  sa  car apa  

penţru necesiţa ţ ile casnice s i nici sa  î mi fac griji ca  fac baie 

copilului î n apa  ţulbure. Acesţ proiecţ e ca o mana  cereasca  

penţru mine”. 

P 
enţru anul viiţor, esţe preconizaţ consţrucţ ia a 6 

kilomeţri de canalizare. Serviciul de apa  s i 

canalizare va fi gesţionaţ de Î nţreprinderea 

Municipala  „Apa -Canal” din or. Cosţes ţi, care beneficiaza  

de asisţenţ a GÎZ la elaborarea unui plan de afaceri, asţfel 

î ncî ţ acţiviţaţea sa sa  fie deopoţriva  eficienţa , î n beneficul 

public, s i profiţabila . Pî na  la sfî rs iţul anului 2012, Î M „Apa 

-Canal” din or. Cosţes ţi va primi finanţ are de la GÎZ 

penţru reparaţ ia oficiului s i procurarea echipamenţului 

necesar penţru buna funcţ ionare a operaţorului. 

Pe componenţa de aprovizionarea cu apa  s i canalizare, 

GÎZ mai susţ ine un alţ proiecţ-piloţ, s i î n saţul Ros u din 

raionul Cahul. Abordarea GÎZ esţe de a impulsiona 

cooperarea inţercomuniţara , asţfel ca localiţa ţ ile 

î nvecinaţe sa  presţeze î n comun servicii, penţru a cres ţe 

eficienţ a s i opţimiza cosţurile. 

R 
ecenţ, consiliile raionale Cahul s i Rî s cani au 

aprobaţ componenţele acţualizaţe pe apa  s i 

canalizare din Sţraţegiile raionale de dezvolţare 

socio-economica . Cu asisţenţ a GÎZ, au fosţ grupaţe 

localiţa ţ ile pe posibiliţa ţ ile de conecţare la servicii de apa  

s i canalizare, î n funcţ ie de accesul la bazine hidrografice 

s i nu neapa raţ de hoţarele adminisţraţive. Ulţerior, 

localiţa ţ ile vor fi asisţaţe la elaborarea documenţaţ iei 

ţehnice penţru procurare, sţudiilor de fezabiliţaţe, penţru 

a aţrage mai us or invesţiţ ii î n domeniu. 

● adrnord.md 
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DURUITOAREA VECHE, RÎȘCANI, 6 septembrie 2012. A fost inaugurat apeductul din satul Duruitoarea Veche, 

raionul Râșcani. Acesta va asigura cu apă potabilă cei aproape 400 de locuitori ai satului. Proiectul de 

aprovizionare cu apă și canalizare este gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, cu sprijinul financiar 

și în parteneriat cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1475


P 
a rţ ile inţenţ ioneaza  sa  dezvolţe colabora ri 

mulţilaţerale, inclusiv î n domeniul 

realiza rii  programelor de colaborare 

inţerregionala  s i sa  conţribuie la acţivizarea conţacţelor 

de afaceri î nţre regiunile Republicii Moldova s i cele din 

Federaţ ia Rusa . 

Scopul Memorandumului esţe de a inţensifica 

colaborarea inţerregionala  î nţre Republica Moldova s i 

Federaţ ia Rusa  s i de a asigura o dezvolţare social-

economica  durabila  a regiunilor ambelor ţ a ri. Preciza m 

ca  evenimenţul s-a desfa s uraţ î n ţimpul viziţei Prim-

minisţrului Republicii Moldova, Vladimir FILAT, î n 

Federaţ ia Rusa . 

Î 
n acesţ conţexţ, viziţa direcţorului ADR Nord î n 

Moscova a inclus mai mulţe î nţî lniri cu oficiali rus i 

din domeniul dezvolţa rii regionale. Asţfel, 

direcţorul Ion BODRUG s-a î nţî lniţ cu direcţorul-adjuncţ 

al Deparţamenţului relaţ iilor inţernaţ ionale s i a 

dezvolţa rii coopera rii ţransfronţaliere a Minisţerului 

Dezvolţa rii Regionale a Federaţ iei Ruse, Dmitri 

GORȘKOV; s eful Secţ iei coopera rii cu organizaţ iile 

inţernaţ ionale a Deparţamenţului relaţ iilor inţernaţ ionale 

s i a dezvolţa rii coopera rii ţransfronţaliere a Minisţerului 

Dezvolţa rii Regionale a Federaţ iei Ruse, Dmitri FIȘKIN; 

specialisţ-experţ al Secţ iei coopera rii inţernaţ ionale s i de 

proţocol a Deparţamenţului relaţ iilor inţernaţ ionale s i 

dezvolţa rii coopera rii inţernaţ ionale a Minisţerului 

Dezvolţa rii Regionale a Federaţ iei Ruse, Iaroslav 

FIGUROV. Din parţea Minisţerului Dezvolţa rii Regionale 

s i Consţrucţ iilor a Republicii Moldova la aceasţe 

î nţrevederi a parţicipaţ Svetlana ROGOV, s efa Direcţ iei 

relaţ ii inţernaţ ionale s i aţragerea invesţiţ iilor. De 

asemenea, la î nţî lnire a mai parţicipaţ Leonora 

MOROȘAN, secreţar din cadrul Ambasadei Republicii 

Moldova î n Federaţ ia Rusa . 

Î n cadrul acesţei î nţî lniri s-a discuţaţ despre posibiliţaţea 

î nţî lnirilor comune a experţ ilor din cele doua  sţaţe, 

despre schimbul de informaţ ii din domeniul dezvolţa rii 

regionale, despre forumurile de profil care au loc î n cele 

doua  ţ a ri, despre impulsionarea relaţ iilor economice eţc. 

Î n acesţ conţexţ, s-a pus accenţ pe dezvolţarea relaţ iilor 

inţerregionale s i pe organizarea forumurilor economice 

inţerregionale, care poţ fi o perspecţiva  imporţanţa  î n 

dezvolţarea relaţ iilor dinţre Republica Moldova s i 

Federaţ ia Rusa . 

M 
enţ iona m ca  direcţorul ADR Nord, Ion 

BODRUG, a mai parţicipaţ, cu ocazia viziţei î n 

Moscova, la un s ir de evenimenţe prilejuiţe 

de marcarea Zilelor culţurii Republicii Moldova î n 

Federaţ ia Rusa , evenimenţ culţural care s-a desfa s uraţ î n 

perioada 10-14 sepţembrie curenţ. 

● adrnord.md 
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R 
USIA, MOSCOVA, 10-12 septembrie 2012. 

Marcel RĂDUCAN, ministrul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, l-a însoțit pe 

premierul Republicii Moldova, Vladimir Filat, într-o 

delegație oficială în Federația Rusă. În acest context, 

în cadrul vizitei a participat și directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion BODRUG. 

Cu ocazia acestei vizite, ministrul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor al Republicii 

Moldova, Marcel RĂDUCAN, și ministrul Dezvoltării 

Regionale al Federației Ruse, Oleg GOVORUN, au 

semnat marți, 11 septembrie, la Reședința de Stat a 

premierului rus, în prezența premierului Vladimir 

FILAT și a omologului său Dmitri MEDVEDEV, un 

Memorandum de Înțelegere în domeniul cooperării 

interregionale.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1483


Î 
n acesţ sens, Agenţ ia de Dezvolţare Regionala  Nord cu suporţul oferiţ de 

Agenţ ia de Cooperare Înţernaţ ionala  a Germaniei (GÎZ) va 

oferi consultări individuale beneficiarilor pentru a depune pachetul 

deplin de documente. Î n cadrul acesţei acţiviţa ţ i vor fi implicaţ i experţ i î n 

Programele Uniunii Europene s i experţ i ţehnici din domeniile aprovizionare 

cu apa  s i canalizare, managemenţ des euri, eficienţ a  enegerţica . 

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la: violeta.bulat@giz.de sau 

060039972. 

Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

Capacităţilor Regionale şi Cooperarea Transfrontaliera în Republica Moldova”. 

● adrnord.md 

Al doilea atelier pe tema managementului deșeurilor solide, Florești  
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F 
LOREȘTI, 11 septembrie 2012. A avuţ loc al 

doilea aţelier de lucru din cadrul proieţului-piloţ 

„Planificarea inţermunicipala  parţicipaţiva  

penţru secţorul Managemenţul Înţegraţ al 

Des eurilor Solide din Republica Moldova”, care s-a 

desfa s uraţ î n incinţa Consiliului Raional Flores ţi. 

La aţelier au parţicipaţ primari, s efii direcţ iilor de 

consţrucţ ie, ecologie din CR Flores ţi, precum s i 

reprezenţanţ i ai Agenţ iei de Cooperare Înţernaţ ionala  a 

Germaniei (GÎZ), Victor BUFTEAC, responsabil de 

implemenţarea acesţui proiec-piloţ, s i o echipa  a Cenţrului penţru Dezvolţare Rurala  (SLE), care acorda  suporţ ţeoreţic 

î n procesul de elaborare a Sţraţegiei î n domeniul managemenţului des eurilor solide (MDS). 

Aţelierul a fosţ moderaţ de ca ţre Ala CUCU, specialisţ î n probleme sţraţegice s i planificare la Agenţ ia de Dezvolţare 

Regionala  Nord. Scopul aţelierului a fosţ idenţificarea obiecţivelor s i ma surilor penţru elaborarea Sţraţegiei î n 

domeniul MDS, precum s i idenţificarea insţiţuţ iilor sau acţorilor care vor fi nemijlociţ implicaţ i î n acesţ sisţem. 

Urma ţorul aţelier de lucru va avea loc î nţre 2-4 ocţombrie curenţ î n oras ul S olda nes ţi, unde vor parţicipa reprezenţanţ i 

din cadrul proiecţului din cele ţrei raioane: S olda nes ţi, Rezina, Flores ţi. ● adrnord.md 

 Primul atelier de lucru pe tema managementului deșeurilor solide, Florești 

Vă informăm că beneficiarii ale căror note conceptuale au fost preselectate în cadrul celui de-al doilea Apel de 

Propuneri de Proiecte a Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 

pot beneficia de asistență tehnică. 

Pentru Autoritățile Publice Locale!  

Regiunea de Dezvoltare Nord 

Oferirea consultărilor individuale pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina-

Republica Moldova 2007-2013  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1479
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1482
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1467


Î 
n mesajul sa u de prezenţare a Regiunii de Dezvolţare Nord s i a insţiţuţ iei pe care o conduce, direcţorul ADR 

Nord, Ion BODRUG, a saluţaţ parţicipanţ ii la masa roţunda , mulţ umindu-i direcţorului execuţiv al ACCAÎÎ, Victor 

KOROLI, penţru parţiciparea ADR Nord la acesţ evenimenţ î n caliţaţe de parţener. „Cred ca , î n domeniul ÎT, avem de 

implemenţaţ î mpreuna  mulţe proiecţe î n Regiunea de Dezvolţare Nord”, a subliniaţ direcţorul ADR Nord. „S-ar pa rea ca  

domeniul ÎT esţe penţru noi unul nou, chiar daca  sî nţem obis nuiţ i a ne folosi, zi de zi, de acesţe ţehnologii. T in sa  

menţ ionez ca  domeniul ÎT esţe o direcţ ie de dezvolţare care se bucura  de o aţenţ ie sporiţa  î n Sţraţegia de Dezvolţare 

Regionala  Nord, aflaţa  î n proces de revizuire. Sî nţ ferm î ncredinţ aţ ca , pe viiţor, vom implemenţa proiecţe imporţanţe î n 

domeniul ÎT”, a mai spus direcţorul Ion BODRUG. 

„Saluţa m deschiderea pe care am ga siţ-o la Ba lţ i î n cadrul ADR Nord s i a Cenţrului «CONTACT», care au faciliţaţ 

peţrecerea acesţui evenimenţ î n Regiunea Nord, una dinţre cele mai acţive regiuni din Republica Moldova", a menţ ionaţ 

direcţorul execuţiv al ACCAÎÎ, Victor KOROLI. „Ne afla m î n faţ a unui salţ ţehnologic s i economic. Avem, î n Republica 

Moldova, o conexiune la Înţerneţ foarţe buna , avem uţilizaţori buni de Înţerneţ la nivel personal. De fapţ, ceea ce ţrebuie 

sa  facem e sa  devenim uţilizaţori la nivel profesional s i aţunci viaţ a noasţra , a comuniţa ţ ii s i a ţ a rii noasţre se va schimba 

foarţe rapid î n bine”, a spus direcţorul execuţiv al ACCAÎÎ. 

ADR Nord, Alianţ a Cenţrelor Comuniţare de Acces la Înformaţ ie s i Însţruire (ACCAÎÎ) din R. Moldova s i compania 

„NORDLÎNKS” din Ba lţ i admiţ, î n perspecţiva , posibiliţaţea implemenţa rii unor proiecţe î n domeniul ÎT. 

P 
roiecţul „Overcoming ţhe Digiţal Divide: Access for Rural Communiţies" esţe implemenţaţ de Alianţ a Cenţrelor 

Comuniţare de Acces la Înformaţ ie s i Însţruire (ACCAÎÎ) din R. Moldova, Fundaţ ia EOS din Roma nia, î n 

parţeneriaţ cu Asociaţ ia Leţona  penţru Tehnologia Înformaţ iilor s i Comunicaţ iilor (LÎKTA), Reţ eaua 

Înţernaţ ionala  de Ajuţor din Serbia, cu sprijin financiar din parţea Programului „Easţ Easţ Beyond Borders" al Fundaţ iei 

SOROS Moldova. Programul sprijina  colaborarea inţernaţ ionala  î nţre socieţaţea civila  s i organizaţ iile neguvernamenţale 

cu scopul de a î mpa rţa s i experienţ e, experţize s i cunos ţinţ e penţru a promova principiile unei socieţa ţ i deschise la nivel 

inţernaţ ional. Î n cadrul acesţui proiecţ au fosţ realizaţe ţrei viziţe de sţudiu: î n Serbia, Roma nia s i Leţonia, a paţra viziţa  

de sţudiu fiind organizaţa  î n acesţe zile î n Republica Moldova. ● adrnord.md 

Masă rotundă cu participanți din 4 state. Directorul ADR Nord: „În domeniul IT 

avem de implementat împreună multe proiecte”  
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BĂLȚI, 20 septembrie 2012. A avut loc o masă rotundă cu genericul „Participatory community and regional 

development" (Comunități participative și dezvoltare regională), cu participanți din domeniul IT din Serbia, 

România, Letonia și Republica Moldova. Masa rotundă, organizată de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la 

Informație și Instruire (ACCAII) din R. Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) și Centrul Regional „CONTACT” Bălți, a avut loc în cadrul proiectului „Overcoming the Digital Divide: 

Access for Rural Communities” (Incluziunea digitală a comunităților rurale).  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1496


Întîlnire bilaterală de afaceri moldo-turcă, în Bălți  
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P 
rezenţ la evenimenţ, direcţorul Agenţ iei de Dezvolţare Regionala  

Nord (ADR Nord), Ion BODRUG, a saluţaţ viziţa delegaţ iei din Turcia 

la Ba lţ i, î n Regiunea de Dezvolţare Nord a Republicii Moldova, 

precum s i prezenţ a la evenimenţ a oamenilor de afaceri ba lţ eni. „Recenţ, 

aflî ndu-ma  penţru prima daţa  î n Turcia, am remarcaţ cî ţeva caliţa ţ i bune la 

ceţa ţ enii ţurci: deschiderea spre cooperare, ha rnicia s i spiriţul de iniţ iaţiva ”, 

a menţ ionaţ direcţorul ADR Nord. 

Î n cadrul î nţî lnii de afaceri bilaţerale, parţicipanţ ii au avuţ posibiliţaţea sa  se 

familiarizeze cu oferţele î nţreprinderilor parţicipanţe, cu informaţ ii referiţor 

la poţenţ ialul economic al Turciei, dar s i cu posibiliţaţea de a conţacţa direcţ 

s i a sţabili lega ţuri. Prinţre companiile ţurce parţicipanţe s-au rega siţ 

companii produca ţoare de mas ini s i echipamenţ, dispoziţive s i piese de 

schimb, î nţreprinderi din domeniile consţrucţ iilor, comerţ ului, serviciilor de 

ţurism s i agremenţ. 

Prezenţ a la evenimenţ a conduca ţorilor Cenţrului penţru Dezvolţarea 

Î nţreprinderilor Mici s i Mijlocii s i a Uniunii Îndusţrias ilor a oferiţ 

posibiliţaţea discuţ iilor despre colabora ri cu companii din orice domeniu. 

Asţfel, la evenimenţ au parţicipaţ pesţe 30 de produca ţori s i presţa ţori de 

servicii din Regiunea de Dezvolţare Nord. Prinţre ei remarca m Zona 

Economica  Libera  „Ba lţ i”, ADR Nord, SRL „Darexia Consţrucţ", B.C. „BCR 

Chis ina u” S.A., S.R.L. „Crislex-Consţrucţ”, JLC S.A., SRL „Naxin Grup”, S.R.L. 

„Mulţival" eţc. 

Poţriviţ organizaţorilor, î nţî lnirea de afaceri moldo-ţurca  le-a oferiţ 

parţicipanţ ilor o posibiliţaţe reala  de a promova produse s i servicii pe piaţ a 

exţerna  s i cea inţerna , precum s i de a idenţifica parţeneri penţru dezvolţarea 

afacerilor. 

● adrnord.md 

BĂLȚI, 20 septembrie 2012. A avut loc o întîlnire de afaceri moldo-turcă, organizată de Clubul Municipal al 

Oamenilor de Afaceri „Manager Club” și Uniunea Industriașilor și Antreprenorilor din orașul Ankara, Turcia. 

Evenimentul a avut loc în incinta Centrului de Afaceri „Impuls”.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1499


D 
irecţorul ADR Nord, Ion BODRUG, a apreciaţ 

î nalţ posibiliţaţea organiza rii uni asţfel de 

evenimenţ î n Chis ina u, calificî ndu-l drepţ „un 

semnal imporţanţ penţru procesul de dezvolţare 

regionala  î n Republica Moldova”. 

Reprezenţanţ ii ţ a rilor Bazinului Ma rii Negre 

parţicipanţe la Program s i reprezenţanţ i ai Comisiei 

Europene, precum s i beneficiarii proiecţelor s i 

reprezenţanţ i ai organizaţ iilor inţernaţ ionale  s i 

regionale s-au î nţruniţ î n cadrul unei mese roţunde 

penţru a evalua performanţ ele Programului s i a efecţua 

un schimb de opinii privind perspecţivele penţru 

perioada urma ţoare, crearea de sinergii s i parţeneriaţe 

î n cadrul Bazinului Ma rii Negre. 

Marcel RĂDUCAN, minisţrul Dezvolţa rii Regionale s i 

Consţrucţ iilor, a comunicaţ, î n mesajul de deschidere a 

evenimenţului, ca  Republica Moldova esţe parţicipanţ 

acţiv î n diverse parţeneriaţe s i organizaţ ii regionale, iar 

Programele de Cooperare Transfronţaliera  sî nţ primele 

programe europene î n care auţoriţa ţ ile locale 

moldovenes ţi beneficiaza  direcţ de proiecţe finanţ aţe 

de Comisia Europeana . 

De asemenea, minisţrul a menţ ionaţ ca  parţeneriaţele 

creaţe s i finanţ aţe î n cadrul Programului ofera  un cadru 

favorabil sţimula rii î ncrederii reciproce î nţre ţ a rile 

membre s i conţribuie la dezvolţarea spiriţului de 

cooperare mulţilaţerala . Înţeresul sporiţ al Republicii 

Moldova faţ a  de acesţ Program s i viiţoarea perioada  de 

programare penţru anii 2014-2020 esţe demonsţraţ de 

rezulţaţele celor doua  apeluri de proiecţe, ţ ara noasţra  

siţuî ndu-se î n primele 3 ţ a ri conform fondurilor aţrase 

(dupa  Roma nia s i Bulgaria). 

Cooperarea regionala  consţiţuie o prioriţaţe a poliţicii 

exţerne a Republicii Moldova s i implicarea ţ a rii î n 

acţiviţa ţ ile, procesele s i proiecţele acesţei colabora ri 

sî nţ direcţ ionaţe spre realizarea obiecţivului principal - 

inţegrarea î n Uniunea Europeana . Înţegrarea 

europeana  esţe forţ a moţrice a reformelor s i dezvolţa rii 

majoriţa ţ ii sţaţelor din regiune, la care parţicipa  s i 

Republica Moldova. Din aceasţa  perspecţiva , 

cooperarea regionala  reprezinţa  o componenţa  

imporţanţa  s i un mecanism eficienţ care are drepţ scop 

de a conţribui la procesele de avansare a ţ a rilor pe 

calea inţegra rii î n spaţ iul comuniţar, de aliniere la 

sţandardele Uniunii Europene, precum s i de accedere la 

liberţa ţ ile europene. 

Pe parcursul ulţimilor 10 ani, Republica Moldova 

parţicipa  dinamic la procesele de cooperare regionala  

din Europa Cenţrala  s i de Sud-Esţ, î n regiunea Ma rii 

Negre s i pe dimensiunea esţica . 

● adrnord.md 

Conferința Anuală a Programului de Cooperare Transfrontalieră 

Bazinul Mării Negre 2007-2013 
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CHIȘINĂU, 18 septembrie 2012. Pentru prima dată în Chișinău, și-a început lucrările Conferința Anuală a 

Programului de Cooperare Transfrontalieră Bazinul Mării Negre 2007-2013. La eveniment a participat și 

directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord). 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1491


M 
arcel RĂDUCAN, minisţrul Dezvolţa rii 

Regionale s i Consţrucţ iilor, a menţ ionaţ, î n 

mesajul de deschidere a evenimenţului, ca  

MDRC conţribuie la realizarea obiecţivelor poliţicii 

respecţive: prin promovarea unei dezvolţa ri economice 

s i sociale echilibraţe a regiunilor, prin crearea 

condiţ iilor necesare sţimula rii cres ţerii economice a 

regiunilor mai puţ in dezvolţaţe, precum s i 

resţrucţurarea zonelor rurale s i urbane. De asemenea, 

minisţrul a specificaţ imporţanţ a dezvolţa rii regionale 

penţru ţ ara noasţra  s i a mulţ umiţ Uniunii Europene 

penţru suporţul conţinuu acordaţ Republicii Moldova î n 

acesţ domeniu. 

Kaido SIREL, s eful Secţ iei operaţ iuni a Delegaţ iei UE î n 

Republica Moldova, a comunicaţ ca  acţualmenţe UE 

programeaza  mijloacele financiare penţru perioada 

2014-2020, iar acţiviţa ţ ile ce ţ in de dezvolţarea 

regionala  ocupa  un loc imporţanţ î n acesţ proces. 

Toţodaţa , oficialul a mai ada ugaţ ca  esţe imporţanţ ca 

Republica Moldova sa  adere la reţ eaua acţorilor 

regionali ce se reunesc la Bruxelles s i sa  iniţ ieze 

proiecţe comune, ce vor fi finanţ aţe de UE. Asţfel, ţ ara 

noasţra  ar puţea beneficia de finanţ are din fondurile 

europene inţerne s i nu doar din cele exţerne. 

Pe parcursul seminarului, care se va desfa s ura pe 

parcursul a 5 zile, se vor discuţa subiecţele ce ţ in de: 

concepţul Poliţicii Europene de Vecina ţaţe; poliţica regionala  

î n UE; elaborarea unei poliţici de dezvolţare rurala  la nivel 

regional; abordarea din parţea UE a poliţicii urbane eţc., vor fi 

idenţificaţe, de asemenea, s i direcţ iile de acţiviţaţe care 

urmeaza  a fi ţranspuse î n sţraţegiile noasţre regionale, 

deoarece implemenţarea poliţicii regionale de dezvolţare î n 

Republica Moldova esţe bazaţa  pe aceleas i principii generale 

de guvernare ale poliţicii de coeziune, aplicaţa  î n Uniunea 

Europeana .  

Î n ţimpul desfa s ura rii seminarului, parţicipanţ ii î mpreuna  cu 

experţ ii europeni vor î mpa rţa s i bunele pracţici s i experienţ e 

noi, uţile realiza rii poliţicii de dezvolţare î n Republica 

Moldova. 

O 
rganizarea evenimenţului a fosţ posibila  daţoriţa  

sprijinului Comisiei Europene,  DG Regio s i a 

Delegaţ iei Uniunii Europene î n Republica Moldova. 

Prin inţermediul acesţei acţiviţa ţ i, Comisia Europeana  

dores ţe sa  promoveze cunos ţinţ e mai bune s i schimbul de 

experienţ a , oferind funcţ ionarilor publici din cadrul ţ a rilor 

europene din vecina ţaţe accesul la experţiza s i pracţicile 

privind poliţica regionala  europeana . 

● adrnord.md 

Experiența țărilor UE în promovarea politicii de dezvoltare regională  
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CHIȘINĂU, 24 septembrie 2012. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) a reunit, în cadrul 

seminarului „Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană”, programat pentru 5 zile, funcționarii 

ministerului și specialiști de la Agențiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud pentru a discuta despre 

experiența țărilor Uniunii Europene în promovarea Politicii de dezvoltare regională. Din partea ADR Nord la 

seminar participă Ion BODRUG, directorul ADR Nord, și Inga COJOCARU, șefa Secției planificare strategică și 

programare.  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1505


F 
idela  principiului apropierii de clienţ ii sa i, „Mobias Banca” - 

Groupe Socie ţe  Ge ne rale conţinua  sţraţegia de dezvolţare a 

reţ elei sale comerciale. Noua filiala  lansaţa  asţa zi reprezinţa  

o noua  uniţaţe î n lanţ ul puncţelor de vî nzare recenţ deschise de 

„Mobias Banca” î n Ba lţ i. 

La evenimenţul de lansare a noii filiale - la care au parţicipaţ 

pres edinţele „Mobias Banca”, Ridha TEKAIA, s i vicepres edinţele 

ba ncii, Mylène Nicolas De MARCH, - a fosţ inviţaţ s i direcţorul ADR 

Nord, Ion BODRUG. „Vreau sa  feliciţ conducerea «Mobias Banca», 

precum s i conducerea filialei din Ba lţ i a ba ncii. T in sa  menţ ionez ca , 

prin sţraţegia sa de dezvolţare, «Mobias Banca» - Groupe Socie ţe  

Ge ne rale a deveniţ mai vizibila  î n Regiunea Nord, se vede eforţul pe 

care î l depuneţ i î n acesţ sens. S i cu acesţ prilej, va  mulţ umesc penţru 

ajuţorul pe care ni l-aţ i acordaţ la buna organizare a Forumului 

Economic Înţerregional Moldo-Roma n din 28-29 marţie 2012”, a 

menţ ionaţ direcţorul ADR Nord. 

Î n perspecţiva , pres edinţele „Mobias Banca” - Groupe Socie ţe  

Ge ne rale, Ridha TEKAIA, a admis posibiliţaţea susţ inerii ADR Nord 

î n domeniul parţeneriaţului public-privaţ. 

Mai mulţe informaţ ii despre „Mobias Banca” - Groupe Socie ţe  

Ge ne rale î n Republica Moldova se ga sesc AICI. 

● adrnord.md 

„Mobias Banca” - Groupe Société Générale a deschis o nouă filială în Bălți. Președintele 

băncii admite posibilitatea susținerii ADR Nord în domeniul parteneriatului public-privat  
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BĂLȚI, 21 septembrie 2012. „Mobias Banca” - Groupe Société Générale, instituție parteneră la Forumul Economic 

Interregional Moldo-Român, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) în intervalul 28-29 

martie 2012, a deschis o nouă filială în orașul Bălți. Situată în apropierea străzii Ștefan cel Mare, noua filială a 

băncii și-a deschis larg ușile.  

Directorul ADR Nord, Ion BODRUG (stînga), şi 

vicepreşedintele băncii, Mylène Nicolas De MARCH 

Vicepreşedintele băncii, Mylène Nicolas De MARCH 

(stînga) 

http://www.mobiasbanca.md/istoric
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1501
http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=402&


Scopul principal al concursului esţe de a inţensifica rolul 

insţiţuţ iilor media (presa scrisa , posţurile de radio s i TV) î n 

informarea publicului larg despre acţiviţa ţ ile ADR Nord, 

acţiviţa ţ i ce vor fi anunţ aţe î n prealabil pe siţe-

ul www.adrnord.md. 

La concurs sî nţ inviţaţe sa  parţicipe insţiţuţ iile mass-media 

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

acţiviţaţea pe care o 

desfa s oara , conţribuie la 

formarea î n socieţaţe a 

î nţ elegerii ca  informarea din 

prima sursa  a populaţ iei esţe 

o condiţ ie esenţ iala  penţru 

dezvolţarea durabila  a 

socieţa ţ ii, disemineaza  

informaţ ii obiecţive s i veridice despre procesul de 

dezvolţare regionala  î n Republica Moldova, propaga  

experienţ ele poziţive s i, poaţe, mai puţ in poziţive î n 

domeniul dezvolţa rii regionale î nregisţraţe la nivel 

regional, naţ ional s i inţernaţ 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 prezenţaţe maţeriale informaţive 

publicaţe sau difuzaţe 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. 

Î n cazul publicaţ iilor care apar doar î n variaţa  prinţ, 

maţerialele vor fi expediaţe prin pos ţa  (sau 

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

indicarea daţei de 

publicare, la urma ţoarea 

adresa : Agenția de 

Dezvoltare Regională 

Nord; Piața Vasile 

Alecsandri 8A; etaj 2; 

MD-3100; mun. Bălți, 

Republica Moldova. De 

asemenea, maţerialele 

apa ruţe doar î n varianţa  prinţ poţ fi scanaţe, 

î mpreuna  cu daţa publica rii, s i ţrimise la adresa de e-

mail menţ ionaţa  mai sus. 

Însţiţuţ iile de presa  parţicipanţe la concurs vor oferi 

informaţ ii de conţacţ: insţiţuţ ia media, ţelefon, e-

mail, persoana  de conţacţ. 

(!) Data şi locul de desfăşurare a festivităţii de 

premiere vor fi anunţate suplimentar. 

Pentru mai multe informații, contactați: 

Ion Urușciuc, coordonaţor comunicare; ţel./fax: 

(231) 61980;  mob. 078823103; 

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

.md 

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

61980; email: adrnord@gmail.com 

● adrnord.md 

CONCURS pentru instituțiile MASS-MEDIA 

„Cunoaște Regiunea de Dezvoltare Nord!”  
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DEZVOLTARE REGIONALĂ 

● 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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 Vizită în teren la proiectul din Larga, Briceni  

LARGA, BRICENI, 11 septembrie 2012. Un grup de 

specialis ţi, prinţre care s i Constantin BÂNDIU, s ef 

Secţ ie managemenţ proiecţe la Agenţ ia de Dezvolţare 

Regionala  Nord, a efecţuaţ o viziţa  î n ţeren î n comuna 

Larga, raionul Briceni, unde, î n curî nd, va demara 

implemenţarea proiecţului „Înaugurarea incubaţorului 

de afaceri din comuna Larga - un facţor imporţanţ î n 

acţiviţa ţ ile privind ma surile acţive de ocupare a 

ţinereţului din regiune”. 

Viziţa î n ţeren a fosţ efecţuaţa  î n vederea obţ inerii 

auţorizaţ iei de consţrucţ ii s i suprapunerii proiecţului 

ţehnic la siţuaţ ia reala  pe ţeren. De asemenea, acţorii 

implicaţ i î n procesul de implemenţare a proiecţului au 

analizaţ, î mpreuna  cu experţ i din cadrul Cenţrului 

„CONTACT”, mai mulţe deţalii î n privinţ a peţrecerii 

unei campanii de cons ţienţizare despre imporţanţ a s i 

rezulţaţele implemenţa rii proiecţului din comuna 

Larga. 

DESPRE PROIECT. Soliciţanţul proiecţului din comuna 

Larga esţe Prima ria comunei Larga, raionul Briceni. 

Suma ţoţala  a proiecţului esţe 5608,74 mii lei, din 

sursele Fondului Naţ ional penţru Dezvolţare 

Regionala . Suma aprobaţa  penţru proiecţ î n 2012 esţe 

de 3150,80 mii lei. Proiecţul din Larga, care se î nscrie 

î n prioriţaţea doi a Sţraţegiei de Dezvolţare Regionala  

Nord - susţ inerea dezvolţa rii secţorului privaţ s i a 

pieţ ei forţ ei de munca  - va fi implemenţaţ, ţimp de 12 

luni, de ADR Nord. ● adrnord.md 

Dezvoltare regională 
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 Ședință cu antreprenorul care va efectua 

lucrări de finalizare a construcției 

apeductului Bălți-Sîngerei  

BĂLȚI-SÎNGEREI, 12 septembrie 2012. A avuţ loc o 

s edinţ a  comuna  cu anţreprenorul SRL „SOLDÎ”, care va 

efecţua lucra rile la proiecţul „Finalizarea consţrucţ iei 

apeducţului magisţral Ba lţ i-Sî ngerei cu ramificaţ ii 

comuniţare”.  

La sedinţ a  au mai parţicipaţ, din parţea Consiliului 

Raional Sî ngerei (CR Sî ngerei), care esţe soliciţanţul 

proiecţului, Ivan CEBOTARI, vicepres edinţele 

raionului Sî ngerei; Vasile ȚÎBÎRNĂ, s eful Secţ iei 

consţrucţ ii, gospoda rie comunala  s i drumuri (CR 

Sî ngerei), s i Marina BARÎȘPOLI, responsabilul ţehnic 

la proiecţ. 

Menţ iona m ca , î n penţru proiecţul din Sî ngerei, a fosţ 

primiţa  Auţorizaţ ia î n consţrucţ ii. 

Vineri, 13 sepţembrie, auţorul de proiecţ, de la SRL 

„BONCOM”, î mpreuna  cu operaţorul economic SRL 

„SOLDÎ” s i inginerul cadasţral de la CR Sî ngerei vor 

marca ţraseul penţru consţrcţ ia apeducţlui, iar luni, 17 

sepţembrie, vor demara lucra rile î n cadrul proiecţului. 

DESPRE PROIECT. Prin implemenţarea proiecţului 

„Finalizarea consţrucţ iei apeducţului magisţral Ba lţ i-

Sî ngerei cu ramificaţ ii comuniţare”, al ca rui soliciţanţ 

esţe CR Sî ngerei, se urma res ţe accesul la surse de apa  

poţabila  sigure s i de caliţaţe penţru populaţ ia din 

raionul Sî ngerei (oporţuniţaţe penţru raionul 

Telenes ţi). Bugeţul ţoţal al proiecţului esţe de 

24473,20 mii lei. Penţru anul 2012, Consiliul Naţ ional 

de Coordonare a Dezvolţa rii Regionale (CNCDR)  a 

aprobaţ penţru finanţ are suma de 10,000 mii lei. 

Duraţa de implemenţare a proiecţului, care va fi lansaţţ 

î n curî nd, esţe esţimaţa  sa  dureze pî na  la 24 de luni. 

● adrnord.md 

Dezvoltare regională 
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 Bunurile din cadrul proiectului de gestionare a 

deșeurilor din Biruința, transmise în proprietatea 

Primăriei Biruința  

BIRUINȚA, 17 septembrie 2012. Agenţ ia de Dezvolţare 

Regionala  Nord (ADR Nord) a ţransmis î n proprieţaţea 

Prima riei oras ului Biruinţ a bunurile mobile s i imobile formaţe 

î n urma implemenţa rii proiecţului „Finisarea consţrucţ iei 

poligonului penţru acumularea, sorţarea s i valorificarea 

des eurilor menajere penţru 3 prima rii (7 localiţa ţ i): oras ul 

Biruinţ a, comuna Alexa ndreni s i comuna Heciul Nou". Bunurile 

au fosţ ţransmise poţriviţ condiţ iilor acordului de parţeneriaţ cu 

Prima ria Biruinţ a din 22 marţie 2011 s i bugeţul proiecţului. 

Din comisia de primire-predare a bunurilor au fa cuţ parţe 

direcţorul ADR Nord, pres edinţele comisiei, Ion BODRUG; s eful 

Secţ iei managemenţ proiecţe de la ADR Nord, Constantin 

BÂNDIU; s efa Secţ iei finanţ e s i achiziţ ii, conţabil-s ef, Lilia 

RAILEANU; jurisţul ADR Nord, Liviu OJOG. Din parţea Prima riei 

Biruinţ a, din aceasţa  comisie au fa cuţ parţe primarul de 

Biruinţ a, pres edinţele comisiei, Pentru BOEV; conţabil-s ef, 

Prima ria Biruinţ a, L.STĂNILĂ; direcţorul Î .M. „DPGCL 

Biruinţ a", M. CISLAȘ; conţabilul-s ef al Î .M. „DPGCL Biruinţ a". 

Suma ţoţala  a invesţiţ iilor î n cadrul proiecţului de gesţionare a 

des eurilor din Biruinţ a esţe de 4 068 319,91 de lei, bani alocaţ i 

din Fondul Naţ ional penţru Dezvolţare Regionala  (FNDR). Î n 

lisţa bunurilor ţransmise Prima riei Biruinţ a inţra  o auţospeciala  

penţru colecţarea s i ţransporţarea des eurilor „KAMAZ", 2 

compuţere, 153 de euroconţainere penţru des euri din ţabla  

zincaţa , 51 de conţainere penţru des euri din masa  plaţica  s i din 

plasa  meţalica , 400 de arbus ţi planţaţ i î n jurul plaţformelor de 

colecţare a des eurilor, 2 exţincţoare, un aparaţ de fax, 51 de 

laca ţe, 654 de meţri de lanţ  meţalic, un panou de incendiu, o 

presa  penţru comprimarea des eurilor, un aparaţ prinţer-scaner-

xerox (3 î n 1), un program de evidenţ a  conţabila , 51 de 

plaţforme penţru amplasarea conţainerelor meţalice, un poligon 

penţru acumularea, sorţarea s i valorificarea des eurilor 

menajere. 

Proiecţul din Biruinţ a a fosţ lansaţ î n daţa de 22 marţie 2011. 

Ulţimele lucra ri (finalizarea consţrucţ iei celor 31 de plaţforme 

de colecţare a des eurilor) î n cadrul proiecţului au fosţ efecţuaţe 

de S.R.L. „VALÎS”: î n comuna Alexa ndreni (23 de plaţforme), 

oras ul Biruinţ a (3 plaţforme), saţul Heciul Nou (5 plaţforme). 

Înformaţ ii deţaliaţe despre implemenţarea proiecţului se 

ga sesc AICI. ● adrnord.md 

Dezvoltare regională 
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 Apeductul reconstruit din Otaci, transmis în 

proprietatea Primăriei Otaci 

OTACI, 26 septembrie 2012. Agenţ ia de Dezvolţare 

Regionala  Nord (ADR Nord) a ţransmis î n proprieţaţea 

Prima riei Oţaci apeducţul reconsţruiţ din oras ul Oţaci, î n 

cadrul proiecţului „Servicii caliţaţive de apa  s i canalizare 

î n oras ul Oţaci penţru un mediu curaţ î n Regiunea Nord”, 

finanţ aţ din sursele Fondului Naţ ional penţru Dezvolţare 

Regionala  (FNDR). 

Apeducţul reconsţruiţ, poţriviţ subproiecţului 

„Reconsţrucţ ia apeducţului din oras ul Oţaci”, a fosţ 

ţransmis poţriviţ condiţ iilor acordului de parţeneriaţ cu 

Prima ria Oţaci din 8 iulie 2011 s i bugeţul proiecţului. 

Din comisia de primire-predare a bunurilor au fa cuţ parţe 

direcţorul ADR Nord, pres edinţele comisiei, Ion 

BODRUG; s eful Secţ iei managemenţ proiecţe de la ADR 

Nord, Constantin BÂNDIU; s efa Secţ iei finanţ e s i achiziţ ii, 

conţabil-s ef, Lilia RAILEANU; jurisţul ADR Nord, Liviu 

OJOG. Din parţea Prima riei Biruinţ a, din aceasţa  comisie 

au fa cuţ parţe primarul de Oţaci, pres edinţele 

comisiei, Vasile TRAGHIRA, s i conţabila-s ef a Prima riei 

Oţaci. 

Suma ţoţala  a invesţiţ iilor î n cadrul subproiecţului de 

reconsţrucţ ie a apeducţului esţe de 7 442 582, 22  de 

lei, bani alocaţ i din FNDR. 

Proiecţul din Oţaci a fosţ lansaţ î n daţa de 8 iulie 2011. 

S edinţ a de recepţ ie la ţerminarea lucra rilor preva zuţe de 

subproiecţul „Reconsţrucţ ia apeducţului din oras ul Oţaci” 

a avuţ loc î n daţa de 17 iulie 2012. Proiecţul conţ ine î nca  

un subproiecţ, î n urma implemenţa rii ca ruia va fi 

reconsţruiţ sisţemul de canalizare al oras ului. Obiecţivul 

general al proiecţului esţe exţinderea s i modernizarea 

sisţemului de apa  s i canalizare al oras ului Oţaci. Suma 

ţoţala  a proiecţului esţe 21 319,50 de lei, bani soliciţaţ i 

inţegral din sursele FNDR. ● adrnord.md 

Dezvoltare regională 

http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1426
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Agenţia de Dezvoltare Regională Nord  

MD-3100, mun. Ba lţ i, Piaţ 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 

siţuaţ ia...”, a glumiţ direcţorul liceului, menţ iona nd 

ca  „ţrebuie de munciţ!”. 

Ziua Cunos ţinţ elor la Liceul „Mihai Eminescu” nu a 

ţrecuţ fa ra  cadouri. „Cum s-a auziţ s i vocea, s i 

ca nţul î n careu? Bine, spre deosebire de alţ i ani,  

nu-i as a? Acum dispunem de un sisţem de suneţ 

bun, dar s i de foţolii, care vor fi insţalaţe î n sala de 

fesţiviţa ţ i. Esţe un cadou foarţe bun”, a spus 

direcţorul Leonid AMOAȘEI, care a menţ ionaţ ca  

acesţ fapţ se daţoreaza  Î nţreprinderii de Sţaţ 

„Regisţru”, î n special direcţorului Secţ iei de 

evidenţ a  s i documenţare a populaţ iei din 

Ba lţ i, Cecilia GRAUR, precum s i direcţorului 

Agenţ iei de Dezvolţare Regionala  Nord, Ion 

BODRUG. 

Profesorii de la Liceul „Mihai Eminescu” spera  ca  

noul an de sţudii va fi unul de caliţaţe, de o î nalţa  

vibraţ ie inţelecţuala  penţru ţoţ i acţorii implicaţ i î n 

procesul insţrucţiv-educaţiv. ● adrnord.md 

Z 
iua Cunos ţinţ elor la Liceul Teoreţic 

„Mihai Eminescu” din municipiul Ba lţ i i-

a reuniţ, cu noi emoţ ii, pe elevi, 

profesori, pa rinţ i, inviţaţ i s i î n acesţ an. Dupa  o 

vacanţ a  de vara  lunga , copiii au reveniţ î n 

clasele de lecţ ii mai puţernici, mai dornici de a 

afla lucruri noi, mai frumos i.  

La evenimenţ a parţicipaţ s i direcţorul Agenţ iei 

de Dezvolţare Regionala  Nord, Ion BODRUG, 

care i-a feliciţaţ pe elevi s i profesori cu ocazia 

Zilei Cunos ţinţ elor, dorindu-le succes î n noul an 

s colar. Cu aceasţa  ocazie, direcţorul ADR Nord a 

da ruiţ liceului un ţricolor al Republicii Moldova, 

cu sţema de sţaţ brodaţa . 

Î n cel de-al 26-lea an de ca nd se afla  la ca rma 

Liceului „Mihai Eminescu”, direcţorul Leonid 

AMOAȘEI s i-a exprimaţ admiraţ ia faţ a  de elevii 

din insţuţuţ ia pe care o conduce cu abnegaţ ie. 

„Eu s ţiu ca  nu vreţ i la lecţ ii, dar asţa e 

De Ziua Cunoștințelor, directorul ADR Nord a dăruit Liceului „Mihai Eminescu” din Bălți un tricolor  

Cooperare pentru dezvoltare 

Scopul ADR Nord esţe de a 

conţribui la dezvolţarea 

durabila  s i echiţabila  a î nţregii 

regiuni, urma rind reducerea 

decalajelor de dezvolţare a 

diferiţor zone din regiune î n 

favoarea locuiţorilor ei. 

 

Misiunea ADR Nord esţe de a 

mobiliza eforţurile spre asi-gurarea 

dezvolţa rii socio-economice durabile a 

Regiunii Nord î n baza normelor s i 

sţandardelor europene penţru 

asigurar ea unui ţrai decenţ 

ceţa ţ enilor. 

Prioritățile ADR Nord sunţ: 

1. Reabiliţarea infrasţrucţurii fizice; 

2. Susţ inerea dezvolţa rii secţo-rului 
privaţ s i a pieţ ei forţ ei de munca ; 

3. Î mbuna ţa ţ irea facţorilor de 
mediu s i a aţracţiviţa ţ ii ţurisţice. 

 Regiunea de Dezvoltare Nord                                                                                              Suta de Movile, raionul Rîşcani  

- Acest buletin informativ lunar, de 
17 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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