
P 
rezidată de preşedintele CRD Nord, Ion Parea, şedința a 

reunit 25 de membri CRD Nord. 

La şedință au participat şeful Direcției Generale Dezvoltare 

Regională din cadrul MDRC, Valerian Bânzaru; şeful Direcției 

Politică şi Cooperare Regională, Dorin Andros; şeful Direcției 

Relații cu Instituțiile de Dezvoltare Regională, MDRC, Sergiu 

Cecan; membrii CRD Centru; specialiştii ADR Nord; reprezentanți 

ai organizațiilor neguvernamentale şi ai societății civile etc. 

Șeful DGDR, Valerian Bânzaru, a trecut în revistă cele mai 

importante rezultate pe care ADR Nord le-a obținut în 2012, 

menționând că dezvoltarea regională a obținut rezultate bune în cele 

trei regiuni de dezvoltare ale republicii. 
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Buletin informativ 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

 

Bălți, 5 martie 2013. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agenția de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord) au organizat prima ședință ordinară din acest an a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

(CRD Nord). Membrii CRD Nord au apreciat activitatea de anul trecut a ADR Nord cu calificativul BUNĂ.  

Membrii CRD Nord s-au întrunit în prima ședință din acest an  
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T 
otodată, şeful DGDR, Valerian Bânzaru, a transmis membrilor CRD Nord mesajul de salut din 

partea ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Marcel Răducan, care le-a urat 

membrilor CRD Nord şi echipei ADR Nord să obțină noi realizări remarcabile odată cu 

îndeplinirea activitățilolor planificate în acest an. 

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a prezentat raportul de activitate al ADR Nord pentru anul 2012, 

vorbind totodată şi despre proiectele care vor fi finanțate în 2013 din Fondul Național pentru Dezvoltare 

Regională (FNDR). Totodată, preşedintele CRD Nord, Ion Parea, a prezentat un raport privind activitatea 

CRD Nord în perioada anilor 2011-2012. 

Referindu-se la colaborarea cu administrația publică locală (APL), 

directorul Ion Bodrug a remarcat că ADR Nord a fost creată pentru a 

acorda sprijin APL din nordul republicii în domeniul proiectelor de 

dezvoltare regională. În acest context, colaborarea dintre ADR Nord şi 

APL necesită, în primul rând, a fi îmbunătățită printr-o comunicare mai 

eficientă. În acest sens, directorul ADR Nord vorbit despre necesitatea 

corespondenței prin intermediul e-mailului, întrucât pentru 

corespondența prin fax este nevoie de mult mai mult timp şi resurse în 

plus. „Pierdem foarte mult timp când organizăm un training, un seminar 

sau o instruire, întrucât trebuie să expediem, în medie, de la 50 la 100 de 

faxuri, apoi să așteptăm confirmarea. Cu mult mai eficient ar fi să facem 

asta prin intermediul e-mailurilor, mai ales că primăriile au acces la 

Internet”, a subliniat directorul Ion Bodrug, care a solicitat preşedinților de raioane să prezinte ADR Nord 

o listă actualizată de e-mailuri ale tuturor primăriilor din regiune. 

Ș 
efa Secției planificare strategică şi programare din cadrul ADR Nord, Inga Cojocaru, s-a referit în 

prezentările sale la modificarea şi completarea Planului Operațional Regional Nord 2013-2015, 

precum şi la organizarea în municipiul Bălți, în zilele 21-22 mai curent, a Conferinței internaționale 

„Oportunități de dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020”. 

Un concept de proiect privind crearea paginii web a Regiunii de Dezvoltare Nord au prezentat Ion 

Urușciuc, specialist în comunicare la ADR Nord, şi Matthew Stahlman, voluntar de la Agenția 

guvernamentală americană „Corpul Păcii” în cadrul ADR Nord. Susținut de comunitatea din Regiunea de 

Dezvoltare Nord, acest proiect-pilot ar putea avea toate şansele să fie unul viabil, facilitând astfel atragerea 

investițiilor în regiune şi contribuind semnificativ la îmbunătățirea comunicării dintre actorii regionali. 

În finalul şedinței, reprezentanți de la IDIS „Viitorul” au prezentat Programul Bunelor Practici ale 

Autorităților Publice Locale. În scopul de a-şi face cunoscute bunele practici din localități, acest program a 

fost conceptut drept o competiție pentru toate APL-urile. 

În acest număr: 

Ambasadorul Belgiei în 

România și Republica 

Moldova, interesat de 

Regiunea de Dezvoltare 

Nord  
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Membrii CRD Nord au apreciat activitatea de anul trecut a ADR Nord cu calificativul BUNĂ.  

„Pierdem foarte mult timp 

când organizăm un 

training, un seminar sau o 

instruire, întrucât trebuie 

să expediem, în medie, de 

la 50 la 100 de faxuri, apoi 

să așteptăm confirmarea. 

Cu mult mai eficient ar fi 

să facem asta prin 

intermediul e-mailurilor, 

mai ales că primăriile au 

acces la Internet”. 

Ion Bodrug, 

Director ADR Nord 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=235&id=1724
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1683
http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=374&id=4091
http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=374&id=4091


C 
u această ocazie, diplomatul belgian a discutat cu 

directorul ADR Nord, Ion Bodrug, despre specificul 

proiectelor de dezvoltare regională care se 

implementează în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), 

precum şi despre sursele de finanțare ale proiectelor. În mod 

special, Excelența Sa a fost interesat de etapele 

implementării proiectelor de dezvoltare regională şi, nu în 

ultimul rând, de atragerea fondurilor europene în regiune. 

Ulterior, şefa Secției planificare strategică şi programare, 

Inga Cojocaru, a prezentat înaltului oaspete cele mai 

importante aspecte economice, sociale, turistice şi culturale 

ale RDN. 

Ambasadorul Belgiei în România și Republica Moldova, 

interesat de Regiunea de Dezvoltare Nord  
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Bălți, 13 martie 2013. Ambasadorul Regatului Belgiei în România și Republica Moldova, Excelența Sa Philippe Beke, a 

vizitat Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), dorind să cunoască mai bine Regiunea de Dezvoltare Nord.  
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E 
xcelența Sa Philippe Beke: „Dacă veți continua așa, 

în următorii 3 ani veți avea, cu siguranță, numeroase 

alte activități și proiecte. Din succinta descriere a 

regiunii pe care mi-a făcut-o directorul ADR Nord, am înțeles 

că ideile dvs., pe care le puneți în aplicare, sunt bune”. 

În acest context, Inga Cojocaru s-a referit la organizarea 

Conferinței internaționale cu genericul „Oportunități de 

dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord 

până în anul 2020”, eveniment care va avea loc în perioada 21

-22 curent în oraşul Bălți. 

După ce şi-a încheiat vizita în municipiul Bălți, Excelența Sa 

a vizitat câteva obiective turistice ale oraşului, după care 

diplomatul belgian şi restrânsa sa delegație va vizita oraşul 

Soroca. 



Proiectul a fost depus de Consiliul Raional Făleşti, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Consiliul Județean Iaşi, 

oraşul Târgu Frumos (România), oraşul Novoselitsa (Ucraina), oraşul Făleşti, REC Moldova şi ONG „Cutezătorul”. Bugetul 

total al inițiativei, distribuit între parteneri, este de 11,4 milioane lei. 

Astfel, până în martie 2013, au fost construite 60 de platforme şi au fost achiziționate containere. Mai mult, a fost procurată o 

autospecială. Urmează a fi construită secția de sortare a deşeurilor, care va fi situată în satul Călugăr. 

Proiectul de la Făleşti mizează pe colectarea separată a deşeurilor. Pentru a asigura succesul proiectului, se pune accent pe 

educația şi sensibilizarea populației. 

D 
urata de implementare a proiectului „Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale solide din 

Republica Moldova, România şi  Ucraina” este de 2 ani (mai 2012 - aprilie 2014). Proiectul reprezintă o continuare 

firească a altora două implementate în raionul Făleşti prin programele de Vecinătate România-Republica Moldova 

şi TCAS (program pentru municipalitățile de la frontieră), finanțate de Comisia Europeană. 

Făleștiul scapă de gunoi 
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P 
ână la finele lui 2014, locuitorii orașului Fălești se vor bucura de un serviciu public de gestionare a deșeurilor. 

Asta grație implementării unui proiect transfrontalier de gestionare a deșeurilor municipale, în mărime de 5,4 

milioane lei. 90% din valoarea investițiilor este finanțată de Programul Operațional Comun Romania-Ucraina 

Moldova 2007-2013, iar 10% - de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Cofinanțarea a fost acordată 

de GIZ la inițiativa Agenției de Dezvoltare Regională Nord.  

www.adrnord.md 



P 
rin Acordul semnat azi, directorii 

ambelor instituții au căzut de acord să 

co nt r ib u ie  l a  î mb u nătăți r ea  şi 

eficientizarea dezvoltări i  socio-

economice a Regiunii de Dezvoltare Nord şi să 

colaboreze în cadrul unor activități de studii şi 

cercetări în domeniile prioritare dezvoltării 

regionale. 

Menționăm că prezentul Acord de colaborare a 

fost semnat în contextul organizării Conferinței 

internaționale cu genericul „Oportunităţi de 

dezvoltare socio-economică a Regiunii de 

Dezvoltare Nord până în anul 2020”, planificată 

de ADR Nord pentru perioada 21-22 mai 2013. 

Obiectivele Acordului 

⤇ Dezvoltarea relații de colaborare dintre ADR Nord şi COA „Manager Club” în vederea derulării unor activități ce au drept 

scop îmbunătățirea şi eficientizarea participării ambelor instituții la dezvoltarea socio-economică a Regiunii Nord; 

⤇ Organizarea, în comun, a unor evenimente şi activități cu caracter consultativ-informativ la nivel regional în scopul 

dezvoltării capacităților actorilor regionali şi identificării ideilor de proiecte de dezvoltare regională; 

⤇ Implicarea „Manager Club” în activități de studii şi cercetări în domeniile prioritare dezvoltării regionale; 

⤇ Promovarea potențialului socio-economic 

regional. 

Activități planificate 

⤇ Programe comune de consultare a actorilor 

regionali (antreprenori, APL, ONG etc.); 

⤇ Organizarea în comun a meselor rotunde, 

conferințelor, simpozioanelor, seminarelor, 

trainingurilor etc.; 

⤇ Cooperarea la elaborarea şi publicarea 

materialelor promoționale privind potențialul 

socio-economic al Regiunii de Dezvoltare Nord; 

⤇ Alte activități considerate benefice pentru 

ambele părți. 

ADR Nord și Clubul oamenilor de afaceri „Manager Club” au încheiat 

un Acord de parteneriat  
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Bălți, 6 martie 2013. Agenția de Dezvoltare Regională Nord, reprezentată de directorul Ion Bodrug, și Clubul 

municipal al oamenilor de afaceri „Manager Club” din Bălți, reprezentat de directorul Ion Banari, au semnat un Acord 

de parteneriat în vederea realizării și dezvoltării de programe comune, specifice domeniului dezvoltării regionale.  

www.adrnord.md 

Directorii Ion Bodrug şi Ion Banari semnează protocolul de colaborare dintre cele două instituții. 



P 
otrivit prevederilor 

stipulate în Acord, 

StiriLocale.md devine 

P a r t e n e r u l  M e d i a 

General al ADR Nord, angajându

-se astfel să mediatizeze 

evenimentele şi acțiunile noastre. 

Cele două părți speră astfel să 

trezească interesul publicului 

național cu privire la subiectele şi temele de interes local sau 

regional.  

StiriLocale.md intenționează să inițieze colaborări similare 

în toate regiunile de dezvoltare ale republicii. 

Portalul StiriLocale.md a fost lansat în ianuarie 2011 şi în 

scurt timp s-a poziționat ca lider în cadrul resurselor locale 

de informare. StiriLocale.md este un site de informații 

utilitare despre raioanele, oraşele, satele şi comunele din 

republică. Zilnic, StiriLocale.md agregă ştiri şi informații 

din toate colțurile Republicii Moldova şi le promovează într-

un flux general de informații. 

StiriLocale.md devine Partenerul Media General al ADR Nord  
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Agenția de Dezvoltare Regională Nord și portalul StiriLocale.md, parte a grupului News Media Online, au semnat un 

protocol de colaborare. Așa cum prevede Acordul, cele două părți se vor susține reciproc, încercând astfel să atragă 

atenția opiniei publice asupra evenimentelor din regiunea de nord a țării.   

www.adrnord.md 

Vizitatorii StiriLocale.md 

vor putea să fie la curent 

cu ultimele ştiri şi 

evenimente legate de 

activitatea ADR Nord în 

localitățile din regiunea de 

nord a țării. 

În acelaşi context, ADR 

Nord colaborează, în baza 

unui protocol semnat în 2010, cu DGS Prof SRL, care 

difuzează la postul de radio Megapolis FM 105.6. 

Menționăm că, în 2012, ADR Nord a organizat un concurs 

pentru instituțiile mass-media cu genericul „Cunoaște 

Regiunea de Dezvoltare Nord!”. În perioada desfăşurării 

concursului, 18 jurnaliști de la instituții de presă republicane 

şi locale au relatat, în peste 30 de materiale media, despre 

cele mai importante activități organizate de ADR Nord. În 

rezultatul concursului, au fost acordate diplome şi taloane în 

valoare totală de 8400 de lei, în baza cărora jurnaliştii 

premiați au achizioționat tehnică electronică. 

„Oportunități de dezvoltare socio-economică a Regiunii de 

Dezvoltare Nord până în anul 2020”  

ADR NORD ORGANIZEAZĂ O CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ LA BĂLȚI 

A 
genția de Dezvoltare Regională Nord organizează o conferință internațională cu genericul 

„Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020”, care 

va avea loc în perioada 21-22 mai 2013, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Sala 

Polivalentă (blocul central, intrare din str. Pușkin 38). 

SCOPUL conferinței este inițierea procesului de elaborare a unei noi strategii de dezvoltare socio-economică a Regiunii 

de Dezvoltare Nord (RDN), organizatorii urmărind, în primul rând, să stabilească vectorii de dezvoltare socio-

economică a RDN până în anul 2020. 

În cadrul conferinței se vor întruni circa 150 de participanți: actori regionali, naționali și internaționali, experți în 

diverse domenii, care vor discuta oportunitățile de dezvoltare socio-economică a RDN până în anul 2020 și vor propune 

soluții pentru susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri și capitalului uman din RDN, pentru implementarea 

inovațiilor tehnologice, dezvoltarea urbană policentrică, precum și identificarea oportunităților de atragere a 

investițiilor și de creare a parteneriatelor publice-private. Activitatea se va desfășura în cadrul a 2 sesiuni plenare și a 6 

mese rotunde.  

http://www.stirilocale.md/despre.html
http://www.stirilocale.md/blog/item/908-stirilocale-md-devine-partenerul-media-general-al-adr-nord.html
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=718
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1674
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1674
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D 
acă în timpul primului atelier în acest domeniu organizatorii au urmărit informarea uniformă a tuturor factorilor interesați / actorilor 

din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) şi implicarea lor activă în dezvoltarea unui plan integrat sectorial în domeniul alimentării 

cu apă şi canalizare (AAC), în cadrul celui de-al doilea atelier organizatorii au urmărit să confirme datele privind situația curentă în 

domeniul AAC şi elaborarea în mod participativ a viziunii cu privire la nivelul serviciilor în domeniul AAC la nivel regional către anul 2018. 

De asemenea, în cadrul celui de-al doilea atelier de lucru se vor considera aspectele de care trebuie să se țină cont în procesul de identificare a 

ideilor de proiect asupra cărora se vor lucra în contextul planificării regionale. 

Atelierul a fost moderat de către experta în dezvoltarea capacităților din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale”, Angela 

Dumitraşco, şi a fost împărțit în trei sesiuni de lucru: 1) Planificarea regională şi situația curentă în domeniul AAC în regiunea Nord; 2) 

Elaborarea viziunii de îmbunătățire a serviciilor AAC din perspectiva regională; 3) Identificarea şi prioritizarea proiectelor în domeniul AAC. 

Simon Watt, expert internațional în domeniul AAC, domeniul de intervenție II, Planificare şi programare regională, a prezentat cadrul de 

planificare sectorială şi operațională şi prevederile strategiei cu privire la serviciile AAC din 2007. Expertul menționat că, de vreme ce 

problemele care apar nu prezintă o soluție de moment, s-ar putea prelua experiența țărilor care au înregistrat progres în acest domeniu. „Apa 

curată şi sistemul de canalizare sunt lucruri absolut necesare pentru a menține sănătatea publică. Pentru sănătatea publică, apa curată este 

mult mai importantă decât orice medicament”, a relevat expertul Simon Watt. 

Rezultatul final al atelierelor de planificare regională sectorială vor fi fişele de proiecte, pregătite pentru a putea fi înaintate la fondurile 

europene şi prezentate donatorilor interesați. În acest sens, au fost prezentate câteva informații utile din domeniu care ar putea servi drept bază 

pentru proiectele viitoare. 

La atelierul de lucru au participat reprezentați de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Ministerul Mediului, membrii grupului 

de lucru din RDN, reprezentantul Agenției „Apele Moldovei”, specialişti de la ADR Nord şi reprezentanți GIZ. 

Începând cu anul 2010 Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru şi Sud au fost implicate activ în procesele inițiale de dezvoltare regională, 

conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR-uri) şi ADR-uri. Acest lucru a avut loc în cadrul unei politici regionale care a fost 

elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor (MDRC). 

C 
ele trei domenii de intervenție stabilite până în prezent sunt Apă şi Sanitație, Managementul Deşeurilor şi Eficiența Energetică a 

clădirilor publice. Pentru fiecare domeniul a fost creat un grup de lucru care, împreună cu specialiştii ADR Nord şi experți naționali 

şi internaționali, vor participa la procesul de elaborare a planurilor sectoriale integrate. Acest proces se va finaliza spre sfârşitul anului 

2015. 

Atelierul de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul AAC, care reprezintă o continuare a atelierelor din domeniul planificării 

regionale în sectorul managementului deşeurilor solide şi eficiența energetică a clădirilor publice, a avut loc cu sprijinul proiectul 

„Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, aria de intervenție 2, „Planificarea şi Programarea Regională”, prin care se acordă suport MDRC 

şi ADR-urilor în demararea procesului de planificare regională în sectorul AAC, prin implementarea principiului participativ. Acest proces se 

axează pe antrenarea reprezentaților grupului de lucru, precum şi a altor actori interesați în luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit, 

în ateliere de lucru specializate. Organizate în cele 3 regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova, atelierele vor contribui la dezvoltarea 

capacităților de planificare sectorială la nivel regional şi local. 

DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Bălți, 21 martie 2013. A avut loc cel de-al doilea atelier de lucru cu genericul „Planificarea regională în sectorul 

alimentarea cu apă și canalizare în Regiunea de Dezvoltare Nord”.  

www.adrnord.md 

Atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul 

alimentarea cu apă și canalizare în Regiunea Nord  



L 
a eveniment au participat reprezentanți de la 

Ministerul Economiei, Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord, Agenția pentru Protecția 

Consumatorului, Liga pentru Apărarea Drepturilor 

Consumatorilor, experți independenți, lideri de ONG, oficiali 

şi parteneri din Republica Slovacă. 

Potrivit directorului ADR Nord, Ion Bodrug, discuțiile din 

cadrul mesei rotunde vor fi foarte importante pentru a depista 

şi analiza unele probleme ale Regiunii de Dezvoltare Nord în 

ceea ce priveşte activitățile de import-export. „Înţeleg că 

avem multe probleme importante în Republica Moldova, care 

trebuie în primul rând soluţionate. Printre acestea este și 

problema reabil i tăr i i 

infrastructurii. Totuși, fără 

o dezvoltare economică 

durabilă, toţi banii se duc 

în vânt”, a precizat 

directorul Ion Bodrug. 

Pe lângă grupul de lucru pe 

comerț, servicii, concurență, Convenția Națională pentru 

Integrarea Europeană a Republicii Moldova mai include 

altele trei: vize, frontiere şi Transnistria; agricultură; 

dezvoltare regională. În total, vor avea loc 4 întâlniri pentru 

fiecare grup de lucru, produsul fiecărui eveniment fiind 

adoptarea unui pachet de recomandări, prin consens, între 

experți guvernamentali şi cei din sectorul ONG. 

Masă rotundă: Acordul de Comerț Liber cu Uniunea Europeană  
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Bălți, 27 martie 2013. „Acordul de Comerț Liber cu Uniunea Europeană. Efecte și provocări pentru mediul de afaceri” 

este genericul primei mese rotunde din sesiunea 2013 a Grupului de lucru pe comerț, servicii și concurență din cadrul 

proiectului „Convenția Națională pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova”.  
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P 
rin promovarea acestor propuneri se urmăreşte 

accelerarea apropierii de Uniunea Europeană şi 

evidențierea celor mai problematice aspecte care 

necesită a fi tratate de către autorități. Acest mecanism prin 

care Guvernul şi societatea civilă adoptă în comun 

recomandări şi-a demonstrat deja eficiența în Republica 

Slovacă, Serbia şi Macedonia. 

În sesiunea 2011-2012 au avut loc câte 4 mese rotunde 

pentru 3 grupuri de lucru (comerț, servicii, concurență; 

vize, frontiere şi Transnistria; agricultură şi dezvoltare 

regională), în sesiunea curentă optându-se pentru a separa 

agricultura de dezvoltarea regională, domenii distincte. 

Proiectul „Convenția Națională pentru Integrarea 

Europeană a Republicii Moldova” este implementat de 

Institutul pentru Dezvoltare şi Inițiative Sociale „Viitorul", 

Asociația pentru Politică Externă şi Centrul Analitic 

Independent Expert-Grup, în colaborare cu Asociația 

Slovacă pentru Politică Externă, cu susținerea financiară a 

Ministerului Afacerilor Externe a Slovaciei. 

S 
copul inițiativei este de a stimula dezbateri ample şi 

de a formula recomandări pentru structurile 

guvernamentale cu participarea societății civile, în 

vederea adoptării şi implementării aquis comunitaire în 

Republica Moldova. Paralel, un asemenea proiect este 

desfăşurat şi în Ucraina.  
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Bălți, 5 martie 2013. În incinta ADR Nord a avut loc o ședință cu privire la modalitatea de implementare a proiectului 

„Sistem de colectare si transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Râșcani (s. Singureni, s. 

Corlăteni, s. Grinăuți, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniș) - Drochia (s. Pelinia)”.  

www.adrnord.md 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

P 
articipanții la şedință au discutat 

despre forma de gestionare de către 

APL-uri a serviciului de salubrizare 

şi despre documentele necesare, care 

urmează a fi prezentate de APL-uri, pentru 

începerea implementării proiectului. De 

asemenea, s-a mai discutat despre prezentarea 

de către aplicant şi partenerii proiectului a 

documentației (autorizația cu avizările 

necesare şi caracteristicile tehnice) privind 

dislocarea poligoanelor existente, dar şi 

despre varianta de stocare temporară a 

deşeurilor la poligoanele existente din fiecare 

localitate.  

Costești, 28 martie 2013. Consultanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), precum și 

reprezentantul local al „Apele Moldovei” au efectuat o vizită de monitorizare la Costești. Aceștia au vizitat sediul în curs 

de renovare al Î.M. „Apă-Canal Costești”. De asemenea au fost purtate discuții cu administrația raională referitoare la 

oportunitățile de finanțare. Astfel, participanții au mers la stația de epurare și la lacul de acumulare Costești-Stânca.  

V 
izita la Costeşti a avut loc în contextul proiectului-pilot 

„Aprovizionarea cu servicii de apă şi canalizare a locuitorilor 

satului Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, raionul Râşcani”, 

implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, în parteneriat şi 

cu sprijinul financiar din partea GIZ. Pe lângă măsuri de optimizare a 

infrastructurii, proiectul-pilot contribuie şi la optimizarea capacităților 

operaționale ale prestatorului de serviciu, Î.M.  „Apă-Canal Costeşti”.  

Vizită de monitorizare la proiectul de aprovizionare cu servicii de apă și canalizare a 

locuitorilor satului Duruitoarea Veche  
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Șoldănești-Florești, 20 martie 2013. Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Veaceslav Guțuțui, împreună 

cu Philipp Johansen, directorul de țară al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în Moldova, însoțiți 

de un grup de specialiști, au efectuat o vizită de monitorizare în raioanele Florești și Șoldănești, unde se implementează 

proiectul „Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și 

Florești”, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru și finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ).  

www.adrnord.md 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

V 
izita s-a axat pe monitorizarea lucrărilor în procesul de implementare a 

proiectului. Totodată, au fost petrecute 2 şedințe de lucru cu persoanele-cheie 

din cadrul proiectului. La şedințe au participat preşedinții raioanelor Șoldăneşti 

şi Floreşti, reprezentanți ai Ministerului Mediului, ADR Nord, ADR Centru, primarii 

localităților Șoldăneşti şi Floreşti, reprezentanții întreprinderilor municipale teritoriale, 

supraveghetori tehnici, Inspecției de Stat în Construcții şi antreprenori. 

Viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Veaceslav Guțuțui, a menționat în 

cadrul şedințelor: „Acest proiect-pilot se doreşte a fi implementat la cel mai bun nivel. 

Inițiativa de a organiza această vizită a venit din faptul că vrem să ajungem la cele mai 

bune rezultate, prin monitorizarea lucrărilor şi executarea acestora conform graficelor de 

lucru. Vă doresc să conlucrați în acelaşi ritm şi în continuare”. 

„Eu cred că acest proiect este unul ambițios şi reprezintă o provocare pentru întreaga țară, 

mai ales că este un proiect-pilot. Vreau să vă asigur că veți avea şi în continuare suportul 

nostru şi, peste ceva timp, ne vom bucura împreună de rezultate de succes”, a menționat 

Philipp Johannsen, directorul de țară al GIZ în Moldova. 

Î 
n cadrul şedințelor, antreprenorii şi responsabilii tehnici din ambele raioane au 

raportat situația curentă privind desfăşurarea lucrărilor. S-a constatat că, în pofida 

condițiilor climaterice, se va reuşi finalizarea lucrărilor la platforme. Totodată, s-a 

stabilit graficul de recepție la terminarea lucrărilor şi graficul de recepție finală, care 

urmează a fi făcute până în a treia decadă a lunii aprilie. Tot în luna aprilie, urmează a fi 

livrat către beneficiari şi echipamentul pentru reciclarea şi compostarea deşeurilor. În 

acelaşi timp, pe parcursul lunii aprilie urmează a mai fi desfăşurate şedințe de lucru cu 

beneficiarii privitor la modul de repartizare a containerelor, darea în gestiune a obiectelor 

şi modul de organizare a campaniei de conştientizare. 

Proiectul „Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în 

raioanele Șoldăneşti, Rezina şi Floreşti” este implementat de ADR Centru şi finanțat de 

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

autonomie financiară, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și 

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

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

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Cooperare pentru dezvoltare 

Scopul ADR Nord esţe de ă 

conţribui lă dezvolţăreă 

durăbilă  s i echiţăbilă  ă î nţregii 

regiuni, urmă rind reducereă 

decălăjelor de dezvolţăre ă 

diferiţor zone din regiune î n 

făvoăreă locuiţorilor ei. 

Misiunea ADR Nord esţe de ă 

mobiliză eforţurile spre ăsi-gurăreă 

dezvolţă rii socio-economice durăbile ă 

Regiunii Nord î n băză normelor s i 

sţăndărdelor europene penţru 

ăsigurăr eă unui ţrăi decenţ 

ceţă ţ enilor. 

Prioritățile ADR Nord sunţ: 

1. Reăbiliţăreă infrăsţrucţurii fizice; 

2. Susţ inereă dezvolţă rii secţo-rului 
privăţ s i ă pieţ ei forţ ei de muncă ; 

3. Î mbună ţă ţ ireă făcţorilor de 
mediu s i ă ăţrăcţiviţă ţ ii ţurisţice. 
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regională” din Facebook! 

ADR NORD 

Pag. 11 ⇒ www.facebook.com/regiuneanord 

Philipp Johannsen, directorul de țară al Agenției 

de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în 

Moldova, despre proiectul „Îmbunătățirea 

sistemului integrat de management al deșeurilor 

solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești” „ Eu cred că acest proiect este unul 

ambițios și reprezintă o provocare pentru 

întreaga țară, mai ales că este un proiect-

pilot. Vreau să vă asigur că veți avea și în continuare 

suportul nostru și, peste ceva timp, ne vom bucura 

împreună de rezultate de succes”. 
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