
M 
inistrul Marcel Răducan a remarcat faptul că 

doar din sursele proprii ale administrației publice 

locale și fără o finanțare solidă este imposibil de 

reabilitat Parcul Țaul și Conacul Pommer. 

În cadrul proiectului din Țaul, urmează, în primul rând, să fie 

construite gardurile și drumul de acces, după care Conacul 

Pommer. „Timp de trei ani trebuie să primim nu doar turiști 

din Republica Moldova, ci și de peste hotare. După 

implementarea cu succes a proiectului de reabilitare a 

monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a 

drumului de acces, Parcul Țaul are toate șansele să redevină 

cartea de vizită nu doar a Regiunii de Dezvoltare Nord, ci și a 

Republicii Moldova", susține directorul ADR Nord, Ion 

Bodrug. 
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Buletin informativ 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Țaul, Dondușeni, 16 aprilie 2013. Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, Marcel Răducan, și directorul 

Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, Ion Bodrug, au vizitat parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni, în 

contextul implementării proiectului de dezvoltare regională „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul 

Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni”.  

Parcul Țaul are toate șansele să redevină cartea de vizită nu doar a 

Regiunii de Dezvoltare Nord, ci și a Republicii Moldova  

© Vadim Șterbate 



„ Dacă, în timpul apropiat, nu vom lua măsurile necesare, parcul și tot ce este aici 

va degrada și mai mult", a spus, cu îngrijorare, primarul de Țaul, Andronii 

Mitrică. „Acum pregătim un alt proiect, care va fi susținut de Ambasada Cehă. 

Vom aduce animale și vom crea o adevărată grădină zoologică, așa cum era cândva”, a mai spus 

primarul. 

Obiectivul-cheie al proiectului este reabilitarea infrastructurii zonei turistice Țaul, care se află în 

centrul Regiunii de Dezvoltare Nord și poate uni două trasee conectând astfel regiunea la 

circuitul turistic național și internațional. 

Suma solicitată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) este de 

23.305.122,62 de lei, ceea ce constituie 100% din costul total al proiectului depus de Primăria 

Țaul în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte II. Proiectul se înscrie perfect în prioritatea 3 

din Strategia de Dezvoltare Regională Nord - îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității 

turistice. Pentru anul 2013, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale a aprobat 

alocarea din FNDR a 5 milioane de lei. Proiectul urmează a fi implementat timp de 24 de luni. 

Estimăm că cca 100 de mii de locuitori din Regiunea de Dezvoltare Nord și cca 3 mii de 

locuitori din apropierea parcului vor fi beneficiarii direcți ai proiectului. Proiectul poate genera 

noi activități economice în domeniul turismului și poate face mai atractivă Regiunea de 

Dezvoltare Nord pentru investori. 

Zece clădiri adiționale au fost construite în parc la începutul secolului trecut, de bancherul 

Andrei Pommer, din Sankt Petersburg. De mai bine de 30 de ani, edificiile nu au fost reparate. 

A 
cademia de Științe și Ministerul Mediului se vor ocupa de îngrijirea arborilor, cei mai 

mulți fiind de specie rară. Parcul Țaul este cel mai mai mare din Moldova și are o 

suprafață de 64 de hectare. Comisia Juridică a Parlamentului a avizat pozitiv proiectul 

de lege privind transferarea parcului din gestiunea Grădinii Botanice din Chișinău în cea a 

Primăriei Țaul. 

23 de mln. de lei pentru Parcul Țaul 
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Parcul Țaul este cel mai mai mare parc din Republica Moldova (64 ha) 

„Dacă, în timpul 

apropiat, nu vom lua 

măsurile necesare, 

parcul și tot ce este aici 

va degrada și mai mult”. 

Primarul de Țaul, 

Andronii Mitrică  



A 
genția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) organizează, în premieră în Republica 

Moldova, Conferința Internațională cu 

genericul „Oportunități 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). 

Organizarea conferinței, asistată de către partenerii ADR 

Nord din cadrul Ministerului Protecției Mediului și 

Dezvoltării Regionale din Republica Letonă, reprezintă o 

excelentă oportunitate de promovare a potențialului 

Regiunii de Dezvoltare Nord, prin stabilirea vectorilor de 

dezvoltare socio-economică a regiunii. Evenimentul va 

marca începutul procesului de elaborare a Strategiei de 

dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare 

Nord până în anul 2020. 

Cu ocazia acestui eveniment, va fi organizat și Târgul 

proiectelor regionale, în cadrul căruia participanții vor 

avea posibilitatea să cunoască mai bine potențialul inve- 
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stițional al regiunii și să identifice investitori pentru 

propunerile de proiecte. 

Printre partenerii externi invitați să participe la eveniment 

sunt: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (România) și 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

(România), reprezentanții Proiectului Uniunii Europene 

„Asistență Tehnică pentru Programul de Susținere 

Bugetară Sectorială - Stimularea Economică în Zonele 

Rurale (ESRA)", Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ), Ambasadele României, Germaniei, 

Poloniei, Cehiei, Letoniei, Suediei, SUA etc. 

P 
rin organizarea acestui eveniment, ADR Nord 

demonstrează în mod clar angajamentul său de a 

accelera și a asigura procesul de dezvoltare socio-

economică echilibrată și durabilă a Regiunii de 

Dezvoltare Nord, prin reducerea dezechilibrelor de 

dezvoltare socio-economică în interiorul regiunii, precum 

și prin susținerea actorilor regionali în procesul de creare 

a parteneriatelor. 

ADR Nord organizează o conferință internațională la Bălți 

Î 
n cadrul conferinţei se vor întruni circa 150 de participanţi: actori regionali, naţionali și internaţionali, 

reprezentanţi ai mediului academic din ţară și antreprenori, care vor discuta despre oportunităţile de 

dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020 și vor propune soluţii pentru 

susţinerea mediului de afaceri și dezvoltarea capitalului uman din regiune, pentru implementarea inovaţiilor 

tehnologice, dezvoltarea urbană policentrică, precum și pentru identificarea oportunităţilor de atragere a 

investiţiilor și de creare a parteneriatelor publice-private. Conferinţa va fi organizată astfel încât participanţii să 

aibă posibilitatea să participe la cele 2 sesiuni plenare și să-și exprime opiniile în cadrul panelelor tematice. 



„ Proiectele implementate și evenimentele organizate 

de ADR Nord ne arată că actuala direcție de 

dezvoltare a Republicii Moldova este corectă, 

cifrele vorbind de la sine în acest sens. Este o direcție nouă pentru 

Republica Moldova, dar veche pentru Uniunea Europeană. Am 

înțeles ce trebuie să facem și știm cum să facem mult mai multe 

pentru Regiunea de Dezvoltare Nord”, susține directorul ADR 

Nord, Ion Bodrug.  

În tot acest răstimp, sume importante au fost investite în proiecte de 

aprovizionare cu apă și canalizare, reabilitarea infrastructurii 

turistice și sisteme de management a deșeurilor menajere solide. În 

paralel cu implementarea proiectelor de dezvoltare regională, ADR 

Nord a desfășurat multiple activități care au rezultat cu actualizarea 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord, desfășurarea celui de-al 2

-lea Apel de Propuneri de Proiecte, organizarea Forumului 

Economic Interregional Moldo-Român (Bălți, 28-29 martie 2012), 

organizarea primei ediții a Festivalului Cartofului (Corjeuți, 

Briceni, 11 noiembrie 2012), precum și inițierea procesului de 

elaborare a planurilor sectoriale regionale pentru 3 sectoare de 

intervenție în Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Principalele activități ale ADR Nord sunt orientate spre analiza 

problemelor, necesităților și oportunităților de dezvoltare a 

Regiunii de Dezvoltare Nord, pentru o planificare regională / locală 

eficientă și de durată. Dincolo de activitățile tradițional stabilite 

(acordarea de granturi și consolidarea capacităților), ADR Nord 

este activ implicată în elaborarea și promovarea de politici publice. 

Trei ani de la lansarea ADR Nord. „Actuala direcție de dezvoltare a 

Republicii Moldova este corectă”  
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Acum 3 ani, în data de 23 aprilie 2010, a fost lansată, în municipiul Bălţi, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord), instituţie subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor. Avem un an de îndelungate pregătiri 

și încă 2 ani de multiple activităţi, toate menite să contribuie la creșterea condiţiilor de trai pentru cetăţenii din nordul 

Republicii Moldova.  

www.adrnord.md 

În perioada anilor 2010-2012, ADR Nord a avut în gestiune 11 

proiecte de dezvoltare regională finanţate din sursele Fondului 

Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR), dintre care 7 

proiecte aprobate spre finanţare în perioada 2010-2011 și 4 

proiecte aprobate spre finanţare în anul 2012. Din cele 11 

proiecte, 7 proiecte finanţate din FNDR, în valoare totală de 

61 475,41 mii lei, au fost finalizate în 2012. 

În 2013, ADR Nord are în gestiune 10 proiecte, dintre care 7 proiecte 

de dezvoltare regională finanțate din sursele FNDR, aprobate prin 

Decizia CNCDR nr. 18/12 din 20.12.2012, inclusiv 3 proiecte în curs 

de implementare, lansate în 2013, în valoarea totală de 41 300,00 de 

mii de lei, și 4 proiecte noi, depuse în cadrul Apelului de Propuneri 

de Proiecte II, în valoare totală de 25 500,00 de mii de lei. Valoarea 

totală a proiectelor care vor fi implementate de ADR Nord în 2013 

este de 66 800,00 de mii de lei, bani alocați din FNDR. 

T 
otodată, în acest an, ADR Nord va implementa 2 proiecte 

de dezvoltare regională, lansate în 2012, cu sprijin 

financiar din partea Agenţiei de Cooperare 

Internaţională a Germaniei (GIZ). Valoarea proiectelor 

finanţate de GIZ este de 7 421,57 de mii de lei. 

De asemenea, ADR Nord urmează să implementeze 1 proiect de 

dezvoltare regională, în valoare totală de 154,00 de mii de lei, 

finanțat din sursele Ambasadei Republicii Cehe în Republica 

Moldova. 

Bălţi, 23 aprilie 2010 

http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=402&
http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=402&
http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=441&


E 
ste vorba despre proiectele-pilot „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea de Dezvoltare Nord 

utilizând tehnologia GIS" (GIS - Sistemul Datelor Geospațiale) și „Apicultura - model de succes pentru dezvoltarea 

spațiului rural în Regiunea Nord a Republicii Moldova", care urmează a fi îmbunătățite conform standardelor în 

domeniu din Uniunea Europenă, astfel încât acestea să fie durabile și, cât mai curând, să obțină (co)finanțări din partea 

fondurilor europene. Ambele propuneri de proiecte sunt propuse de Agenția de Dezvoltare Regională Nord. 

Șeful-adjunct al Direcției generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Igor Malai, a 

menționat că suportul consultativ și metodologic în cazul celor 2 proiecte-pilot vor oferi mai multe șanse de finanțare, iar 

implicarea beneficiarilor va spori responsabilitatea și eficacitatea acțiunilor implementate. 

Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Ion Bodrug, și-a exprimat convingerea că aceste proiecte-pilot ar putea avea 

mari șanse să obțină finanțare din sursele Uniunii Europene, dat fiind faptul că echipele proiectelor beneficiază de suportul 

experților europeni. 

Reprezentantul Franței în cadrul proiectului Twinning, Anne Azam-Pradeilles, a spus că cele 2 proiecte-pilot din RDN vor fi 

adaptate la realitățile din Republica Moldova. „Un proiect de Twinning nu este un proiect de asistență tehnică. Este vorba de 

înfrățirea a două administrații, când vorbim de un proiect Twinning", a subliniat experta din Franța", a precizat experta franceză. 

Menționăm că aceste proiectele-pilot au fost prezentate în cadrul unui seminar care a avut loc la Bălți, la începutul lunii 

februarie, seminar la care au participat oficiali de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), reprezentanții 

Franței și României în cadrul proiectului Twinning, reprezentanți ai Consiliului Regional de Dezvoltare Nord și ai APL de 

nivelul I și II. 

Cu ocazia organizării celui de-al doilea seminar, reprezentanții echipei celor două proiecte au prezentat analiza SWOT și au 

redactat notele conceptuale, precum și alte elemente tehnice. 

De asemenea, participanții au identificat provocările, perspectivele de îmbunătățire și realizare ale proiectelor-pilot. 

Precizăm că proiectul de dezvoltare regională din domeniul apiculturii este inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 

2013-2015, urmând a fi finanțat în perioada acestor ani. 

P 
e parcursul următoarelor 4 luni, experții vor desfășura câte 3 sesiuni în fiecare localitate unde vor discuta cu beneficiarii 

și vor face recomandări concrete de înlăturare a carențelor din conceptele de proiect. Ulterior, experții vor elabora un 

Ghid în care vor fi incluse toate recomandările necesare îmbunătățirii proiectelor, precum și exemple de bune practici 

privind elaborarea eficientă a unui proiect durabil. 

În cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale în Republica Moldova" Uniunea Europeană va 

aloca mijloace financiare în mărime de circa 1.170.000 €, bani ce vor fi utilizați pentru preluarea experienței statelor europene în 

domeniul dezvoltării regionale, prin intermediul experților români, francezi și letoni.   

 

Două proiecte-pilot din Regiunea de Dezvoltare Nord, îmbunătățite 

conform standardelor europene  
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Bălţi-Edineţ, 16-17 aprilie 2013. A avut loc cel de-al doilea seminar de 

instruire în cadrul celor două proiecte-pilot de dezvoltare regională în 

Regiunea de Dezvoltare Nord, proiecte care vor avea suport consultativ și 

metodologic din partea experţilor francezi și români în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea capacităţilor în domeniul dezvoltării regionale în Republica 

Moldova", finanţat de Uniunea Europeană.  
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http://adrnord.md/public/files/tirg_proiecte_26.12.2012/10.pdf


„ Întrucât președintele raionului Drochia este 

memru al Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare Nord, ar fi binevenită o colaborare 

mai strânsă a autorităților publice locale din 

raion cu ADR Nord. Aș dori ca Regiunea de Dezvoltare 

Nord să fie o regiune cu cerințe mai mari față de sine, asta 

însemnând cât mai multe proiecte bune care să obțină 

finanțare și să fie implementate”, a spus ministrul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. 

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a descris, succint, 

etapele de implementare a unui proiect de dezvoltare 

regională: de la scriere până la implementarea cu succes a 

acestuia, în contextul în care participarea raionului Drochia în Apelul de Propuneri de Proiecte II a fost mai slabă în 

comparație cu alte raioane ale regiunii. „Vă rog să participați foarte activ la toate atelierele de lucru pe care le anunță ADR 

Nord, deoarece acest suport ar putea fi esențial în procesul de scriere a proiectelor”. 

„Să nu se sperie nimeni atunci când câștigă un grant de 3 sau de 5 mii de euro. Da, este un grant foarte mic. Cu 100 de mii de 

lei nu rezolvi practic nimic. Dar este un început bun pentru a câștiga granturi mari. Fiindcă atunci când ai o istorie și toată 

lumea vede că ai lucrat, apare și încrederea”, a precizat ministrul Marcel Răducan, subliniind totodată și faptul că nuanțele ce 

țin de coloratura politică trebuie eliminate atunci când este vorba de cooperare în interesul dezvoltării comunității. 

Ministrul Marcel Răducan a vizitat raionul Drochia în contextul zilei de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului cu 

cetățenii în teritoriu. 

Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și directorul ADR Nord s-au 

întâlnit cu cetățenii din raionul Drochia  
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Drochia, 16 aprilie 2013. Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, Marcel Răducan, a discutat cu cetăţenii și 

reprezentanţii autorităţilor publice locale din raionul Drochia despre principalele obiective ale dezvoltării regionale din 

teritoriu, precum și despre problemele din domeniul construcţiilor din raion. La această întâlnire a participat și 

directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug.  

www.adrnord.md 

Programul „PARE 1+1” a fost prelungit! Înregistrează-te ACUM!  

O 
rganizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

(ODIMM) continuă implementarea Programului de Atragere a Remitenţelor în 

Economie - „PARE 1+1”. Lucrătorii migranţi și rudele de gradul întâi ale 

acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri, sunt invitaţi la 

ODIMM pentru a se înregistra la Programul „PARE 1+1”. 

Programul își propune atingerea unui obiectiv social extrem de valoros și anume informarea și instruirea lucrătorilor migranți în 

domeniul antreprenorial, contribuind la reintegrarea în societate a cetățenilor moldoveni care au fost nevoiți să plece la muncă 

în străinătate. În cadrul cursurilor antreprenoriale, beneficiarii sunt asigurați cu informație, cunoștințe și materiale didactice în 

domeniul înregistrării unei afaceri, management, marketing, planificarea afacerii. În cadrul următoarei etape, solicitanții pot 

obține un grant pentru crearea sau dezvoltarea afacerilor, fiind ulterior tutelați pe parcursul unei perioade de 24 de luni. 

Programul este desfășurat în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu din 

cadrul PARE. Suma maximă a finanțării acordată constituie 200 mii lei. 

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultaţi pagina www.odimm.md sau să telefonaţi la (0 22) 22 57 99. 

http://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=208
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Î 
n cadrul celui de-al treilea atelier, participanții au analizat opțiunile 

tehnice pentru regionalizarea graduală a managementului integrat al 

deșeurilor menajere solide, utilizând analize complete și standarde 

îmbunătățite de colectare, transportare, tratare și depozitare a deșeurilor, 

precum și de instituționalizare a gestionării sectorului la nivel de regiune. 

Amintim că, anterior, odată cu cel de-al doilea atelier în acest domeniu, 

organizatorii au urmărit confirmarea datelor privind situația actuală în 

domeniul managementului deșeurilor solide, analizând, în mod participativ, 

viziunea privind nivelul serviciilor de gestionare a deșeurilor la nivel regional 

către anul 2018. 

Reprezentați de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Ministerul Mediului, membrii grupului de lucru al Regiunii de Dezvoltare 

Nord, specialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord și reprezentanți 

ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) au lucrat în 

grupuri pentru a identifica și crea o viziune despre un sistem de management 

a deșeurilor solide în regiune. 

Atelierul a fost organizat în 3 sesiuni: 1) Analize tehnice și financiare a MDS; 

2) Selectarea opțiunii tehnice preferate de MDS- Exercițiu în grup; 3) 

Abordarea metodologică în contextul analizei financiare și a aranjamentelor 

instituționale în MDS. 

L 
a nivel regional, se dorește o eficientizare a serviciilor publice în 

domeniul MDS, inclusiv optimizarea nivelului calității acestor 

servicii prin acțiuni de modernizare a lor în corespundere cu 

standardele europene, precum și asigurarea conectării etapizate a acestor 

servicii la sistemele naționale. 

La atelierul de lucru au participat reprezentați de la Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, membrii grupului de lucru 

din RDN, manageri de la câteva companii de salubrizare, studenți de la 

Academia de Administrare Publică, specialiști de la ADR Nord și 

reprezentanți GIZ.  

DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Bălţi, 19 aprilie 2013. „Planificarea regională în sectorul managementului deșeurilor solide în regiunile din 

Republica Moldova” este tema celui de-al treilea atelier de lucru din cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor 

Publice Locale”, aria de intervenţie 2, „Planificarea și Programarea Regională”.  
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Al treilea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în 

sectorul managementului deșeurilor solide  

A 
telierul de lucru a avut loc cu sprijinul 

proiectului „Modernizarea Serviciilor 

Publice Locale”, aria de intervenție 2, 

„Planificarea și Programarea Regională”, care 

acordă suport Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor și ADR-urilor în 

demararea procesului de planificare regională 

în sectorul MDS, prin implementarea 

principiului participativ. Acest proces se 

axează pe antrenarea reprezentaților grupului 

de lucru, precum și a altor actori interesați în 

luarea deciziilor asupra nivelului de servicii 

dorit, în ateliere de lucru specializate. Acestea 

sunt organizate în cele 3 regiuni de dezvoltare 

ale Republicii Moldova și au menirea să 

dezvolte capacitățile de planificare sectorială 

la nivel regional și local. 

 

Amintim că, recent, ADR Sud a organizat o 

sesiune de instruire cu genericul 

„Diseminarea experienței acumulate în 

procesul de elaborare a Strategiei de 

gestionare integrată a deșeurilor solide în 

Regiunea de Dezvoltare Sud". Sesiunea de 

informare a fost organizată cu scopul de a 

transmite practicile de succes, dobândite în 

cadrul procesului de elaborare a SMDS în 

RDS, către ADR Nord, ADR Centru și 

MDRC. Detalii AICI. 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1692
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1751


D 
irectorul ADR Nord, Ion Bodrug, a remarcat perspectivele 

pe care le oferă Acordul de colaborare. ADR Nord și filiala 

Bălți a CCI vor desfășurarea proiecte comune, în cadrul 

cărora vor oferi consultanță actorilor regionali - 

întreprinzători, autorități publice locale, asociații de business etc. - 

privind eficientizarea parteneriatului public-privat. Totodată, instituțiile 

vor organiza mese rotunde, conferințe, forumuri, traininguri, expo-

târguri, precum și alte activități destinate mediului de afaceri și 

societății civile. 

Directorul filialei Bălți a CCI, Galina Codiţa, a accentuat că Acordul 

identifică obiectivele comune ale părților în vederea inițierii și 

realizării programelor de dezvoltare regională și consolidării 

capacităților instituționale. „Parteneriatul dintre filiala Bălți a CCI și 

ADR Nord are scopul de a unifica eforturile depuse de cele două 

instituții pentru promovarea și susținerea mediului de afaceri din 

teritoriu și pentru dezvoltarea socio-economică a Regiunii de 

Dezvoltare Nord”, susține directorul filialei Bălți a CCI. 

Acordul mai presupune cooperarea în vederea elaborării materialelor 

promoționale despre potențialul socio-economic al Regiunii de 

Dezvoltare Nord. 

Acord de colaborare încheiat de ADR Nord și Camera de Comerț și 

Industrie a RM, filiala Bălți  
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Bălţi, 26 aprilie 2013. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), reprezentată de directorul Ion Bodrug, și 

Camera de Comerţ și Industrie a RM, filiala Bălţi, reprezentată de directorul Galina Codiţa, au semnat un Acord de 

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

capacităţilor instituţionale.  

www.adrnord.md 

Reprezentanții Băncii Mondiale studiază posibilitatea regionalizării serviciilor 

de alimentare cu apă și canalizare în Republica Moldova  

B 
ălţi, 23 aprilie 2013. Evghenii Caraus și Denis Robert, consultanţi în domeniul alimentării cu apă și canalizare, 

reprezentanţi ai Băncii Moldiale, au vizitat Agenţia de Dezvoltare Regională Nord pentru a se documenta în domeniul 

proiectelor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare (AAC). 

În acest sens, reprezentanții Băncii Mondiale au discutat cu directorul ADR Nord, Ion Bodrug, despre posibilitățile de regionalizare a 

serviciilor de AAC, interesându-se totodată de prioritățile dezvoltării regionale și legislația în domeniu, de politicile de dezvoltare în 

domeniul AAC, precum și de proiectele de AAC care se implementează în Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Procesul de regionalizare a serviciilor de aprovizionare cu apă este binevenită, întrucât Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

(MDRC), prin intermediul proiectelor finanțate de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, promovează pe larg implementarea 

acestuia. 

Ulterior, reprezentanții Băncii Mondiale au continuat să se documenteze, în același context, la Primăria Bălți și Î.M. „Apă-Canal”. 

Experții urmează să elaboreze un studiu privind posibilitatea regionalizării serviciilor de AAC în Republica Moldova. După finalizarea 

studiul, în luna iunie curent, urmează să propună recomandări în vederea îmbunătățirii situației în domeniul aprovizionării cu apă 

Reprezentanții Băncii Mondiale au avut vizite de documentare similare și la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), 

Ministerul Mediului, precum și MDRC. 



A 
stfel, trei inspectorate teritoriale din regiunile de 

dezvoltare (Nord, Centru și Sud) vor beneficia de acest 

utilaj. Dispozitivele distribuite instituțiilor de profil sunt 

portabile, ușor de utilizat, permițând o localizare rapidă a 

problemelor care de cele mai multe ori provoacă pagube 

materiale și duc la supraconsum de energie electrică. 

Monitorizând periodic sistemele de distribuție, dar și rețelele 

utilizatorilor, se pot localiza, prezice, preveni și înregistra 

deranjamentele.   

„Utilizarea acestor echipamente performante va aduce beneficii în 

mod direct consumatorilor, care nu vor mai fi atât de vulnerabili 

în fața furnizorilor, deoarece vor putea solicita măsurări veridice 

atunci când acuză deranjamente ale rețelelor. Astfel, se va afla 

dacă cine poartă responsabilitatea pentru probleme”, susține 

Iacob Timciuc, directorul Inspectoratului Energetic de Stat. 

„Avem toată certitudinea că acest utilaj va contribui la creșterea 

calității energiei electrice prestate consumatorilor, pe de o parte, 

și va responsabiliza furnizorii, pe de altă parte. Doar astfel putem 

asigura durabilitatea proiectelor-pilot pe care le implementăm în 

domeniul eficienței energetice”, afirmă Ion Bodrug, directorul 

Agenției de Dezvoltare Regională Nord. 

După predarea oficială a echipamentului, care a avut loc la 11 

aprilie curent, urmează ca personalul să fie instruit, pentru a 

utiliza corect utilajul și pentru a interpreta datele. 

Costul total al celor trei seturi livrate Inspectoratului Energetic de 

Stat se cifrează la apr. 25.000 euro. Din resursele proprii, 

Inspectoratul Energetic de Stat va putea măsura calitatea energiei electrice  

Pag. 9 

DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Inspectoratul Energetic de Stat va putea măsura calitatea energiei electrice începând cu iunie 2013. Aceasta 

deoarece dispune de utilaj performant care permite efectuarea acestor monitorizări, graţie sprijinului financiar 

oferit de Guvernul Germaniei. Suportul financiar și logistic a fost acordat prin intermediului proiectului Agenţiei 

de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, 

iar procedura de achiziţii a fost gestionată de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord.  

www.adrnord.md 

instituția publică planifică să mai procure trei astfel de seturi și 

să acopere treptat necesitățile tuturor inspectoratelor teritoriale. 

Până în iunie 2013, urmează a fi consultat și aprobat un 

regulament intern al Inspectoratului Energetic de Stat, care va 

prevede procedura de măsurare a calității de energiei electrice. 

Tot din fondurile oferite de Guvernul Germaniei, va fi 

achiziționat utilaj pentru efectuarea auditului energetic pentru 

Agenția pentru Eficiență Energetică. 

Pe componenta de eficiență energetică, GIZ susține două proiect

-pilot, și anume optimizarea eficienței energetice a spitalului din 

Orhei și iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca 

Veche, raionul Soroca. De asemenea, administrațiile publice 

locale sunt susținute la extinderea și modernizarea serviciilor 

publice locale pe alte două domenii de referință: aprovizionarea 

cu apă și canalizare; gestionarea deșeurilor solide. Suportul 

proiectului GIZ este acordat prin intermediul Agențiilor de 

Dezvoltare Regională. Totodată, proiectul acordă asistență la 

programarea și planificarea regională.  

P 
roiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova” este implementat de Agenția de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și este 

sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare 

Economică și Dezvoltare (BMZ), Agenția Suedeză pentru 

Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul 

Afacerilor Externe al României. 



A 
stfel, la 25 aprilie 2013 a fost inaugurat sediul renovat al companiei. La eveniment au participat peste 

70 de persoane, printre care reprezentanți ai autorităților naționale, regionale și locale. La inaugurare 

a participat și o delegație din Germania. În discursurile lor, invitații au subliniat importanța ca toți 

cetățenii să beneficieze de servicii publice de calitate, pe de o parte, și să fie responsabili și grijulii cu 

mediul înconjurător, pe de altă parte. 

„Toate acestea au fost posibile datorită oamenilor, a motivației de a schimba ceva și a implicării armonioase a 

actorilor locali și naționali, ceea ce ne-a ajutat să atragem și finanțare. Am vrut și vrem să facem din  Regia- 

Apă-Șoldănești o întreprindere viabilă, modernă, care prestează servicii publice de calitate, în beneficiul 

cetățenilor, pe de o parte, și este rentabilă, care cel puțin își acoperă cheltuielile, pe de altă parte." (Alexandru Tinica, primar de Șoldănești)  

„Implementarea acestui proiect creează premise sigure pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, care acum au posibilitatea să 

beneficieze de infrastructura necesară pentru colectarea deșeurilor menajere solide." (Veaceslav Guţuţui, viceministrul Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor)  

„Ceea ce ne-a făcut să susținem acest proiect este dorința și convingerea că Republica Moldova se poate apropia de standarde moderne de 

management integrat al deșeurilor." (Leo Kreuz, șeful Departamentului pentru Europa de Est, Ministerul German pentru Cooperare 

Economică și Dezvoltare, BMZ)  

„Acest proiect este important, deoarece datorită lui putem avea o contribuție reală la optimizarea modului de viață, atât prin intermediului 

infrastructurii create, cât și a măsurilor de dezvoltare a capacităților." (Cristoph Beier, Vicepreședintele Consiliului Director GIZ)  

„Cooperarea dintre raioane și entuziasmul au dus la succesul acestei inițiativei, ceea ce va face din Șoldănești o localitate mai curată, cu 

oameni mai sănătoși și mai responsabili față de starea mediului.” (Tudor Meșina, director, ADR Centru)  „ Proiectul ale cărui rezultate le celebrăm azi reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, fiindcă unește două regiuni de 

dezvoltare, demonstrând că anume cooperarea este cheia succesului.” (Ion Bodrug, director, ADR Nord) 

Sediul Î.M. „Regia-Apă Șoldănești" a fost reconstruit, valoarea lucrărilor cifrându-se la cca 940 de mii de lei. Totodată, pentru 

a optimiza capacitățile operaționale ale întreprinderii, au fost procurate mașini specializate în valoare de peste 24 de milioane de lei. Printre 

acestea, se numără: echipament pentru reciclare, compactare, buldozere, tractoare ș.a. Au mai fost procurate uniforme pentru cei 30 de angajați 

și achiziționată tehnică pentru oficiu. 

Urmează ca întreprinderea municipală, fondată în 2007, să își extindă aria de deservire și pentru alte două raioane învecinate, Florești și 

Rezina. La acest moment, în proiectul-pilot sunt incluși 77.000 de locuitori. Treptat, se preconizează a se acoperi necesitățile tuturor celor 

200.000 de locuitori ai microregiunii. 

Proiectul-pilot, finanțat de Guvernul Germaniei, este gestionat în parteneriat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru (raioanele Șoldănești 

și Rezina) și ADR Nord (raionul Florești). Va fi construit un depozit sanitar la Șoldănești, două centre de reciclare la Șoldănești și Florești și 

două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești. La această etapă, au fost construite peste 470 de platforme și procurate containerele. 

Treptat, depozitul sanitar va fi extins, în trei etape. Capacitatea maximă a depozitului va fi de 750.000 metri cubi, suficient pentru întreaga 

populație a microregiunii. Perioada de deservire estimată este de 25 de ani. 

În august-septembrie 2012, 70 de primării din raioanele Șoldănești, Florești și Rezina au semnat acorduri de cooperare intercomunitară pentru 

prestarea în comun a serviciului de gestionare a deșeurilor. 

Regia-Apă Şoldănești dispune de un sediu modern și echipament de 

management a deșeurilor pentru trei raioane  
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Prestatorul de servicii Î.M. „Regia-Apă Şoldănești” a beneficiat de investiţii 

germane consistente, care îi permit să își extindă activitatea și să devină un 

operator eficient și profitabil. Sprijinul financiar a fost acordat prin 

intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova", implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a 

Germaniei.  

www.adrnord.md 



F 
ilmul a fost realizat în cadrul proiectului-pilot „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, implementat de Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) și finanțat de Guvernul Germaniei, prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor 

publice locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).  

Pentru a informa populația despre noul serviciu de iluminare stradală, în perioada octombrie-noiembrie 2012 a fost desfășurată o campanie 

de informare cu genericul „Puterea luminii readuce satul la viață”.  Astfel, în comuna Tătărăuca Veche au fost instalate 16 panouri 

informative. Totodată, au fost distribuite 500 de pliante. Abordarea campaniei a fost „de la ușă la ușă", pentru a favoriza comunicarea cu 

cetățenii, care trebuie să cunoască obiectivele, costurile și beneficiile acestui serviciu public. De asemenea, au fost organizate 6 audieri 

publice. Campania a fost desfășurată de Centrul CONTACT-Bălți.  

De asemenea, povestea de succes de la Tătărăuca Veche va fi subiectul unui ghid despre iluminarea stradală pentru localitățile rurale. 

Publicația va prezenta soluții tehnice care sunt econome la energie, dar și întreținere, și va fi disponibilă până la sfârșitul anului curent. 

Campania de promovare a eficienței energetice în iluminarea stradală este desfășurată de GIZ în parteneriat cu ADR Nord, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția pentru Eficiență Energetică. 

E 
venimentul de inaugurare a sistemului modern și econom de iluminare stradală pentru cele 6 localități din comuna Tătărăuca 

Veche, raionul Soroca, unde trăiesc cca 2200 de locuitori, a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie curent. În total, au fost  instalate 173 

de corpuri de iluminat, bazate pe tehnologiile LED. Acestea sunt dirijate prin intermediul a 11 dispozitive de evidență a energiei 

electrice. Lungimea rețelelor de iluminare stradală construite este de cca 20 de kilometri. Utilizarea unei asemenea instalații moderne duce la 

diminuarea de două ori a costurilor de consum a energiei electrice. Anual, economiile se vor cifra la 117 000 lei, față de utilizarea soluțiilor 

clasice, neeficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, a fost achiziționat un excavator, iar sediul Î.M. „Tătărăuca-Service", 

prestatorul serviciului de iluminare stradală, a fost renovat. 

Valoarea totală a proiectului este de 4 467,36 mii lei (800,0 mii lei - construcție rețele iluminat stradal; 3 667,36 mii lei - extindere proiect). 

Primul film promoțional despre cum iluminarea stradală eficientă poate 

readuce la viață satele din Republica Moldova  
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A fost produs filmul promoţional intitulat „Puterea luminii readuce satul la viaţă”, care reflectă avantajele iluminării 

stradale eficiente pentru localităţile rurale.  
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Practica GIZ în domeniul monitorizării și evaluării, discutată în cadrul unei ședințe  

B 
ălţi, 19 aprilie 2013. Noile tehnici de 

monitorizare și evaluare au fost discutate 

la o ședință în cadrul căreia au participat 

șefa Secției statistică regională din cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

(MDRC), Violeta Evtodienco, specialiști din 

Secția planificare strategică și programare și Secția 

management proiecte (ADR Nord), precum și 

consultantul junior în domeniul monitorizării și 

evaluării din cadrul Agenției de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), David Rinnert. 

Discuțiile au avut ca temă procesul de monitorizare 

a implementării proiectelor și raportarea 

rezultatelor către MDRC. În acest sens, 

consultantul GIZ David Rinnert a vorbit despre practica GIZ în domeniul monitorizării și evaluării proiectelor, precum și despre 

monitorizarea politicilor și activităților planificate. 
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L 
a sesiune au participat specialiști din cadrul Agențiilor de Dezvoltare 

Regională Nord și Centru, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor și Agenției de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ), care au fost informați despre etapele elaborării Strategia 

Managementului Deșeurilor Solide (SMDS) și pașii implementării acesteia. 

SMDS este un document unic pentru Republica Moldova pentru că oferă o 

viziune națională asupra soluționării unei probleme la nivel regional.  

La 27 decembrie 2011, Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud) a 

aprobat în unanimitate SMDS. Elaborarea documentului a fost inițiată în cadrul 

proiectului „Guvernarea deșeurilor IEVP-Est” în anul 2010. Unul dintre 

obiectivele principale ale proiectului, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul 

instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat și implementat de un 

consorțiu ghidat de EPTISA, Spania, a fost reducerea riscului parvenit de la 

gestionarea inoportună a deșeurilor, care creează pericole de poluare a mediului și 

a resurselor naturale. Primul pas în elaborarea Strategiei a fost selectarea unei 

regiuni-pilot. În urma concursului, a fost selectată Regiunea de Dezvoltare Sud. 

Următorii pași au constat în: inventarierea depozitelor de gunoi; elaborarea 

studiului de referință cu privire la elaborarea strategiei regionale privind 

managementul deșeurilor; organizarea atelierelor de lucru; desfășurarea 

campaniei de conștientizare; conferință de presă; aprobarea strategiei; crearea 

asociației APL pentru gestionarea deșeurilor. Maria Culeșov, director ADR Sud, 

a menționat, în cadrul procesului de prezentare a experineței acumulate în 

elaborarea SMDS, că fiecare etapă a presupus multă muncă, cooperare și 

insistență: „Am început cu entuziasm, cu foarte puține resurse și am ajuns să 

finalizăm cu bine un document important pentru Regiunea de Dezvoltare Sud. 

Suntem dispuși să împărtășim din această experiență și să îndrumăm colegii 

pentru a nu întâmpina aceleași dificultăți”.  

Î 
n procesul de elaborare a SMDS în RDS au fost implicate instituții de nivel 

național și regional: Ministerul Mediului, ADR Sud, APL-urile de ambele 

nivele, Î.M „Gospodărie Comunal Locativă” din cele 8 centre raionale din 

RDS, inspecțiile ecologice din RDS, mass-media din regiune și societatea civilă.  

DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Cimișlia, 5 aprilie 2013. A avut loc sesiunea de instruire cu genericul „Diseminarea experienţei acumulate în procesul de 

elaborare a Strategiei de gestionare integrată a deșeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Sud”, organizată de Agenţia 

de Dezvoltare Regională Sud.  

www.adrnord.md 

Strategia Managementului Deșeurilor Solide din sudul Moldovei, 

model pentru Regiunea de Dezvoltare Nord  

Scopul general al Strategiei este de a institui un sistem 

integrat și sigur pentru mediu și economic eficient, 

pentru gestionarea deșeurilor în RDS din Republica 

Moldova. Are la bază 5 componente: 

 Dezvoltarea instituțională; 

 Colectarea și tratarea deșeurilor; 

 Tratarea și eliminarea deșeurilor; 

 Finanțarea și recuperarea costurilor; 

 Informarea și educarea publicului. 

Obiectivele strategice prevăd, pe termen scurt, până în 

2015, amenajarea gunoiștilor intercomunale (3-5 per 

raion); pe termen mediu - reducerea a cca 200 de 

depozite neconforme la maxim 7 depozite de deșeuri; 

pe termen lung - depozitarea deșeurilor în maxim 3 

depozite regionale. 

Valoarea totală a Strategiei este de 42 365 160 de euro. 

Până în prezent, în vederea implementării 

documentului strategic, a fost creată și înregistrată 

Asociația de management a deșeurilor în RDS, a fost 

elaborat acordul memorandum pentru elaborarea 

studiilor de fezabilitate, au fost identificați finanțatorii 

pentru elaborarea a 3 studii de fezabilitate pentru 3 

microregiuni din RDS. 

P 
articipanții la sesiunea de instruire au avut 

posibilitatea să primească răspunsuri la toate 

întrebările legate de elaborarea strategiei și 

constituirea Asociației de management al deșeurilor. 

Sesiunea de informare a fost organizată cu scopul de a 

transmite practicile de succes, dobândite în cadrul 

procesului de elaborare a SMDS în RDS, către ADR 

Nord, ADR Centru și MDRC. Documentul strategic a 

fost elaborat în perioada 2010-2011. 
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L 
a licitația de proiecte pot aplica toate organizațiile non-profit din țară și 

administrațiile locale, regionale și centrale. Suma proiectului nu trebuie să fie 

mai mică de 100.000 de euro (90% din bugetul total), iar 10% din buget 

trebuie să reprezinte fondurile de cofinanțare, acestea urmând a fi asigurate de către 

partenerul IEVP (Instrument european de vecinătate și parteneriat). 

Licitația adițională anunțată în cadrul Programului Transnațional pentru Europa de 

Sud-Est 2007-2013 constă în alinierea la un proiect existent, în implementare, în una 

dintre țările membre ale Uniunii Europene. Proiectele la care se poate alinia Republica 

Moldova sunt cele aprobate ca urmare a licitației cu numărul 3 și 4 din cadrul 

Programului. Lista cu proiectele aprobate în urma licitațiilor 3 și 4 o găsiți pe pagina 

oficială a programului: 

www.southeast-europe.net 

Pas cu pas, metoda de aplicare pornește de la stabilirea axelor prioritare, care sunt 

următoarele: 

1. Sprijinirea inovării și antreprenoriatului 

a. Dezvoltarea rețelelor tehnologice și de inovare în domenii specifice 

b. Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ 

c.  Îmbunătățirea condițiilor cadru și deschiderea drumului către inovare 

2. Protecţia și îmbunătăţirea mediului înconjurător 

a. Îmbunătățirea managementului integrat al apelor și prevenirea riscurilor de 

inundații 

b. Îmbunătățirea capacității de prevenire a riscurilor naturale și tehnologice 

c. Promovarea cooperării în procesul de gestionare a patrimoniului natural și a zonelor 

protejate 

d. Promovarea eficienței energetice și resurselor 

3. Îmbunătăţirea accesibilităţii 

a. Îmbunătățirea coordonării în promovarea, planificarea și operarea pentru rețelele 

primare și secundare de transportare 

b. Dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale” 

c.  Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru platformele multimodale 

4. Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale pentru domeniile de creștere durabilă 

a. Abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane și sistemele regionale de 

așezări 

b. Promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potențial în ceea ce privește 

accesibilitatea și atractivitatea acestora 

c. Promovarea utilizării valorilor culturale pentru dezvoltare 

DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Bălţi, 25 aprilie 2013. A avut loc o sesiune de informare cu privire la Programul Transnaţional pentru Europa de Sud-

Est 2007-2013, în contextul lansării unei licitaţii adiţionale pentru partenerii din Republica Moldova.  

www.adrnord.md 

Proiecte în valoare de la 100 de mii de euro. Posibilități de aplicare  

După priorități, se poate de analizat lista cu proiecte 

în implementare. Proiectele a căror activități coincid 

cu cele pe care intenționați să le desfășurați pot fi 

potrivite pentru aplicare. În cazul în care aplicați cu 

un proiect care se regăsește în listele de pe site-ul 

indicat mai sus și coincide cu toți parametri 

enumerați, puteți contacta liderul de proiect pentru 

propunerea de parteneriat. Odată contactat, 

partenerul trebuie să solicite de la liderul de proiect: 

 Fișa proiectului 

 Activitățile care se derulează 

 Orarul activităților „ Se completează toate documentele 

necesare pentru aplicare și se 

expediază liderului de proiect 

secretariatului tehnic, cu sediul în Ungaria”, explică 

Tatiana Udrea, Oficiul Regional Chișinău a 

Secretariatului Tehnic comun din cadrul 

Programului Operațional România-Ucraina-

Republica Moldova 2007-2013. 

Costul activităților planificate nu trebuie să fie mai 

mic de 100.000 de euro. Republica Moldova este 

eligibilă pentru două programe: Transfrontalier, care 

se referă la proiecte implementate în zona frontierei 

dintre două sau mai multe state (drumuri, poduri), și 

Transnațional, care se referă la proiecte cu impact 

asupra întregii regiuni. Pentru aplicare, partenerii 

din Republica Moldova au la dispoziție 21 de zile. 

Licitația a fost deschisă în data de 15 aprilie și se 

închide în data de 17 mai, ora 12.00 (ora Europei 

Centrale). Până la această dată, aplicanții trebuie să 

trimită în format electronic documentele la 

Secretariatul Tehnic Comun al Programului ESE: 

jts@southeast-europe.net 

Pentru întrebări suplimentare, puteți consulta 

prezentările publicate mai jos. De asemenea, puteți 

utiliza următoarele date de contact: 

tatiana.udrea@jts.md 

(022) 21 42 01 

www.jts.md 

Setul de documente se găsește aici: 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1778 

http://www.southeast-europe.net/
http://www.jts.md/


Cca 4,5 de milioane de lei 

pentru proiectul de iluminare 

stradală din Tătărăuca Veche  
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DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Tătărăuca Veche, Soroca, 1 aprilie 2013. A avut loc o ședinţă de lucru în cadrul unei vizite de monitorizare a procesului 

de implementare a proiectului „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, proiect finanţat din sursele 

Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). 

www.adrnord.md 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

Î 
n contextul vizitei de monitorizare în cadrul proiectului, specialiștii 

ADR Nord Constantin Bândiu și Liuba Baranceanu, precum și 

consultantul GIZ Igor Neaga au constatat că lucrările din cadrul 

proiectului se desfășoară conform planului de implementare. În acest sens, 

lucrările de renovare a sediului Î.M. „Tătărăuca-Service" au fost finalizate, 

iar lucrările de extindere a rețelelor de iluminare stradală și instalare a 

corpurilor de iluminat sunt în curs de implementare. Instalațiile de iluminare 

stradală sunt amplasate pe străzile principale și în perimetrul instituțiilor 

publice și a altor locații de interes. 

În rezultatul ședinței de lucru, s-a decis ca lucrările de extindere a rețelelor 

de iluminat stradal (construcția a 0,6 km de rețele de iluminat stradal) să fie 

finanțate din sursele adiționale GIZ, durata de executare a lucrărilor de construcții a sistemului de iluminat stradal fiind 

prelungită până la finele lunii aprilie. De asemenea, în perioada mai-octombrie 2013, personalul Î.M. „Tătărăuca-Service" va fi 

instruit cum să gestioneze proiectul în vederea durabilității acestuia. 

Construcția sistemului de iluminare stradală, crearea Î.M. „Tătărăuca-Service”, precum și informarea și conștientizarea 

populației sunt activitățile desfășurate în cadrul  proiectului până în prezent. Precizăm că, din surse adiționale, a fost renovat 

oficiul prestatorului de servicii, Î.M. „Tătărăuca-Service”, au fost efectuate lucrările de extindere la sistemul de iluminare 

stradală, a fost achiziționată tehnica pentru Î.M. „Tătărăuca-Service”. Pentru a crește nivelul de informare al populației despre 

acest serviciu, în perioada octombrie-noiembrie 2012 a fost desfășurată o campanie de informare cu genericul „Puterea luminii 

readuce satul la viață". Astfel, în comuna Tătărăuca Veche au fost instalate 16 panouri informative. Totodată, au fost distribuite 

500 de pliante. 

E 
venimentul de inaugurare a sistemului modern și econom de iluminare stradală pentru cele 6 localități din comuna 

Tătărăuca Veche, raionul Soroca, unde trăiesc cca 2200 de locuitori, a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie curent. În 

total, au fost  instalate 173 de corpuri de iluminat, bazate pe tehnologiile LED. Acestea sunt dirijate prin intermediul a 

11 dispozitive de evidență a energiei electrice. Lungimea rețelelor de iluminare stradală construite este de cca 20 de 

kilometri. Utilizarea unei asemenea instalații moderne duce la diminuarea de două ori a costurilor de consum a energiei 

electrice. Anual, economiile se vor cifra la 117 000 lei, față de utilizarea soluțiilor clasice, neeficiente din punct de vedere 

energetic. De asemenea, sediul Î.M. „Tătărăuca-Service" a fost renovat și a fost achiziționat un excavator. 

Valoarea totală a proiectului este de 4 467,36 mii lei (800,0 mii lei - construcție rețele iluminat stradal; 3 667,36 mii lei - 

extindere proiect). Până acum au fost valorificați 2 049,32 mii lei. 



7,5 km de apeduct și 3,2 km 

de canalizare în Duruitoarea 

Veche  
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DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Bălţi, 2 aprilie 2013. În incinta ADR Nord, a avut loc o ședinţă de lucru cu privire la monitorizarea procesului de 

implementare a proiectului „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, 

comuna Costești, raionul Râșcani", proiect finanţat din sursele Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei 

(GIZ).  

www.adrnord.md 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

Î 
n contextul vizitei de monitorizare la Primăria Costești, care a avut loc în data de 1 aprilie curent, 

mai mulți specialiști responsabili de monitorizarea acestui proiect au discutat pe marginea 

lucrărilor de renovare a fațadei clădirii Î.M. „Apă-Canal Costești”, precum și a lucrărilor ce vor 

fi cofinanțate din sursele APL Costești și perioada executării acestora. Totodată s-a analizat 

modalitatea documentării cazanului achiziționat din surse adiționale și necesitatea reconstrucției 

pragului din fața clădirii Î.M. „Apă-Canal Costești", care, la etapa inițială, nu a fost inclus în caietul 

de sarcini. De asemenea, la ședință s-a mai discutat despre necesitatea prelungirii termenului de 

executare a lucrărilor de reconstrucții, precum și despre perioada de organizare a activității privind 

recepția la terminarea lucrărilor. 

La ședință au participat șeful Secției management proiecte, Constantin Bândiu, consultantul GIZ 

Denis Parea, dirigintele de șantier Anatol Plahota, și specialistul în elaborarea, implementarea și 

monitorizarea proiectelor (ADR Nord), Liuba Baranceanu, responsabilă pe proiectele GIZ. 

Menționăm că lucrările de reconstrucție a sistemului de aprovizionare cu apă au fost finalizate 

integral anul trecut, în luna august. Apeductul din Duruitoare Veche a fost inaugurat în data de 6 

septembrie 2012 și are o lungime totală de 7,5 km (din 7,1 km planificați). Începute anul trecut, 

lucrările de construcție a sistemului de canalizare vor continua și în acest an, în prezent fiind 

finalizate lucrările de construcție a 3,2 km de rețele de canalizare, care vor permite efectuarea a 30 de 

conexiuni la acest sistem. 

V 
aloarea totală a proiectului este de 3 074,21 mii lei, GIZ alocând 2 954,21 mii lei. 

Contribuția APL II și I este de 120,0 mii lei. Până în prezent au fost valorificați 2 853,08 

mii lei. Din surse adiționale ale GIZ, a fost reparat sediul ÎMDP „Apă-Canal Costești", 

inclusiv rețelele electrice interioare, în proporție de 70 la sută. Comunitatea a contribuit cu 102,00 

mii lei, bani necesari pentru elaborarea documentației tehnice la proiect. 

Proiectul-pilot „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea 

Veche, comuna Costești, raionul Râșcani” este implementat de ADR Nord, în parteneriat și cu sprijin 

financiar din partea GIZ, în contextul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova". Pe lângă măsuri de optimizare a infrastructurii, proiectul-pilot contribuie și la 

optimizarea capacităților operaționale ale prestatorului de serviciu Î.M. „Apă-Canal Costești”. 



Lucrările de reconstrucție a 

sistemului de canalizare din 

Otaci au fost reluate  
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DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Otaci, Ocniţa, 18 aprilie 2013. Implementarea subproiectului de reconstrucţie a sistemului de canalizare din Otaci, parte 

a proiectului „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord", au fost 

analizate în cadrul unei vizite de monitorizare la faţa locului, în timpul căreia s-a discutat despre situaţia la proiect în 

urma condiţiilor climaterice, precum și despre calitatea lucrărilor executate și a celor care urmează a fi executate.  

www.adrnord.md 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

D 
eoarece condițiile climaterice sunt favorabile, 

lucrările de reconstrucție a sistemului de 

canalizare pot continua în ritm accelerat, în 

vederea îndeplinirii acestora conform graficului de 

execuție stabilit. 

Ședința de monitorizare, prezidată de către șeful Secției 

management proiecte (ADR Nord), Constantin Bândiu, i-a 

reunit pe primarul de Otaci, Vasile Traghira, autorul de 

proiect de la Î.I. „Pasecinic", Albert Caras, responsabilul 

tehnic, Marina Barâșpoli, directorul SRL „Valis", Vasile 

Herdic, și specialistul în elaborarea, implementarea și 

monitorizarea proiectelor ADR Nord, Ion Iliev. 

Menționăm că, în prezent, este în desfășurare construcția 

sistemului de canalizare și a stației de epurare. Lucrările 

de reconstrucție a apeductului au fost finalizate în 

iulie 2012. 

http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1426


Lucrările de reparație a 

sectorului de drum local L-37 

decurg conform graficului  
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DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Corjeuţi, Briceni, 11 aprilie 2013. A avut loc o vizită de monitorizare în cadrul proiectului „Reparaţia sectorului de 

drum local L-37 «Lipcani-Balasinești-Corjeuţi-Târnova»”.  

www.adrnord.md 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

C 
u ocazia acestei vite de monitorizare, șeful Secției management proiecte (ADR Nord), Constantin Bândiu, a discutat 

cu primarul de Corjeuți, Victor Andronic, managerul de proiect, Vasile Patrașca, și directorul S.R.L. „Nouconst”, 

Marin Sârbu, despre calitatea lucrărilor executate și a celor care urmează a fi executate, precum și despre lucrările 

suplimentare. 

Lucrările în cadrul proiectului urmează a fi îndeplinite conform cerințelor calității în construcții, iar actele de îndeplinire a 

lucrărilor vor fi prezentate până în data de 20 a fiecării luni. Totodată, o atenție sporită s-a acordat discuției pe marginea 

executării lucrărilor care nu au fost incluse în caietul de sarcini, fără a diminua calitatea lor. 

A fost evaluată implementarea proiectului „Reparația sectorului de drum local L-37 «Lipcani-

Balasinești-Corjeuți-Târnova»”  

Corjeuţi, Briceni, 16 aprilie 2013. O comisie specială, prezidată de către directorul SRL „Poduri-

Prim",  Veaceslav Țerna, a evaluat implementarea proiectului „Reparaţia sectorului de drum 

local L-37 «Lipcani-Balasinești-Corjeuţi-Tîrnova»". 

Astfel, cu ocazia unei recente vizite de monitorizare la fața locului, în cadrul unei ședințe ad-hoc s-au 

întrunit șeful Secției management proiecte (ADR Nord), Constantin Bândiu, primarul de Corjeuți, 

Victor Andronic, managerul de proiect, Vasile Patrașca, directorul S.R.L. „Nouconst”, Marin Sârbu, 

reprezentantul SRL „Poduri-Prim", Liviu Ciornâi, reprezentantul S.A. „Magistrala", Aurel Raducan. 

Participanții la vizita de monitorizare au discutat despre îndeplinirea lucrărilor conform graficelor de execuție și calitatea în construcții. De 

asemenea, teme aparte de discuție au fost și conlucrarea în cadrul proiectului cu administrația publică locală, precum și valorificarea de către 

operatorul economic S.R.L. „Poduri Prim" a surselor financiare, planificate pentru luna aprilie. 



Agenţia de Dezvoltare Regională Nord  

MD-3100, mun. Bă lţ i, Piăţ ă Văsile Alecsăndri, 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 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. 

- Acest buletin informativ lunar (18 
p.) a fost elaborat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord. 

- Vizitați pagina ADR Nord din 

Facebook! Şi aici, ADR Nord 

vorbește cu Dvs. 

- Vă așteptăm în grupul „Dezvoltare 

regională” din Facebook! 

ADR NORD 
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Speranţa reînnoirii și a dragostei pentru tot ceea ce este frumos și 

adevărat în viaţă vine odată cu Paștele. 

Stimaţi parteneri de dezvoltare, alături de respectul nostru și cele mai 

bune sentimente, vă urăm ca Sfânta Sărbătoare a Paștelui să vă 

lumineze calea și să vă călăuzească sufletele. 

Hristos a înviat! 

REGIUNEA  DE  DEZVOLTARE  NORD 

Reze© 

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/

