
Organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord), în strânsă colaborare cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) al 

Republicii Moldova, evenimentul marchează începutul 

procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Socio-

Economică a Regiunii de Dezvoltare Nord, până în anul 

2020. E de notat că organizarea conferinței a fost 

asistată de către partenerii ADR Nord din cadrul 

Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării 

Regionale din Republica Letonă, a căror contribție la 

revizuirea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord, 

lansată în cadrul evenimentului, a fost substanțială.  
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Buletin informativ 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

B 
ălți, 21-22 mai 2013. Conferința Internațională cu genericul „Oportunități de dezvoltare socio-

economică a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020” a avut loc. Evenimentul a reunit, în 

prima zi a lucrărilor, peste 150 de participanți: actori regionali, naționali şi internaționali, 

reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova şi antreprenori.  

Ce va câștiga nordul Moldovei după o conferință 

internațională la Bălți? 



L 
a deschiderea conferinței, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Marcel 

Răducan, a mulțumit partenerilor de dezvoltare și participanților pentru interesul 

exprimat față de procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord pe 

termen mediu și a subliniat importanța abordării de tip bottom-up în planificarea strategică 

regională. „Planificarea de jos în sus, cea care vine de la societate spre autoritățile publice locale 

și spre interesele regiunii, va asigura parteneriate de succes”, a subliniat ministrul Răducan. 

La rândul său, Kaido Sirel, Șeful secției Operațiuni al Delegației Uniunii Europene, a 

comunicat, în mesajul său de salut, că există mai multe posibilități din partea Uniunii Europene 

de susținere a investițiilor în Republica Moldova și că în perioada 2014-2020 urmează să fie 

sprijinite mai multe proiecte în domeniul administrației, aplicării legii și îmbunătățirii 

dezvoltării rurale. 

Excelența Sa Marius Lazurca, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în 

Republica Moldova, s-a referit la eficiența parteneriatului dintre Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Vest din România și ADR Nord din Republica Moldova, menționând că parteneriatul 

este de bun augur și că va genera proiecte de succes în domeniul dezvoltării regionale. 

Conferința internațională de la Bălți este, potrivit viceministrului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, Veaceslav Guțuțui, o platformă reușită pentru promovarea Regiunii de 

Dezvoltare Nord și atragerea investițiilor în regiune. „Mă bucur că, în acest context, 

Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălți este un partener important al ADR Nord”, a 

subliniat viceministrul, care a prezentat, cu această ocazie, și despre cele mai importante 

rezultate ale proiectelor de dezvoltare regională implementate de MDRC prin intermediul celor 

trei agenții de dezvoltare din Republica Moldova. „ Conferința Internațională «Oportunități de dezvoltare socio-economică a 

Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020» va lăsa, sper, o amprentă 

pozitivă în promovarea și conturarea mai clară a imaginii Regiunii de Dezvoltare 

Nord, în paralel cu politicile europene de dezvoltare și cooperare regională”, a spus președintele 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, Ion Parea.  

Oportunități de dezvoltare socio-economică a Regiunii 

de Dezvoltare Nord până în anul 2020  
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În acest număr: 

Ziua Europei, sărbătorită 

la Soroca  
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Credem că proiectele 

implementate şi 

evenimentele organizate 

de ADR Nord sunt 

indicatorii pozitivi ce ne 

demonstrează că actuala 

direcție de dezvoltare a 

Republicii Moldova este 

corectă  

Ion Bodrug, director 

ADR Nord 



Î 
n prima zi a conferinței, a fost organizat „Târgul 

proiectelor regionale”, premieră în Republica Moldova, 

în cadrul căruia a fost prezentat potențialul investițional 

al Regiunii de Dezvoltare Nord. Cu această ocazie, eventuali 

investitori au făcut cunoștință cu specificul proiectelor pe 

care ADR Nord le-a implementat în anii 2010-2012, precum 

și cu cel al proiectelor aflate în curs de implementare. 

Totodată, au fost prezentate și proiectele din Planul 

Operațional Regional Nord, moment ce a marcat lansarea 

unui portofoliu de proiecte, editat ad-hoc. 

La sesiunea de inaugurare a conferinței și, 

ulterior, în contextul „Târgului proiectelor 

regionale”, directorul ADR Nord, Ion 

Bodrug, a remarcat că obiectivul conferinței 

internaționale de la Bălți este de a schița o 

imagine clară a Regiunii de Dezvoltare 

Nord. „Îmi exprim speranța și totodată 

convingerea că rezultatele conferinței ne vor 

ajuta să vedem cum va arăta Regiunea de Dezvoltare Nord 

în următorii ani, până în anul 2020. Acest eveniment este o 

excelentă ocazie de a prezenta partenerilor externi 

potențialul investițional al regiunii. Credem că proiectele 

implementate și evenimentele organizate de ADR Nord sunt 

indicatorii pozitivi ce ne demonstrează că actuala direcție de 

dezvoltare a Republicii Moldova este corectă”, susține 

directorul ADR Nord. 

Totodată, cu ocazia conferinței internaționale, a fost lansat, 

în premieră, compendiumul de studii a necesităților și 

oportunităților „Politici regionale prin prisma analizelor 

sociologice și social-economice”, autori Igor Cojocaru, 

Irina Movilă și Gheorghe Neagu. Compendiumul, de 121 

de pagini, a fost elaborat în 

s t r â n să c o l a b o r a r e  c u 

Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți. De asemenea, 

au fost lansate albumul foto 

„Regiunea de Dezvoltare Nord” 

și broșura „Bine ați venit în 

Regiunea de Dezvoltare Nord!”, 

în limbile română și engleză.  
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„ Strategia de dezvoltare e regiunii pentru 

perioada 2014-2020 poate să aducă plus 

valoare Regiunii Nord, dacă, cum spunea și 

ministrul Marcel Răducan, procesul de planificare regională 

este făcut de jos în sus. Sunt sigur că demersul de a cupla 

mecanismele de dezvoltare ale Regiunii Nord și ale 

Republicii Moldova la mecanismele europene își vor 

produce roadele în perioada următoare. Ne exprimăm 

dorința de a colabora”, a spus directorul general ADR Vest, 

România, Sorin Maxim.  

În cea de-a doua zi a evenimentului, consultanții 

internaționali care au participat la eveniment s-au întrunit în 

incinta ADR Nord în cadrul unei ședințe de planificare a 

procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord până în anul 2020. Ulterior, evenimentul s-a încheiat 

cu participarea membrilor delegațiilor internaționale la 

activitățile culturale dedicate Zilei orașului Bălți, sărbătorită 

pe 22 mai. 

Printre partenerii externi, participanți la eveniment, se 

numără: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (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. 

Conferință internațională la Bălți 

P 
rin organizarea conferinței internaționale de la Bălți, ADR Nord a urmărit să demonstreze angajamentul său de 

a accelera şi a asigura procesul de dezvoltare socio-economică echilibrată şi durabilă a Regiunii de Dezvoltare 

Nord, prin reducerea dezechilibrelor de dezvoltare socio-economică în interiorul regiunii, precum şi prin 

susținerea actorilor regionali în procesul de creare a parteneriatelor. 



L 
a eveniment au participat ambasadori și 

membri ai corpului diplomatic din țările 

europene aflați în misiune la Chișinău, 

personalități din nordul Republicii Moldova, 

precum și o delegație care a reprezentat 

conducerea regiunii Vinnița, Ucraina. 

Evenimentul a continuat cu un spectacol de 

muzică și dans cu genericul „Armonii europene”, 

la care au participat artiști și formații renumite 

din Republica Moldova și de peste hotare. 

Ca în anii precedenți, Ziua Europei în Regiunea 

de Dezvoltare Nord este organizată, în 

parteneriat, de Agenția de Dezvoltare Regională 

Nord, Consulatul General al României la Bălți și 

Centrul Interactiv European „Pro-Europa” Bălți. 

În acest an, la organizarea evenimentului 

participă și Consiliul Raional Soroca. 

Î 
n Regiunea de Dezvoltare Nord, Ziua Europei 

a fost celebrată oficial pentru prima dată la 

14 mai 2011, în municipiul Bălți. În 2012, tot 

la Bălți, Ziua Europei a fost sărbătorită la 26 mai. 

Ziua Europei, sărbătorită la Soroca  
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Soroca, 24 mai 2013. Cetatea Soroca a găzduit, pentru prima dată, celebrarea Zilei Europei. Sărbătoarea, 

devenită o frumoasă tradiție în mai multe localități din Republica Moldova, a debutat cu inaugurarea unei 

expoziții dedicate Uniunii Europene şi meşteşugurilor tradiționale din regiune.  
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Bălți, 23 aprilie 2010 

„ Ne dorim, la rândul nostru, 

aceleași condiții de trai pe care 

le au cetățenii Uniunii 

Europene. Aceste scopuri sunt în strategiile de 

dezvoltare ale raionului Soroca. Echipa 

noastră depunde eforturi pentru a crea 

condiții mult mai bune pentru cetățenii 

noștri”.  

Preşedintele raionului Soroca, Victor Său 



„Ziua Europei poate fi organizată deja și în regiuni”  
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D 
irectorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord, Ion Bodrug, i-a 

felicitat pe soroceni cu prilejul 

sărbătorii Zilei Europei, în premieră la Soroca. 

„Îmi pare foarte bine că Ziua Europei poate fi 

organizată deja și în regiuni, iar asta cu 

susținerea Consulatului General al României 

la Bălți și cu ospitalitatea și organizarea 

excepțională din partea Consiliului Raional 

Soroca. Mă bucur foarte mult că, deja al 

treilea an, în Regiunea de Dezvoltare Nord se 

sărbătorește Ziua Europei”, a subliniat, în 

discursul său, directorul Ion Bodrug.  

„Europa intră în agenda Sorocăi și Soroca intră în agenda europeană”  

„ Vreau să vă transmit un mesaj care nu este politic și nu este nici protocolar, ci aș 

spune că vine din suflet. Este o bucurie uriașă pentru mine și colegii mei să ne aflăm 

aici, sub zidurile Cetății Soroca, într-o zi care celebrează Uniunea Europeană. Atunci 

când această cetate a fost construită politica Moldovei, iar Moldova începea de aici, de la 50 de 

metri, și mergea până la Munții Carpați, politica Moldovei a fost europeană. Moldova din anii 1400

-1500, în perioada lui Ștefan cel Mare, a fost o țară europeană, care avea ca principali aliați Regatul 

Veneției, Regatul Franței, Regatul Poloniei. Moldovenii din Soroca erau europeni de acum 500 de 

ani. Este un lucru pe care, dacă nu l-ați știut, trebuie să îl știți și să fiți mândri de această istorie. Ne 

aflăm acum într-o altă etapă a istoriei, în care Nistrul ne desparte de Ucraina, dar ne și apropie de Ucraina. Și avem 

prieteni din Ucraina, care sunt alături de noi. Apreciem acest gest în mod deosebit. Ne separă și Prutul. Nu voi vorbi 

despre acest lucru. Prutul ne separă doar dintr-un capriciu al istoriei. Vom putea schimba această stare de fapt atunci 

când atât Moldova, cât și Ucraina vor deveni state membre ale Uniunii Europene și între noi nu vor exista frontiere 

nici geografic, nici sufletește, nici de civilizație. Acest moment este mai important decât noi acum ne dăm seama. 

Este pentru prima dată când, la Soroca, sărbătorim ziua Europei și cred că, de astăzi, Europa intră în agenda Sorocăi 

și Soroca intră în agenda europeană, prin acest eveniment care arată că aici, pe malul Nistrului, există o regiune 

deschisă spre dezvoltare, spre colaborare: atât cu vestul, cât și cu estul, iar acest lucru este remarcabil din punct de 

vedere politic, diplomatic, economic și cum vreți dvs.”, a relevat, în discursul său, consulul român Radu Ciobotea.  

Consulul român Radu Ciobotea, care a reprezentat atât Consulatul General al României la Bălți, cât şi 

Ambasada României în Republica Moldova, a transmis mesajul de salut şi de prietenie al Ambasadorului 

României la Chişinău, E.S. Marius Lazurca. 



C 
u ocazia acestei vizite, efectuată în contextul implementării proiectelor de 

dezvoltare regională în localitate, diplomatul român și delegația care l-a însoțit s-au 

întâlnit cu primarul de Corjeuți, Victor Andronic, după care, împreună, au vizitat 

cele două instituții preuniversitare de învățământ din localitate: liceul teoretic și gimnaziul. 

În cadrul vizitei la liceu, E.S. Marius Lazurca a discutat cu profesorii despre problemele 

învățământului din mediul rural, precum și despre oportunitățile în materie de studii 

universitare oferite de România absolvenților de licee din Republica Moldova. 

Gimnaziul din Corejeuți a fost, portrivit E.S. Marius Lazurca, cel mai emoționant loc pe 

care diplomatul român l-a vizitat în satul Corjeuți. Asta pentru că sediul instituției de 

învățământ, construit în anii '30 ai secolului trecut, este uzat și nu mai poate oferi condiții 

bune pentru elevi și profesori. În acest context, întrebați ce-și doresc cel mai mult, mulți 

elevi au spus că vor să învețe într-o școală nouă. 

La rândul lor, profesorii și-au exprimat opiniile privind problemele învățământului din 

mediul rural. 

În contextul asigurării condițiilor optime de învățământ, precum și în vederea ridicării 

nivelului de trai al cetățenilor, ministrul Marcel Răducan a subliniat că unul din 

principalele obiective ale dezvoltării regionale este susținerea activității autorităților 

administrației publice locale în dezvoltarea localităților, iar prin intermediul proiectelor de 

dezvoltare regională autoritățile pot satisface nevoile comunităților lor. 

U 
lterior, oficialii au efectuat o vizită pe un șantier, unde sunt în desfășurare 

lucrările de construcție în cadrul proiectului „Reparația sectorului de drum local 

L-37 «Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Târnova»”, proiect prin care se urmărește 

dezvoltarea economică a zonei dezavantajate din satul Corjeuți, raionul Briceni, precum și 

din satul Trinca, raionul Edineț.  

Oficialii și-au încheiat vizita în Corjeuți la întreprinderea de conserve „Servest Agro” S.R.L.  

Ambasadorul României în Republica Moldova, interesat de proiectele 

de dezvoltare regională din nordul republicii  
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Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotențiar al României în Republica Moldova, Excelența Sa Marius Lazurca, 

însoțit de ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Marcel Răducan, şi directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord, Ion Bodrug, au efectuat, marți, 28 mai, o vizită în satul Corejeuți, raionul Briceni.  
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Lungimea porțiunii de 

drum în reparație este 

de 7,6 km. Lucrările au 

demarat în octombrie 

2012, anul trecut 

valoroficându-se 9 

994,20 de mii de lei. 

Pentru continuarea 

lucrărilor în 2013, 

Consiliul Național de 

Coordonare a 

Dezvoltării Regionale a 

aprobat suma de 

17 500,00 de mii de lei. 

Valoarea totală a 

proiectului este de 47 

510,9 de mii de lei, sumă 

acoperită integral din 

Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională.  
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E 
dificiul a fost reparat în cadrul proiectului-pilot 

„Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor 

satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul 

Râșcani”, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord), în parteneriat și cu sprijin financiar din partea Agenției 

de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în contextul 

proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova”. 

În rezultatul implementării proiectului, au fost construite 7,5 km de 

rețele de apeduct și 3,2 km de rețele de canalizare, care vor permite 

efectuarea a 30 de conexiuni la acest sistem. E de menționat că, inițial, 

s-a planificat construcția a 7,1 km de rețele de apeduct. 

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcții nr. 13 din 

13 noiembrie 2012, eliberată de APL Costești. 

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15-27 mai. 

Membrii comisiei de recepție au fost primarul de Costeși, președintele 

comisiei, Ion Pleşca; directorul ADR Nord, Ion Bodrug; șeful Secției 

managament proiecte, ADR Nord, Constantin Bândiu; arhitectul-șef 

al raionului Râșcani, Anatolie Manole; managerul de proiect, 

consultant GIZ, Svetlana Caliniac. 

L 
ucrările de reconstrucție a apeductului din Duruitoarea Veche 

au fost finalizate integral anul trecut, în luna august, fiind 

inaugurat la 6 septembrie 2012. În scurt timp, a avut loc și 

recepția finală a lucrărilor. Bunurile obținute în urma implementării 

proiectului au fost transmise beneficiarului final, APL Costești, în 

octombrie 2012. 

DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

Costeşti, Râşcani, 27 mai 2013. A avut loc recepția finală a sediului ÎMDP „Apă-Canal Costeşti”, în valoare 

de 682.655,01 de lei şi cu o suprafață de 300 m2.  

www.adrnord.md 

Sediul reparat al „Apă-Canal Costești”, recepționat de Primăria Costești  

Conform facturii finale, pentru construcția 

rețelelor de apeduct și de canalizare au fost 

valorificați 2 233 909,36 de lei, inclusiv 

120 000,00  de lei cofinanțare din partea 

APL Costești. 

Valoarea totală a proiectului este de 

3074,21 de mii de lei, GIZ alocând 

2 954,21 de mii de lei. Sediul ÎMDP „Apă-

Canal Costești” și rețelele electrice 

interioare au fost reparate din surse 

adiționale ale GIZ. Comunitatea a 

contribuit cu 102,00 mii lei, bani necesari 

pentru elaborarea documentației tehnice la 

proiect. Pe lângă măsuri de optimizare a 

infrastructurii, proiectul contribuie și la 

optimizarea capacităților operaționale ale 

prestatorului de serviciu ÎMDP „Apă-

Canal Costești”. 



Vizita de lucru a fost efectuată în vederea preluării experienței privind construcția unei stații de epurare moderne în 

Otaci, ce va fi construită pe bani din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională în cadrul proiectului „Servicii 

calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord”. 

În cadrul vizitei au participat directorul S.R.L. „Valis”, Vasile Herdic, operatorul economic ce va construi o astfel de 

stație în Otaci, responsabilul tehnic Marina Barișpol și proiectanții de la Î.I. „Pasecnik”. 

Î 
n prezent, în cadrul proiectului de dezvoltare regional din Otaci, este în desfășurare construcția sistemului de 

canalizare și a stației de epurare. Lucrările de reconstrucție a apeductului au fost finalizate în iulie a.c., iar bunurile 

au fost transmise în proprietatea Primăriei Otaci. 

În Otaci va fi construită o stație de epurare modernă  
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C 
ălăraşi, 10 mai 2013. Șeful Secției management proiecte de la ADR Nord, Constantin Bândiu, a efectuat, 

împreună cu un grup de specialişti în construcții, o vizită de lucru la proiectul „Asigurarea dezvoltării 

locale durabile şi prevenirea poluării resurselor naturale prin reconstrucția stației de epurare a apelor 

reziduale, reconstrucția şi extinderea rețelelor de apă şi canalizare”, implementat de ADR Centru în Călăraşi.  
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ADR Nord are în dotare un nou autoturism, fapt ce va spori activitățile de 

monitorizare și control desfășurate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională  

C 
hişinău, 2 mai 2013. Agenția de Dezvoltare Regională 

Nord are în dotare un nou autoturism, fapt ce va spori 

activitățile de monitorizare şi control desfăşurate în 

cadrul proiectelor de dezvoltare regională. 

Autoturismele au fost achiziționate 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). 

Astfel, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud le-

au revenit câte un autoturism de model „Volkswagen Tiguan”, care va fi utilizat în scopul deplasării prin localitățile țării, 

unde se desfășoară activități de îmbunătățire a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, îmbunătățire a sistemului 

integrat de management al deșeurilor solide, precum și alte acțiuni conform proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice 

Locale în Republica Moldova” și a proiectelor finanțate prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională 

(FNDR). 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1541
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Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

C 
orjeuți, Briceni, 16 mai 2013. În cadrul vizitei de lucru în satul 

Corjeuți, raionul Briceni, unde se implementează proiectului 

„Reparația sectorului de drum local L-37 «Lipcani-Balasinești-Corjeuți

-Târnova»”, s-a discutat despre valorificarea surselor financiare la proiect, 

respectându-se calitatea în construcții, precum și despre prezentarea proceselor-

verbale de execuție a lucrărilor a operatorilor economici. 

Solicitantul proiectului de reparație a unui sector de drum local L-37 este 

Primăria Corjeuți. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea economică a 

zonei dezavantajate din satul Corjeuți, raionul Briceni, precum și din satul 

Trinca, raionul Edineț. Lungimea porțiunii de drum în reparație este de 7,6 km. 

Lucrările au demarat în octombrie 2012, anul trecut valoroficându-se 9 994,20 

de mii de lei. Pentru continuarea lucrărilor în 2013, Consiliul Național de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale a aprobat suma de 17 500,00 de mii de lei. 

Valoarea totală a proiectului este de 47 510,9 de mii de lei, sumă acoperită 

integral din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. 

B 
ălți-Sângerei, 17 mai 2013. În cadrul vizitei de lucru la proiectul 

„Finisarea  construcției apeductului magistral Bălți-Sângerei cu ramificații 

comunitare" s-a discutat despre problemele apărute la trecerea pe sub calea ferată, dar 

și despre necesitatea efectuării a 4 spargeri în locurile unde țevile trec pe sub drum. Un accent 

deosebit s-a pus pe necesitatea încadrării în graficul de executare a lucrărilor la construcția 

apeductului, precum și pe necesitatea înregistrării contractului de procurare a pompelor pentru 

stația de pompare a apei la Achiziții Publice. Totodată, au fost discutate și obstacolele întâlnite 

la construirea branșamentelor. 

Ședința de lucru din cadrul acestui proiect, prezidată de către directorul ADR Nord, Ion 

Bodrug, i-a reunit, în incinta ADR Nord, pe Constantin Bândiu, șeful Secției management 

proiecte, Marina Barîşpoli, responsabil ethnic, Ion Gânga, director comercial FCP „Soldi" 

SRL, și Sergiu Radu, diriginte de șantier. 

Prin implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral Bălți-Sângerei, al cărui 

solicitant este Consiliul Raional Sângerei, se urmărește accesul la surse de apă potabilă sigure și 

de calitate pentru populația din raionul Sângerei (oportunitate pentru raionul Telenești). 

Valoarea totală a proiectului este de 22 800 661.63 lei. 
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Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

Otaci, Ocnița, 16 mai 2013. În cadrul vizitei de lucru în orașul Otaci, raionul Ocnița, unde 

se implementează proiectul „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru 

mediu curat în Regiunea de Dezvoltare Nord”, s-a discutat despre implicarea administrației 

publice locale din Otaci în procesul de rezolvare a problemelor legate de gazoduct, pentru a 

nu tergiversa lucrările ce urmează a fi efectuate. De asemenea, s-a mai discutat despre 

graficul de executare a lucrărilor în termeni, respectarea calității în construcție, dar și 

despre urgentarea contractării stației de epurare. 

Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare din cadrul proiectului de la Otaci 

este în desfășurare. Lucrările de reconstrucție a apeductului au fost finalizate în iulie 2012, 

suma investită în acest scop cifrându-se la 7 442 582, 22  de lei. 

Recent, șeful Secției management proiecte de la ADR Nord, Constantin Bândiu, a 

efectuat, împreună cu un grup de specialiști în construcții, o vizită de lucru la un proiect 

similar, implementat de ADR Centru în Călărași. Vizita de lucru a fost efectuată în vederea 

preluării experienței privind construcția unei stații de epurare moderne în Otaci, ce va fi 

construită pe bani din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). 

Obiectivul general al proiectului din Otaci este extinderea și modernizarea sistemului de 

apă și canalizare al orașului. Valoarea totală a proiectului este 23 564 300 lei, bani 

solicitați integral din sursele FNDR. 

Ședințele de lucru din cadrul proiectelor din Corjeuți și, respectiv, Otaci, prezidate de către 

directorul ADR Nord, Ion Bodrug, i-a reunit pe primarul de Corjeuți, Victor Andronic, 

primarul de Otaci, Vasile Traghira, precum și pe responsabilii tehnici și operatorii 

economici SRL „PoduriPrim”, SRL „Nouconst", SA „Magistrala” și SRL „Valis”. 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1787
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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 şi 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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Facebook! Și aici, ADR Nord 

vorbește cu Dvs. 

- Vă așteptăm în grupul 

„Dezvoltare regională” din 
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Peştera „Emil Racoviță” 

P 
eștera „Emil Racoviță” este cea mai mare peșteră carstică din Republica 

Moldova, a 13-a ca lungime în Europa (a 3-a printre peșterile de gips) și a 

26-a în lume. Este situată în apropierea localității Criva, raionul Briceni. 

A fost descoperită în anul 1959 în urma unei explozii în cariera de gips, dar 

cercetările științifice au început abia în 1977. 
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