
1. Prezentare ADR Nord;

2. Vizita reprezentanților ADR Nord la Ambasada Cehiei;

3. ADR Nord la Forumul de Investiţii pentru dezvoltare;

4. ADR Nord a semnat un memorandum cu Centrul 
Regional CONTACT-Bălți;

5. Acord de colaborare semnat între ADR Nord şi postul de 
radio Megapolis FM 105.66;

6. ADR Nord a organizat o masa rotundă cu reprezentanții 
Mass-media din regiune;

7. Experiența Poloniei în domeniul dezvoltării regionale;

8. Atelier de lucru la Costești: ”Implementarea proiectelor de 
asigurare cu apă și canalizare”/

 

             Dezvoltare regională 
Nr. 6/octombrie   

   

 

 

ombrie 2010 

În ediția curentă: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord este o instituție publică, non-comercială, activă în 

regiunea nord a Moldovei cu o echipă de profesionişti orientată spre implementarea politicilor 

Prezentare ADR Nord 

 



Activităţi curente 

 

 

axate pe dezvoltarea regională prin valorificarea eficientă a resurselor existente şi atragerea 

investiţiilor. 

ADR Nord își mobilizează eforturile spre asigurarea dezvoltării socio-economice durabile 

a regiunii nord în baza normelor și standardelor europene pentru asigurarea unui trai decent a 

cetățenilor, de asemenea urmăreşte crearea şi funcţionarea parteneriatelor public-private în 

contextul dezvoltării regionale cu impulsionarea și diversificarea activităţilor economice, 

stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuirea la reducerea şomajului și nu în ultimul 

rând a îmbunătăţirii nivelului de trai şi a unui mediu sănătos. 

Pentru a fi aplicată politica de dezvoltare regionala au fost concepute șase regiuni de 

dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Republicii Moldova. Fiecare regiune de dezvoltare include 

mai multe raioane: : Briceni, Ocnița, Soroca, Dondușeni, Edineț, Drochia, Florești, Râșcani, 

Glodeni, Făleşti, Sângerei și municipiul Bălți. 

Atribuțiile principale ADR Nord: 

 Elaborează și propune Consiliului Regional pentru Dezvoltare spre aprobare strategia de 

dezvoltare regionala, programele de dezvoltare regionala si planurile de gestionare a 

fondurilor; 

 Pune în aplicare programele de dezvoltare regională și planurile de gestionare a fondurilor, 

in conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliului Regional pentru Dezvoltare; 

 Identificarea zonelor defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare, împreuna cu autorităţile 

publice;  

 Asigură asistență tehnică de specialitate pentru beneficiarii programelor de dezvoltare 

regională; 

 Acționează pentru atragerea de surse de financiare suplimentare la Fondul pentru dezvoltare 

Regională; 

 Poartă responsabilitate faţă de Consiliul Regional pentru Dezvoltare si faţă de organele 

abilitate prin lege pentru gestionarea corectă a fondurilor alocate. 

 

 

 

 

1. Vizita reprezentanților ADR Nord la Ambasada Cehiei 
 

La data de 5 octombrie 2010 directorul ADR Nord Ion Bodrug și consultantul superior 

MDRD Vlad Ghițu au avut o întrevedere cu ambasadorul Cehiei Dl Jaromir Kvapil, 

reprezentanții ministerului de externe al Republicii Cehe Dnii Pavel Bobek și Martin Naprstek, 

în cadrul căreia au fost discutate oportunitățile de susținere financiară a  Republicii Moldova de 

către Republica Cehă în perioada 2011-2017. 

În calitate de priorități principale ale programului de suport financiar al Cehiei au fost 

menționate protecția mediului (asigurarea cu apă potabilă, crearea rețelelor de apa și canalizare, 

managementul deșeurilor solide),  susținerea și 

îmbunătățirea managementul domeniului agricol și 

finanțarea domeniului social, în special în sfera migrației. 

Ambasadorul Republicii Cehe a specificat că în Regiunile 

Centru și Sud ale Moldovei au fost deja implementate 

numeroase proiecte cu suportul guvernului Cehiei, 

menționînd că din aceste considerente pe viitor regiunea 

Nord a Moldovei va fi una prioritară pentru finanțarea 

oferită de Republica Cehă. 

La rîndul său, directorul ADR Nord DL Ion Bodrug a 

informat participanții la întrunire despre proiectele 

regionale depuse la nivel de regiune și rezultatele obținute 

de agenție, menționînd îndeosebi rolul zonei economice 

libere din mun. Bălți pentru dezvoltarea regiunii. 



La finele întrunirii s-a menționat importanța menținerii unei comunicări permanente între 

ADR Nord și Ambasada Cehă în RM în vederea atragerii fondurilor pentru 

implementarea proiectelor regionale. 

 

2. ADR Nord la Forumul pentru investiții și dezvoltare 

     În perioada 08-09 octombrie, directorul ADR 

Nord Ion Bodrug a fost invitat la Ungheni unde 

s-a desfăşurat Forumul Regional de Investiţii cu 

genericul „Investiţii pentru dezvoltare", ediţia 

III. Forumul a fost organizat de 

autorităţile  Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, 

Agenţiei de  Dezvoltare Centru şi Consiliul 

Raional Ungheni. Este primul eveniment de 

anvergură organizat la nivelul Euroregiunii Siret 

- Prut - Nistru. La Forum au mai fost  invitaţi să 

participe reprezentanţi ai administraţiei publice 

centrale, regionale şi locale, ai ambasadelor, 

sectorului asociativ privat, mediului de afaceri 

din România, Cehia, Turcia, Polonia, Letonia, Lituania, Belarus, Ucraina. Obiectivele majore 

ale  Forumului ţin de  promovarea, 

încurajarea, atragerea şi dezvolta-

rea  investiţiilor regionale inclusiv  prin 

 impulsionarea cooperării transfrontiere, 

promovarea  practicilor de succes în 

business ale investitorilor străini, 

facilitarea  dialogului dintre oamenii de 

afaceri.  Agenda forumului a inclus 

prezentări  şi discuţii privind atragerea  

investiţiilor regionale în contextul realizării 

Strategiilor de dezvoltare a Euroregiunii 

Siret - Prut - Nistru şi Regiunii de 

Dezvoltare Centru, proiecte privind 

dezvoltarea infrastructurii regionale şi sectorului agroindustrial, experienţa investitorilor străini 

în Republica Moldova, lansarea iniţiativelor de proiecte privind dezvoltarea cooperării 

transfrontiere, organizarea expoziţiei cu participarea producătorilor locali şi externi, semnarea 

unor acorduri de colaborare. Tradiţional, în a doua zi de lucru a forumului (pe data de 09 

octombrie), în  piaţa primăriei or. Ungheni, împreună cu expoziţia producătorilor, s-a desfăşurat 

activităţile incluse în programul Sărbătorii recoltei şi promovării tradiţiilor populare. Pe 

parcursul acestei zile, oaspeţii şi vizitatorii au participat la un adevărat spectacol al tradiţiilor şi 

obiceiurilor locale şi au luat cunoştinţă cu producătorii celor mai căutate mărfuri şi produse 

regionale. 

 3. ADR Nord a semnat un memorandum cu Centrul Regional CONTACT-

Bălți 
   

      La 15 octombrie 2010 a fost semnat Memorandumul de colaborare între Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord și Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor 

Neguvernamentale CONTACT-Bălți. 

     Semnarea acestui act a fost planificata în cadrul ședinței comune între reprezentanții ADR 

Nord și Centrul Regional CONTACT-Bălți, realizată în luna august 2010. În cadrul întrunirii 

respective au fost trasate unele obiective de colaborare între cele două instituții, care sânt 

orientate spre impulsionarea procesului de dezvoltare regională prin crearea parteneriatelor APL-



ONG și parteneriatelor public-private, 

identificarea și atragerea fondurilor externe la 

nivel regional, promovarea practicilor de succes 

și asigurarea unui schimb de experiență la nivel 

regional și național. 

     Memorandumul semnat stabilește cadrul de 

cooperare între cele două organizații pentru 

dezvoltarea reformelor regionale, include 

mecanisme de activitate comune pentru 

informarea amplă a populației din regiune, 

promovarea politicilor regionale, elaborarea 

proiectelor comune, accesarea și valorificarea 

fondurilor externe pentru implementarea 

proiectelor regionale de anvergură, promovarea valorilor și standardelor europene în societatea 

moldovenească. 

În final directorul ADR Nord dl Ion BODRUG și directorul executiv al Centrului Regional 

CONTACT-Bălți dna Veronica SAVIN au reconfirmat disponibilitatea de a elabora în baza 

memorandumului semnat un plan comun de acțiuni ce țin de un schimb informațional reciproc, 

promovarea campaniilor de      sensibilizare și consolidarea parteneriatelor publice viabile. 

 

 4. Acord de colaborare semnat între ADR Nord şi postul de radio 

Megapolis FM 105.6 
 

     La 15 octombrie 2010 a fost semnat 

Memorandumul de colaborare între Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord şi DGS Prof SRL 

care difuzează la postul de radio Megapolis 

FM 105.6. 

   Semnarea acestui act este justificată prin 

prioritatea de dezvoltare regională a Republicii 

Moldova, prevăzută de cadrul legal în vigoare, 

luînd în considerare dreptul cetăţenilor de a fi 

informaţi despre procesele de dezvoltare 

regională, conştientizînd responsabilitatea pe 

care o poartă ADR Nord şi mass-media în 

asigurarea transparenţei şi accesului la 

informaţie ce ţine de realizarea obiectivelor prioritare de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare 

Nord şi promovarea schimbărilor pozitive în regiunea de Dezvoltare Nord. 

     Memorandumul semnat stabileşte cadrul de cooperare între cele două instituţii pentru 

dezvoltarea reformelor regionale, include mecanisme de activitate comune pentru informarea 

amplă a populaţiei din regiune şi promovarea politicilor regionale prin informarea operativă şi 

obiectivă a cetăţenilor, instituţiilor publice, societăţii civile şi mediului de afaceri din regiune 

despre priorităţile, acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute. 

Directorul ADR Nord -Ion BODRUG a menționat că tratativele au durat o lună și sau încheiat cu 

succes. 

     În final părţile implicate au reconfirmat disponibilitatea de a elabora în baza 

memorandumului semnat un plan comun de acţiuni ce ţin de un schimb informaţional, 

promovarea bunelor practici de dezvoltare regională, contribuirea la asigurarea transparenţei 

procesului de dezvoltare a Regiunii Nord prin asigurarea obiectivităţii şi corectitudinii în 

mediatizarea procesului de dezvoltare regional 
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Seminare şi Instruiri 

 

5. ADR Nord a organizat o masa rotundă cu reprezentanții Mass-media din 

regiune 

      La 28 octombrie 2010, a avut loc un 

eveniment important pentru regiunea de 

dezvoltare nord, care a avut ca scop 

identificarea metodelor de promovare a 

obiectivelor și reflectarea rezultatelor 

procesului de dezvoltare regională în 

presă, stabilirea cadrului de cooperare 

între instituțiile responsabile de reformele 

regionale și sectorul mediatic pentru 

realizarea campaniilor de informare a 

opiniei publice. 

     În cuvîntul de salut, directorul ADR 

Nord, dl Ion Bodrug a menționat 

importanța și rolul presei în informarea 

amplă a autorităților publice și societății civile despre dezvoltarea regională, diseminarea 

rezultatelor și impactului proiectelor implementate la nivel regional, asigurarea transparenței 

decizionale și financiare în cadrul procesului de dezvoltare regională. În continuare directorul 

ADR Nord a prezentat participanților la „masa rotundă" activitatea și rezultatele obținute de către 

agenție pe parcursul anului 2010, oferind răspunsuri consistente la toate întrebările adresate de 

către jurnaliști. 

Evenimentul a continuat cu o discuție largă despre așteptările agenției și presei regionale privind 

dezvoltarea unui parteneriat viabil, precum și identificarea celor mai eficiente metode de 

colaborare între mass-media și instituțiile responsabile de dezvoltarea regională. 

În finalul „mesei rotunde" au fost stabilite criteriile de colaborare ADR Nord - mass-media și 

responsabilitățile ambelor părți pentru promovarea obiectivelor reformelor regionale în 

Republica Moldova. 

 

 

 

6. Experiența Poloniei în domeniul dezvoltării regionale 

     La 1 octombrie 2010 în or. Cimișlia s-

a petrecut seminarul cu genericul: 

"Experiența Poloniei în domeniul 

dezvoltării regionale". 

   În cadrul seminarului au participat 

reprezentanții Ministerului Construcțiilor 

și Dezvoltării Regionale, Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord, Centru și 

Sud, Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare Nord, Centru și Sud. 

    ADR Nord a fost reprezentat de 

directorul Bodrug Ion, specialistul în 

elaborarea, implementarea și 

monitorizarea proiectelor Constantin 

Bândiu și specialistul în probleme strategice și planificare Ruslan Belousov. 



    Deschiderea seminarului a fost elaborată de viceministru al Construcțiilor și Dezvoltării 

Regionale  Veaceslav Guțuțui, iar D-na Culeșov Maria - director la Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud a expus o scurtă prezentare despre dezvoltarea regională în Republica Moldova. 

    După unele discuții în fața reprezentanților au fost efectuate prezentări de către: Daniel 

Baliński, Ministerul Dezvoltării Regionale ale Poloniei despre politica regională în Polonia și 

Andrzej Gawron despre cooperarea transfrontalieră. 

   Seminarul s-a finalizat cu discuții și dezbateri în privința subiectul propus. 
 

7. Atelier de lucru la Costești: ”Implementarea proiectelor de asigurare cu 

apă și canalizare” 

    La 13 octombrie curent în incinta 

primăriei Costești s-a desfășurat 

Atelierul de lucru "Implementarea 

proiectelor de apă și canalizare", 

organizat de Biroul de Cooperare 

Tehnică a Germaniei (GTZ). S-a 

discutat proiectul "Asigurarea cu apă 

a locuitorilor din satul Duruitoarea 

Veche" din orașul Costești. Scopul 

atelierului a fost studierea opiniei 

principalilor actori din domeniul Apă 

și Canalizare și identificarea 

necesităților, problemelor și soluțiilor 

optime pentru asigurarea 

implementării cu succes a proiectelor 

de apă și canalizare la fiecare din 

etapele  planificare - implementare - funcționare. 

     Dl Pavel Panuș, expert tehnic, a prezentat proiectul, a argumentat necesitatea modificărilor, a 

explicat in detaliu partea tehnică a proiectului. Conform variantei propuse de expert și acceptat 

de către factorii de decizie și de comunitate, apeductul din satul Duruitoarea va fi conectat la 

sursa de apă potabilă din Costești, la fel și sistemul de canalizare. În proiect a fost introdusă și 

componenta de renovare a stației de epurare. 

    Dna Margareta Vameș, consultant GTZ, a propus participanților spre discuție un plan de 

acțiuni orientat spre implementarea proiectului discutat, dar care conține și acțiuni necesare de 

întreprins pentru îmbunătățirea situației în sectorul Apă și Canalizare. 

În cadrul discuțiilor participanții și-au exprimat opiniile asupra acțiunilor propuse, au venit cu 

propuneri de completare a proiectului. 

     La atelierul de lucru au participat dl. Corneliu Mîrza, viceministru al Mediului, dl. Sergiu 

Cecan și dna. Violeta Eftodienco, reprezentanți ai MCDR, reprezentanți ai ADR Centru și Nord, 

ai consiliului raional Rîșcani, Agenția Ecologică Rîșcani, locuitori ai satului Duruitoarea Veche. 
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Activități ADR Nord – Noiembrie 2010.  

 

1. Participarea la Forumul Regional de Investiții Nord – Est România Ediția a VII; 

2. Anunțarea concursului de angajare a Managerilor de proiect și supraveghetorilor tehnici; 

3. Seminarul ”Căutarea celor mai bune practici în gestionarea deșeurilor solide-Schimb de 

experiențe practice și abordări inovative” Șoldănești; 

http://www.adrnord.md/
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