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mplasarea geografică. Glodeni este situat în 
nord-vestul Republicii Moldova, la 168 km de 
capitală, la 31 km spre vest de oraşul Bălţi şi la 

36 km de calea ferată Bălţi, între oraşele Rîşcani şi 
Făleşti. 
Repere istorice. Oraşul 
Glodeni a fost înfiinţat la 
mijlocul sec. al XVII-lea, iar 
prima atestare documentară 
datează din anul 1673. În a 
doua jumătate a sec. al XX-
lea se profilează aspectul 
industrial al oraşului, cînd 
apar mai multe fabrici şi 
uzine, cum ar fi fabrica 
specializată în producerea 
uleiurilor eterice, fabrica de 
conserve şi fabrica de zahăr. 
În anul 1973, la 300 ani de la 
înfiinţarea Glodeniului, a 
fost lansată Stema oraşului. 
Aceasta reprezintă un scut 
pe care sînt culori 
tradiţionale ale heraldicii 
moldoveneşti – albastru, 
galben şi roşu, pe care sunt 
amplasate elementele de 
bază, relevante localităţii. În 
anul 1985, Glodeni s-a 
înfrăţit cu oraşul Şorgorod 
din Ucraina, iar în 1990 cu 
oraşul Botoşani din România, cu care menţine relaţii 
culturale. În prezent, oraşul, împreună cu întreg 
raionul Glodeni, se integrează în programul de 
creare a Euroregiunii „Prutul superior”. 

Economia locală. În economia locală a oraşului 
Glodeni activează circa 600 agenţi economici, dintre 
care marea majoritate au statut de persoane fizice. 
Principalii agenţi economici din localitate şi regiune 

sunt „Glodeni-Zahăr” S.A., 
cu capacitatea de 
prelucrare a 3.000 de tone 
de sfeclă pe zi şi „Fabrica 
de conserve Glodeni” S.A., 
cu capacitatea de 
producere a 56 mii unităţi 
convenţionale de conserve. 
În afară de aceşti doi 
agenţi, în economia locală 
activează întreprinderea de 
stat pentru silvicultură, 
întreprinderea „Glodeni-
reparaţii”, combinatul de 
panificaţie etc. De 
asemenea, în oraş există un 
hotel, 29 unităţi de comerţ 
cu amănuntul, 2 pieţe, 10 
unităţi de deservire socială, 
3 filiale ale băncilor 
comerciale, una a 
companiilor de asigurare şi 
5 centre de consultanţă 
juridică. Oraşul Glodeni 
este un centru de 
prelucrare a producţiei 
agricole din raion. 

Regiunea este specializată în creşterea culturilor 
cerealiere, fructelor, legumelor, tutunului, sfeclei de 
zahăr. 
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CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ: „ARMONIZAREA STRATEGIILOR LOCALE DE DEZVOLTARE 

SOCIAL-ECONOMICĂ CU STRATEGIILE NAŢIONALE SECTORIALE” 

 

inisterul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor (MDRC) în 

colaborare cu Ministerul 

Mediului (MM), cu suport 

oferit de Agenția de 

Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ), Ministerul 

Federal pentru Cooperare 

Economică şi Dezvoltare al 

Germaniei și Ministerul 

Afacerilor Externe al României, au organizat în a 

doua jumătate a zilei de joi, 27 octombrie 2011, 

Conferinţa Naţională cu genericul „Armonizarea 

strategiilor locale de dezvoltare social-economică cu 

strategiile naţionale sectoriale”. 

 
În cadrul evenimentului a fost prezentată 

viziunea MDRC şi a MM referitor la transpunerea 

obiectivelor Strategiilor Naţionale în documentele 

strategice locale şi regionale. Totodată, 

participanții*** la conferință au fost informaţi 

despre rezultatele preliminare a metodologiei 

aplicate în procesul de actualizare a Strategiilor 

locale de dezvoltare social-economică a raioanelor 

Rîşcani şi Cahul, componenta Aprovizionare cu Apă 

şi Canalizare (AAC). 

„Scopul nostru este destul de simplu: să 

susținem strategiile și prioritățile importante de care 

Republica Moldova are 

astăzi nevoie. Vreau să 

mulțumesc Guvernelor 

țărilor care sînt nu numai 

alături de noi, dar 

participă financiar la 

dezvoltarea proiectelor 

prioritare atît pentru 

Republica Moldova, cît și 

pentru MDRC”, a spus 

ministrul Dezvoltării 

Regionale și Construcți-

ilor, Marcel Răducan. 

„Alături de noi sînt cei mai importanți parteneri 

de dezvoltare ai Republicii Moldova în această 

perioadă: atît Delegația Uniunii Europene, cît și 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ), Ambasadele Germaniei și a României, dar și 

alți parteneri de dezvoltare care, într-adevăr, sînt 

alături de noi, aici și acum", a menționat, la rîndul 

său, ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru. 

 
„Într-adevăr, această Conferință Națională este 

un bun exemplu de colaborare cu partenerii. Este 

vorba de parteneriatul Autorităților Publice Centrale 

(APC) cu Autoritățile Publice Locale (APL) de 

nivelul I și II și, desigur, de parteneriatul cu 

instituțiile internaționale", a spus directorul 

Direcției Generale Dezvoltare Regională a 

MDRC, Valentina Pleșca. „Evenimentul de astăzi 
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are două obiective majore: (1) de a prezenta o 

modalitate de colaborare între APC și APL în 

procesul de elaborare și implementare a Strategiilor 

de dezvoltare socio-economică și (2) de a prezenta 

metodologia de planificare în sectorul AAC, utilizat 

în procesul de actualizare a Strategiilor de 

dezvoltare socio-economică”, a mai spus Valentina 

Pleșca. 

„Sarcina de bază a Agenției de Dezvoltare 

Regională (ADR) este planificarea strategică. În acest 

sens, facilităm procesul de elaborare a strategiilor de 

dezvoltare locală, pentru că din ele rezultă și 

Strategia de dezvoltare regională, în cazul nostru 

Nord, Centru și Sud”, a relatat directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion 

Bodrug. „Avem priorități naționale și avem 

necesități locale. Corelarea, la nivel regional, a 

Strategiilor locale și naționale reprezintă obiectivul 

de bază al ADR și al Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare (CRD). Rolul ADR constă în promovarea 

acestei metode la nivel de raion. Instruirea echipelor 

și a specialiștilor, cît și „standardizarea" metodelor 

de planificare la nivel local, dar și coordonarea 

asistenței necesare în domeniul transpunerii 

politicilor naționale în strategiile raionale”, a mai 

spus Ion Bodrug. 

 

 
 

Mai multe fotografii de la eveniment pe pagina ADR Nord din Facebook. 

 

*** La Conferința Națională au participat reprezentanți de la MDRC și MM; Cancelaria de Stat; Ministerul Finanțelor; 

Agenția Apele Moldovei; ADR și CRD Nord, Centru și Sud; Consiliile Raionale Rîșcani și Cahul; APL; GIZ; echipa SLE de la 

Universitatea Humboldt din Berlin; Asociația Moldova Apă-Canal CALM. Printre invitații oficiali ai conferinței au fost 

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova, Marius Gabriel Lazurca; șeful adjunct al 

Misiunii de la Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Carsten Wilms; managerul de proiect de la 

GIZ, Philipp Johannsen; precum și reprezentanți de la Banca Mondială; Delegația Uniunii Europene în republica Moldova; 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare; Fondul de Investiții Sociale din moldova; Agenția Austriacă pentru 

Dezvoltare ADA; USAID; UNDP; EPTISA; Proiectul ApaSan; IDIS Viitorul; ONG CONTACT; EcoCim; EU Technical 

Assistance și ONG „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova" (SEAM). 

*** La Conferința Națională au participat reprezentanți de la MDRC și MM; Cancelaria de Stat; Ministerul Finanțelor; 

Agenția Apele Moldovei; ADR și CRD Nord, Centru și Sud; Consiliile Raionale Rîșcani și Cahul; APL; GIZ; echipa SLE de la 

Universitatea Humboldt din Berlin; Asociația Moldova Apă-Canal CALM. Printre invitații oficiali ai conferinței au fost 

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova, Marius Gabriel Lazurca; șeful adjunct al 

Misiunii de la Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Carsten Wilms; managerul de proiect de la 

GIZ, Philipp Johannsen; precum și reprezentanți de la Banca Mondială; Delegația Uniunii Europene în republica Moldova; 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare; Fondul de Investiții Sociale din moldova; Agenția Austriacă pentru 

Dezvoltare ADA; USAID; UNDP; EPTISA; Proiectul ApaSan; IDIS Viitorul; ONG CONTACT; EcoCim; EU Technical 

Assistance și ONG „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova" (SEAM). 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194307020644562.47528.125953117479953&type=3


SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CU LETONIA 

 

unoașterea modului 

de implementare a 

proiectelor de dez-

voltare regională în alte țări 

este esențială pentru a 

dezvolta eficient regiunile 

Republicii Moldova. În 

acest mod pot fi 

implementate metode 

eficiente de organizare a 

procesului și gestionare a 

mijloacelor financiare alocate pentru proiectele de 

dezvoltare regională, precum și de identificare a 

potențialilor investitori. În acest sens, în perioada 2-

15 octombrie 2011, un grup de 11 specialiști de la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Agențiile de Dezvoltare Regională împreună cu 

specialiști de la Ministerul Economiei din Moldova 

au ocazia să cunoască experiența de lucru a Letoniei 

și Belgiei, efectuînd o vizită de studiu. 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) este reprezentată de către directorul agenției, 

Ion Bodrug. 

Prima întrevedere s-a desfășurat astăzi, la 

Ministerul Finanțelor leton, unde 

reprezentanții MDRC și ME din Moldova au 

cunoscut procesul de implementare a Fondurilor 

Europene, sistemul informațional de management. 

De asemenea, subiecte de discuție au constituit: 

legislația în domeniu; comisia de monitorizare a 

fondurilor; implementarea etapizată a mijloacelor 

financiare și procesul decizional; controlul 

achizițiilor publice; programele operaționale; 

precum și sistemul instituțional ierarhizat în 

gestionarea banilor. 

n cadrul dialogului, reprezentanții Ministerului 

Finanțelor leton au specificat că prioritățile de 

finanțare din Fondurile Europene sunt calitatea și 

eligibilitatea proiectelor, precum și capacitățile 

administrative ale autorităților. De asemenea, 

utilizarea pe larg a sistemului informațional de 

management ce include toată informația referitor la: 

proiectele în derulare; etapele de implementare; 

problemele nesoluționate; 

banii valorificați; transpa-

rență; domenii de aplicare; 

valoarea fiecărui proiect; 

sistem ce facilitează 

procesul de monitorizare și 

evaluare a proiectelor 

finanțate. 

Totodată, Ministerul 

Finanțelor este responsabil 

de corectitudinea de 

implementare, dar sunt atrase în proces toate 

agențiile și ministerele sectoriale, iar la fiecare 

jumătate de an aceștia raportează Guvernului și 

Comisiei Europene situația. 

Cea mai mare parte din finanțarea europeană 

pentru Letonia este destinată infrastructurii fizice. 

Suma totală a fondurilor disponibile de la UE pentru 

perioada 2007 - 2013 este 4,5 miliarde euro, iar pînă 

în august 2011 au fost aprobate proiecte a căror 

valoare constituie 3,7 miliarde euro. Domeniile de 

alocare a banilor sunt: transport și tehnologii 

informaționale, eficiența energetică și mediu, 

educație, politică socială, sănătate, susținerea 

businessului, investiții în infrastructura orașelor. 

Una din probleme în implementarea proiectelor o 

constituie procedura de achiziții publice, care 

durează și tergiversează implementarea proiectului 

în timpul stabilit inițial, iar greșelile înregistrate la 

această etapă își lasă amprenta financiară. 

ăptămîna curentă urmează zile de lucru în 

cadrul Agenției de Stat de Dezvoltare 

Regională, atît pentru a cunoaște etapele 

procesului de dezvoltare regională, implementarea 

proiectelor, rolul agențiilor de dezvoltare regională 

în eficientizarea elaborării proiectelor, cît și o vizită 

în regiunea Latgale, unde sunt proiecte în derulare, 

precum și întrevederi cu reprezentanți de la Agenția 

Centrală de Finanțare și Contractare, Ministerul 

Bunăstării, Ministerul Economiei și Ministerul 

Transporturilor. 

MDRC 
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http://www.mcdr.gov.md/index.php?pag=news&opa=view&id=485


REPREZENTANȚII MDRC, 

FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU AUTORITĂȚILE LOCALE DIN REGIUNEA LATGALIA 

 

eprezentanții Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor (MDRC), ai 

Ministerului Economiei (ME) și ai Agențiilor 

de Dezvoltare Regională (ADR) din Republica 

Moldova au avut miercuri, 5 octombrie a.c., o 

întrevedere cu reprezentanții administrației publice 

locale din orașul Daugavpils, regiunea Latgalia, 

Letonia. 

Evenimentul a avut loc 

la sediul primăriei din 

Daugavpils și a fost urmat 

de mai multe vizite 

efectuate la instituții 

sociale, de învățămînt și 

obiecte turistice din 

regiune, reconstrucția 

cărora a avut loc în urma 

implementării proiectelor 

de dezvoltare regională. 

Anatolii Botnaru, șeful aparatului ministrului, a 

specificat că scopul acestei vizite este de a cunoaște 

obiectivele regiunii, experiența în implementarea 

proiectelor, atragerea investițiilor și eficiența 

proiectelor de durată, precum și rolul administrației 

publice locale în dezvoltarea eficientă a Latgaliei. 

a rîndul său, Veaceslav Sirjakovs, viceprimarul 

orașului, a salutat prezența delegației și a 

menționat că vor fi onorați să prezinte pas cu 

pas implementarea proiectelor pe parcursul anilor, 

obiectivele propuse și progresele înregistrate. 

Sarmite Kikuste, directorul Departamentului 

pentru dezvoltarea orașului, a prezentat oaspeților 

dinamica dezvoltării localității, proiectele în 

derulare, mijloacele financiare alocate pentru 

implementarea acestora și eficiența dezvoltării 

regiunii. 

De asemenea, directorul a mai specificat că, 

actualmente, în derulare sunt proiectele aprobate în 

2010 și a căror durată de implementare este de 2-3 

ani. Valoarea totală a acestora este de 123 mln euro, 

bani alocați atît din fondurile europene (103 mln), cît 

și din bugetul autorităților locale (19, 4 mln). 

Principalele domenii de finanțare fiind: 

reconstrucția infrastructurii orașului, aprovizionarea 

cu apă și canalizare, dezvoltarea transportului 

public, sănătate, învățămînt, reabilitarea 

monumentelor de cultură, sport etc. 

Maris Bozovics, directorul Agenției de 

Dezvoltare a Regiunii Latgalia, a menționat că 

Letonia este împărțită în 5 regiuni de dezvoltare 

regională, iar fiecare regiune, 

la rîndul său, are cîteva 

centre de dezvoltare, cea mai 

dezvoltată fiind orașul Riga. 

Totodată, acesta a mai 

specificat că ei au reușit să 

elaboreze Strategia de 

Dezvoltare pînă în anul 2030, 

obiectivul principal al acestui 

document fiind bunăstarea 

cetățenilor prin majora 

veniturilor localnicilor. De asemenea, acesta a mai 

comunicat principalele priorități ale strategiei, 

menționînd dezvoltarea obiectivelor turistice, 

promovarea sportului și dezvoltarea businessului. 

În Letonia, proiectele sunt elaborate de 

administrația publică locală și aprobate spre 

finanțare de Consiliul de Dezvoltare Regională. 

Această autoritate, în componența căreia se regăsesc 

primarii tuturor localităților, decide aprobarea 

proiectului prin analiza importanței acestuia 

conform Planului de dezvoltare a teritoriului și 

principalelor priorități. 

upă întrevedere, delegația a vizitat Uzina de 

prelucrare a metalului, colegiul de 

medicină, Cetatea Daugavpils, obiecte 

reconstruite din fondurile europene în cadrul 

proiectelor de dezvoltare. Tot aici, în cadrul unui 

proiect asemănător, a fost renovată biblioteca 

publică din Levini - centrul de dezvoltare, unic în 

fostele țări sovietice care este automatizat. 

Reamintim că în perioada 2-15 octombrie un 

grup de specialiști de la MDRC și ME al Republicii 

Moldova se află într-o vizită de studiu în Letonia. 

Din delegație face parte și directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord, Ion Bodrug. / MDRC
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http://www.mcdr.gov.md/index.php?pag=news&opa=view&id=489


VIZITĂ LA ADR NORD | EXPERȚI DE LA CZECHINVENT ȘI EXPERT-GRUP AU 

EXAMINAT DOUĂ PROPUNERI DE PROIECTE 

 

irectorul general 

al Agenției 

Tehnologice cehe 

CzechINVENT, René 

Samek, și Manfred 

Hellmich, consultant 

superior în cadrul 

CzechINVENT, precum și 

Iulia Sirghi-Zolotco, 

cercetător economic la 

Centrul Analitic 

Independent „Expert-

Grup” au efectuat joi, 6 

octombrie a.c., o vizită la Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord), în contextul derulării 

etapei a III-a din cadrul proiectului „Susținerea 

dezvoltării regionale în Moldova: oportunitate pentru 

dezvoltarea societății civile”. 

„Suntem bucuroși să vă revedem. Sper că 

discuția noastră de azi despre conceptele de proiecte 

va fi una de succes", a spus, în cuvîntul său de 

salut, Constantin Bândiu, șeful Secției management 

proiecte, împuternicit temporar în exercitarea 

atribuțiilor directorului ADR Nord. 

„Acum ne aflăm în a treia fază a proiectului, iar 

faza finală va avea loc în noiembrie. Acest proiect va 

permite elaborarea altor proiecte, care să obțină 

finanțare. Am primit informație de la Ambasada 

Republicii Cehe precum că, în prezent, se lansează 

un proiect care va viza dezvoltarea regională, prin 

care se va acorda 

Republicii Moldova bani 

în sumă de 8 mln. de 

euro. Este vorba despre 

un proiect european care 

va cuprinde 8 domenii. 

Unul dintre domenii va 

fi împrietenirea age-

nțiilor de dezvoltare din 

Republica Moldova și 

Europa. Detalii nu sunt 

cunoscute, dar se știe 

sigur că realizarea 

acestui proiect s-a hotărît”, a spus René Samek. 

În contextul celei de-a III-a etape din cadrul 

proiectului menționat, au fost examinate două 

propuneri de proiecte: 1) „Specialiști calificați în 

implementarea proiectelor regionale din R. 

Moldova", elaborat deLiuba Baranceanu, specialist 

în elaborarea, implementarea și monitorizarea 

proiectelor la ADR Nord, și 2) „O zonă de odihnă și 

agrement pentru tinerii din Regiunea 

Nord", elaborat de Nina Bândiu, director executiv al 

Asociației Obștești „CONSULT-NORD" din Pelinia, 

Drochia. 

ropunerile de proiecte citate urmează a fi 

revăzute, completate și prezentate la ultima 

etapă a proiectului, în cadrul meselor rotunde 

regionale, planificate pentru luna noiembrie a.c. 

 

PREZENTAREA CONCEPTULUI FORULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

n cadrul Preşedenţiei 

Poloniei în Uniunea 

Europeană, Fundaţia Est 

(East Foundation) a organizat 

miercuri, 5 octombrie a.c., o 

întîlnire a părţilor interesate în 

lansarea Forului Naţional de 

Dezvoltare Rurală în Moldova. 

Acest For va oferi o platformă 

de comunicare şi schimb de 

experienţă, soluţii novatoare pentru 

dezvoltarea rurală, implicînd în 

acest proces autorităţile publice 

centrale, locale, societatea civilă şi 

donatorii. 

La eveniment au participat 

reprezentanţi ai Ministerului Dez-

voltării Regionale şi 
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Construcţiilor, Ministerului Agriculturii, 

Ministerului Mediului, Agenţiilor de Dezvoltare 

Regională, organizaţii neguvernamentale 

implicate activ în dezvoltarea rurală. Prezenţa 

organizaţiilor donatoare a favorizat discutarea 

sectoarelor de implicare şi impactul unei asistenţe 

coordonate. 

inisterul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor a fost reprezentat de către 

viceministrul Veaceslav Guţuţui, care a 

menţionat necesitatea abordării complexe a 

dezvoltării rurale fără limitarea la proiectele ce ţin 

de dezvoltarea agriculturii, o importanţă deosebită 

avînd serviciile sociale şi dezvoltarea 

antreprenoriatului rural. / MDRC 

 

 

„DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD”, MASĂ 

ROTUNDĂ ORGANIZATĂ DE ADR NORD 

 

genția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) a organizat marți, 11 octombrie a.c., o 

masă rotundă cu genericul „Dezvoltarea 

turismului în Regiunea de 

Dezvoltare Nord (RDN)”. 

Masa rotundă, la care au 

participat în jur de 15 

reprezentanți ai Consiliilor 

raionale și ai Primăriilor din 

nordul țării, precum și 

specialiști din cadrul ADR 

Nord, a fost organizată la 

solicitarea Administrației 

Publice Locale (APL) din raioanele de nord ale 

Republicii Moldova, în urma lucrărilor atelierului de 

lucru „Dezvoltarea turismului în RDN", organizat de 

ADR Nord și Agenția Turismului în data de 13 

septembrie a.c. 

„În toate țările se acordă o prioritate aparte 

turismului. Este segmentul cel mai profitabil din 

punct de vedere economic pe piața mondială, iată de 

ce trebuie să ne gîndim cum să dezvoltăm această 

ramură și în Regiunea Nord a republicii. Dorim și 

noi, de rînd cu APL și societatea civilă, să facilităm 

dezvoltarea acestei direcții, masa rotundă de azi, 

sper, fiind un impuls în acest sens", a spus, în 

cuvîntul său de salut șeful Secției management 

proiecte, Constantin Bândiu, împuternicit temporar 

în exercitarea atribuțiilor directorului ADR Nord. 

Printre obiectivele de bază ale mesei rotunde au 

fost prezentarea potenţialului turistic al raioanelor 

din nordul RM, dar și stabilirea planului de lucru, a 

rolurilor și responsabilităților fiecărui partener al 

proiectului. În acest sens, în cadrul mesei rotunde 

dedicate turismului din RDN, reprezentanţii 

grupurilor locale au prezentat potenţialul turistic al 

raioanelor Soroca, Rîşcani, 

Briceni, Glodeni, Ocniţa, 

Drochia și al municipiului 

Bălţi, precum şi idei de 

proiecte. De asemenea, 

participanții la masa rotundă 

s-au referit și la riscurile, dar şi 

la opurtunităţile dezvoltării 

turismului în raioanele pe care 

le-au reprezentat. 

Menționăm că Tatiana Țarălungă, care a 

reprezentat Consiliul raional Soroca, a fost 

desemnată în calitate de lider al grupului de lucru 

pentru elaborarea proiectelor în domeniul 

turismului în RDN. Membrii Consiliilor raionale care 

au participat la masa rotundă vor fi parteneri pentru 

proiectele din domeniul turismului. 

Reprezentanților raioanelor din RDN care nu au luat 

parte la masa rotundă li se va propune să se implice, 

în calitate de membri asociați, în acest gen de 

proiecte. 

mintim că la atelierul de lucru din 13 

septembrie a.c. dedicat dezvoltării 

turismului în RDN au participat, în total, 60 

de reprezentanți ai APL, reprezentanți ai 

organizațiilor neguvernamentale, agenți economici 

din domeniu. 

Menţionăm că RDN include raioanele Edineţ, 

Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Soroca, Rîşcani, Drochia, 

Glodeni, Făleşti, Floreşti, Sîngerei şi municipiul Bălţi. 
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DIRECTORUL ADR NORD, ÎNTR-O VIZITĂ DE STUDIU ÎN LETONIA ȘI BELGIA 

 

irectorul Agenției 

de Dezvoltare 

Regională Nord 

(ADR Nord), Ion Bodrug, 

aflat într-o vizită de studiu 

în Letonia și Belgia 

împreună cu un grup 

specialiști de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) și 

Ministerul Economiei (ME), 

a efectuat, în aceste zile, o 

vizită la Agenția de Stat 

pentru Dezvoltare Regională, care este o instituție 

subordonată Ministerului Mediului și Dezvoltării 

Regionale din Letonia. 

În cadrul acestei vizite, grupului de specialiști 

din Republica Moldova i-au fost prezentate 

informații privind fondurile structurale ale Uniunii 

Europene, de care beneficiaza Letonia în procesul de 

dezvoltare regională. În acest context, participanții 

la vizită s-au arătat interesați de softurile și 

indicatorii de monitorizare a proiectelor în derulare. 

Daugavpils. Al doilea oraș al Letoniei ca 

populație, Daugavpils este unul dintre cele 7 orașe 

independente ale Letoniei, orașe care au 

administrație separată de cea a raionului. Aici, 

grupul de specialiști a avut ocazia să studieze mai 

multe proiecte din domeniul turismului și să 

cunoască specificul de 

lucru în cadrul unei fabrici 

de producere a fibrelor 

optice. 

Bruxelles. Cu ocazia 

vizitei în capitala Belgiei, 

grupul de specialiști a avut 

posibilitatea să cunoască 

momente importante din 

experiența de dezvoltare 

regională din Bruxelles. Cu 

această ocazie, 

specialiștilor moldoveni li 

s-au prezentat informații despre Fondul European 

de Dezvoltare Regională (fondat în 1975), al cărui 

buget este de 201 mln. de euro - 500 mln. de euro 

împreună cu cofinanțările - în perioada 2007-2013. 

De gestionarea banilor din fond este responsabilă 

Agenția pentru Economie, care are în implementare 

450 de proiecte. Principalele priorități ale Fondului, 

conform Strategiei de Dezvoltare, sînt: 1) inovațiile; 

2) anterprenoriatul; 3) mediul economic; 4) 

dezvoltarea urbană. 

Menționăm că în cadrul vizitei la Guvernul 

Flamand, grupului de specialiști din Republica 

Moldovaau i-au fost prezentate mai multe proiecte 

în derulare, majoritatea fiind pentru susținerea și 

dezvoltarea sectorului de afaceri. 
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HARKOV, UCRAINA: SEMINAR INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA REFORMA 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

n Seminar 

internaţional cu 

privire la reforma 

Administraţiei Publice la 

nivel local şi regional, cu 

participarea şefului 

Delegaţiei Uniunii 

Europene în Ucraina, a 

avut loc în data de 10 

octombrie a.c. în orașul 

Harkov, Ucraina. La 

seminar a participat și 

Vitalie Rusu, specialist în probleme strategice și 

planificare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord). 

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii Cehe în contextul 

Parteneriatului Estic de reformare a Administraţiei 

Publice. 

La eveniment au participat peste 30 de 

reprezentanţi ai ţărilor Parteneriatului Estic: 

Azerbaidjan, Belarus, Armenia, Georgia, Republica 

Moldova şi Ucraina. La seminar au participat și 

experţi de la agenţiile guvernamentale din Estonia, 

Polonia și Republica Cehă. 

De asemenea, la 

seminar au participat 

şeful Delegaţiei Uniunii 

Europene în Ucraina, Jose 

Manuel Pinto Teixeira; 

Ambasadorul cu 

însărcinări speciale al 

Ministerului Afacerilor 

Externe al Republicii 

Cehe, Petr Mareš; 

Ambasadorul ceh în 

Ucraina, Ivan Pochuh; 

Consulul General al Republicii Cehe în Donețk, 

Ondrej Moravec, şi Consulul General al Poloniei în 

Harkov, Ian Granat. 

iceprimarul oraşului Harkov, Igor Terehov, a 

mulţumit oaspeţilor europeni pentru decizia 

de a organiza seminarul anume în Harkov. 

„Astăzi Harkov este în pas cu aspiraţiile europene 

ale Guvernului. Parteneriatul Estic ar trebui să 

devină un instrument auxiliar important pentru 

dezvoltarea relaţiilor dintre Ucraina şi Uniunea 

Europeană. Seminarul internaţional va fi un alt pas 

comun în direcţia cooperării pentru integrarea 

europeană", a spus Igor Terehov. 

 

 

BRUXELLES: DIRECTORUL ADR NORD, CARE FACE PARTE DINTR-O DELEGAȚIE A 

MDRC, PARTICIPĂ LA OPEN DAYS 

 

 delegaţie a Mini-

sterului Dezvoltării 

Regionale şi Con-

strucţiilor (MDRC) – din care 

face parte și directorul Agenției 

de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord), Ion Bodrug, - şi a 

Ministerului Economiei 

Republicii Moldova condusă de 

viceministrul Veaceslav Guțuțui 

participă, în perioada 10-13 

octombrie 2011, la OPEN DAYS - Săptămâna 

europeană a regiunilor la Bruxelles. Evenimentul 

este organizat în fiecare an, 

începînd cu anul 2003, de către 

Comisia Europeană și Comitetul 

Regiunilor UE, unde participă 

circa 8 000 de reprezentanţi 

locali şi regionali. 

OPEN DAYS  reprezintă  un 

forum pentru schimbul de idei 

privind rolul regiunilor şi al 

oraşelor europene în realizarea 

strategiei Europa-2020, care va 

întruni circa 100 de sesiuni - workshopuri și 

dezbateri, expoziții și prezentări. Evenimentul este 
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organizat în parteneriat cu regiunile și orașele din 

toată Europa, inclusiv cu aportul companiilor, 

instituțiilor financiare, asociațiilor internaționale și 

mediul academic. 

Viceministrul Veaceslav Guțuțui a prezentat 

progresul realizat în dezvoltarea regională în 2009-

2011 în Republica Moldova în cadrul seminarului 

Politica de Coeziune în cadrul Parteneriatului Estic. 

Scopul seminarului a fost de a revizui progresul 

în cadrul Politicii de coeziune, în special în ceea ce 

privește inițierea implementării Programelor Pilot 

de Dezvoltare Regională în baza exemplelor 

Republicii Moldova și Georgiei. 

Seminarul a fost moderat de Ronald Hall, șeful 

departamentului pentru informare, comunicare și 

cooperare cu țările terțe din cadrul Directoratului 

General Dezvoltare Regională. 

e asemenea, pe agenda evenimentului au 

fost incluse dezbateri cu privire la 

propunerile legislative ale Comisiei 

Europene pentru politica de coeziune post-2013 şi 

dezbaterea bugetului în cadrul Consiliului şi 

Parlamentului European cu privire la mărirea, 

durata şi priorităţile anuale, precum şi cadrul 

financiar. / MDRC 

 

 

A ȘASEA SESIUNE A PROGRAMULUI DE INSTRUIRE „ELABORAREA PROIECTELOR DIN 

FONDURILE FNDR ȘI UE”, ÎN REGIUNEA NORD 
 

ea de-a șasea sesiune a Programului de 

instruire „Elaborarea proiectelor din 

fondurile FNDR și UE”, desfășurat în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea 

Capacităţii pentru 

Dezvoltare Regională şi 

Cooperare Transfrontalieră 

în Republica Moldova”, a 

avut loc în perioada 19-21 

octombrie a.c., la Bălți, 

Edineț și Soroca. 

Programul de instruire 

este organizat de Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord) cu suportul 

financiar oferit de Agenţia de Cooperare 

Internaţională a Germaniei (GIZ) şi realizat de către 

experţii Centrului Regional de Asistenţă şi Informare 

a Organizaţiilor Neguvernamentale CONTACT-

Bălţi. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai 

Autorităţilor Publice Locale de nivelul I si II din 

nordul Republicii Moldova, precum și angajați ai 

ADR Nord. Ghidați de experții CONTACT-Bălți, 

participanții, grupați în echipe, au identificat idei de 

proiect și au analizat aspecte specifice ale proiectelor 

identificate. 

Obiectivele sesiunii a șasea a Programului au 

fost: 

1. Sporirea cunoştinţelor şi abilităţilor 

participanţilor privind 

elaborarea bugetului 

proiectului, structura 

parteneriatului, 

monitorizarea şi evaluarea 

proiectului; 

2. Informarea 

participanţilor privind 

greşelile care trebuie 

evitate în procesul de 

elaborare a cererii de 

finanţare; 

3. Dezvoltarea abilităţilor participanţilor privind 

colaborarea în grupuri, asigurarea transferului de 

experienţă şi a practicilor de succes. 

„A rămas foarte puțin pînă la finalitatea acestui 

program. Azi practic este ultima sesiune lucrativă în 

sensul deplin al cuvîntului, pentru că ultima sesiune, 

sesiunea a șaptea, va fi una cu elemente deja de 

finalizare, cu unele concluzii, cu înmînarea 

certificatelor de participare pentru cei care au 

participat activ la acest program de instruire”, a spus 

Vlad Ghițu, directorul executiv al Centrului 

CONTACT-Bălţi. 
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Potrivit directorului ADR Nord, Ion Bodrug, cei care 

au participat la 2/3 din Programul de instruire 

menționat vor primi un document care să certifice 

participarea la Programul de instruire. „Foarte mult 

dorim să credem că participanții la acest seminar vor 

pleca de la acest ciclu de instruiri cu multă-multă 

experiență în elaborarea proiectelor", a spus, la 

rîndul său, Veronica Savin, coordonator de 

programe la Centrul CONTACT-Bălți. 

Cea de-a șasea sesiune a Programului de 

instruire de la Bălți s-a încheiat, la sfîrșitul zilei, cu o 

evaluare a sesiunii curente. 

Menţionăm că sunt planificate 7 sesiuni ale 

Programului de instruire descris. Prima sesiune (19-

21 aprilie a.c.), a doua sesiune (24-26 mai a.c.), a treia 

sesiune (21-23 iunie a.c.), a patra sesiune (19-21 iulie 

a.c.) și a cincea sesiune (22-23 septembrie a.c.) din 

Programul de instruire au avut loc la Bălți, Edineț și 

Soroca. Sesiunea a șasea a Programului a început 

miercuri, 19 octombrie, la Bălți, și a continuat la 

Edineț (20 octombrie) și Soroca (21 octombrie). 

Potrivit directorului ADR Nord, Ion Bodrug, 

Programul de instruire va contribui la consolidarea 

capacităţilor organizaţiilor din Republica Moldova 

în domeniul dezvoltării regionale, la stabilirea de 

parteneriate, la identificarea şi dezvoltarea unor 

proiecte-cheie pentru regiune etc. 

 

 
 

 

MASĂ ROTUNDĂ: AJUSTAREA ȘI OPTIMIZAREA CONCEPTULUI ȘI CONȚINUTULUI 

BROȘURII „TOTUL DESPRE UN STUDIU DE FEZABILITATE” 

 

 masă rotundă în cadrul proiectului 

„Importanța studiilor de fezabilitate în 

consolidarea procesului de dezvoltare 

regională în Republica Moldova”, finanțat din 

sursele Republicii Cehe, a 

avut loc marți, 25 octombrie 

a.c., la Bălți. Obiectivul 

mesei rotunde, la care au 

participat reprezentanți din 

Administrația Publică 

Locală (APL) și ONG-uri, a 

fost ajustarea și optimizarea 

conceptului și conținutului 

broșurii „Totul despre un 

studiu de fezabilitate". 

„Considerăm că acest proiect va avea un impact 

major pe întreg teritoriul țării. Produsul acestui 

proiect va fi peste 1300 de broșuri despre ce 

înseamnă un studiu de fezababilitate și criteriile de 

elaborare a unui astfel de studiu. Broșurile vor fi 

repartizate APL. Mai mult ca atît, masa rotundă de 

azi reprezintă o consultare cu toți partenerii noștri 

din APL și din ONG-uri. 

Noi deja am primit o 

variantă a broșurii, aceasta 

urmînd a fi editată în scurt 

timp. Masa rotundă pe 

care am inițiat-o ne va 

ajuta să discutăm 

momentele-cheie care vor 

ajuta la perfecționarea 

broșurii", a spus, în 

cuvîntul său de salut, 

directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord), Ion Bodrug. 
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În rezultatul achizițiilor publice, proiectul 

menționat a fost subcontractat de ONG „Consult 

Proiect", care gestionează proiectul. 

„Acest proiect a fost conceput acum un an și 

ceva. Proiectul a fost conceput în cadrul ADR Nord. 

Au fost implicați atît specialiștii de la ADR Nord, cît 

și expertul de la Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), Margareta Vameș, 

căreia îi aparține ideea de bază a proiectului. Am 

fost și eu implicat ca pesoană care a argumentat 

acest proiect, și dl Constantin Bândiu la fel, și alți 

specialiști. Este un proiect nu prea mare, un 

miniproiect, fiind un prim pas în această direcție. 

Cred că va aduce multe rezultate pozitive”, a relatat 

Vlad Ghițu, expert ONG „Consult Proiect”. 

În cadrul mesei rotunde, șeful Secției 

management proiecte de la ADR Nord, Constantin 

Bândiu, s-a referit la obiectivele proiectului vizat și 

la procesul de dezvoltare regională în Republica 

Moldova. 

roiectul se concentrează pe conștientizarea 

APL, să înțeleagă cît de important este un 

studiu de fezabilitate. Broșura care va fi 

editată trebuie să-i ajute pe primari (sau pe cei care 

vor comanda studii de fezabilitate) să stabilească 

corect sarcinile pentru compania care o să facă 

studiul de fezabilitate. Concomitent, ADR Nord, 

prin Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, promovează ideea de a modifica 

standardele în construcție", a spus Margareta 

Vameș, consultant GIZ. 

Obiectivul proiectului „Importanța studiilor de 

fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare 

regională în Republica Moldova”, cu o durată de 

implementare de 6 luni, este consolidarea 

capacităţilor locale în procesul de elaborare a 

studiilor de fezabilitate pentru proiectele 

investiţionale. Bugetul proiectului prevede pînă la 

200 000 CZK (8129.5 de euro). Detalii despre 

proiect AICI. 

 

 

ASISTENȚĂ PENTRU PARTICIPANȚII LA CURSUL DE INSTRUIRE 

 

n perioada 26-27 

octombrie, în Regiunea 

Nord, paticipanții în 

cadrul programului de 

instruire „Elaborarea 

proiectelor din fondurile 

FNDR și UE", organizat în 

cadrul proiectului 

„Dezvoltarea Capacităţii 

pentru Dezvoltare Regională 

şi Cooperare Transfrontalieră 

în Republica Moldova", au 

avut posibilitatea să 

primească asistență în 

procesul de dezvoltare a 

ideilor de proiecte. 

În perioada vizată s-a 

aflat într-o vizită de lucru 

expertul pe Programe UE, 

Stefan Elsing, care a vizitat 
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participanții de la CR Rîșcani, Primăria Băhrinești și 

Primăria Florești, unde s-a întîlnit cu beneficiarii 

proiectului. În acest sens, au fost discutate și 

analizate 4 propuneri de proiecte inițiate în cadrul 

Programului de instruire. Celelalte idei de proiecte 

pentru Programele UE, care nu au fost consultate în 

această perioadă, vor primi asistență în luna 

noiembrie, cînd Stefan Elsing va reveni într-o 

misiune în Republica Moldova. 

inem să menționăm că programul de instruire 

format din 7 sesiuni este organizat de către 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord cu 

suportul financiar oferit de Agenţia de Cooperare 

Internaţională a Germaniei (GIZ) şi realizat de către 

experţii Centrului Regional de Asistenţă şi Informare 

a Organizaţiilor Neguvernamentale CONTACT-

Bălţi, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea cooperării 

regionale şi transfrontaliere. 

 

 

ATELIERE DE INFORMARE: 

IMPORTANȚA STUDIILOR DE FEZABILITATE ÎN CONSOLIDAREA PROCESULUI DE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

atru ateliere de informare în cadrul 

proiectului „Importanța studiilor de 

fezabilitate în consoli-

darea procesului de 

dezvoltare regională în 

Republica Moldova”, finanțat 

din sursele Republicii Cehe, 

au avut loc în perioada 26-28 

octombrie a.c., la Edineț, 

Bălți și Soroca. Obiectivele 

atelierelor de informare, la 

care au participat re-

prezentanți din Admini-

strația Publică Locală (APL), 

au fost (1) informarea 

participanților privind importanța 

studiilor de fezabilitate în cadrul 

procesului de dezvoltare 

regională și (2) familiarizarea 

participanților cu structura și 

conținutul unui studiu de 

fezabilitate. 

În rezultatul achizițiilor publice, proiectul 

menționat a fost subcontractat de ONG „Consult 

Proiect", care gestionează proiectul. 

„Ne pare bine că la masa rotundă privind 

broșura care va fi editată, petrecută recent, am 

primit un șir de recomandări utile. Înainte de a 

începe un proiect, e foarte important ca să ai un 

studiu de fezabilitate sau un studiu de 

prefezabilitate. Iată de ce avem nevoie de broșura 

«Totul despre un studiu de fezabilitate», care va fi 

pe înțelesul tuturor”, a spus directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord), Ion Bodrug. 

În cadrul unui atelier 

care a avut loc joi, 27 

octombrie a.c., la Bălți, 

șeful Secției management 

proiecte de la ADR Nord, 

Constantin Bândiu, s-a 

referit la implementarea 

proiectelor din sursele 

Fondului Național pentru 

Dezvoltare Regională 

(FNDR) în Regiunea de 

Dezvoltare Nord (RDN), dar și 

la importanța studiilor de 

prefezabilitate / fezabilitate. 

„Proiectul se concentrează 

pe conștientizarea APL, să 

înțeleagă cît de important este 

un studiu de fezabilitate. Broșura 

care va fi editată trebuie să-i ajute pe primari (sau pe cei 

care vor comanda studii de fezabilitate) să stabilească 

corect sarcinile pentru compania care o să facă studiul de 

fezabilitate. Concomitent, ADR Nord, prin Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, promovează ideea 

de a modifica standardele în construcție”, a spus, în 

cadrul mesei rotunde care a avut loc marți, 25 octombrie 

a.c., Margareta Vameș, consultant de la Agenția de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), căreia îi 

aparține ideea de bază a proiectului. 
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MONITORIZAREA PROIECTELOR 

 
 

UN ARBORE PENTRU DĂINUIREA NOASTRĂ 

 

olectivul Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord) au plantat pomi, sîmbătă, 

29 octombrie a.c., pe teritoriul Întreprinderii 

pentru silvicultură Bălţi, subordonată Agenției 

„MoldSilva”. 

Pe lîngă plantarea arborilor, colectivul ADR Nord 

a observat care este randamentul acţiunilor de acest 

gen desfăşurate anterior, procentajul de prindere a 

puieţilor şi  înlocuirea acestora, după caz. 

În conformitate cu decretul Preşedintelui 

Republicii Moldova nr. 27 din 13.02.1995 şi Dispoziţia 

Guvernului Republicii Moldova nr. 1469-1200/3 din 

18.10.2011 ziua consacrată Zilei Naţionale „Un arbore 

pentru dăinuirea noastră” se desfăşoară la 29 

octombrie. 

enționăm că, tradiţional, începînd cu anul 2008, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 

căruia i se subordonează ADR Nord, desfăşoară activităţi de salubrizare, amenajare, igienizare la Staţia 

de Epurare a Apei din orăşelul Vadul lui Vodă. 
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04.10.2011 // Vizite de monitorizare a proiectelor 

de la ZEL „Bălți” și Edineț. Un grup de specialiști 

împreună cu inginerul-șef Simion Bogza, autorul 

proiectelor Conectarea ZEL «Bălţi» la utilităţile 

municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de 

acces” și „Renovarea drumului regional internațional M-

14 prin or. Edineț”, precum și șeful Secției management 

proiecte de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord), Constantin Bândiu, au efectuat marți, 4 

octombrie a.c., o vizită de documentare și monitorizare a 

proiectelor de la ZEL „Bălți” și Edineț. 

Scopul vizitelor de monitorizare a fost coordonarea 

proiectelor tehnice cu operatorii economici, responsabilii 

tehnici, directorii de șantier, managerii de proiecte și 

Administrația Publică Locală. 

Lucrările în cadrul celor două proiecte sunt în 

progres și se desfășoară conform planului de activități. 
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05.10.2011 // Vizită de monitorizare a proiectului 

de la Biruința. Miercuri, 5 octombrie a.c., o echipă de 

specialiști din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord) a efectuat o vizită de monitorizare la 

Biruința, unde se află în derulare proiectul „Finisarea 

construcţiei poligonului pentru acumularea, sortarea şi 

valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 

localităţi): or. Biruinţa, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. 

Heciul Vechi, s. Grigoreşti, s. Tîpleşti, s. Ţîpleteşti), s. 

Heciul Nou”. 

În cadrul vizitei specialiștii ADR Nord au avut o 

ședință de lucru la Primăria Biruința, unde au participat 

Primarul de Biruința, Petru Boev, și managerul de 

proiect, Irina Burdeniuc. De asemenea, vizita a cuprins 

mai multe deplasări în teren. În acest sens, au fost 

monitorizate calitatea lucrărilor la construcția 

platformelor pentru containerele de acumularea a 

deșeurilor, precum și la poligonul de acumulare a 

deșeurilor. De asemenea, grupul de lucru a monitorizat 

bunurile oferite în cadrul proiectului, aflate în gestiunea 

beneficiarului acestui proiect. 
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06.10.2011 // Vizite de monitorizare a proiectelor 

de la Otaci și Edineț. Un grup de specialiști de la 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) 

împreună cu reprezentanți de la Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor (MDRC), Inspecția de Stat în 

Construcții și Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea şi 

Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor au efectuat joi, 

6 octombrie a.c., o vizită de documentare și monitorizare 

a proiectelor din Otaci și Edineț, unde se află în derulare 

proiectele „Servicii calitative de apă şi canalizare în 

oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord” și, 

respectiv, „Renovarea drumului regional internațional M-

14 prin or. Edineț”.  

Scopul vizitelor a fost monitorizarea lucrărilor din 

cadrul proiectelor din localitățile vizate. 

Lucrările în cadrul celor două proiecte sunt în 

progres și se desfășoară conform planului de activități. 
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07.10.2011 // Vizite de monitorizare a proiectelor 

de la Fălești, ZEL „Bălți” și Biruința. Un grup de 

specialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord) împreună cu vicedirectorul Direcţiei 

generale dezvoltare regională, Igor Malai, de la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

(MDRC); Alexei Rusu, specialist principal la Î.S. 

Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea 

Proiectelor şi Construcţiilor; Mihai Moscalenco, 

specialist principal la Inspecția de Stat în Construcții au 

efectuat vineri, 7 octombrie a.c., o vizită de documentare 

și monitorizare a proiectelor de la Fălești, Zona 

Economică Liberă „Bălți" și Biruința, unde se află în 

derulare proiectele „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă 

din rîul Prut”, „Conectarea ZEL «Bălţi» la utilităţile 

municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de 

acces” și, respectiv, „Finisarea construcţiei poligonului 

pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor 

menajere pentru 3 primării (7 localităţi): or. Biruinţa, 

Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. 

Grigoreşti, s. Tîpleşti, s. Ţîpleteşti), s. Heciul Nou”. 

Scopul vizitelor a fost monitorizarea lucrărilor din 

cadrul proiectelor din localitățile vizate. În cadrul 

vizitelor de monitorizare au participat operatorii 

economici, responsabili tehnici și manageri de proiect. 

Lucrările în cadrul celor trei proiecte sunt în progres și se 

desfășoară conform planului de activități. 
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20.10.2011 // Vizită de monitorizare a proiectului 

de la ZEL „Bălți”. Un grup de specialiști împreună cu 

inginerul-șef Simion Bogza, autorul proiectului 

Conectarea ZEL «Bălţi» la utilităţile municipale: apă, 

canalizare, electricitate, drumuri de acces”, precum și 

șeful Secției management proiecte de la Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Constantin 

Bândiu, au efectuat joi, 20 octombrie a.c., o vizită de 

documentare și monitorizare a proiectului de la Zona 

Economică Liberă „Bălți". 

Scopul vizitei de monitorizare a fost coordonarea 

volumului de materiale de construcție necesare pentru 

efectuarea lucrărilor în cadrul subproiectului ce prevede 

reconstruirea unui drum de acces. 

Lucrările în cadrul proiectului sînt în progres și se 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

desfășoară conform planului de activități. 

Amintim că prima lucrare în cadrul proiectului 

menționat a fost finisată la sfîrșitul lunii septembrie a.c.. 

Este vorba de subproiectul „Construcția apeductului”. 
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26.10.2011 // Containere din plasă zincată pentru 

Biruința. O comisie formată din specialiști de la Agenția 

de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a efectuat 

miercuri, 26 octombrie a.c., o vizită de inspectare a unui 

stoc de 51 de containere din plasă zincată. Containerele 

au fost asamblate de către operatorul economic SRL 

„Valis”, în prezent aflându-se pe teritoriul SRL „Valis”. 

Containerele au fost asamblate conform planului 

prevăzut de proiectul „Finisarea construcţiei poligonului 

pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor 

menajere pentru 3 primării (7 localităţi): or. Biruinţa, 

Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. 

Grigoreşti, s. Tîpleşti, s. Ţîpleteşti), s. Heciul Nou”. 

Amintim că, în cadrul proiectui menționat, au fost 

achiziționate o autospecială „Kamaz”, un stoc de 93 de 

containere zincate și un dispozitiv pentru presarea 

deșeurilor. Menționăm că, în prezent, sînt în desfășurare 

lucrările de construcție a platformelor speciale pentru 

containere. 
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27.10.2011 // Vizite de monitorizare a proiectelor 

de la Otaci, Edineț și Biruința. Un grup de specialiști 

de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) 

împreună cu șeful-adjunct de la Direcţia relații cu 

instituțiile de dezvoltare regională, Victor Caun, de la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

(MDRC), au efectuat joi, 27 octombrie a.c., o vizită de 

documentare și monitorizare a proiectelor de la Otaci, 

Edineț și Biruința. 

Scopul acestor vizite a fost verificarea măsurilor 

întreprinse pentru înlăturarea neconcordanțelor 

menționate în prescripție de către o comisie de la MDRC 

și Inspecția de Stat în Construcții. 

Lucrările în cadrul celor trei proiecte sunt în progres 

și se desfășoară conform planului de activități. 
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21.10.2011 // Ședință de lucru cu managerii de 

proiect și responsabilii tehnici, la ADR Nord. O ședință 

de lucru cu managerii de proiect și responsabilii tehnici care 

activează în cadrul proiectelor implementate de Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a avut loc vineri, 21 

octombrie a.c., la sediul ADR Nord din municipiul Bălți. 

Managerii de proiect și responsabilii tehnici au fost 

convocați în ședință după ce, anterior, o comisie specială a 

realizat o vizită de inspectare în teritoriu, unde, în prezent, 

se desfășoară lucrările în cadrul proiectelor implementate 

de ADR Nord în Fălești, Bălți, Biruința, Edineț, Otaci ***. 

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a spus, în cadrul 

ședinței, că ADR Nord atrage o deosebită atenție faptului 

cum se cheltuiesc banii publici. În acest sens, ADR Nord 

urmărește ca toate lucrările în cadrul proiectelor în 

desfășurare să decurgă conform contractelor și legislației în 

vigoare. 

„Nu e atît de simplu să mergi pe un drum nou, pe care 

noi îl croim. Obiectivul nostru principal este implementarea 

proiectelor, de care vor beneficia, în primul rînd, cetățenii. 

Dirigintele de șantier, managerul de proiect, responsabilul 

tehnic, reprezentantul operatorului economic, primarul (în 

calitate de beneficiar final) trebuie să conlucreze fructuos, 

astfel încît să soluționeze orice probleme ori de cîte ori 

acestea ar putea apărea. Unde este nevoie de pus umărul, 

noi, echipa ADR Nord, îl vom pune întotdeauna. Nu ne-am 

eschivat niciodată de la responsabilitățile noastre și 

întotdeauna sîntem gata să oferim sprijinul necesar”, a spus, 

în cadrul ședinței, directorul ADR Nord. 

La ședința de lucru au participat, de asemenea, și 

specialiști din cadrul ADR Nord. 

 

*** Este vorba de următoarele proiecte aflate în desfășurare în 

Regiunea de Dezvoltare Nord: 

 „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din rîul Prut"; 

 „Conectarea zonei economice libere «Bălţi» la utilităţile 

municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de 

acces"; 

 „Finisarea construcţiei poligonului pentru acumularea, 

sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 

primării (7 localităţi): or. Biruinţa, Alexăndreni (s. 

Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigoreşti, s. Tîpleşti, s. 

Ţîpleteşti), s. Heciul Nou"; 

 „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. 

Edineț"; 

 „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci 

pentru un mediu curat în Regiunea Nord”. 
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AL IV-LEA APEL DE PROIECTE ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI TRANSNAŢIONALĂ DE COOPERARE SUD-ESTUL EUROPEI 

 

l IV-lea apel de propuneri de proiecte în cadrul 

Programului Transnaţională de Cooperare Sud-

Estul Europei este deschis în perioada 10 

octombrie – 25 noiembrie 2011. Acest (ultim) apel de 

propuneri de proiecte este deschis pentru toate 

prioritățile Programului Transnaţională de Cooperare 

Sud-Estul Europei și a Zonelor de Intervenții (AoI). 

Fondurile disponibile pentru acest apel sunt cu titlu 

indicativ: 

52.7M euro FEDR, 10.3 M euro IPA şi ENPI 1.5M euro. 

entru mai multe informaţii despre procedura de 

solicitare vă rugăm să verificaţi toate documentele 

din dosarul de cerere, disponibile la următorul 

link: http://www.se-eu.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/. 
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