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ADR Nord și Comisia pentru Dezvoltarea Relațiilor
Economice Internaționale au semnat un Memorandum de
colaborare în cadrul Programului „Business Gate”

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a
raioanelor Rîșcani și Cahul, componenta ACC

Ședință de lucru dedicată proiectului „Iluminare stradală
în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca”

Şedinţă cu președinții de raioane, la ADR Nord

Vizită de monitorizare a proiectului de la Biruința
A doua masă rotundă privind actualizarea Strategiei socioeconomice a raionului Rîșcani, capitolul „Aprovizionarea
cu apă și canalizare”
Vizită de documentare și monitorizare a proiectului de la
ZEL „Bălți”
Mesajul directorului ADR Nord, Ion Bodrug, cu ocazia Zilei
profesionale a lucrătorilor din domeniul construcțiilor
Mesajul directorului ADR Nord, Ion Bodrug, cu ocazia Zilei
Independenței Republicii Moldova
ANUNȚ privind selectarea prestatorului de servicii pentru
desfăşurarea a 5 ateliere de lucru și elaborarea broşurii
despre procesul de realizare a studiilor de fezabilitate

DESCOPERIM RAIONUL RÎȘCANI
şezarea geografică. Unitatea administrativ-teritorială raionul Rîşcani este
situată
la Nord-Vestul Republicii
Moldova.
La
Nord,
raionul
se
învecinează cu raionul Edineţ, la Est – cu
raionul Drochia şi municipiul Bălţi, la Sud-Vest
– cu raionul Glodeni, la
Vest – cu România.
Teritoriul raionului are
o suprafaţă de 936,03
km2.
Altitudinile
reliefului variază între
280 m (Pociumbeni) şi
115 m (Corlăteni).

A

Clima raionului este
temperat-continentală,
influenţată de masele
de aer atlantice din Vest, mediteraniene SudVest şi continental-excesive din Nord-Est.
Temperatura medie în luna ianuarie e de – 8-100
C, în luna iulie: +20-250 C. Cantitatea anuală de
precipitaţii constitute circa 600 mm/m2.
Apele raionului fac parte din bazinul Mării
Negre. Pe teritoriul raionului curg rîurile Prut
(rîu de frontieră cu România), rîuleţele Răut,
Ciuhur, Copăceanca, Racoveţ, Pamerniţa,
Camencuţa. În 1978 a fost finalizată construcţia
nodului
hidrotehnic
„Costeşti-Stînca”
(consţrucţie comună a URSS şi România), cu
capacitatea de 32 MGW. Suprafaţa bazinului
acvatic care deserveşte staţia hidroelectrică e de
59 km2 şi volumul de apă 1280 mln m3.
Serviciul vamal situat în preajma barajului
Costeşti-Stînca e punctul de legătură a raionului
cu localităţile judeţului Botoşani (România). Pe
teritoriul raionului este situat aeroportul din
satul Corlăteni. Raionul mai dispune de terenuri
subacvatice cu suprafaţa totală de 4007 ha,
inclusiv: iazuri – 3780 ha. Pe o suprafaţă de
circa 4,5 mii ha se întind pădurile, care sînt
predominate de specii de stejar, arţar, fag, tei,

ulm, carpen şi altele. Fauna raionului e
constituită din diferite specii de mamifere,
păsări, reptile etc. În păduri se pot intîlni:
mistreţi, căprioare, vulpi, iepuri, bursuci,
diferite specii de mici rozătoare. De asemenea,
păsări cum ar fi: privighetoarea, ciocănitoarea,
pupăza, sticletele, grangurul; reptile: şarpe de casă,
vipera, năpârca.
Bazinele acvatice sînt
populate de vidre, ondatre;
păsări: raţe sălbatice, lişiţe,
fundaci, gîşte, lebede;
peşti: şalău, plătica, somn,
crap, caras, şaran, biban,
porcuşor etc.
Solul este reprezentat prin
diferite tipuri de ciornoziom. Resursele naturale
de pe teritoriul raionului sînt reprezentate prin
materialele de construcţie: calcar, argila, nisip,
prundiş, care se află în apropierea satelor Druţa,
Corlăteni, Branişte, Şaptebani. Calcarul este
extras din lanţurile de ridicături stîncoase ale
„Toltrelor Prutului”, constituind o valoare de
unicat în Europa. O bună parte a raionului este
situată pe fundul fostelor mări Tortoniană si
Sarmatică.

D

escriere istorică. Localitatea Rîşcani a
fost întemeiată în decada a doua a sec.
XIX. Denumirea şi-a luat începutul de la
numele boierului Rîşcanu-Derojinski, al cărui
neam a stăpînit aici între anii 1818-1930. Prima
atestare documentară a unei localităţi pe locul
actualului oraş Rîşcani datează cu anul 1602.
Actualul oraş Rîşcani s-a constituit din unirea a
trei sate apropiate: Copăceanca, Ivanuşca şi
Nihoreni. După datele recensămîntului din
1859, în localitatea Rîşcani erau 167 case şi 1 164
de locuitori. La sfîrşitul secolului XIX şi
începutul secolului XX, localitatea reprezenta

un mic centru comercial, unde de-a lungul străzii centrale se întindeau mici prăvălioare, care
tîrguiau cu toate cele necesare pentru gospodăriile ţărăneşti, iar pe altă parte se înghesuiau căruţele cu
mărfuri și produse de la sat. Industria era reprezentată prin 17 mori de vînt şi de apă, circa 10 ateliere
mici de confecţionare a roţilor pentru căruţe, de tinichea, butnărie.
Organizarea administrativ-teritorială a Raionului este efectuată în baza Legii Republicii
Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova,
urmărind scopul satisfacerii necesităţilor economice, sociale şi culturale, cu respectarea tradiţiilor
istorice, asigurării unui nivel adecvat de dezvoltare tuturor localităţilor rurale şi urbane. Organizarea
administrativ-teritorială a raionului s-a efectuat pe două niveluri: satele, comunele şi oraşele constituie
nivelul întîi, raionul constituie nivelul al doilea. Total localităţi – 54.

ACTIVITĂŢI CURENTE
ADR NORD ȘI COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA RELAȚIILOR ECONOMICE
INTERNAȚIONALE AU SEMNAT UN MEMORANDUM DE COLABORARE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI „BUSINESS GATE”

A

genția
de
Dezvoltare
Regională Nord
(ADR Nord) a semnat un
Memorandum
de
cooperare pe un termen
de 3 ani cu Comisia
pentru
Dezvoltarea
Relațiilor
Economice
Internaționale
(C.D.R.E.I.), în vederea
încurajării şi creării condiţiilor favorabile pentru
investiţii. În acest sens, directorul ADR
Nord, Ion Bodrug, și consilierul președintelui
C.D.R.E.I., Mihail Plămădeală, au stabilit relații
de parteneriat între cele două părți.
Memorandumul a fost semnat joi, 4 august a.c.,
la Chișinău.

„P

rin Memorandumul de cooperare
încheiat de ADR Nord și Comisia
pentru
Dezvoltarea
Relațiilor
Economice Internaționale, se va pune accentul

pe prioritatea 2 din
Strategia de Dezvoltare
Regională, care prevede
susținerea
dezvoltării
sectorului privat și a
pieței forței de muncă, în
special
în
regiunile
rurale",
a
declarat
directorul ADR Nord,
Ion Bodrug.
ADR Nord și C.D.R.E.I. își declară
disponibilitatea de cooperare și realizare a
activităților
comune
pentru
dezvoltarea
relațiilor comercial-economice și tehnicoștiințifice, bazate pe egalitate pentru proiecte
comune; schimb de informații cu privire la
sarcinile
și
responsabilitățile
organelor
administrative corespunzătoare, precum și să
consolideze și să promoveze parteneriatele între
antreprenorii din Republica Moldova și cei din
Republica Italiană.

A

mploarea Programului „Business Gate" a
atras atenția instituțiilor oficiale italiene.
Ambasada Italiei în Republica Moldova
susține oficial C.D.R.E.I. în realizarea Programului.
În acest context, potrivit consilierul președintelui
C.D.R.E.I., Mihail Plămădeală, Agențiile Regionale
de Dezvoltare din Republica Moldova reprezintă
un potențial partener atractiv pentru companiile
italiene. Colaborarea companiilor italiene cu
structurile ministeriale și regionale, întreprinderile
și structurile neguvernamentale și de business din
Republica Moldova și de după hotare prin
intermediul ADR Nord, cu aportul C.D.R.E.I., va permite depășirea barierelor geografice și lingvistice,
depășirea lipsei încrederii în colaborarea cu noii potențiali parteneri-investitori străini.

C

.D.R.E.I. a fost creată la inițiativa antreprenorilor italieni, fiind un organism reprezentativ în
coordonarea procesului de realizare a Programului „Business Gate. Acest program este un
rezultat al eforturilor intelectuale, organizatorice și financiare comune a companiilor private și
antreprenorilor italieni, orientat spre stimularea cooperării economice și financiare eficiente a
întreprinderilor mici și mijlocii în spațiul euroasiatic.

ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ
A RAIOANELOR RÎȘCANI ȘI CAHUL, COMPONENTA ACC

M

ai multe ședințe de lucru în vederea
actualizării componentei aprovizionării cu apă potabilă și canalizare
(ACC) din Strategia de Dezvoltare SocioEconomică a raionului Rîșcani au avut loc în
perioada 27 iulie - 5 august.
În acest sens, în data de 27 iulie, a avut loc o
ședință de lucru la Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor (MDRC), unde s-a
discutat despre prevederile legislative referitor
la asigurarea integrală cu apă și canalizare,
procesul de actualizare a strategiilor, crearea,
componența unui grup local de lucru. De
asemenea, s-a discutat și despre vizitele de
schimb de experiență în Germania și România.
La ședință au participat reprezentanți ai MDRC,
Ministerul Mediului, Cancelariei de Stat, ADR

Nord și Sud, Consiliului raional Rîșcani,
Consiliului raional Cahul, Agenției de
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Ședința de lucru GIZ-GOPA-SLE a avut loc
în data de 1 august a.c. la Summit Event Centre.
În cadrul acestei ședințe s-a discutat despre
situația curentă în raioanele Rîșcani și Cahul. De

asemenea, pe lîngă trecerea în revistă a agendei
primelor întîlniri în Rîșcani (02.08) și Cahul (05.08)
subiect de discuție a fost și procesul de actualizare a
strategiei.
În data de 2 august, în incinta Consiliului raional
Rîșcani, a avut loc o ședință lărgită a Grupului Local
Rîșcani, în cadrul căreia s-a discutat despre procesul de
actualizare a strategiei de dezvoltare socio-economică a
raionului Rîșcani, componenta apă canalizare. De
asemenea, participanții la ședință s-au referit și la
cadrul legal și strategic cu apă și canalizare, viziunea aprovizionării cu apă și canalizare a raionului
Rîșcani, din perspectiva includerii acestora în strategiile locale. În acest context, a fost pus în discuție și
profilul raionului privind aprovizionarea cu apă și canalizare.

A

cțiunile au continuat cu un atelier de lucru la nivel național care a avut loc în data de 4 august
a.c. la Summit Event Centre. Subiectele puse în discuție au fost: procesul de actualizare a SDSE
a raioanelor Rîșcani și Cahul: concept, etape,
factori implicați; metodologia de prioritizare a proiectelor
de aprovizionare cu apă și canalizare (OECD project),
propuneri pentru ajustarea acesteia la nivel de raion.
Ultima ședință de lucru planificată pentru etapa vizată
are loc vineri, 5 august a.c., în incinta Consiliului raional
Cahul. Aici, în cadrul unei ședințe lărgite a Grupului Local
Cahul, se discută procesul de actualizare a strategiei de
dezvoltare
socio-economică
a
raionului
Cahul,
componenta apă canalizare. De asemenea, participanții la
ședință se vor referi, pe parcursul ședinței, și la cadrul legal și strategic cu apă și canalizare, viziunea
aprovizionării cu apă și canalizare a raionului Cahul, din perspectiva includerii acestora în strategiile
locale. În acest context, va fi pus în discuție și profilul raionului privind aprovizionarea cu apă și
canalizare.

ȘEDINȚĂ DE LUCRU DEDICATĂ PROIECTULUI „ILUMINARE STRADALĂ ÎN COMUNA
TĂTĂRĂUCA VECHE, RAIONUL SOROCA”
O ședință de lucru pe marginea proiectului „Iluminare stradală
în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca" a avut loc miercuri, 10
august a.c., la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord).
La ședință au participat directorul Agenţiei pentru Eficienţă
Energetică a Ministerului Economiei, Mihail Stratan; vicedirectorul

Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Călin
Negură; președintele raionului Soroca, Victor
Său; managerul proiectului de la Tătărăuca
Veche, Constantin Enciu; directorul ADR
Nord, Ion Bodrug; șeful Secției management
proiecte din cadrul ADR Nord,Constantin
Bândiu.
n cadrul ședinței de lucru s-a discutat despre
elaborarea soluției tehnice, a studiului de
fezabilitate și a proiectului tehnic pentru
proiectul de la Tătărăuca Veche. În acest
context, Agenţia pentru Eficienţă Energetică șia arătat interesul de a contribui la
implementarea acestui proiect, urmînd ca
managerul de proiect să discute cu finanțatorul
proiectului, care este Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei (GIZ), etapele și
soluțiile adecvate pentru implementarea
proiectului.

Î

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a propus
soluții pentru urgentarea implementării
proiectului de la Tătărăuca Veche și a solicitat
președintelui raionului Soroca, Victor Său, să
contribuie la buna implementare a acestui
proiect.

D

e asemenea, în cadrul ședinței de lucru
s-a decis ca în grupul de lucru la
proiectul de la Tătărăuca Veche să
participe și un membru de la Agenţia pentru
Eficienţă Energetică.

Agenţia pentru Eficienţă Energetică,
subordonată Ministerului Economiei,
este un organ administrativ în
domeniul eficienţei energetice şi
energiei regenerabile. Misiunea
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică
este de a asigura şi a sprijini realizarea
obiectivelor Programului Naţional de
îmbunătăţire a eficienţei energetice,
acordînd asistenţa necesară la
elaborarea programelor şi planurilor
locale pentru eficienţa energetică şi
monitorizînd realizarea acestora.

Obiectivul general al proiectului vizat
este crearea sistemului de iluminare stradală în
cele 6 localități ale comunei Tătărăuca Veche.
Suma totală a proiectului, finanțată integral de
GIZ, este de 800 mii de lei. Durata de
implementare a proiectului este de 1 an.

ŞEDINŢĂ CU PREȘEDINȚII DE RAIOANE, LA ADR NORD

O

ședință cu președinții de raioane din
Regiunea de Nord a avut loc joi, 11
august a.c., în incinta Agenției de
Dezvoltare
Regională
Nord (ADR Nord).
Ministrul Dezvoltării
Regionale
şi
Construcţiilor,
Marcel
Răducan, a
avut,
cu
această
ocazie,
o
întrevedere cu preşedinţii
de raioane, noi aleşi, din
Regiunea de Nord a
Republicii Moldova.
Ministrul Răducan,
directorul Direcției Generale Dezvoltare
Regională (DGDR), Valentina Pleșca, și
directorul ADR Nord, Ion Bodrug, au vorbit, în
cadrul ședinței, despre
politicile
naționale
de
dezvoltare regională, rolul
și locul CRD Nord și ADR
Nord
în
dezvoltarea
regională.

„S

untem alături de
dvs. Cu siguranță,
vom
conlucra
pentru a duce la bun sfârșit
acele proiecte pe care le-am început și pentru a
scrie noi proiecte și a dezvolta acele idei ale dvs.
și ale regiunii pe care o reprezentați. Pe
parcursul a doi ani de activitate, Ministerul
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor s-a
străduit să facă Legea dezvoltării regionale ca să
fie o Lege viabilă, o Lege care lucrează și care
este capabilă să dea rezultate", a menționat
ministrul Marcel Răducan.

În contextul discuțiilor despre proiectele de
dezvoltare regională, ministrul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor a specificat că una
dintre
problemele
majore este calitatea
proiectelor, elaborarea
cărora lasă, în anumite
cazuri, de dorit. „În
Consiliul de Dezvoltare
Regională urmează să
alegem oameni care ştiu
şi pot să muncească în
acest sens", a mai spus
ministrul.
În continuare, la ședință s-a discutat despre
componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare
ale CRD Nord; conlucrarea pentru dezvoltare a
CRD
cu
Autorităţile
Publice Locale, priorităţile
Strategiilor Naţionale şi
Regionale de Dezvoltare,
precum şi progresele în
activitatea ADR Nord.
Directorul
DGDR,
Valentina
Pleşca,
a
prezentat
succesele
înregistrate în domeniul
dezvoltării regionale, priorităţile de finanţare şi
proiectele selectate în urma primului apel de
propuneri
de
proiecte.
„Autorităţile
administraţiei publice locale trebuie să
colaboreze la elaborarea proiectelor regionale.
Pentru a elabora proiecte de succes, primăriile
trebuie să-şi concentreze activităţile asupra
proiectelor
comune,
dintr-o perspectivă
regională. Necesar e ca să dezvoltăm
parteneriatele. Doar așa vom activa eficient", a
menţionat Valentina Pleşca.

L

a rîndul său, directorul ADR Nord, Ion
Bodrug, a prezentat Regiunea de Nord a
republicii, care include în componenţa sa
11 raioane și un municipiu: Briceni, Ocnița,
Edineț, Dondușeni, Soroca, Rîșcani, Drochia,
Glodeni, Fălești, Sîngerei, Florești și municipiul
Bălți. „Misiunea ADR Nord este de a ghida şi a
susţine autorităţile administraţiei publice locale
în elaborarea proiectelor, de a acorda suport
metodologic la scrierea proiectelor şi de a atrage
investiţii în regiune", a declarat Ion Bodrug.
De asemenea, directorul ADR Nord a
menţionat priorităţile pentru care raioanele ar putea obţine finanţare în cadrul proiectelor, atît din
FNDR, cît şi de la donatorii externi, interesaţi de a investi în dezvoltarea regională din Republica
Moldova.
Pînă la finele lunii august, președințiide raioane urmează să convoace în şedinţă membrii Consiliilor
raionale, exponenţii societăţii civile şi agenţii economici pentru a desemna, în fiecare caz aparte, cîte 4
persoane care vor reprezenta fiecare raion în Consiliul de Dezvoltare Regională.
n prezent, în Regiunea de Dezvoltare Nord sunt în proces de implementare 11 proiecte de dezvoltare
regională, 7 dintre acestea fiind finanţate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, 3 - de
Agenţia de Cooperare Internaţională a germaniei (GIZ) și un proiect finanțat de Ambasada
Republicii Cehia în Republica Moldova.

Î

VIZITĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI DE LA BIRUINȚA

M

iercuri,
17
august a.c., o
echipă
de
specialiști
din
cadrul
Agenției de Dezvoltare
Regională 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".
Vizita de monitorizare,
la care au participat
operatorul economic al
proiectului și reprezentanți
ai administrației publice
locale, a cuprins două etape:
1) Monitorizarea lucrărilor
care se află în desfășurare
pe șantierul viitorului poligon pentru
acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor
menajere;i 2) Monitorizarea calității primei
platforme pentru colectarea deșeurilor menajere

Solicitantul proiectului „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" este Primăria
oraşului Biruinţa, raionul Sîngerei. Suma totală a
proiectului este de 6 091 195,00 lei, din care 4 287
617,76 lei vor fi alocați de Fondul Național de
Dezvoltare Regională (FNDR). Durata de
implementare este programată pentru 11 luni.

solide, construită în apropiere de sediul
Primăriei Biruința.
În urma vizitei de documentare, am
constatat că proiectul menționat se
implementează conform planurilor de
activități. Grupul de lucru a planificat
următoarea etapă de implementare și
monitorizare a proiectului, al cărui obiectiv
general este crearea, la nivel regional, a
sistemului integrat de management al
deşeurilor solide pentru 7 localităţi.

A DOUA MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND ACTUALIZAREA STRATEGIEI SOCIO-ECONOMICE A
RAIONULUI RÎȘCANI, CAPITOLUL „APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE”

A

dministraţia
Raionului Rîșcani
în parteneriat cu
Agenția de Dezvoltare
Regională Nord (ADR
Nord),
cu
suportul
Agenției de Cooperare
Internaţională
a
Germaniei (GIZ), a iniţiat
procedura de actualizare
a
Strategiei
socioeconomice a raionului Rîșcani, capitolul
„Aprovizionarea cu apă şi canalizare". O parte
integrantă a acestei activăţi este dialogul dintre
factorii interesaţi privind necesităţile în
domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare,

care va rezulta în prioritizarea
necesităţilor locale.
Consiliul Raional Rîșcani,
în parteneriat cu ADR Nord,
organizează a doua masă
rotundă în cadrul activităţii de
Actualizare a Strategiei socioeconomice
a
raionului
Rîșcani,
capitolul
„Aprovizionarea
cu
apă
și
canalizare", în cadrul căreia vor continua
lucrările de actualizare a SDSE, capitolul
„Aprovizionarea cu apă şi canalizare", unde
participanţii vor identifica prioritățile și
criteriile locale în domeniul aprovizionării cu

apă și canalizare a raionului Rîșcani. Întrunirea
va avea loc miercuri, 24 august, ora 09:00, în
incinta restaurantului „Paradis", or. Rîșcani.
La şedinţă vor participa reprezentanţi ai
Consiliului
raional
Rîșcani,
primari,
reprenzentanţi ai sectorului privat şi ai
societăţiii civile din raion, experţi tehnici din
Moldova şi străinătate.
Evenimentul este organizat în cadrul
proiectului „Modernizarea serviciilor publice
locale în Republica Moldova", implementat de
GIZ. Aceasta este a doua masă rotundă din cele

trei preconizate în cadrul activității de
actualizare a Strategiei socio-economice a
raionului Rîșcani, capitolul „Aprovizionarea cu
apă și canalizare". Următoarea masă rotundă va
avea loc în data de 23 semtembrie.

S

copul procesului de actualizare a
Strategiei socio-economice a raionului
Rîșcani, capitolul „Aprovizionarea cu apă
și canalizare", este de a asigura o planificare
strategică şi transparentă a investiţiilor şi
atragerea noilor surse de finanţare, ducînd la
îmbunătăţirea situaţiei în domeniu.

VIZITĂ DE DOCUMENTARE ȘI MONITORIZARE A PROIECTULUI DE LA ZEL „BĂLȚI”

U

n
grup
de
specialiști
din
cadrul Agenției de
Dezvoltare Regională Nord
(ADR Nord) a efectuat azi,
25 august a.c., o vizită de
documentare
și
monitorizare
la
Zona
Economică Liberă „Bălți"
(ZEL „Bălți"), unde, în data
de 29 iunie a.c., a fost lansat
proiectul „Conectarea ZEL «Bălţi» la utilităţile
municipale: apă, canalizare, electricitate,
drumuri de acces".

În
cadrul
vizitei,
reprezentanții ADR Nord
au verificat îndeplinirea
lucrărilor
conform
graficului de execuție.
Astfel, s-a constatat că,
pînă în prezent, au fost
îndeplinite lucrări ascunse
de instalare a rețelelor
exterioare de apă potabilă
pe o lungime de 200 de metri. Conform
devizului local, Capitolul 2-26, a fost instalată
ţeava de polietilenă de presiune, de înaltă

densitate, destinată alimentărilor cu apă, cu
diametrul de 225 milimetri. Pînă acum,
problema principală constă în temperaturile
ridicate ale aerului și densitatea solului (solul a
fost presat încă în timpurile sovietice, cînd a
fost construită uzina „Selimaș"). Din aceste
cauze, excavatorul se supraîncălzește și, într-o
zi, este posibilă efectuarea lucrărilor doar pe o
lungime de maximum 25-30 de metri.

utilitățile
municipale:
apă,
canalizare,
electricitate, drumuri de acces, iar în regiune va
spori calitatea vieţii cetăţenilor prin crearea a
circa 2500 locuri de muncă noi.

P

roiectul menționat este unul din cele 7
proiecte din Regiunea de Dezvoltare
Nord aprobat spre finanțare din sursele
Fondului Național pentru Dezvoltare Regională
(FNDR) în 2011.

În rezultatul implementării proiectului
menționat, ZEL „Bălți" va fi conectată la

***

FELICITĂRI
MESAJUL DIRECTORULUI ADR NORD, ION BODRUG,
CU OCAZIA ZILEI PROFESIONALE A LUCRĂTORILOR DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
Stimaţi colegi și lucrători din domeniul construcțiilor,
De Ziua profesională a lucrătorilor din domeniul construcțiilor, marcată,
tradițional, în a doua duminică a lunii august, îmi face o deosebită plăcere să
adresez tuturor angajaţilor din acest domeniu – constructori, arhitecţi, proiectanţi,
designeri, lucrători din industria materialelor de construcţii – cele mai sincere
felicitări şi realizări de succes în activitatea pe care o profesaţi.
Deși trece printr-o perioadă dificilă, domeniul construcțiilor reprezintă un sector foarte important al
economiei naţionale, care aduce un aport considerabil la dezvoltarea Republicii Moldova.

C

u ocazia acestei Sărbători frumoase, Agenția de Dezvoltare Regională Nord exprimă mulţumiri
și înaltă apreciere celor care trudesc în domeniul construcțiilor. Vă adresăm cele mai frumoase
urări de bine. Vă dorim mari realizări în plan profesional, împlinirea tuturor aspiraţiilor,
sănătate, prosperitate şi bucurii în familiile Dumneavoastră.

MESAJUL DIRECTORULUI ADR NORD, ION BODRUG,
CU OCAZIA ZILEI INDEPENDENȚEI REPUBLICII MOLDOVA
Stimați concetățeni,
n numele tuturor membrilor Agenției de Dezvoltare
Regională Nord Vă felicităm cu ocazia Zilei
Independenţei Republicii Moldova şi Sărbătoarea
naţională „Limba Noastră"!

Î

Ziua Independenţei, 27 August, şi „Limba Noastră",
31 August, sunt sărbătorile naționale care inspiră în
sufletele compatrioţilor speranţe, lumină și dorința de a
realiza schimbări pozitive.

N

oi sîntem cei care trebuie să ne facem viaţa noastră mai corectă, să simţim personal
responsabilitatea pentru soarta ţării, să consolidăm instituţiile democratice şi să conlucrăm la
dezvoltarea continuă a Republicii Moldova.

ADR Nord Vă urează, stimați concetățeni, prosperitate şi fericire! Mult succes în viața de zi cu zi, să
aveți sprijinul prietenilor adevărații, susţinere în familie şi încredere în viitor!

ANUNȚ
ANUNȚ PRIVIND SELECTAREA PRESTATORULUI DE SERVICII PENTRU DESFĂŞURAREA A 5
ATELIERE DE LUCRU ȘI ELABORAREA BROŞURII DESPRE PROCESUL DE REALIZARE A
STUDIILOR DE FEZABILITATE

A

genția de Dezvoltare Regională Nord angajează un prestator de servicii care să elaboreze şi să
pună în aplicare un program privind familiarizarea principalilor actori regionali cu procesul de
elaborare a studiilor de fezabilitate.

Acest program de informare va fi efectuat în cadrul proiectul „Importanța studiilor de
fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova", finanțat
din sursele Republicii Cehe. AICI puteți vizualiza/descărca fișierul în format „.PDF” cu termenii de
referinţă pentru acest contract.
În cazul în care organizaţia dumneavoastră este interesată şi motivată să aplice pentru această
misiune, sunteţi invitaţi să participaţi la procedura de selecţie, prezentînd următoarele documente:

Ø Oferta tehnică trebuie să demonstreze experiența consultantului (companiei) în domeniul
solicitat şi trebuie să includă:
 Profilul companiei;
 CV‐urile personalului ce urmează să implementeze proiectul;
 Metodologia de implementare.
 Planul de acțiune
Ø Oferta financiară trebuie să detalieze principalele elemente de cost (personal, transport etc.).
Costurile vor fi prezentate cu şi fără TVA.

S

e vor accepta doar ofertele complete, compuse din oferta tehnică şi oferta financiară. Ofertele se
depun la sediul ADR Nord - Bălți, piața V. Alecsandri 8A, et. II bir. 201. Oferta tehnică și oferta
financiară vor fi depuse separat, in plicuri sigilate, pe care va fi indicat "Pentru selectarea
prestatorului de servicii pentru desfăşurarea a 5 ateliere de lucru și elaborarea broşurii despre procesul
de realizare a studiilor de fezabilitate".
Ofertele vor fi prezentate în limba română.
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 8 septembrie 2011, ora 16:00.
Ofertele se depun la sediul ADR Nord – Bălți, piața V. Alecsandri 8/A, et. II bir. 201
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la dl Constantin BÂNDIU, șef Secție Management Proiecte.
Telefon: (231) 2-56-46; e-mail: constantbandiu@gmail.com.
Ion BODRUG, director ADR Nord

Acest buletin informativ este elaborat de

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

ADR 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.
Scopul ADR Nord este de a
contribui la dezvoltarea durabilă
şi echitabilă a întregii regiuni,
urmărind reducerea decalajelor
de dezvoltare a diferitor zone din
regiune în favoarea locuitorilor
ei.

Misiunea ADR Nord este de a
mobiliza eforturile spre asigurarea dezvoltării socioeconomice durabile a Regiunii
Nord în baza normelor și
standardelor europene pentru
asigurar ea unui trai decent
cetățenilor.

Prioritățile ADR Nord sunt:
1. Reabilitarea infrastructurii
fizice;
2. Susținerea dezvoltării sectorului privat și a pieței forței de
muncă;
3. Îmbunătățirea factorilor de
mediu și a atractivității turistice.
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