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D E Z V O L T A R E   R E G I O N A L Ă 

ÎN EDIȚIA CURENTĂ 
 

Descoperim orașul Drochia 

Ședința de constituire a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 
a avut loc la Bălți 

Parteneriatul public-privat, temă de discuție în cadrul unei 
întrevederi cu Prim-vicepreşedintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc 

„Dezvoltarea turismului în Regiunea de Dezvoltare Nord”, atelier de 
lucru organizat de ADR Nord și Agenția Turismului 

Primarul și un viceprimar de Soroca, în vizită la ADR Nord 

Grup de lucru de la Î.I. „Pasecnik”, în vizită de lucru la ADR Nord 

Asistență pentru participanții la cursul de instruire 

Vizite de monitorizare a proiectelor de la ZEL „Bălți” și Edineț 

Proiectul de la ZEL „Bălți”: Au fost finisate lucrările de construcție a 
unui segment de apeduct 

Expert de la Senior Expert Service, în vizită la ADR Nord 

Ședință de lucru dedicată programului de informare privind 
importanța studiilor de fezabilitate 

A apărut primul Ghid de eficienţă energetică pentru consumatorii din 
Republica Moldova 

A cincea sesiune a Programului de instruire „Elaborarea proiectelor 
din fondurile FNDR și UE”, la Bălți 

Proiectul de la Otaci: Bazinul pentru acumularea apei a fost finisat 

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a participat la Forul oamenilor de 
afaceri moldo-austriac 

Eficiența energetică și energia regenerabilă, subiecte de discuție într-
o ședință la ME 

Convenţia Naţională pentru Integrarea Europeană 

Training cu privire la „Instrumentele de finanțare UE” 

Apeductul Soroca-Bălţi va fi extins în alte 6 raioane 

Prima lucrare finisată în Regiunea Nord 

Prima ședință de lucru în cadrul Programului „Business Gate” 

Vizite de studiu peste hotare 

Misiune de afaceri austriacă la Bălți 



 
                                                                                                     
 
 

mplasarea geografică. Oraşul Drochia se 
află la nordul republicii, la o distanţă de 167 
km de capitala ţării, pe lungimea căii ferate 

Bălţi-Ocniţa. Drochia este situată între oraşele 
Bălţi, Soroca, Rîşcani şi Edineţ. 

Repere istorice. 1777 – Drochia a fost pentru 
prima dată menţionată în cronicile anului. 1830 – 
era o aşezare de 25 de familii. 1847 – potrivit 
documentelor oficiale, în 
acest an s-a construit prima 
întreprindere de prelucrare 
a strugurilor de 
poamă. 1875 – au fost 
construite 2 mori. 1889 – o 
gară construită în acest an, 
odată cu înfiinţarea căii 
ferate Bălţi-Ocniţa, a deschis 
noi legături spre lume şi 
creştere industrială a 
oraşului. În anul 1922, în 
cadrul reformei agrare din 
Basarabia, 43 de locuitori au 
primit 250 ha de pământ. În prima jumătate a sec. 
XX localitatea începe să se dezvolte rapid şi în anul 
1940 devine centru raional al raionului cu acelaşi 
nume. Pînă în prezent, raionul Drochia a fost 
desfiinţat de două ori – în anul 1963 şi în anul 1998. 
Localitatea devine centru 
industrial odată cu 
construcţia unei fabrici mari 
de zahăr în anul 1954. În 
jurul acestei fabrici se 
dezvoltă un orăşel 
muncitoresc cu şcoală, casă 
de cultură, grădiniţă de copii 
etc. Mai tîrziu, în localitate 
apar alte întreprinderi cum 
ar fi fabrica de mobilă (în 
anul 1963,) de fermentare a 
tutunului (în 1969) şi combinatul de confecţionare 
a ambalajelor (în 1970). Odată cu dezvoltarea 
industrială se măreşte şi numărul populaţiei 
localităţii. Astfel, în anul 1970 în Drochia locuiau 
11,2 mii persoane. În anul 1988 un grup de orăşeni 
a iniţiat mişcarea de construcţie a unei biserici noi, 

ca peste zece ani visul drochienilor să se 
împlinească. În prezent Catedrala Adormirea Maicii 
Domnului, adevărată capodoperă a arhitecturii 
sacre, domină peisajul urban. 

Resurse naturale. Suprafaţa totală a resurselor 
funciare ale oraşului sunt de 1830 ha, din care 
terenurile agricole constituie 439,4 ha. Suprafaţa 
terenului intravilan este de 864 ha, terenurile 

fondului silvic constituie 
83 ha. Pe teritoriul 
oraşului este un lac cu o 
suprafaţă totală de 30 ha. 

Economia locală. În 
oraşul Drochia activează 
circa 1.884 agenţi 
economici, cea mai mare 
parte dintre ei activează 
în calitate de persoane 
fizice. 

Numărul agenţilor 
economici cu statut de 
persoană juridică este de 

369, cea mai mare pondere o au societăţile cu 
răspundere limitată – 251, urmate de 35 societăţi 
pe acţiuni, 51 cooperative, 12 întreprinderi de stat 
şi 5 întreprinderi municipale. Baza economiei 
oraşului o formează circa 20 agenţi economici mari. 

Industria de azi a oraşului 
este reprezentată de 
întreprinderi moderne, 
care prelucrează aproape 
toate felurile de produse 
agricole: sfecla de zahăr, 
tutun, porumb pentru 
seminţe, lapte şi carne. 
Sunt fabricate utilaje 
pentru frigorifere 
industriale, mobilă, 
ambalaje din lemn şi 

mase plastice, confecţii, produse de panificaţie, de 
cofetărie etc. Întreprinderile din oraşul Drochia 
livrează marfă în România, Ucraina, Rusia, Belarus 
etc. În oraş funcţionează 140 de unităţi de comerţ 
cu amănuntul, 2 pieţe, 8 unităţi de alimentare 
publică, 5 filiale ale băncilor comerciale şi una a 
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companiilor de asigurare. Serviciile de consultanţă 
juridică sunt prestate de 6 centre de consultanţă. 

Social. Populaţia oraşului Drochia numără 23 
mii de locuitori, cea mai mare parte a lor (79%) o 
constituie moldovenii, 12% sunt ruşi, 6%  – 
ucraineni şi restul (3%) reprezentanţii ai altor 
minorităţi naţionale. Sistemul de educaţie al 
oraşului este format din 5 grădiniţe de copii, 2 şcoli 
medii în care învaţă 820 elevi, 3 licee, dintre care 
unul teoretic, în care îşi fac studiile 2.386 elevi, şi o 
şcoală polivalentă. În domeniul ocrotirii sănătăţii 
funcţionează spitalul raional cu 380 de paturi, 
centrul medicilor de familie şi 16 farmacii. În 
sistemul de ocrotire a sănătăţii sunt antrenaţi 133 
medici şi 302 personal medical mediu. Oraşul 
dispune de o şcoală sportivă. În 2003, echipa de 
handbal juniori din Drochia a ocupat locul I la o 
competiţie internaţională din Austria. 

Cultura oraşului. Reţeaua instituţiilor culturale 
este formată din 2 biblioteci publice, 2 case de 
cultură, şcoala muzicală şi şcoala de pictură. Oraşul 

dispune de televiziune locală – „Almaz”  – şi de 
două publicaţii periodice – „Glia drochiană” şi 
„Etalon”. Un adevărat monument de artă este 
Catedrala Adormirea Maicii Domnului, construită 
între anii 1988-1998. 

rochia este cunoscută pentru o seamă de 

monumente de cultură şi spiritualitate 

cum e Catedrala Adormirea Maicii 

Domnului, ce se înalţă pe o înălţime la una dintre 

intrările în oraş. Monumentul Marelui Poet 

Naţional Mihai Eminescu de lângă liceul cu acelaşi 

nume, bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din faţa 

Consiliului Raional şi a altor locuri deosebite, cum e 

Poieniţa Luminoasă – un loc de relaxare şi 

retragere în sînul naturii din afara oraşului, a 

localurilor frumoase şi primitoare în număr mare, 

care fac din acest oraş un loc demn de vizitat, iar 

oamenii săi primitori şi deosebiţi, ca şi oraşul lor, în 

tot spaţiul Nordului Republicii Moldova. 

 

 

 

 
 
 

ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE NORD 

A AVUT LOC LA BĂLȚI 

 

genția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) a organizat ședința de constituire a 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

(CRD Nord). Prima ședință a noii componențe a 

CRD Nord a avut loc marți, 13 septembrie a.c., în 

sala de ședinţe a Î.S. 

„Registru". 

La ședința de constituire 

a CRD Nord au participat 

ministrul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, 

Marcel Răducan; membrii 

CRD Nord; specialiști din 

cadrul ADR Nord. 

„Doresc ca peste 4 ani să 

constatăm că am lucrat bine, productiv, iar 

Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) a ajuns pe 

locul întîi. În pofida problemelor, avem și rezultate. 

Avem rezultate practic în toate raioanele care fac 

parte din RDN", a spus, în discursul său, ministrul 

Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, Marcel 

Răducan. 

Directorul ADR Nord, 

Ion Bodrug, s-a referit la 

importanța conlucrării în 

cadrul CRD Nord, iar din 

noua componență a 

acestei structuri, potrivit 

directorului ADR Nord, 
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fac parte oameni care vor 

contribui la dezvoltarea 

RDN. „Sînt pe deplin 

responsabil să vă asigur că 

ne dorim o conlucrare 

foarte intensă cu 

Administrația Publică 

Locală, societatea civilă și 

oamenii de afaceri din 

regiune. Sînt ferm convins 

că împreună vom deveni 

prima regiune de dezvoltare 

din țară", a declarat Ion 

Bodrug. 

În cadrul primei ședințe, 

noua componență a CRD 

Nord și-a votat, cu 

unanimitate de voturi, 

președintele și vice-

președintele. Președintele raionului Rîșcani, Ion 

Parea, este noul președinte al CRD Nord; 

vicepreședintele CRD Nord a fost ales președintele 

raionului Glodeni, Valeriu Țarigradschi, iar în 

calitate de secretar - directorul ADR Nord, Ion 

Bodrug. În calitate de reprezentant al CDR Nord la 

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale (CNCDR) a fost ales directorul S.R.L 

„Roșiori-Lux" din Sîngerei, Nicolae Moraru. 

Tot în cadrul ședinței de constituire a CRD Nord 

a fost votată componența Biroului executiv al CRD 

Nord, din care fac parte toți cei 11 președinți de 

raioane, primarul de Bălți, primarul de Petreni, 

raionul Drochia, directorul 

Contact-Bălți și directorul 

S.R.L. „Roșiori-Lux". Către 

finalul ședinței, membrii 

CRD Nord au fost informați 

despre activitatea ADR 

Nord. 

Despre CRD Nord. CRD 

Nord este structura 

regională deliberativă, fără 

personalitate juridică, 

constituită în vederea 

elaborării, coordonării şi 

monitorizării politicii de 

dezvoltare regională la 

nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Nord (RDN), 

formate din municipiul Bălţi 

şi raioanele Briceni, 

Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, 

Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei şi Soroca. 

Consiliul Regional are 48 de membri, fiind 

alcătuit din preşedinţii raioanelor componente, 

primarul municipiului Bălţi şi cîte un reprezentant 

al asociaţiilor de primari, societăţii civile şi 

sectorului privat din fiecare raion şi municipiu al 

RDN. 

Membrii Consiliului Regional îşi exercită 

atribuţiile cu titlu gratuit. Pentru a vizualiza lista 

noii componențe a membrilor CRD Nord, CLICK 

AICI.

 

 

 

http://adrnord.md/pageview.php?l=ro&idc=233&
http://adrnord.md/pageview.php?l=ro&idc=233&


PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT, TEMĂ DE DISCUȚIE ÎN CADRUL UNEI ÎNTREVEDERI CU 

PRIM-VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI, VLAD PLAHOTNIUC 

 

eprezentanți ai mediului de afaceri şi ai 

societăţii civile din Bălţi au avut, marți, 6 

septembrie a.c., o întrevedere de circa o 

oră cu Prim-vicepreşedintele Parlamentului 

Republicii Moldova, Vlad Plahotniuc. Întîlnirea a 

avut loc în incinta Business 

Centrului, în a doua 

jumătate a zilei. 

În timpul discuțiilor, 

directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională 

Nord, Ion Bodrug, s-a 

referit la dificultățile de 

ordin procedural în 

contextul parteneriatelor 

publice-private. 

„Cooperarea dintre antreprenori și 

administrația publică locală implică, pe lîngă toate, 

anumite dificultăți de ordin procedural în ceea ce 

privește parteneriatul public-privat", a declarat 

directorul ADR Nord, Ion Bodrug. Aceste dificultăți, 

potrivit directorului ADR Nord, sînt determinate de 

prevederile legislației în vigoare. „Este nevoie de 

prea mult timp pentru a încheia un contract de 

parteneriat public-privat. În acest sens, pentru a 

îmbunătăți situația, vom veni cu o solicitare către 

autoritățile de resort 

în vederea operării 

anumitor modificări la 

Legea parteneriatului 

public-privat", a mai 

declarat directorul 

ADR Nord. 

La întîlnirea cu 

înaltul oficial 

moldovean au mai fost 

puse în discuție un șir 

de probleme locale. Pe lîngă oameni de afaceri și 

lideri ai asociaţiilor neguvernamentale, la discuții 

au mai participat și lideri de opinie, jurnalişti şi alţi 

reprezentanţi activi ai comunităţii locale. 

 
 

„DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD”, ATELIER DE LUCRU 

ORGANIZAT DE ADR NORD ȘI AGENȚIA TURISMULUI 

 

genția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) a organizat, în colaborare cu Agenția 

Turismului a Republicii Moldova*, un 

atelier de lucru cu genericul „Dezvoltarea 

turismului în RDN". Atelierul a avut loc marți, 13 

septembrie a.c., în sala de conferințe a Hotelului 

„Bălți", mun. Bălți. 

La atelier au participat, în total, 60 de 

reprezentanți ai Administrației Publice Locale, 

reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, 

agenți economici din domeniu. 

„Analizînd toate oportunitățile regiunii, într-

adevăr avem carențe la capitolul turism. Situația 

turismului din Regiunea Nord nu este din cele mai 

bune. Scopul atelierului de azi este ca Dvs., stimați 

participanți, să identificați soluții cu suportul 
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Agenției Turismului. Doresc ca la sfârșitul 

atelierului să ajungem împreună la concluzii 

constructive", a declarat, în discursul său, 

directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

Obiectivul atelierului de lucru au fost 

identificarea oportunităţilor de dezvoltare a 

sectorului turistic la nivel de regiune prin 

elaborarea proiectelor de dezvoltare a turismului în 

baza fondurilor şi investiţiilor naționale și externe. 

Atelierul de lucru a avut ca scop coalizarea 

eforturilor tuturor actorilor regionali pentru 

atragerea şi valorificarea investiţiilor în sectorul 

turistic al regiunii, facilitarea creării parteneriatelor 

public-private pentru implementarea proiectelor 

de ordin economic în regiune. 

În cadrul atelierului de lucru teoretico-pratcic, 

au fost îmbinate prezentările conceptuale ale 

experţilor în domeniul turismului cu lucrul practic 

realizat de participanţi, care au identificat soluţii şi 

au propus diverse modele de intervenţie pentru 

susţinerea turismului în Regiunea de Dezvoltare 

Nord (RDN). 

enţionăm că RDN include raioanele 

Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, 

Soroca, Rîşcani, Drochia, Glodeni, 

Făleşti, Floreşti, Sîngerei şi municipiul Bălţi. 

 

   
 

 

PRIMARUL ȘI UN VICEPRIMAR DE SOROCA, ÎN VIZITĂ LA ADR NORD 

 

Vineri, 2 septembrie a.c., primarul de Soroca, Elena Bodnarenco, și 

viceprimarul de Soroca pentru construcţii, urbanism şi servicii comunale, Mihail 

Grabciuc, au efectuat o vizită de lucru la Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord) în cadrul proiectului „Stabilirea unui sistem de management 

integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord". 

Oficialii din Soroca s-au întîlnit cu directorul ADR Nord, Ion Bodrug, și șeful 

Secției management proiecte, Constantin Bândiu. În cadrul discuțiilor, primarul Elena Bodnarenco și-a 

exprimat mulțumirea față de activitatea ADR Nord, al cărei rol, potrivit primarului de Soroca, va fi foarte 

important pe toată durata implementării proiectului menționat. 

Obiectivul general al proiectului „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere 

solide în Regiunea de Dezvoltare Nord" este îmbunătăţirea nivelului de protecţie a mediului şi reducerii 

riscurilor asupra sănătăţii populaţiei din zona ţinta prin consolidarea managementului integrat al deşeurilor 

menajere solide. Solicitantul proiectului este Primăria Soroca. Suma totală a proiectului, acoperită integral din 

sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) constituie 28 505 828 lei. Durata de 

implementare a proiectului este prevăzută pentru 24 de luni din data lansării. 
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GRUP DE LUCRU DE LA Î.I. „PASECNIK”, CARE ELABOREAZĂ PROIECTUL TEHNIC PRIVIND 

CONSTRUCȚIA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN OR. OTACI, ÎN VIZITĂ DE LUCRU LA ADR NORD 

 

n grup de lucru de la Întreprinderea 

Individuală „Pasecnik” a efectuat miercuri, 

7 septembrie a.c., o vizită de lucru la 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), 

vizită în cadrul proiectului „Servicii calitative de apă 

şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat 

în Regiunea de Nord". 

Specialiștii de la Î.I. 

„Pasecnik”, care elaborează 

proiectul tehnic privind 

construcția sistemului de 

canalizare în or. Otaci, au 

discutat, într-o ședință la 

care au participat specialiști 

de la ADR Nord, mai multe 

probleme ale proiectul 

tehnic vizat. 

Astfel, specialiștii de la 

Î.I. „Pasecnik” s-au referit la ședința de lucru care a 

avut loc la Otaci în data de 7 septembrie a.c., unde 

s-a constatat că pentru realizarea lucrărilor de 

proiectare nu se dispune de informația și 

documnetația respective. Ca soluție, primarul de 

Otaci, Vasile Traghira, a oferit proiectanților Planul 

de fezabilitate realizat de „Urbanproiect”. Un grup 

de lucru s-a deplasat în teren pentru a face 

cunoștință cu relieful și plasarea reală a obiectelor. 

S-a constatat că în Planul de fezabilitate nu sunt 

indicate toate construcțiile din oraș. Drept soluție, 

primarul de Ocnița a 

propus ca Î.I. 

„Pasecnik” să apeleze 

la „Iprocom", pentru a 

obține proiectul tehnic 

realizat de „Iprocom” 

în anii 1989-1990. Mai 

mult, din discuția 

managerului de 

proiect, Nicolae 

Samcov, cu primarul de 

Otaci reiese că ultimul, 

Vasile Traghira, a declarat că proiectul tehnic 

pentru renovarea apeductului are erori 

semnificative și necesită o revizuire, întrucît traseul 

apeductului trece pe sub două case locative 

particulare. 

 

Beneficiarul proiectului „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în 

Regiunea de Nord” este Primăria orașului Otaci. Obiectivul general al proiectului este extinderea şi 

modernizarea sistemului de apă şi canalizare al oraşului Otaci. Suma totală a proiectului constituie 25 559 700 

de lei, sumă solicitată integral din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Durata de 

implementare a proiectului este de 24 luni. 

 
 

ASISTENȚĂ PENTRU PARTICIPANȚII LA CURSUL DE INSTRUIRE 

 

n perioada 6-8 septembrie, 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. 
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În perioada vizată s-a aflat într-o vizită de lucru 

expertul pe Programe UE, Stefan Elsing, care a 

vizitat municipiul Bălți, raioanele Edineț, Dochia și 

Soroca, unde s-a întâlnit atît cu beneficiarii 

proiectului, cît și cu expertii de la Centru Contact-

Bălți. În acest sens, au fost discutate și analizate 12 

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 

octombrie, când 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. 

 
 

VIZITE DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DE LA ZEL „BĂLȚI” ȘI EDINEȚ 

 

n 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 miercuri, 14 septembrie 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. 

 

EL „BĂLȚI”. Proiectul „Conectarea ZEL «Bălţi» la utilităţile municipale: 

apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” a fost lansat în data de 

29 iunie a.c. Solicitantul proiectului, gestionat de ADR Nord, este 

Primăria orașului Bălți. Obiectivul general al proiectului este asigurarea 

conectării infrastructurii ZEL „Bălţi” la toate utilităţile: apă, canalizare, 

electricitate, drumuri de acces. Suma totală a proiectului este 16 575 515 lei, 

din care 13 621 660 lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), care constituie 86% din suma 

totală a proiectului. Durata de implementare a proiectului este de 6 luni. Cofinanțatori ai proiectului sunt 

Primăria or. Bălți (1 363 734 lei), ICS „Dräxlmaier Automotive” SRL (1 550 121 lei) și ZEL „Bălți” (40 000 lei). 

 

DINEȚ. Proiectul „Renovarea drumului regional internațional M14 prin 

or. Edineț” a fost lansat în data de de 30 mai a.c. Acesta este unul dintre 

cele 7 proiecte din Regiunea de Dezvoltare Nord aprobat spre finanțare 

din sursele FNDR. Suma totală a proiectului, acoperită integral din sursele 

FNDR, depășește 17,6 mln. lei. Durata de implementare a proiectului este de 11 

luni. Activitățile majore ale proiectului prevăd lucrări de renovare şi amenajare 

a 4,5 km de drum și  trotuar și îmbunătăţirea eficienței gestionării drumului, în 

vederea creării condiţiilor optime pentru deplasarea cetăţenilor pe strada centrală a or. Edineţ, parte a 

traseului internaţional Chişinău - Cernăuţi. 
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PROIECTUL DE LA ZEL „BĂLȚI”: AU FOST FINISATE LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE A UNUI 

SEGMENT DE APEDUCT 

 

pecialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) au efectuat luni, 19 septembrie a.c., o vizită de 

monitorizare pe teritoriul Zonei Economice Libere „Bălți”, 

unde, în prezent, ADR Nord gestionează proiectul de dezvoltare 

regională „Conectarea ZEL «Bălţi» la utilităţile municipale: apă, 

canalizare, electricitate, drumuri de acces”. 

Vizita se înscrie în contextul finisării lucrărilor la construcția 

unui segment de apeduct, lucrări executate de către operatorul 

economic SRL „Valis”. 

 

 

EXPERT DE LA SENIOR EXPERT SERVICE, ÎN VIZITĂ LA ADR NORD 
 

n expert de la Senior Expert Service (SES), 

Ute Sonnen, a efectuat o vizită la Agenția 

de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord). 

În rezultatul acestei vizite, la care au participat 

directorul ADR Nord, Ion 

Bodrug, consultantul 

regional GIZ Margareta 

Vameș și preşedintele 

„Manageri Club” din 

Bălţi, Ion Banari , s-a 

convenit ca ADR Nord să 

contribuie la distribuirea 

mesajelor SES către 

potențialii beneficiari, 

Ute Sonnen urmînd să 

pregătească informații 

privind experiențele de colaborare din zona de 

nord pentru a exemplifica anumite practici de 

succes. 

SES este Fundația Industriei din Germania 

pentru Cooperare Internațională 

(Stiftung der deutschen Wirtschaft für International

e Zusammenarbeit). Este o organizație non-profit. 

SES oferă pensionarilor interesați posibilitatea 

de a împărtăși altor persoane din experiența și 

cunoștințele lor, atît în Germania, cît și în 

străinătate. În calitate de experți, membrii SES 

activează ca voluntari, ajutînd la formarea 

lucrătorilor de specialitate și a personalului de 

conducere. Voluntarii 

SES îi ajută pe alții să 

se ajute singuri. 

Experții SES 

lucrează, în general, 

în întreprinderile mici 

și mijlocii, precum și 

cu furnizorii de 

formare profesională 

și servicii de îngrijire 

a sănătății, dar sunt, 

de asemenea, 

angajați la astfel de organizații precum Agenţia de 

Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Durata 

acestor sarcini de onoare variază, de obicei, de la 

trei la șase săptămîni, iar durata maximă este de 

șase luni. 

Mai bine de 9 mii de experți seniori, care fac 

parte din Comunitatea pensionarilor activi, oferă 

ajutor și consiliere folosind cunoștințele lor de 

specialitate din peste 50 de sectoare diferite. 
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ȘEDINȚĂ DE LUCRU DEDICATĂ PROGRAMULUI DE INFORMARE PRIVIND IMPORTANȚA 

STUDIILOR DE FEZABILITATE 

 

 ședință de lucru în 

privința programului de 

informare din cadrul 

proiectului „Importanța studiilor 

de fezabilitate în consolidarea 

procesului de dezvoltare 

regională în Republica Moldova" a 

avut loc, în data de 19 septembrie 

a.c., la sediul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord 

(Nord). 

Directorul ADR Nord, Ion 

Bodrug; directorul executiv al 

Business Consulting Institute 

(BCI), Liviu Andriuța; expertul BCI 

Stela Corobceanu; directorul CONTACT-Bălți, Vlad Ghițu, și șeful Secției management proiecte, Constantin 

Bândiu au discutat despre particularitățile programului de informare citat, finanțat din sursele Republicii Cehe 

rogramul de informare prevede familiarizarea principalilor actori regionali cu procesul de elaborare a 

studiilor de fezabilitate și, în special, a studiilor pentru proiectele investiționale de nivel regional. 

Consolidarea capacităților principalilor actori regionali în domeniul efectuării studiilor de fezabilitate va 

crea oportunități suplimentare în accesarea atît a fondurilor naționale, cît și a celor din cadrul programelor 

financiare ale Politicii Europene de Vecinătate (PEV). 

 

Proiectul va finaliza cu următoarele rezultate: 

 broşură privind procesul de elaborare a unui studiu de fezabilitate elaborată; 

 „masă rotundă" realizată în scopul discutării şi ajustării textului broşurii elaborate; 

 1000 de exemplare a broşurii „Totul despre un studiu de fezabilitate" editate; 

 1000 reprezentanţi ai autorităţilor publice şi a organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova 

informaţi despre procesul de elaborare şi structura unui studiu de fezabilitate; 

 150 reprezentanţi ai APL şi ONG cu cunoştinţe avansate privind conţinutul şi procesul de elaborare a 

unui studiu de fezabilitate; 

 „masă rotundă" de evaluare realizată cu participarea actorilor importanţi în domeniul dezvoltării 

regionale şi potenţialilor donatori. 

Prestatorul de servicii va desfășura în perioada septembrie-octombrie a.c. următoarele activități, în vederea 

îndeplinirii cu succes a obiectivelor proiectului: 

 elaborarea broşurii „Totul despre un studiu de fezabilitate" 

 organizarea și desfășurarea a 5 ateliere de lucru. 
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A APĂRUT PRIMUL GHID DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PENTRU CONSUMATORII DIN 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

n Ghid de eficienţă energetică, în română şi rusă, a fost produs la 
Chişinău. Materialul promoţional, cu genericul „Consumă logic, 
ecologic", compilează sfaturi simple şi practice de economisire a 

energiei. Ghidul este structurat pe patru compartimente: 1. Eficienţa 
energetică la iluminat; 2. Economisirea căldurii; 3. Consumul econom de apă; 
4. Eficienţa energetică în transport. 

Pe lângă sfaturi, publicaţia cuprinde date statistice despre consumul de 
energie din Chişinău şi Sevastopol. Or, Ghidul a apărut în contextul 
proiectului european „Creşterea eficienţei energetice a municipiilor Chişinău 
şi Sevastopol pe baza experienţei pozitive existente". Iniţiativa este 
implementată de primăria Chişinău, în parteneriat cu IDIS „Viitorul", cu 
suportul oferit de Comisia Europeană prin intermediul programului CIUDAD 
(Cooperare pentru dezvoltare urbană şi dialog). 

Într-un tiraj de câte 1000 de exemplare în română şi în rusă, Ghidul va fi 

distribuit în instituţiile publice din Chişinău şi Sevastopol. 

ducaţia de utilizare eficientă a energiei va oferi auditoriului interesat din RM istorii de succes din spaţiul 

comunitar european şi statele vecine, selectate de către partenerii primăriei Chişinău şi IDIS „Viitorul" în 

acest proiect - Uniunea Municipalităţilor din regiunea Marmara şi Universitatea din Marmara (Turcia). 

De asemenea, vor fi vernisate două expoziţii naţionale, unde vor fi prezentate tehnologii deopotrivă 

inovatoare şi eficiente energetic. / IDIS Viitorul 

 

 

A CINCEA SESIUNE A PROGRAMULUI DE INSTRUIRE „ELABORAREA PROIECTELOR DIN 

FONDURILE FNDR ȘI UE”, LA BĂLȚI 

 

ea de-a cincea 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 început 

miercuri, 21 septembrie a.c., la 

Bălți. 

„Consider că suntem la o etapă de 

fundamentare a cunoștințelor pe care le-ați primit 

anterior, pe parcursul celor patru sesiuni de 

instruire. Cunoștințele pe care le-ați acumulat aici o 

să fie utile în raioanele, 

municipiile, orașele pe 

care le reprezentați. 

Rezultatele o să se vadă 

la urmă, atunci cînd veți 

avea depuse proiecte 

transfrontaliere și 

proiecte pentru viitorul 

apel de propuneri de 

proiecte", a spus, în 

cuvîntul său de salut, 

directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

Potrivit directorului ADR Nord, cei care au 

participat la 2/3 din Programul de instruire 
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menționat vor primi un document care să certifice 

participarea la Programul de instruire. 

a eveniment participă 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 patra a Programului sînt: 

1) Sporirea cunoştinţelor si abilitatilor 

participanţilor privind descrierea rezultatelor, 

impactului și durabilitatea proiectului. 

2) Asigurarea transferului de experiență prin 

prezentarea practicilor de succes și tipurile de 

greșeli care trebuie evitate. 

Cea de-a cincea sesiune a Programului de 

instruire de la Bălți se va încheia, la sfîrșitul zilei, cu 

o evaluare a sesiunii curente, după care se va 

prezenta tema următoarei sesiuni. 

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. 

Tot în cadrul celei de-a patra sesiuni de 

instruire, reprezentantul din Bălți al Senior Expert 

Service (SES), Ion Banari, a prezentat participanților 

specificul de lucru al SES. 

enţionăm 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.) și a patra sesiune a Programului de 

instruire (19-21 iulie a.c.) au avut loc la Bălți, Edineț 

și Soroca. Sesiunea a cincea a Programului a 

început miercuri, 21 septembrie, la Bălți, și va 

continua la Edineț (22 septembrie) și Soroca (23 

septembrie). 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. 

 

PROIECTUL DE LA OTACI: BAZINUL PENTRU ACUMULAREA APEI A FOST FINISAT 

 

onstrucția unui bazin pentru acumularea 

apei a fost finisată în orașul Otaci, raionul 

Ocnița, unde se află în derulare proiectul 

„Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul 

Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord", 

proiect implementat de Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord). 

Una din cele două părți ale bazinului a fost 

recent betonată, operatorul economic urmînd a 

acționa conform planului de construcție. Potrivit 
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managerului de proiect Nicolae Samcov, pe lîngă 

renovarea canalelor existente, au fost construite și 

canale noi pentru traseul de apeduct. 

Beneficiarul proiectului „Servicii calitative de 

apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu 

curat în Regiunea de Nord" este Primăria orașului 

Otaci. Obiectivul general al proiectului este 

extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi 

canalizare al oraşului Otaci. Suma totală a 

proiectului constituie 25 559 700 de lei, sumă 

solicitată integral din sursele Fondului Național 

pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Durata de 

implementare a proiectului este de 24 luni. 

 

 
 

DIRECTORUL ADR NORD, ION BODRUG, A PARTICIPAT LA FORUL OAMENILOR DE AFACERI 

MOLDO-AUSTRIAC 

 

Joi, 22 septembrie, la Chișinău, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, 

și specialiști din cadrul ADR Nord au participat la Forul 

oamenilor de afaceri moldo-austriac, organizat, în 

cooperare cu Ambasada Austriei la Bucureşti, de Organizaţia 

de Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO). 

Evenimentul, organizat în special pentru antreprenorii 

moldoveni, a avut loc în contextul vizitei de sondare a pieţei 

din Republica Moldova a unui grup de agenţi economici 

austrieci din domenii de activitate precum: 

 

 Agricultură (creşterea bovinelor şi porcinelor, furaje) 

 Industrie (industria electrică şi electronică, metalelor, chimică, a hârtiei) 

 Construcţii (proiectare şi construcţie, materiale de construcţii) 

 Logistică (servicii de expediere, transport auto) 

 Automobile (importul autoturismelor, cabluri şi fire, cosmetică auto) 

 Finanţe (banking, asigurări) 

 Consultanţă (HR, juridică, financiară, outsourcing) 

 Servicii educaţionale 

 Tehnologii medicale 

 Servicii IT 

 Managementul deşeurilor şi soluţii ecologice 

 Servicii de cleaning. 



orul bilateral a inclus prezentări tematice, oferite de către Ministerul Economiei şi MIEPO, precum şi de 

către reprezentanţii Camerei de Comerţ a Austriei şi Secţiei Comerciale a Ambasadei Austriei la 

Bucureşti. Evenimentul a continuat cu discuţii individuale între reprezentanții companiilor austriece şi 

moldoveneşti. 

MIEPO susţine dezvoltarea afacerilor şi parteneriatului în Republica Moldova prin implicare, comunicare şi 

promovare. Mai multe detalii despre MIEPO găsiți în site-ul oficial al organizației. 

 

EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI ENERGIA REGENERABILĂ, SUBIECTE DE DISCUȚIE ÎNTR-O ȘEDINȚĂ 

LA MINISTERUL ECONOMIEI CU PARTICIPAREA DIRECTORILOR ADR NORD, CENTRU ȘI SUD 

 

a inițiativa directorului Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, joi, 

22 septembrie a.c., directorii ADR Sud, Maria 

Culeșov, și ADR Centru, Tudor Meșină, s-au reunit, 

în incinta Ministerului Economiei, într-o ședință cu 

participarea conducerii Agenției pentru Eficiență 

Energetică (AEE): directorul Mihail Stratan și 

vicedirectorul Călin Negură. În cadrul ședinței s-a 

discutat despre proiectele din domeniul eficienţei 

energetice şi energiei regenerabile, dar și despre 

posibilitatea și avantajele încheierii unui 

Memorandum între instituții. 

„Sînt bucuros că AEE a fost deschisă 

întotdeauna pentru colaborare. Reieșind din faptul 

că, în anul 2012, ADR-urile ar putea avea încă o 

prioritate în dezvoltarea regională - 

eficiența energetică -, am decis să 

inițiem un dialog cu AEE, în calitatea 

noastră de promotori ai dezvoltării 

regionale. Astfel, împreună putem face 

multe lucruri bune pentru regiunile de 

dezvoltare din țară. Aceasta este și viziunea Uniunii 

Europene, care, în următorii 7 ani, va aloca o mare 

parte din bani anume pentru eficiența energetică. 

În acest sens, Republica Moldova, din cîte știu, ar 

putea beneficia de un suport considerabil din 

partea partenerilor de dezvoltare și a donatorilor", 

a spus, în cadrul ședinței, directorul ADR Nord, Ion 

Bodrug. 

„Avem nevoie de parteneri. Fără parteneri nu 

vom putea valorifica banii calitativ și în termenii 

respectivi. Iată de ce consider că întîlnirea noastră 

de azi este un început de cale. Un Memorandum 

încheiat între AEE și ADR-uri este foarte 

binevenit.  Acest fapt ne va da într-

adevăr posibilitatea să facem împreună 

lucruri frumoase", a spus, la rîndul său, 

directorul AEE, Mihail Stratan. 

EE, subordonată Ministerului 

Economiei, este un organ administrativ în 

domeniul eficienţei energetice şi energiei 

regenerabile. Misiunea AEE 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. 
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CONVENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ 

 

irectorul Agenției de 

Dezvoltare  

Regională Nord 

(ADR Nord), Ion Bodrug, a 

participat marți, 27 

septembrie a.c., la 

Convenţia Naţională pentru 

Integrarea Europeană.  

La acest eveniment a 

fost adoptat un pachet de 

recomandări pentru 

accelerarea apropierii Republicii Moldova de 

Uniunea Europeană. 

Pachetul de recomandări este structurat pe trei 

domenii, care corespund grupurilor de lucru create 

în cadrul Convenţiei: vize, frontiere şi regiunea 

transnistreană; agricultură şi dezvoltare regională; 

comerţ, servicii, concurenţă, disponibile pe site-ul 

oficial al proiectului www.conventia.md . 

Recomandările privind comerţul, serviciile şi 

concurenţa au servit drept punct de reper pentru 

rapoartele pregătite de către Ministerul Economiei 

în contextul iniţierii negocierilor pe Acordul de liber 

schimb cu UE. 

Directorul Agenției de 

Dezvoltare  Regională Nord 

(ADR Nord), Ion Bodrug, a 

participat marți, 27 

septembrie a.c., la 

Convenţia Naţională pentru 

Integrarea Europeană.  

La acest eveniment a 

fost adoptat un pachet de 

recomandări pentru 

accelerarea apropierii 

Republicii Moldova de Uniunea Europeană. 

Pachetul de recomandări este structurat pe trei 

domenii, care corespund grupurilor de lucru create 

în cadrul Convenţiei: vize, frontiere şi regiunea 

transnistreană; agricultură şi dezvoltare regională; 

comerţ, servicii, concurenţă, disponibile pe site-ul 

oficial al proiectului www.conventia.md . 

ecomandările privind comerţul, serviciile şi 

concurenţa au servit drept punct de reper 

pentru rapoartele pregătite de către 

Ministerul Economiei în contextul iniţierii 

negocierilor pe Acordul de liber schimb cu UE. 

 

TRAINING CU PRIVIRE LA „INSTRUMENTELE DE FINANȚARE UE” 

 

n perioada 27-28 septembrie 2011 directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, și specialiști din cadrul Secției 

management proiecte, ADR Nord, au participat la trainingul "Instrumentele 

de finanțare ale UE privind elaborarea și administrarea proiectelor în 

conformitate cu cerințele europene pentru reprezentanții autorităților centrale 

și locale”, organizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale 

„Viitorul” (IDIS „Viitorul") în parteneriat cu fundația Hanns Seidel Stiftung. 

Acet eveniment a urmărit drept scop consolidarea capacităților reprezentanților autorităților centrale și 

locale în vederea accesării fondurilor europene și informarea acestora cu privire la programele Comisiei 

Europene pentru care este eligibilă RM. 

n cadrul trainingului participanții au lucrat în ateliere mici axate pe identificarea, scrierea și administrarea 

proiectelor în conformitate cu cerințele UE, precum și linii directoare și aplicații practice de scriere a 

proiectelor în dependență de priorități. 
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APEDUCTUL SOROCA-BĂLŢI VA FI EXTINS ÎN ALTE 6 RAIOANE 

 

uvernul vrea să 

extindă treptat, în 

baza unui proiect 

public-privat, apeductul 

Soroca-Bălţi în alte 6 raioane 

din nordul ţării – Soroca, 

Sîngerei, Floreşti, Drochia, 

Rîşcani şi Teleneşti, prin care se 

preconizează aprovizionarea cu apă potabilă  a 

localităților din aceste raioane. 

La data de 26 septembrie a.c. Guvernul și 

președinții celor șase raioane, precum și primarul 

de Bălți au semnat un memorandum privind 

colaborarea în domeniul aprovizionării cu apă 

potabilă. 

 Extinderea apeductului Soroca-Bălți este 

prevăzută în Strategia privind aprovizionarea cu 

apă potabilă a localităţilor şi în Programul de 

alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din 

Republica Moldova.  

La realizarea acestui 

proiect, Guvernul va contribui 

cu resurse proprii, dar şi prin 

atragerea resurselor 

financiare internaţionale 

nerambursabile.  

Acest eveniment este de o 

importanţă mare deoarece în 

Republica Moldova aprovizionarea cu apă potabilă 

reprezintă o problemă strigentă, întrucât circa 45 la 

sută din populația republicii nu are acces la sisteme 

îmbunătățite de apă potabilă, iar peste 50 la sută 

este aprovizionată cu apă potabilă din fântâni și 

izvoare. 

ouă grupuri de lucru urmează să analizeze 

situaţia aprovizionării cu apă şi politica de 

formare a preţurilor la apa livrată. Lucrările 

de reconstrucţie a apeductului Soroca-Bălţi ar 

putea începe la 15 ianuarie viitor. 

 

PRIMA LUCRARE FINISATĂ ÎN REGIUNEA NORD 
 

A fost finisat subproiectul "Construcţia 

apeductului" din cadrul proiectului „Conectarea ZEL 

«Bălţi» la utilităţile municipale: apă, canalizare, 

electricitate, drumuri de acces". 

Directorul Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, și specialiști din 

cadrul Agenției au participat miercuri, 28 

septembrie a.c., la evenimentul de recepţie privind 

terminarea lucrărilor la subproiectul "Construcţia 

apeductului" din cadrul proiectului „Conectarea ZEL 

«Bălţi» la utilităţile municipale: apă, canalizare, 

electricitate, drumuri de acces". În cadrul 

evenimentului a fost semnat Procesul Verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor. 

Lucrările de construcţie a apeductului au fost 

executate de SRL „VALIS". Este îmbucurător faptul 

că operatorul economic a reuşit să realizeze 

calitativ şi într-o perioada scurtă obiectivele 

propuse în cadrul subproiectului. 

Vă aducem la cunoştinţă că acest proiect a fost 

lansat în data de 29 iunie a.c. Solicitantul 

proiectului, este Primăria orașului Bălți. Obiectivul 

general al proiectului este asigurarea conectării 

infrastructurii ZEL „Bălţi" la toate utilităţile: apă, 

canalizare, electricitate, drumuri de acces. Suma 

totală a proiectului este 16 575 515 lei, din care 13 

621 660 lei din Fondul Național pentru Dezvoltare 

Regională (FNDR), care constituie 86% din suma 

totală a proiectului. Cofinanțatori ai proiectului 

sunt Primăria or. Bălți (1 363 734 lei), ICS 

„Dräxlmaier Automotive" SRL (1 550 121 lei) și ZEL 

„Bălți" (40 000 lei). 

Durata de implementare a proiectului este de 6 

luni. 
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PRIMA ȘEDINȚĂ DE LUCRU ÎN CADRUL PROGRAMULUI „BUSINESS GATE” 

 

rima ședință de lucru cu reprezentanții 

Comisiei pentru Dezvoltarea Relațiilor 

Economice Internaționale (C.D.R.E.I.) din 

cadrul Programului „Business Gate", drept urmare 

a Memorandumului de cooperare, semnat la 4 

august a.c, a avut loc joi, 29 

septembrie a.c., în incinta 

Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR 

Nord). 

Acest eveniment a 

servit drept instrument 

inițial de acțiune în 

cooperarea și realizarea 

activităților comune pentru 

dezvoltarea relațiilor 

comercial-economice și tehnico-științifice, bazate 

pe egalitate pentru proiecte comune; schimb de 

informații cu privire la sarcinile și responsabilitățile 

organelor administrativ corespunzătoare. 

La ședință au fost prezenți Ion Bodrug, director 

ADR Nord; Mihail Plămădeală, consilier al 

președintelui C.D.R.E.I.; Gianantonio Bellagamba, 

responsabil Departamentului Direcţia AIIM in 

cadrul C.S.R.E.I.; Marin Ciobanu, administrator ZEL 

Bălți și colaboratori ai ADR Nord. 

În cadrul evenimentului reprezentanții Comisiei 

pentru Dezvoltarea Relațiilor Economice 

Internaționale au vizitat Regiunea Nord în scopul 

identificării potențialilor parteneri din zonă. Printre 

obiectele vizitate a fost și Zona Economică Liberă 

Bălți. 

„ADR Nord, în calitate de instituţie publică, este 

drept o de legătură pentru actorii regionali. În acest 

context se dezvoltă o 

conlucrare și colaborare 

reciprocă sistematică, nu 

doar sporadică. Orice 

informație solicitată este 

recepționată în termen 

rezonabil, conform 

legislației în vigoare. Prin 

urmare, putem facilita și 

consolida parteneriatele 

între antreprenorii din 

Republica Moldova și cei din Republica Italiană", a 

afirmat Ion Bodrug, director ADR Nord.  

.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. 
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VIZITĂ DE STUDIU ÎN ROMÂNIA ŞI GERMANIA (BRANDENBURG) 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA”, CU SUPORTUL GIZ 

 

n perioada 29 august – 08 septembrie 2011, un 

specialist din cadrul Agenţiei de Dezvoltare 

Regională Nord, Inga Cojocaru, a participat într-o 

vizită de studiu privind regionalizarea serviciilor de 

apă şi canalizare în România şi Germania. Vizita a 

fost organizată pentru reprezentanţii grupului de 

lucru care participă la actualizarea Strategiilor de 

Dezvoltare socio-economică (compartimentul 

aprovizionare cu apă şi canalizare) a celor două 

raioane: Cahul şi Rîşcani, în cadrul proiectului 

Modernizarea serviciilor publice locale 

implementat de GIZ (Agenţia de Cooperare 

Internaţională a Germaniei). Delegaţia a cuprins şi 

reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, 

locale şi ai operatorilor de apă şi canalizare din 

raioanele Cahul şi Rîşcani, structuri care ar putea 

contribui la reforma instituţională şi procesul de 

regionalizare în sectorul serviciilor publice de apă şi 

canalizare în Republica Moldova. Scopul vizitei a 

fost de a cunoaşte experienţa celor două ţări în 

domeniul regionalizării serviciilor de apă şi 

canalizare şi preluarea bunelor practici. 

 

Pentru detalii privind vizita de studiu în 

România și Germania, CLICK AICI. 
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VIZITE DE STUDIU PESTE HOTARE 
 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=977


SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎN REPUBLICA CEHĂ 

 

n perioada 19-24 septembrie a.c., 

Liuba Baranceanu, specialist în 

elaborarea, implementarea și 

monitorizarea proiectelor de la 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

a participat într-o vizită de studiu în 

Republica Cehă din cadrul 

proiectului „Susţinerea dezvoltării 

regionale în Moldova: oportunitate 

pentru stimularea dezvoltării societăţii 

civile",implementat de Centrul Analitic 

Independent EXPERT-GRUP şi Agenţia 

Tehnologică CzechINVENT cu 

susţinerea financiară a Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii Cehe şi 

Fundaţia Soros în cadrul programului 

Est-Est: Parteneriat fără frontiere. 

in componența echipei care participă la 

proiect fac parte angajați ai ADR Nord, 

ADR Centru și ADR Sud, membrii 

Consiliului de Dezvoltare Regională din cadrul 

regiunilor de dezvoltare, precum și lideri ai ONG-

urilor locale. 

Scopul  vizitei: Transferul know-how şi 

experienţa Cehă în scrierea, planificarea şi 

promovarea proiectelor de dezvoltare regională. 

Au fost vizitate localități unde se implementează 

proiecte de dezvoltare regională în domeniile ce țin 

de dezvoltare infrastructurii - stația de epurare a 

apei, or. Ledvice; activități de antreprenoriat, 

parteneriat public privat - zone 

industriale mici, Centrul de afaceri 

din or. Litvinov; dezvoltarea 

atractivității turismului - muzeul 

satului din localitatea Zubrnice; 

dezvoltarea strategică a localităților 

mici, care au cca 200-500 locuitori -

 satele Moldava și Ledvice; sisteme 

energetice fotovoltaice - s. Moldava; 

proiecte sociale - Azilul pentru 

boschetari, orașul Osek, Azilul 

pentru bătrîni din or. Pisek. 

De o importanță majoră a fost 

vizitarea filialei Agenției de 

Dezvoltare Regională (ADR) din or. 

Most (cu sediul principal în regiunea 

Usti). Directorul executiv al Agenției 

cehe a vorbit detaliat despre modul de activitate a 

ADR-urilor din Republica Cehă, axîndu-se pe 

modalitatea de funcționare a Agenției de 

Dezvoltare Regională din Regiunea Usti. Aceștia au 

remarcat faptul că agenția activează în bază de 

societate pe acțiuni, fondatorii fiind din domeniul 

public, iar activitatea este una privată. 

Agenția acordă servicii de colectare a datelor 

statistice din regiune; elaborarea documentelor de 

dezvoltare locală, a planurilor de acțiuni și a 

strategiilor de dezvoltare; pregătirea, coordonarea, 

administrarea, dezvoltarea proiectelor și asistența 

în implementarea acestora; sprijinul în activitatea 
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antreprenorială. Agenția are la bază 4 

departamente: economic, pregătirea proiectelor și 

a conceptelor de proiecte, management proiecte, 

consultanță și instruire. 

Vizita de studiu s-a încheiat cu 

vizitarea primăriei or. Pisek, unde au fost 

prezentate activitățile de planificare a dezvoltării 

infrastructurii orașului, etapele de realizare a 

proiectului, precum și planul de reabilitare a 

centrului istoric al orașului. 

Următoarea etapă a proiectului va avea ca scop 

elaborarea proiectelor regionale și va avea loc în 

luna octombrie curent. La această etapă 

participanţii vor avea ocazia să elaboreze propriile 

proiecte de dezvoltare regională, colaborînd în 

acest sens cu actorii locali interesaţi de acest 

subiect, fiind ghidaţi de către experţii 

CzechINVENT. Această etapă va cuprinde, de 

asemenea, un al doilea atelier de lucru ce se va axa 

pe abilităţile de prezentare, scrierea propunerilor 

de proiect, precum şi promovarea eficientă a 

acestora. 

 

 

VIZITĂ DE STUDIU ÎN ESTONIA ÎN CADRUL UNUI PROIECT DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR 

ELECTRONICE PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR WIRELESS 

 

a finele lunii septembrie a.c. 

a fost organizată o vizită de 

studiu în Estonia pentru 5 

persoane din Republica Moldova, 

manageri ai Centrelor Comunitare 

de Acces la Informatie și Instruire 

in Estonia. Vizita de 4 zile a avut 

drept obiectiv familiarizarea cu 

experiența Estoniei în crearea de rețele wireless, 

dezvoltarea de servicii electronice prin intermediul 

acestei rețele, modul în care comunitățile locale 

benificiază în urma dezvoltării unor astfel de rețele. 

Din partea Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord) la vizita de studiu a participat 

șeful Secției management proiecte, Constantin 

Bândiu, care a reprezentat totodată și Asociația 

Obștească Consult-Nord din Pelinia, Drochia. 

Alianța Centrelor Comunitare de Acces la 

Instruire și Informatie din Moldova implementează 

în parteneriat cu DT Consulting OU 

(http://wifi.ee/ ) din Estonia proiectul 

„Decentralized Network of Interactive Information 

Delivery in Moldova". Proiectul va fi implementat 

în perioada august 2011 - mai 2012 

și este susținut financiar de către 

Ministerul Afacerilor Externe al 

Estoniei în cadrul programului 

"Dezvoltarea Cooperării" 

(http://www.vm.ee/). 

Potrivit coordonatorului de 

proiect, Ion Braga, proiectul are 

drept scop transmiterea experienței Estoniei în 

dezvoltarea societății informaționale către 

organizațiile non-guvernamentale din Republica 

Moldova. În cadrul a 2 vizite de studiu în Estonia și 

Republica Moldova, prin intermediul seminarelor și 

atelierelor de instruire, organizațiile 

neguvernamentale din Moldova vor obține 

informații și bune practici despre dezvoltarea 

rețelelor wireless și a serviciilor electronice. De 

asemenea, în localitățile din Republica Moldova vor 

fi create, pe bază de concurs, patru rețele network 

model. 

Detalii/fotografii despre vizita de studiu în 

Estonia puteți găsi în blogul „WI FI EESTI - Moldova 

~ Transfer de bune practici”. 
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VIZITĂ DE STUDIU ÎN CRACOVIA ȘI VARȘOVIA, POLONIA 

 

n perioada 25-30 septembrie, un grup de 

jurnaliști din Republica Moldova, din care a făcut 

parte și specialistul în comunicare de la Agenția 

de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion 

Urușciuc, a participat la o 

vizită de studiu în Cracovia, 

Varșovia și alte localități din 

Polonia. Vizita de studiu, cu 

genericul „Autoritatea 

publică locală în UE - instituții 

și funcționare. Newsroom - 

susținerea din partea 

Poloniei a mass-media din 

Republica Moldova", a fost 

organizată de către Centrum Europejskie Natolin 

pentru jurnaliștii din Republica Moldova. 

rogramul vizitei de studiu, cofinanțat în 

cadrul programului Asistenţa Poloniei 

pentru străinătate al Ministerului Afacerilor 

Externe al Republicii Polone în anul 2011, a cuprins 

mese rotunde, conferințe, 

vizite de documentare la 

șantiere și firme, întîlniri și 

discuții cu participarea 

autorităților locale poloneze, 

vizite la muzee etc. 

Pentru mai multe detalii 

privind specificul vizitei de 

studiu în Polonia, publicăm, 

în continuare, o versiune 

succintă a programului menționat. 

 

Pentru detalii privind vizita de studiu în România și Germania, CLICK AICI. 

 

 

 
# # # 

 

MISIUNE DE AFACERI AUSTRIACĂ LA BĂLȚI 

 

5 de oameni de afaceri din Austria au vizitat 

aseară Zona Economică Liberă (ZEL) Bălți.  

Aflați întro misiune economică de 3 zile în R. 

Moldova, businessmenii austrieci au fost informați 

la Bălți despre activitatea și oportunitățile acestei 

zone economice libere, dar și despre activitatea 
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companiilor rezidente 

„Draexelmaer”, 

producătoare de cablaje 

pentru automobile, şi 

„Unger”, specializată în 

construcţii metalice. 

Marin Ciobanu, 

administrator principal al 

Zonei Economice Libere 

Bălți, a declarat pentru 

HotNews.md că vizita oamenilor de afaceri 

austrieci este un semnal bun pentru atragerea de 

investiții la Bălți, cu atât mai mult cu cât o 

compania austriacă „Unger” deja planifică să facă 

noi afaceri în R. Moldova. 

Mihai Krammer, manager de țară la compania 

„Unger”, rezident al ZEL Bălți, a confirmat pentru 

HotNews.md că investitorul austiac are cele mai 

serioase planuri pentru a 

dezvolta afacerea în R. 

Moldova. 

Precizăm că astăzi, la 

Chișinău, oaspeții din 

Austria vor participa la un 

forum de afaceri moldo-

austriac. Evenimentul este 

organizat de Organizaţia de 

Promovare a Exportului din 

Moldova (MIEPO) în cooperare cu Ambasada 

Austriei la Bucureşti. Din delegația austriacă fac 

parte reprezentanți ai unor companii din domeniul 

managementului deşeurilor, tehnologiei medicale, 

a industriei metalurgice, transport cargo, cosmetică 

auto, resurse umane, consultanţă, fiscal etc. 

 HotNews.md
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