
afaceri din Regiunea Vest a 

României și din Regiunea de 

Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova, reprezentanți ai 

ministerelor din Republica 

Moldova, membri ai 

Consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare din Republica 

Moldova, ambasadori, 

reprezentanți ai 

Consulatului General al 

României din Bălți, 

reprenzentanți ai ONG-urilor 

din Republica Moldova, 

parteneri ai ADR Nord etc. 

● Urmăriți AICI anunțul pentru 

acest eveniment în rețeaua de 

socializare Facebook.  

A 
genția de 

Dezvoltare 

Regională Nord 

(ADR Nord) din Republica 

Moldova și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Vest 

(ADR Vest) din România 

organizează Forumul 

economic interregional 

moldo-român „Promovarea 

potenţialului economic şi 

crearea oportunităţilor de 

atragere a investiţiilor în 

Regiunea de Dezvoltare 

Nord”, ce se va desfășura în 

incinta sălii „Green Hall” a 

Complexului „Lidolux” din 

Bălți, în zilele de 28 și 29 

martie 2012. 

Un astfel de Forum 

interregional, organizat în 

premieră în Republica 

Moldova, reprezintă o 

excelentă oportunitate de a 

promova potențialul 

economic al Regiunii de 

Dezvoltare Nord al 

Republicii Moldova și de a 

susține actorii regionali în 

crearea parteneriatelor în 

plan economic, dar și de a 

stabili contacte comerciale. 

La Forum se vor reuni în jur 

de 200 de participanți, 

printre care oameni de 

 

 

 

 

          Bălți, 28-29 martie 2012 

Заголовок дополнительнои  статьи 

Obiectivul principal al 

Memorandumului este acela de a 

facilita schimbul de bune practici 

între cele două regiuni, dat fiind 

faptul că Regiunea Vest 

reprezintă un bun exemplu în 

ceea ce privește managementul 

fondurilor de pre- și post- 

aderare și al politicilor pentru 

dezvoltare regională în 

ansamblu. 

Printre activitățile prevăzute a se 

desfășura în cadrul acestui 

Memorandum sunt: participarea 

în calitate de parteneri în cadrul 

proiectelor finanțate de Comisia 

Europeană, realizarea de 

schimburi de experiență (pe 

teme de cooperare 

transfrontalieră, cele mai 

importante proiecte 

implementate în regiuni) și 

cursuri de formare cu scopul de a 

dezvolta competențele tehnice, 

elaborarea proiectelor regionale 

și identificarea resurselor 

financiare pentru implementarea 

acestora. 

Încheierea Protocolului dintre 

cele două regiuni a avut la bază o 

vizită a unei delegații din 

Republica Moldova întreprinsă la 

ADR Vest în luna noiembrie 2010, 

cînd au fost vizitate mai multe 

locații ale proiectelor de succes 

pentru infrastructura de 

transport, mediu, social și 

economic implementate în 

regiune. ● adrnord.md 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

R 
egiunea de 

Dezvoltare Nord 

(Republica 

Moldova), formată din 

municipiul Bălți și 

raioanele  Briceni, Edineț, 

Dondușeni, Drochia, 

Fălești, Florești, Glodeni, 

Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, 

Soroca, a semnat, în data 

de 29 noiembrie 2011, la 

Arad, România, un 

Memorandum de 

colaborare pe tema 

dezvoltării regionale cu 

Regiunea Vest (România), 

formată din județele 

Arad, Caraș-Severin, 

Hunedoara și Timiș. 

În acest număr: 

CNCDR a repartizat 

sursele financiare din 

FNDR pentru anul 2012 
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Seminar informativ-

instructiv pentru 

membrii CRD Nord 

(modulul 1) 
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A fost lansată rețeua 

transfrontalieră 
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„Modernizarea serviciilor 

publice locale în 

Republica Moldova” în 

anul 2012 
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Se dă startul colectării 

cererilor de finanțare la 

programul „PARE 1+1” 
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Evenimente care vor fi 

organizate cu suportul 

financiar din cadrul 

Programului 

„Promovarea Exportului 

și Atragerea Investițiilor” 

pentru anul 2012  
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http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1058


C 
HIȘINĂU, 23 

februarie. 

Consiliul 

Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale 

(CNCDR) s-a reunit într-o 

primă ședință din acest 

an pentru a discuta 

valorificarea Fondului 

Național pentru 

Dezvoltare Regională 

(FNDR) în anul 2011 și 

repartizarea surselor 

financiare din acest fond 

în 2012. 

Pe ordinea de zi a 

ședinței au fost incluse și 

subiectele ce țin de 

implementarea Strategiei 

Naționale de Dezvoltare 

Regională (SNDR) în anul 

2011, modificarea 

Manualului Operațional 

al FNDR și a instrucțiunii 

pentru utilizatori privind 

înaintarea propunerilor 

de proiecte pentru 

finanțare din FNDR, 

precum și desemnarea 

unui nou secretar al 

CNCDR. 

Ministrul Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor, Marcel 

RĂDUCAN, a menționat 

că dezvoltarea regională 

constituie deja o 

provocare pentru 

societate, ceea ce denotă 

faptul că proiectele de 

dezvoltare regională vor 

avea o logică a finalității, 

iar domeniul dezvoltării 

regionale are viitor. 

În cadrul discuțiilor, 

Viceprim-ministrul, 

ministrul 

Economiei Valeriu 

LAZĂR, care deține și 

statutul de Președinte al 

CNCDR, a comunicat că în 

anul 2012 se va investi în 

capacitățile Agențiilor de 

Dezvoltare Regională, 

pentru ca, ulterior, 

angajații acestor instituții 

să contribuie la 

dezvoltarea capacităților 

Autorităților Publice 

Locale în elaborarea 

conceptelor de proiecte. 

Totodată, membrii 

CNCDR au propus în 

cadrul ședinței criterii mai 

riguroase în selectarea 

proiectelor pentru cel de-

al doilea Apel de 

Propuneri de Proiecte, ce 

va fi lansat în 2012. Astfel, 

printre cele mai 

importante criterii de 

selectare menționăm: 

efect multiplicator, durata 

maximă de implementare 

- 3 ani, existența 

cofinanțării, capacitatea 

de absorbție a banilor. De 

asemenea, s-a stabilit a se 

aloca resursele financiare 

în mod uniform pentru 

cele 3 priorități de 

finanțare stabilite în 

Strategiile de dezvoltare 

regională. 

D 
in bugetul total 

al FNDR, 

aproape 7 

milioane au fost aprobate 

pentru cheltuielile 

operaționale ale ADR 

Nord, Centru și Sud și 

circa 167 milioane lei au 

fost repartizați pentru 

implementarea 

proiectelor în regiuni. Din 

28 proiecte ce vor fi 

finanțate în 2012, 10 sunt 

proiecte noi, iar 18 din 

acestea au început a fi 

implementate în anii 2010 

și 2011. ● MDRC 

CNCDR a repartizat sursele financiare din FNDR pentru anul 2012  
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Dezvoltarea regională 

constituie deja o provocare 

pentru societate, ceea ce 

denotă faptul că proiectele de 

dezvoltare regională vor avea 

o logică a finalităţii, iar 

domeniul dezvoltării 

regionale are viitor. 

Marcel RĂDUCAN, ministrul 

Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor 

În anul 2012 se va investi în 

capacităţile Agenţiilor de 

Dezvoltare Regională, pentru ca, 

ulterior, angajaţii acestor 

instituţii să contribuie la 

dezvoltarea capacităţilor 

Autorităţilor Publice Locale în 

elaborarea conceptelor de 

proiecte. 

Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, 

ministrul Economiei, președintele 

CNCDR 

http://www.mcdr.gov.md/?pag=news&opa=view&id=597


B 
ĂLȚI, 22 februarie. Un 

seminar informativ-instructiv 

(modulul 1) pentru cei 48 de 

membri ai Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare Nord (CRD Nord) a avut loc 

la Bălți. Seminarul, care conține 3 

module, este organizat de Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) 

în parteneriat cu Centrul Regional 

CONTACT Bălți și cu suport financiar 

din partea Agenției de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ). 

„Cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, 

dorim ca membrii CRD Nord să fie 

informați, să fie instruiți, pentru a 

participa activ la dezvoltarea Regiunii 

Nord. Consider că noi toți trebuie să 

depunem efortul în această direcție, 

pentru ca la Apelul de Propuneri de 

Proiecte II să luați decizia de a finanța 

proiecte cu impact regional. Scopul 

nostru este ca dvs. să fiți bine informați 

despre legislația în domeniu și despre 

tot ce se face în regiune pentru 

bunăstarea cetățenilor", a spus 

directorul ADR Nord, Ion BODRUG. 

„Este necesar ca fiecare raion, fiecare 

localitate să-și elaboreze și să-și 

actualizeze planurile strategice, care, 

ulterior, vor sta la baza planurilor 

strategice și planurile operaționale de 

dezvoltare regională. În acest context, 

este foarte necesar ca dvs. să înțelegeți 

mecanismul, metodele și cadrul 

legislativ în acest sens", a spus, la 

rîndul său, Inga COJOCARU, șef Secție 

planificare strategică și programare la 

ADR Nord. 

BACKGROUND. După alegerile locale 

din 2011, majoritatea primarilor și 

președinților Consiliilor Raionale sunt 

noi aleși; totodată, s-a schimbat și 

componența CRD Nord. 

Astfel, informarea și instruirea noilor membri 

APL din regiune nu este doar o componentă 

planificată, în timp, ci și o necesitate vădită 

pentru a facilita atît realizarea activităților de 

dezvoltare regională în regiune, cît și luarea 

deciziilor în corespundere cu prioritățile 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord (SDR 

Nord). Membrii CRD Nord vor fi informați 

despre politicile naționale de dezvoltare și 

oportunități de atragere a investițiilor în 

regiune, despre mecanismul de aplicare și 

implementare a proiectelor din Fondul 

Național pentru Dezvoltare regională Nord 

(FNDR), în cadrul diverselor activități 

instructiv-informative (ateliere de lucru, 

mese rotunde, seminare specializate etc.).   

DESPRE CRD NORD. Consiliul Regional 

pentru Dezvoltare Nord este o structură 

regională deliberativă, fără personalitate 

juridică, constituită în vederea elaborării, 

coordonării și monitorizării politicii de 

dezvoltare regională la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Nord (RDN), formate din 

municipiul Bălți și raioanele Briceni, 

Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, 

Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei și Soroca. 

CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit 

din președinții raioanelor componente, 

primarul municipiului Bălți și cîte un 

reprezentant al asociațiilor de primari, 

societății civile și sectorului privat din fiecare 

raion și municipiu al Regiunii de Dezvoltare 

Nord. 

Seminar informativ-instructiv pentru membrii CRD Nord (modulul 1)  
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M 
embrii Consiliului 

Regional își 

exercită atribuțiile 

cu titlu gratuit. Pentru a 

vizualiza lista noii componențe 

a membrilor CRD Nord, CLICK 

AICI. 

Ședința de constituire a 

actualei componențe a CRD 

Nord a avut loc în data de 13 

sempebrie 2011. ● adrnord.md 

Seminarul informativ-instructiv 

pentru membrii CRD Nord 

conține 3 module. Primul modul 

a avut loc, la Bălți, în data de 22 

februarie a.c. Următoarele două 

module sînt programate pentru 

zilele de 26 aprilie și 6 iunie a.c. 

și vor avea loc în una dintre 

sălile de conferințe ale Hotelului 

„Bălți” din municipiul Bălți.  

Ion BODRUG, director ADR Nord: „Cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, dorim ca membrii CRD 

Nord să fie informaţi, să fie instruiţi, pentru a participa activ la dezvoltarea Regiunii Nord”. 

http://adrnord.md/pageview.php?l=ro&idc=233&
http://adrnord.md/pageview.php?l=ro&idc=233&
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=970
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1134


C 
HIȘINĂU, 24-25 februarie. 

Asociația Obștească 

„CUTEZĂTORUL”, Fălești, 

membră a Federației Naționale 

AGROinform, a desfășurat atelierul 

transfrontalier cu genericul 

„Lansarea rețelei transfrontaliere de 

formatori în domeniul producerii și 

certificării producției agroalimentare 

ecologice și constituirea sferei de 

servicii în cadrul rețelei 

«EcoAgriNet»”. La eveniment au 

participat 32 de formatori din 

România, Ucraina și Republica 

Moldova, membrii Comitetului de 

Coordonare al proiectului, partenerii 

și experți ai proiectului. 

Atelierul a constat din 3 sesiuni de 

analiză și evaluare a formatorilor, de 

identificare și analiză a serviciilor 

solicitate de fermieri și capacităților 

rețelei „EcoAgriNet” de răspundere 

la necesitățile lor de comunicare și 

interacțiune în cadrul rețelei. 

Formatorii au raportat și analizat 

rezultatele obținute în cadrul celor 

44 cursuri de instruire organizate cu 

294 de fermieri din 12 raioane ale 

Republicii Moldova, județele Iași, 

Botoșani, Vaslui, Galați, România, 

regiunea Cernăuți, Ucraina, 

succesele, constrîngerile și lecțiile 

învățate de către formatori care au venit 

cu concluzii și metode de îmbunătățire a 

instruirilor și comunicării cu fermierii. 

Reieșind din obiectivul principal al 

proiectului „EcoAgriNet”, în ziua a doua 

a atelierului a fost creată rețeaua 

transfrontalieră de formatori în 

domeniul producerii și certificării 

producției agroalimentare ecologice, 

alcătuită din formatori de la 22 de ONG- 

uri din Republica Moldova, România și 

Ucraina, au fost stabilite căile de 

asigurare a durabilității și interacțiuniii 

membrilor ei. Cu acest prilej a fost 

organizată conferința de presă la care au 

participat reprezentanții mass-media 

locală, regională și națională. 

Evenimentul a fost organizat în 

parteneriat cu Asociația Euroconcept și 

Centrul de Dezvoltare Comunitară din 

România, Centrul Bucovinean pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare Cernăuți, 

Ucraina, Federația Națională 

AGROinform, ONG- ul „Rural Nord”, în 

cadrul proiectului Rețea transfrontalieră 

pentru agricultura ecologică, 

„EcoAgriNet”, finanțat de Uniunea 

Europeană, prin Programul Operațional 

Comun România-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013. ● adrnord.md 

și responsabilitățile părților în procesul de 

implementare a proiectului „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica 

Moldova” (MSPL) în anul 2012. 

În acest context, participanții la reuniune 

au determinat modalitatea realizării 

activităților din cadrul Planurilor, fapt ce va 

contribui la armonizarea planurilor de 

activitate al MDRC, ADR și GIZ.  ● adrnord.md 

C 
HIȘINĂU, 16 februarie. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor (MDRC), Agențiile 

de Dezvoltare Regională Nord, 

Centru și Sud împreună cu 

Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) 

au discutat, în cadrul unui atelier 

de lucru, despre rolul, atribuțiile 

A fost lansată rețeua transfrontalieră „EcoAgriNet”  

„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” în anul 2012  
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Scopul proiectului este de a contribui la 

îmbunătăţirea situaţiei economice şi de mediu 

din regiunile transfrontaliere Botoşani-Iaşi-

Vaslui-Republica Moldova-Cernăuţi, prin 

intensificarea cooperării transfrontaliere între 

actorii locali din zona ţintă în domeniul 

dezvoltării agriculturii ecologice.  

 Persoana de contact pentru 

informații suplimentare: 

 Victor CIMPOIEȘ, manager, 

 (+373) 69008119, veco@rambler.ru 

Programul Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este 

finanţat de Uniunea Europeană prin 

Instrumentul European de Vecinătate şi 

Parteneriat şi este co-finanţat de ţările 

participante în cadrul programului (www.ro-

ua-md.net). 

Atelier de lucru: MDRC-ADR-GIZ 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1136
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1130
http://www.ro-ua-md.net/
http://www.ro-ua-md.net/


O 
rganizația 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului IMM anunță 

lansarea procedurii de 

colectare a cererilor de 

finanțare nerambursabilă 

în cadrul Componentei III 

„Finanțarea afacerilor/

Regula 1+1”.  

Începând cu 15 februarie 

curent, lucrătorii migranți 

și rudele de gradul întâi 

ale acestora care s-au 

înregistrat la Programul-

pilot „PARE 1+1” sau care 

intenționează să se 

înscrie, sunt invitați la 

sediul ODIMM pentru a 

depune dosarul la 

Componenta III. 

Lista documentelor 

necesare a fi incluse în 

dosarul solicitantului 

poate fi accesată AICI. 

Perioada de depunere a 

dosarelor este 15 

februarie - 15 martie 

2012, ora 8.00 - 15.00. 

Pentru detalii consultați 

pagina. Pentru informații 

adiționale, puteți suna la 

numerele de telefoane (0 

22) 22-57-99, (0 22) 22-

54-58 sau (0 22) 22-50-

79.  

Amintim că Programul 

„PARE 1+1” a fost lansat 

oficial la 22 noiembrie 

2010. Potrivit conducerii 

Ministerului Economiei, 

programul are drept 

obiectiv dezvoltarea 

afacerilor durabile cu 

impact atât economic, cât 

și social. Esența 

Programului este că 

pentru fiecare leu 

câștigat legal peste 

hotare și investit în RM, 

statul mai acordă un leu 

sub formă de grant. 

● adrnord.md 

Se dă startul colectării cererilor de finanțare la programul „PARE 1+1”  
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Programul „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 a fost lansat oficial 

la 22 noiembrie 2010  

Pe parcursul anului 2011, cei 73 de 

beneficiari ai Programului de 

atragere a remitenţelor în 

economie PARE 1+1 care au 

încheiat deja contracte de 

finanţare nerambursabilă, au 

efectuat în total investiţii în sumă 

de 35 mln lei în diverse domenii ale 

economiei naţionale - industrie, 

agricultură, construcţii. 

● UNIMEDIA 

E  V  E  N  I  M  E  N  T  E 

care vor fi organizate cu suportul financiar din cadrul Programului 

„Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor” pentru anul 2012  

C 
onsiliul de administrare a bugetului pentru implementarea Programului „Promovarea 

Exportului şi Atragerea Investiţiilor”, a aprobat, în data de 27 ianuarie, Planul de acțiuni 

al Programului „Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor” pentru anul 2012. 

Menționăm că informația anexată a fost a fost adusă la cunoștința membrilor Consiliului de 

administrare a bugetului pentru implementarea Programului „Promovarea Exportului şi 

Atragerea Investiţiilor”. ● adrnord.md 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1105
http://odimm.md/ro/pare/default.htm
http://odimm.md/ro/pare/default.htm
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1105
http://unimedia.md/?mod=news&id=43558
http://adrnord.md/public/files/planuri/Plan_de_actiuni_2012.pdf
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1125


Agenția de Dezvoltare Regională Nord  

MD-3100, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A  

Telefon: +373 231 29779  

Fax: + 373 231 61980  

E-mail: comunicare@adrnord.md 

Site: www.adrnord.md 

A 
DR Nord, cu sediul în orașul Bălți, este o instituție publică necomercială, cu 

autonomie financiară, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) al Republicii Moldova. ADR Nord, fondată în data de 15 

decembrie 2009, activează în domeniul dezvoltării regionale din aprilie 2010. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

 

Vă felicităm cu ocazia sosirii primăverii!   

Cooperare pentru dezvoltare 

Scopul ADR Nord este de a 

contribui la dezvoltarea durabilă 

și 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 asi-gurarea dezvoltării 

socio-economice durabile a Regiunii de 

Dezvoltare 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 secto-rului 
privat și a pieței forței de muncă; 

3. Îmbunătățirea factorilor de mediu 
și a atractivității turistice. 

 Regiunea de Dezvoltare Nord                                                                                                                       

 Acest buletin informativ 
lunar, de 6 pagini, este 
elaborat de Agenția de 
Dezvoltare Regională 
Nord 

 Vizitați pagina ADR Nord 

din Facebook! Și aici, ADR 

Nord vorbește cu Dvs. 

 Vă așteptăm în grupul 

„Dezvoltare regională” 

din Facebook! 

ADR NORD 

http://adrnord.md/index.php?l=ro
https://www.facebook.com/regiuneanord
https://www.facebook.com/pages/ADR-Nord/125953117479953
https://www.facebook.com/pages/ADR-Nord/125953117479953
https://www.facebook.com/groups/regiuni/
https://www.facebook.com/groups/regiuni/

