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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 

 Mesajul directorului ADR Nord, Ion Bodrug, cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă 

ADR Nord la 2 ani 

Rezultate și priorități ale ADR, GIZ și MDRC, 
stabilite în cadrul unui atelier de lucru 

Ședință de recepție a lucrărilor de la proiectul 
din Biruința 

Atelier de instruire pentru jurnaliști și 
reponsabilii pentru PR din cadrul APL 

Realizările MDRC și gestionarea asistenţei 
externe 

Consultări regionale pe marginea a două proiecte de 
legi privind protecția și evaluarea impactului asupra 

mediului 

Beneficiile Republicii Moldova în urma 
implementării SUERD 

„Moldova Eco-Energetică”, eveniment de 
promovare a energiei regenerabile 

Calcularea și argumentarea tarifelor pentru 
servicii de apă și canalizare, atelier la Rîșcani 

Monitorizarea proiectelor 

Avize / Condoleanţe 



 

MESAJUL DIRECTORULUI ADR NORD, ION BODRUG, CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 

timați parteneri de dezvoltare regională, 

A mai trecut un an... Este un bun prilej să 

ne amintim cu plăcere de toate împlinirile 

și să privim cu încredere spre obiectivele ce 

urmează să le realizăm. 

Vă comunicăm cu mîndrie că, în decembrie 

2011, Agenția de Dezvoltare Regională Nord a 

împlinit 2 ani de la fondare, iar Regiunea de 

Dezvoltare Nord – 2 ani de dezvoltare regională. 

Un an de îndelungate pregătiri și încă un an de 

multiple activități, toate menite să contribuie la 

creșterea condițiilor de trai pentru cetățenii din 

Regiunea Nord a Republicii Moldova. 

Considerăm că acesta este un pas mic pentru instituția noastră, dar un salt uriaș pentru 

Regiunea Nord. 

ie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casele Dvs., iar iubirea, bucuria, 

înțelepciunea și generozitatea să Vă fie călăuze în 2012! 

 
Crăciun Fericit și La Mulți Ani!                             Cu urări de bine, 

                                                                                                       Ion BODRUG, director ADR Nord 

 

 

 

 

DOI ANI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN NORDUL MOLDOVEI, 

CU AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD 
Un pas mic pentru Agenția de Dezvoltare Regională Nord, un salt uriaș pentru Regiunea de Dezvoltare Nord! 
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Agenția de Dezvoltare Regională Nord la 2 ani 
 



 

genția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord) a împlinit 2 ani de la 

fondare, iar Regiunea de Dezvoltare 

Nord (RDN) – 2 ani de dezvoltare regională. 

Un an de îndelungate pregătiri și încă un an 

de multiple activități, toate menite să 

contribuie la creșterea condițiilor de trai 

pentru cetățenii din Regiunea Nord a 

Republicii Moldova. 

 

ĂLȚI, 26 decembrie | Cu ocazia celor 2 

ani de activitate a ADR Nord, am 

organizat o conferință de presă și o masă 

rotundă cu genericul „ADR Nord la 2 ani de 

activitate: parteneriate, rezultate şi perspective”. 

Cu acest prilej, echipa ADR Nord a prezentat 

invitaților săi cele mai importante rezultate pe 

care le-a obținut pînă în prezent. În acest sens, 

directorul ADR Nord, Ion BODRUG, s-a referit 

la proiectele de dezvoltare regională aflate în 

derulare / finisate, colaborarea cu Agenția de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), 

programe de instruire, Memorandumuri de 

înțelegere încheiate de ADR Nord, dar și alte 

aspecte importante. 

 

ROIECTE. În 2011, în cel de-al doilea an 

de activitate, ADR Nord a activat în 

conformitate cu prevederile Strategiei de 

Dezvoltare Regională Nord (SDR Nord), 

document care, în linii mari, presupune 

dezvoltarea echilibrată a tuturor localităților din 

Regiunea Nord. Astfel, la Primul Apel de 

Propuneri de Proiecte (APP) au fost depuse 39 

de proiecte, dintre care 2 nu au fost eligibile. 

Din Fondului Național pentru Dezvoltare 

Regională (FNDR) al Republicii Moldova au 

obținut finanțare 7 proiecte, iar din sursele 

Agenției de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ) – 2 proiecte. Al doilea APP va 

avea loc în primul trimestru al anului 2012. 

e parcursul anului 2011, ADR Nord a avut 

în gestionare 11 proiecte, dintre care 7 

proiecte finanțate din sursele FNDR, 3 

proiecte finanțate de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) și 1 proiect 

finanțat din Sursele Republicii Cehe. Din aceste 

11 proiecte, implementarea a 3 proiecte (2 

proiecte cu finanțare din surse externe) a fost 

finalizată cu succes, 6 proiecte se află în fază 

avansată de implementare, iar 3 proiecte, dintre 

care unul cu finanțare externă, urmează a fi 

lansate în 2012. Bugetul total al celor 11 proiecte 

gestionate de ADR Nord depășește suma de 107 

mln. de lei. 

 

PROIECTE FINANȚATE DIN FNDR ÎN 2011 

1. „Servicii calitative de apă şi canalizare în 

oraşul Otaci pentru un mediu curat în RDN”; 

2. „Renovarea drumului regional internațional 

M-14 prin orașul Edineț”; 

3. „Conectarea ZEL «Bălţi» la utilităţile 

municipale: apă, canalizare, electricitate, 

drumuri de acces”; 

4. „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din rîul 

Prut”; 

5. „Finisarea construcţiei poligonului pentru 

acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor 

menajere pentru 3 primării (7 localităţi)”; 

6. „Inaugurarea incubatorului de afaceri din 

comuna Larga - un factor important în 

activitățile privind măsurile active de ocupare a 

tineretului din regiune”; 

7. „Stabilirea unui sistem de management 

integrat al deșeurilor menajere solide în RDN”. 

 

 Din aceste 7 proiecte de dezvoltare 

regională, primele 5 se află în fază avansată 

de implementare, la unele dintre acestea 

lucrările fiind finalizate. Ultimele două 

proiecte urmează a fi lansate în 2012. 
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PROIECTE FINANȚATE DE GIZ ÎN 2011 

8. „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare 

a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna 

Costești, raionul Rîșcani”; 

9. „Iluminare stradală în comuna Tătărăuca 

Veche, raionul Soroca”; 

10. „Dezvoltarea Capacităţii pentru 

Dezvoltare Regională şi Cooperare 

Transfrontalieră în Republica Moldova”. 

 Implementarea proiectului „Dezvoltarea 

Capacităţii pentru Dezvoltare Regională şi 

Cooperare Transfrontaliera în Republica 

Moldova”, care a presupus 7 sesiuni de 

instruire pentru APL și ONG din Regiunea 

Nord, a fost finalizată cu succes. Proiectul de 

la Duruitoarea Veche se află în derulare, iar 

cel de la Tătărăuca Veche urmează a fi lansat. 

 

PROIECTE FINANȚATE DIN SURSELE 

REPUBLICII CEHE ÎN 2011 

11.  „Importanța studiilor de fezabilitate în 

consolidarea procesului de dezvoltare regională 

în Republica Moldova”. 

 Proiectul a fost finalizat cu succes. 

Memorandumuri și Acorduri. În 2011, ADR 

Nord a încheiat Memorandumuri de colaborare 

cu: 

 Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est (ADR Nord-Est), 

Piatra Neamț, România; 

 Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Vest, Arad, România; 

 Comisia pentru Dezvoltarea 

Relațiilor Economice Internaționale; 

 Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți; 

 Agenția pentru Eficiență 

Energetică, subordonată Ministerului 

Economiei al Republicii Moldova. 

De asemenea, în 2011, ADR Nord a încheiat 

Acorduri de parteneriat cu Primăriile Otaci, 

Edineț, Fălești, Biruința, Costești, Asociația 

Obștească „Pro-Business Nord”. Menționăm că, 

în 2010, ADR Nord a încheiat asemenea acorduri 

și cu Centrul Regional CONTACT-Bălți, Zona 

Economică Liberă „Bălți” și Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii din Chișinău. 

 

RIORITĂȚI. ADR Nord urmărește 

dezvoltarea durabilă şi echitabilă a 

localităților din Regiunea Nord, reieșind 

din cele 3 priorități prevăzute de SDR Nord: 1) 

Reabilitarea infrastructurii fizice; 2) Susținerea 

dezvoltării sectorului privat și a pieței forței de 

muncă; 3) Îmbunătățirea factorilor de mediu și a 

atractivității turistice. De asemenea, ţinîndu-se 

cont atît de prevederile legislaţiei naţionale şi 

europene, cît şi de obligaţiile internaţionale, o 

atenție sporită se va acorda și proiectelor din 

domeniul eficienței energetice și energiei 

regenerabile. Astfel, implementarea cu succes a 

proiectelor care reies din prioritățile ADR Nord 

vor contribui la creșterea nivelului de trai al 

cetățenilor din regiune. / adrnord.md / +video 

 

 Mai multe fotografii de la eveniment pe 

pagina ADR Nord din Facebook. 

 

BIROUL EXECUTIV AL CRD NORD S-A ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ 

 

ĂLȚI, 26 decembrie | Anterior evenimentelor prilejuite de 

aniversarea a 2 ani de la fondarea ADR Nord, a fost convocată 

ședința Biroului executiv a Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Nord (CRD Nord). În cadrul ședinței, membrii Biroului (vezi punctul 8), 

din care fac parte toți cei 11 președinți de raioane, primarul de Bălți, 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.224500804291850.53224.125953117479953&type=3
http://adrnord.md/public/files/crd_nord_2011/Proves-verbal_CRD_Nord_13.09.2011.pdf


 

primarul de Petreni, raionul Drochia, directorul Contact-Bălți și directorul S.R.L. „Roșiori-Lux”, au 

discutat, în general, despre cele mai importante aspecte ce țin de procesul de dezvoltare a Regiunii 

Nord. Totodată, membrii Biroului executiv al CRD Nord au discutat și despre anumite dificultăți ce țin 

de conlucrarea autorităților locale cu ADR Nord. În vederea unei conlucrări fructuoase în domeniul 

dezvoltării Regiunii Nord, membrii Biroului au convenit să organizeze cu regularitate ședințe de acest 

gen. Următoarea ședința CRD 

 

REZULTATE ȘI PRIORITĂȚI ALE ADR, GIZ ȘI MDRC, 

STABILITE ÎN CADRUL UNUI ATELIER DE LUCRU 

 

VANCEA, ORHEI, 23 decembrie | Agenția 

pentru Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ), Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agențiile 

de Dezvoltare Regională 

Nord, Centru și Sud s-au 

întrunit pentru a discuta, 

în cadrul unui atelier de 

lucru, activitățile prioritare 

pentru anul 2012. De 

asemenea, evenimentul a 

fost organizat în vederea 

armonizării bugetelor și 

activităților planificate 

anual și trimestrial conform Planului anual de 

activitate al MDRC și ADR, precum și 

identificarea activităților care urmează a fi 

susținute de GIZ. 

La eveniment au participat specialiști de la 

Direcția Generală Dezvoltare Regională, 

Direcția Relații Internaționale și Atragerea 

Investițiilor a MDRC, reprezentanții Agențiilor 

de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud și 

reprezentanții GIZ. 

Philipp JOHANNSEN, directorul de țară al 

GIZ în Moldova, a menționat că domeniul 

dezvoltării regionale este o prioritate pentru 

GIZ și o posibilitatea de a contribui la 

dezvoltarea social-economică a multor localități 

din Republica Moldova, prin intermediul 

proiectului „Modernizarea serviciilor publice 

locale”, implementat de 

GIZ. 

Valentina PLEȘCA, 

directorul DGDR a 

comunicat că, pe 

parcursul zilei, se va 

discuta și despre acțiunile 

efectuate în anul 2011 și 

principiile de colaborare 

cu donatorii. De 

asemenea, directorul DGDR consideră că 

aprecierile din acest an sunt atît la nivel 

național, cît și internațional, fiind inițiate 

colaborări cu USAID, UE, GIZ. 

biectivele evenimentului au fost: 

concordanța și complementaritatea 

activităților planificate de MDRC-

ADR-GIZ; oportunitățile de finanțare în cadrul 

proiectului extins cu contribuția SIDA în 

domeniul elaborării planurilor operaționale 

regionale, dezvoltării capacităților agențiilor, 

Consiliilor de dezvoltare regională, precum și 

modalitățile de cooperare. / adrnord.md / +video
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ȘEDINȚĂ DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR PRIVIND FINISAREA CONSTRUCȚIEI POLIGONULUI 

PENTRU ACUMULAREA, SORTAREA ŞI VALORIFICAREA 

DEŞEURILOR MENAJERE DE LA BIRUINȚA 

 

IRUINȚA, 22 decembrie | Un grup de 

specialiști de la Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord) au efectuat 

o vizită de documentare și 

monitorizare la proiectul 

pe care îl implementează 

în Biruința, raionul 

Sângerei. Cu această 

ocazie, la Primăria 

Biruința, unde a fost 

convocată o comisie 

specială, a avut loc o 

ședință de recepție a 

lucrărilor privind finisarea 

construcției poligonului pentru acumularea, 

sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere 

pentru 3 primării (7 localităţi). 

În afară de poligon, ADR Nord mai 

finanțează construcția a 51 de platforme pentru 

colectarea deșeurilor menajere solide. Pînă în 

prezent, în cadrul acestui nproiect au fost 

achiziționate 153 de eurocontainere din tablă 

zincată. A mai fost achiziționată o autospecială 

„Kamaz” pentru colectarea deșeurilor, precum și 

un dispozitiv de presare a hîrtiei și a plasticului. 

De asemenea, au fost confecționate 51 de 

containere din plasă metalică pentru colectarea 

plasticului. 

Potrivit proceselor-verbale care au fost 

depuse la ADR Nord de către managerul de 

proiect de la Biruința, s-a constatat că lucrările 

au fost executate conform caietului de sarcini. 

Menționăm că, în cadrul proiectului de la 

Biruința, se desfășoară în 

prezent o campanie de 

informare și 

sensibilizare. În acest 

sens, ADR Nord a 

elaborat o gamă largă de 

materiale promoționale, 

inclusiv un material 

video, pe care îl publicăm 

mai jos. 

roiectul „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” a fost 

lansat în data de 22 martie 2011. Solicitantul 

proiectului 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. 

adrnord.md / +video 
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ATELIER DE INSTRUIRE PENTRU JURNALIȘTI ȘI REPONSABILII PENTRU RELAŢII CU 

PUBLICUL DIN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE 

 

ĂLȚI, 20 decembrie | Un grup de 

reponsabili pentru relaţii cu publicul din 

cadrul autorităţilor publice și jurnaliști 

din Regiunea Nord au 

participat la un atelier de 

instruire în domeniul Modele 

şi Standarde Internaţionale în 

Comunicarea Politică. 

Atelierul a fost organizat 

în cadrul proiectului 

„Revenirea la democraţie! 

Fortificarea capacităţilor 

jurnalismului, îmbunătăţirea 

cooperării guvernului şi susţinerea libertăţii 

mass-media în Republica Moldova", finanţat de 

Uniunea Europeană şi implementat de Fundaţia 

Konrad Adenauer, Centrul pentru Libertatea 

Presei, și PolAK. 

Cea mai recentă activitate în cadrul 

proiectului a fost elaborarea unui Ghid de 

Conduită pentru responsabilii de comunicare şi 

relaţii publice. Astfel, în baza acestui Ghid, a 

fost desfăşurat atelierul de instruire de la 

Bălţi, cu participarea specialistului în relații 

publice Ludmila ANDRONIC, PR Manager la 

Le Bridge, și Dr. Tudor VLAD, director asociat 

la Centrul pentru comunicare internațională, 

training și cercetare de la 

University of Georgia, 

SUA. 

Proiectul menționat 

presupune realizarea 

unei serii de activităţi pe 

parcursul a 24 luni, 

printre care elaborarea 

curriculei pentru 

instruirea autorităţilor 

publice și jurnaliștilor, organizarea unui şir de 

cluburi de presă, elaborarea unui Ghid de 

conduită pentru ofiţerii de presă şi responsabilii 

de relaţii cu publicul, desfăşurarea a 4 ateliere 

referitoare la standardele internaţionale şi 

modelele comunicării politice etc. 

n total, au fost programate 4 ateliere de 

instruire de acest fel. La ateliere au participat 

cca 100 de funcţionari responsabili de PR şi 

peste 50 de jurnalişti, în Chişinău, Bălţi şi Cahul. 

adrnord.md 

 
 

ȘEDINȚĂ DE LUCRU | REALIZĂRILE MDRC ȘI GESTIONAREA ASISTENŢEI EXTERNE 

 

HIŞINĂU, 19 decembrie | Consiliul de 

coordonare a asistenţei externe în 

domeniul dezvoltării regionale şi 

construcţiilor a organizat o şedinţă de lucru 

pentru a discuta despre realizările Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) 

în vederea gestionării asistenţei externe, 

necesitatea actualizării Planurilor Urbanistice 

generale şi rolul acestora în facilitarea 

valorificării mijloacelor financiare pe domenii, 
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precum şi realizările în cadrul proiectului 

Agenției de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ) „Modernizarea Serviciilor 

Publice Locale”. La această ședință de lucru au 

participat directorul Agenției de Dezvoltare 

regională Nord (ADR Nord), Ion BODRUG, și 

șeful Secției management proiecte de la ADR 

Nord, Constantin BÂNDIU. 

Discuțiile au vizat importanţa planurilor 

urbanistice generale şi necesitatea actualizării 

acestora. Reprezentanţii MDRC au comunicat 

că planurilor urbanistice generale necesită a fi 

actualizate din motivul că gestionarea 

teritoriului şi a localităţilor reprezintă 

ansamblul acţiunilor de organizare, conservare 

şi dezvoltare a acestora, orientate spre 

realizarea unei stări fizice şi funcţionale a 

cadrului natural şi a cadrului construit, care 

trebuie să corespundă necesităţilor 

colectivităţilor umane, urbanism şi amenajare a 

teritoriului aprobate. Astfel, PUG-urile au un rol 

decisiv în implementarea eficientă a proiectelor 

de dezvoltare regională. 

Directorul Direcţiei generale arhitectură, 

construcţii şi locuinţe, Elena BEJENARU, a 

menţionat că din totalul de 1462 de localităţi din 

ţară, inclusiv UTA Găgăuzia, doar 1043 de 

localităţi dispun de scheme locale a reţelelor, iar 

în cazul altor 400 de localităţi nu se atestă astfel 

de documente. De asemenea, în majoritatea 

cazurilor, ultima actualizare a PUG-urilor a fost 

realizată în anul 1999. 

Printre prezentările discutate a fost şi 

descrierea proiectului Twinning de care va 

beneficia MDRC în perioada ianuarie 2012-

decembrie 2013, cu un buget total de 1.170.000 

de euro. Potrivit directorului Direcţiei generale 

Dezvoltare Regională, Valentina PLEȘCA, 

scopul proiectului este acordarea suportului 

necesar realizării politicii de dezvoltare 

regională şi fortificarea capacităţii instituţionale 

a MDRC. 

Cei prezenţi au discutat şi despre programele 

în derulare la care participă MDRC, printre 

acestea fiind: Proiectele Pilot de Dezvoltare 

Regională; Strategia Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării; UE-12. Specificul programelor 

şi evoluţia acestora au fost relatate de către 

Oxana PAIERELE, Direcţia relaţii 

internaţionale şi atragerea investiţiilor. 

Ministrul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, Marcel RĂDUCAN, a constatat 

că, odată cu crearea Consiliului sectorial în 

domeniul asistenţei externe prin Ordinul Nr. 39 

din 02 aprilie 2010, s-a dinamizat comunicarea 

cu partenerii ţinînd cont de obiectivele 

existente în sector şi posibilităţile de asistenţă. 

Această şedinţă a fost una de analiză a 

realizărilor MDRC şi a domeniilor care necesită 

asistenţă. La eveniment au participat partenerii de 

dezvoltare, reprezentanţii instituţiilor 

guvernamentale, ai organismelor internaţionale 

active în sector, directorii de agenţii / 

departamente tehnice pentru dezvoltare şi 

cooperare, reprezentanţi ai ONG, sectorului 

asociativ, asociaţiilor profesionale şi mediului de 

afaceri. / MDRC 

http://www.mcdr.gov.md/index.php?pag=news&opa=view&id=553


 

CONSULTĂRI REGIONALE PE MARGINEA A DOUĂ PROIECTE DE LEGI PRIVIND PROTECȚIA 

ȘI EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

 

ĂLȚI, 15 decembrie | Ministerul 

Mediului al Republicii Moldova a 

organizat, la Bălți, 

un seminar de consultări 

regionale pe marginea a 

două proiecte de legi 

privind (1) protecția 

mediului și (2) evaluarea 

impactului asupra me-

diului. 

Evenimentul a fost deschis de către 

viceministrul Mediului Rodion BAJUREANU, 

după care directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord), Ion BODRUG, s-a 

referit la importanța regională a celor două 

proiectelor de legi din domeniul mediului. Șefa 

DAMEP de la Ministerul Mediului, Maria 

NAGORNÎI, a vorbit despre scopul și 

obiectivele evenimentului, 

precum și despre necesitatea 

Legii privind protecția 

mediului și a Legii privind 

evaluarea impactului asupra 

mediului. La eveniment au 

participat reprezentanți ai 

administrației publice locale 

din Regiunea Nord și specialiști de la ADR 

Nord. 

Consultări similare au avut loc în Regiunea 

Sud (la Cimișlia) și în Regiunea Centru (la 

Chișinău). / adrnord.md / +video 

 

BENEFICIILE REPUBLICII MOLDOVA ÎN URMA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI UE 

PENTRU REGIUNEA DUNĂRII (SUERD) 

 

HIȘINĂU, 12 decembrie | Coodonatorii 

Naţionali ai României şi Moldovei 

pentru imple-

mentarea Strategiei UE 

pentru Regiunea Dunării 

(SUERD), Viorel 

ARDELEANU, director 

general al Biroului SUERD, 

reprezentanți ai 

Ministerului Afacerilor 

Externe şi viceministrul 

Dezvoltării Regionale, 

Veaceslav GUȚUȚUI, s-

au întîlnit pentru a discuta 

participarea Republicii Moldova și a României 

în procesul de implementare a strategiei  și 

specificul proiectelor care urmează a fi depuse. 

„În procesul de implementare a SUERD, au 

fost organizate în acest sens întrevederi cu 

experții naționali pe domenii; suntem în 

procesul de acumulare și discutare a 

conceptelor de proiecte. 

Sperăm să le dezvoltăm 

și credem că 

întrevederea de astăzi va 

constitui o posibilitate 

de preluare a experienței 

partenerilor români la 

capitolul mecanism 

instituționalizat, dialog 

cu partenerii", a 

comunicat viceministrul 

Veaceslav GUȚUȚUI în 

mesajul de salut. Coordonatorul național, 

viceministrul Veaceslav GUȚUȚUI, a mai spsus 

că, totodată, conceptele de proiect ar trebui să 

prevadă specificul landșaftului riveran al rîului 
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Prut și integrarea acestor proiecte în cadrul 

macroregiunilor Dunării. 

La rîndul său, Viorel ARDELEANU, 

coordonatorul național al României, a 

comunicat că Strategia Dunăreană pornește de 

la necesitățile cetățenilor și are o abordare de 

jos în sus. Este necesară armonizarea 

obiectivelor autorităților publice centrale și 

locale cu obiectivele strategiei; totodată, 

participarea factorilor de decizie de la toate 

nivelele este foarte utilă. „SUERD este un 

instrument nou și include și state ce nu sunt 

membre UE, dar tind spre aceasta. Scopul 

strategiei este dezvoltarea macroregiunii. În 

acest context, Republica Moldova are 

posibilitatea să se alinieze legislației europene, 

dar și să-și dezvolte cooperarea cu alte state, la 

toate nivelurile", a adăugat Viorel ARDELEANU. 

a eveniment au participat Excelența Sa 

Marius LAZURCA, Ambasador al 

României la Chișinău; reprezentanți de 

la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene; Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor; Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor; Ministerul 

Economiei; Ministerul Culturii; Ministerul 

Mediului; Ministerul Educaţiei; Agenţia 

Turismului; Academia de Ştiinţe a Moldovei și 

reprezentanți de la instituțiile omoloage din 

România, precum și directorii Agențiilor de 

Dezvoltare Regională, președinți de raioane etc. 

„Au apărut noi oportunități pentru Republica 

Moldova, pentru Regiunea Nord. Este ceva nou 

pentru noi. Se cuvine să studiem atent Strategia 

UE pentru Regiunea Dunării și să ne implicăm 

activ. Aici e vorba de proiecte de mare 

anvergură. Este nevoie de o pregătire serioasă 

pentru implicare", consideră directorul Agenției 

de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion 

BODRUG. 

e asemenea, în cadrul reuniunii a fost 

prezentată structura instituționalizată a 

celor implicați în implementarea Strategiei 

Dunărene în România, menționîndu-se că 

în România a fost instituite un Birou de 

implementare în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe, un comitet interministerial director; de 

asemenea, un Forum Național care include 

reprezantanți ai diferitor sectoare (privat, APL, APC, 

instituții de cercetare și analiză etc.). 

Reprezentanții români ai mediului de afaceri au 

specificat că sunt dispuși să  ofere Republicii 

Moldova tot sprijinul necesar pentru a identifica 

proiecte bune și pentru a evita dificultățile întîlnite 

de către ei în acest proces. 

Amintim că, împreună cu Austria, Republica 

Moldova gestionează domeniului nr. 9 al strategiei 

„Investiţii în resurse umane şi aptitudini", iar în 

cadrul reuniunii cu oficialii din România vor fi 

identificate modalități de conectare și la alte 

proiecte desfășurate sub umbrela SUERD, inclusiv 

prin atragerea altor țări participante pentru 

implementarea acestora. / MDRC 

L 

D 

http://www.mcdr.gov.md/index.php?pag=news&opa=view&id=542


 

PROIECTELE COMUNE CE AR PUTEA FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL SUERD 

 

HIȘINĂU, 13 decembrie | Serviciul de 

presă al Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor informează 

că ministrul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, Marcel RĂDUCAN, s-a întîlnit 

cu Viorel ARDELEANU, directorul general al 

Biroului SUERD, care deţine şi funcţia de 

coordonator naţional al României în cadrul 

Strategiei. Oficialii au discutat despre proiectele 

comune ce ar putea fi dezvoltate în cadrul 

SUERD și despre identificarea modalităţilor de 

conectare şi la alte proiecte desfăşurate sub 

umbrela SUERD, inclusiv prin atragerea  

altor ţări participante pentru implementarea 

acestora,  precum şi cunoaşterea beneficiilor 

Republicii Moldova sub aspectul derulării 

proiectelor transfrontaliere. 

La întrevedre cu delegaţia română, ministrul 

Marcel RĂDUCAN a fost însoţit de 

viceministrul Veaceslav GUȚUȚUI, 

coordonator naţional pentru SUERD; Valentina 

PLEȘCA, directorul Direcţiei generale 

dezvoltare regională; Igor MALAI, 

vicedirectorul Direcţiei generale dezvoltare 

regională; Elena BEJENARU, directorul 

Direcţiei arhitectură, construcţii şi locuinţe; 

Svetlana ROGOV, şeful Direcţiei relaţii 

internaţionale şi atragerea investiţiilor şi 

Anatolii BOTNARU, şef al Cabinetului 

ministrului. 

Ministrul Marcel RĂDUCAN a mulţumit 

părţii române pentru disponibilitatea de a 

împărtăşi experienţa în identificarea şi iniţierea 

proiectelor care să ridice nivelul de trai la 

moldovenilor, obiectiv primordial al SUERD. 

„Scopul este bine determinat, perspectivele sunt 

mari, ne bucurăm să coordonăm la nivel 

naţional strategia; în contextul priorităţilor 

dezvoltării regionale, urmează să identificăm 

proiecte comune şi să le implementăm cu 

succes", a menționat ministrul. 

La rîndul său, Viorel ARDELEANU a 

menţionat că la etapa de identificare a ideilor de 

proiect este important de a stabili o structură de 

lucru permanentă. De asemenea, directorul 

general al Biroului SUERD a mai comunicat că, 

la sfîrşitul lunii ianuarie 2012, la Bucureşti, va fi 

organizată reuniunea coordonatorilor naţionali 

şi a coordonatorilor domeniilor Strategiei, în 

cadrul căreia vor fi discutate problemele legate 

de finanţarea proiectelor. 

La finalul dialogului, ambele părţi au decis ca 

la şedinţa comună a guvernelor, care va avea loc 

în 2012, Republica Moldova să prezinte lista 

propunerilor de proiecte pentru a fi aprobate. / 

MDRC

 

 

„MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ”, EVENIMENT DE PROMOVARE A ENERGIEI REGENERABILE ŞI 

A EFICIENŢEI ENERGETICE | PRIMA EDIȚIE 

 

HIȘINĂU, 7 decembrie | Ministerul 

Economiei (ME) şi Agenţia 

pentru Eficienţă Energetică 

(AEE) au organizat prima ediţie a 

evenimentului de promovare a 

energiei regenerabile şi eficienţei 

energetice „Moldova Eco-Energetică”. 

La eveniment au participat peste 200 de 

persoane – beneficiarii 

proiectului, autorităţi publice de 

resort, companii producătoare şi 

furnizoare de utilaje pentru 

încălzire pe bază de biomasă. La 

deschiderea primei ediții a 
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acestui eveniment au rostit discursuri 

Preşedintele interimar al Republicii Moldova, 

Marian LUPU; reprezentantul Programului 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD 

Moldova, Kaarina IMMONEN; şi şeful 

Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, Dirk 

SCHUEBEL. 

Agenda evenimentului a mai cuprins 

discursurile ministrului Economiei, Valeriu 

LAZĂR; directorului AEE, Mihai STRATAN; și 

directorului adjunct al AEE, Călin NEGURĂ, 

precum și a expertului Gabriela CREȚU de la 

Comunitatea Energetică. Vorbitorii s-au referit 

la progresul către o comunitate energetică 

durabilă, la lecțiile învățate de Republica 

Moldova în domeniul eficienței energetice, 

precum și la Programul Național de Eficiență 

Energetică. La eveniment a participat și 

directorul Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord), Ion BODRUG. 

n condiţiile scumpirii resurselor energetice 

tradiţionale, de care Republica Moldova nu 

dispune şi pe care le importă practic integral, 

Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat 

angajamentul de a reforma sectorul energetic 

prin sporirea securităţii energetice, 

diversificarea surselor de energie, creşterea 

nivelului de eficienţă energetică şi atragerea de 

investiţii în domeniu. 

Click! 

 Vedeți AICI lista instituţiilor beneficiare din Regiunea Nord în cadrul Programului de implementare a 

măsurilor de eficienţă energetică 

 

e estimează că până în 2020, aproximativ 

20% din balanţa energetică va fi asigurată 

din surse alternative de energie, iar primii 

paşi în acest sens au fost întreprinşi în acest an 

prin alocarea a 25 de milioane de lei din Bugetul 

de stat pentru programe de sporire a eficienţei 

energetice în instituţiile publice. În anul 2012, 

această sumă va creşte pînă la 180 de milioane 

de lei, fiind creat Fondul pentru eficienţă 

energetică, iar finanţările vor putea fi accesate şi 

de mediul de afaceri. 

„Moldova Eco-Energetică” este parte a unei 

ample campanii sociale de promovare a surselor 

alternative de energie şi a eficienţei energetice, 

desfăşurată de Guvernul Republicii Moldova, în 

parteneriat cu Uniunea Europeană şi PNUD 

Moldova. Acest eveniment se va desfăşura anual 

şi va promova iniţiativele de succes din 

domeniul energiei regenerabile şi eficienţei 

energetice, va sensibiliza opinia publică despre 

importanţa diversificării surselor energetice şi 

va motiva partenerii naţionali, locali, sectorul 

privat, să demareze noi proiecte în domeniu. 

enționăm că ADR Nord și AEE au 

semnat recent un Memorandum de 

colaborare. Memorandumul a fost 

încheiat avînd în vedere obiectivul comun al 

celor două agenții în domeniul eficienţei 

energetice şi de valorificare a surselor 

regenerabile de energie pentru obiective 

publice. / adrnord.md 

Click! 

 18.11.2011 | ADR Nord și Agenția pentru Eficiență Energetică au încheiat un Memorandum de colaborare 

 22.09.2011 | Eficiența energetică și energia regenerabilă, subiecte de discuție într-o ședință la Ministerul 

Economiei cu participarea directorilor ADR Nord, Centru și Sud 
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CALCULAREA ȘI ARGUMENTAREA TARIFELOR PENTRU SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE, 

TEMA UNUI ATELIER DE LUCRU LA RÎȘCANI 

 

ÎȘCANI, 6 decembrie | Un atelier de 

lucru în contextul proiectului 

„Modernizarea serviciilor publice locale 

în republica Moldova”, finanțat din sursele 

Agenției de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ) și 

implementat de Agenția 

de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord), a avut 

loc în incinta Consiliului 

raional Rîșcani. 

Prin acest atelier de 

lucru, a cărui temă a fost 

„Calcularea și 

argumentarea tarifelor 

pentru servicii de apă și 

canalizare”, organizatorii 

au urmărit să-i instruiască 

pe reprezentanții 

întreprinderilor de 

asigurare cu servicii de 

apă și canalizare (AAC), a 

reprezentanților 

autorităților publice 

locale din raionul Rîșcani despre calcularea 

corectă și argumentată a tarifelor la serviciul de 

apă și canalizare. 

n calitate de experți, la atelier au participat 

directorul SC „Ingineria Apelor” SRL din 

Orhei, Pavel PANUȘ, specialistul în 

economie la SC „Ingineria Apelor” SRL, Ana 

TIMUȘ, expertul în management Eugenia 

BUSMACHIU, precum și Margareta VAMEȘ, 

consultant GIZ la ADR Nord, și Liuba 

BARANCEANU, specialist în elaborarea, 

implementarea și monitorizarea proiectelor la 

ADR Nord. Beneficiari ai atelierului de lucru au 

fost reprezentanți de la întreprinderile „Apă 

Canal” din Rîșcani, Costești, 12 întreprinderi din 

localitățile rurale din raionul Rîșcani, Fălești, 

Otaci, Șoldănești și Călărași. 

Menționăm că acest atelier 

de lucru a fost organizat în 

cadrul proiectului 

„Aprovizionarea cu servicii 

de apă și canalizare a 

locuitorilor satului 

Duruitoarea Veche, comuna 

Costești, raionul Rîșcani”, 

care a fost lansat în data de 

22 noiembrie 2011. Obiectivul 

general al proiectului 

este crearea accesului la 

servicii de AAC pentru 

locuitorii satului. Solicitantul 

proiectului este Primăria 

comunei Costești. În urma 

implementării proiectului, 

470 locuitori ai satului 

Duruitoarea Veche și cca 3000 

de locuitori din comuna Costești vor beneficia 

de apă potabilă și canalizare. Implementarea 

proiectului, finanțat de GIZ, va dura un an. 

Bugetul total al proiectului este de 2 400 mii lei. 

Pînă în prezent, în activitățile proiectului au fost 

implicați peste 100 de persoane: reprezentanți ai 

beneficiarilor proiectului, APL, prestatori de 

servicii AAC, servicii publice desconcentrate în 

teritoriu, Agenția „Apele Moldovei”, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Ministerul Mediului, ADR Nord. / adrnord.md

Click! 

 22.11.2011 | A fost lansat proiectul „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului 

Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani” 
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VIZITE DE DOCUMENTARE LA PROIECTELE DE 

LA FĂLEȘTI, ZEL „BĂLȚI”, EDINEȚ ȘI OTACI 

 

1 decembrie | Vizite de documentare a nivelului 

de implementare a proiectelor de la Fălești, 

Zona Economică Liberă „Bălți”, Edineț și Otaci a 

efectuat șeful-adjunct de la Direcţia relații cu 

instituțiile de dezvoltare regională, Victor 

CAUN, de la Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC). În cadrul acestor vizite a 

participat și Constantin BÂNDIU, șeful Secției 

management proiecte de la Agenția de Dezvoltare 

regională Nord (ADR Nord). 

Scopul vizitelor a fost verificarea nivelului de 

implementare a proiectelor din localitățile vizate, cu 

scopul de a asigura valorificarea, pînă în data de 15 

decembrie a.c., a resurselor financiare aprobate de 

CNCDR în data de 14 noiembrie a.c. 

Lucrările în cadrul celor patru proiecte sunt în fază 

avansată de progres și se desfășoară conform 

planului de activități. 

Proiectul „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă 

din rîul Prut" a fost lansat în data de 23 

februarie 2011. Solicitantul proiectului este 

Consiliul Raional Fălești. Bugetul total al proiectului 

reprezintă 18 775 310  lei, din care 11 375 310 lei din 

Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR). 

Proiectul a fost lansat în data de 23 februarie a.c., iar 

durata de implementare a acestuia este planificată 

pentru 18 luni. 

Proiectul „Conectarea ZEL «Bălţi» la utilităţile 

municipale: apă, canalizare, electricitate, 

drumuri de acces" a fost lansat în data de 29 

iunie 2011. 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). 

Proiectul „Renovarea drumului regional 

internațional M-14 prin or. Edineț" a fost lansat 

în data de 30 mai 2011. 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. 

Beneficarul proiectului „Servicii calitative de 

apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un 

mediu curat în Regiunea Nord" este Primăria 

orașului Otaci. Proiectul a fost lansat în data de 8 

iulie 2011. 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. 

 

PROIECTUL TEHNIC DE LA OTACI, ANALIZAT 

ÎN CADRUL UNEI ȘEDINȚE DE LUCRU 

LA ADR NORD 

 

BĂLȚI, 9 decembrie | În cadrul unei ședințe de 

lucru la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) s-a pus în discuție proiectul tehnic privind 
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construcția sistemului de canalizare și a stației de 

epurare din orașul Otaci, raioul Ocnița, așa cum 

prevede proiectul „Servicii calitative de apă şi 

canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în 

Regiunea Nord”, gestionat de ADR Nord. 

La ședință au participat directorul ADR Nord, Ion 

BODRUG, șeful Secției management proiecte de la 

ADR Nord, Constantin BÂNDIU, primarul de Otaci, 

Vasile TRAGHIRA, și autorul proiectului tehnic 

pentru proiectul de la Otaci, Albert CARAS, de la Î.I. 

„Pasecnik”. 

Beneficarul proiectului „Servicii calitative de apă şi 

canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în 

Regiunea Nord" este Primăria orașului 

Otaci. Proiectul a fost lansat în data de 8 iulie a.c. 

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. 

Click! 

 07.09.2011 | 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 

 

 

 

 
I. 

ADR NORD ANGAJEAZĂ PRESTATORI DE SERVICII PENTRU DESFĂŞURAREA CAMPANIEI DE 

INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE ÎN CADRUL PROIECTULUI „MODERNIZAREA SERVICIILOR 

PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” 

genția de Dezvoltrare Regională Nord (ADR Nord) 
angajează companii de profil în scopul efectuării 
campaniei de informare și conștientizare a 

utilizatorilor serviciului de apă și canalizare în cadrul 
proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova”. Termenii de referinţă pentru acest 
contract se anexează / Click AICI /. 
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Dacă organizaţia dvs. este interesată şi motivată să se implice, puteți participa la procedura de selecţie 
prezentînd următoarele documente: 

 Oferta tehnică, care va include:  
o Descrierea şi justificarea metodelor de informarre / conștientizare, descrierea grupurilor ţintă, 

planul de acţiuni /2-3 pagini/; 
o Profilul companiei (includeţi experienţa similară) /1-2 pagini/; 
o CV-urile experţilor implicaţi. 

 Oferta financiară - bugetul activităţii, inclusiv onorarii, în lei, cota TVA zero. 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" este susținut financiar de către 
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În conformitate cu Acordul Guvernul R. 
Moldova şi Guvernul Germaniei privind Cooperarea Tehnică, semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin 
Hotărîrea Parlamentului R. Moldova nr. 499-XIII din 15 martie 1995 şi în conformitate cu art. 104 c1 
„Livrările impozitate la cota zero" al Codului Fiscal, serviciile şi mărfurile procurate în Cadrul activităţii 
Biroului de Cooperare Internaţională al Germaniei (GIZ) se achită la cota TVA zero. 

Ofertele vor fi prezentate pînă în data de 15 ianuarie 2012, ora 17.00, la adresa: mun. Bălţi, MD-3100, 
Piaţa Vasile Alecsadri 8A, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la: 

Margareta VAMEȘ, tel. 069322543 / 0 231 29779, e-mail: margareta.vames@giz.de; 

Liuba BARANCEANU, tel. 069051199 / 0 231 25646, e-mail: liuba.baranceanu@adrnord.md 

 
II. 

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT LA AGENŢIA DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ NORD | SOROCA 

Denumirea și sediul instituției organizatoare a 
concursului:  

 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 
 Mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8A 
 Date de contact: tel. (231) 61980 
 E-mail: office@adrnord.md; 

adrnord@gmail.com 

Denumirea funcţiei publice vacante: 

Manager pentru proiectul: „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în 
Regiunea de Dezvoltare Nord”. 

Responsabilități: 

 Răspunde de realizarea graficului activităților proiectului conform criteriilor temporare, cantitative, 
calitative și financiare; 
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 Identifică și raportează despre riscurile la care se expune proiectul la etapa implementării; 
 Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizaţional şi conceptual, în 

corespundere cu planul de implementare al proiectului; 
 Răspunde de monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactului proiectului; 
 Efectuează vizite în teritoriu la locul realizării proiectului în vederea colectării informaţiilor despre 

mersul implementării proiectului; 
 Participă la toate evenimentele proiectului, asigurînd pregătirea adecvată a acestora. 

 Condiţiile de participare la concurs: 

 Studii superioare în domenii relevante (tehnic - inginerie sau management în construcții; 
economic sau ecologic – gestionarea deșeurilor); 

 Abilităţi în managementul administrativ şi financiar al proiectelor; 
 Cunoaşterea limbilor române şi ruse. Cunoaşterea limbii engleze va fi un avantaj; 
 Deprinderi excelente de comunicare; 
 Cunoaşterea bună a Word şi Excel este necesară. 

Documentele ce urmează  a fi prezentate: 

 CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv); 
 copia buletinului de identitate; 
 copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional: titluri / diplome / certificate, în 

confirmarea studiilor obţinute - pentru funcţiile care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi; 
 copia cărţii de muncă, ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioare, cu excepţia 

cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară. 

Cererea şi documentele pentru participare pot fi prezentate la adresa: 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8A 

Tel: (231) 61980 

E-mail: adrnord@gmail.com; office@adrnord.md  

Data limită pentru prezentarea documentelor: 30.01.2012 

 
III. 

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT LA AGENŢIA DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ NORD | LARGA, BRICENI 

Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului:  

 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 
 Mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8, A 
 Date de contact : tel. (231) 61980 
 E-mail: 

office@adrnord.md, adrnord@gmail.com 
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Denumirea funcţiei publice vacante: 

Manager pentru proiectul: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor 
important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune". 

Responsabilități: 

 Răspunde de realizarea graficului activităților proiectului conform criteriilor temporare, 
cantitative, calitative și financiare; 

 Identifică și raportează despre riscurile la care se expune proiectul la etapa implementării. 
 Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizaţional şi conceptual în 

corespundere cu planul de implementare al proiectului; 
 Răspunde de monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactului 

proiectului; 
 Efectuează vizite în teritoriu la locul realizării proiectului în vederea colectării informaţiilor 

despre mersul implementării proiectului; 
 Participă la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora. 

Condiţiile de participare la concurs: 

 Studii superioare în domenii relevante (tehnic sau economic. Cunoștințe vaste în domeniul 
activității întreprinderilor mici și mijlocii. Constituirea și activitatea Incubatorului de Afaceri); 

 Abilităţi în managementul administrativ şi financiar al proiectelor; 
 Cunoaşterea limbilor române şi ruse. Cunoaşterea limbii engleze va fi un avantaj; 
 Deprinderi excelente de comunicare; 
 Cunoaşterea bună a Word şi Excel este necesară. 

Documentele ce urmează a fi prezentate: 

 CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv); 
 Copia buletinului de identitate; 
 Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional: titluri/diplome/certificate, în 

confirmarea studiilor obţinute - pentru funcţiile care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi; 
 Copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioare, cu excepţia 

cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară. 

Cererea şi documentele pentru participare pot fi prezentate la adresa: 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8A 

Tel.: (231) 61980 

E-mail: office@adrnord.md, adrnord@gmail.com 

Data limită pentru prezentarea documentelor: 30.01.2012 
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CONDOLEANŢE 

 
 

 
 

 
MESAJ DE CONDOLEANŢE DIN PARTEA AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD 

LA MOARTEA LUI VÁCLAV HAVEL 

 

genția de Dezvoltare Regională Nord 

transmite condoleanţe Ambasadei 

Republicii Cehe în Chișinău, 

poporului ceh și familiei îndurerate pentru 

stingerea din viață a primului preşedinte de 

după 1989, Václav HAVEL. 

Încetarea din viață a lui Václav HAVEL 

este un moment de reflecție pentru toți. Am 

pierdut una dintre cele mai remarcabile 

personalităţi ale secolului al XX-lea, simbol 

al luptei pentru libertate şi pentru 

democraţie. Václav HAVEL va rămâne 

pentru totdeauna în istorie în galeria celor 

care au apărat democraţia, libertatea şi 

respectul pentru oameni şi pentru 

umanitate. O personalitate care a avut de 

suferit încă din primii ani ai vieţii, Václav 

HAVEL a înţeles întotdeauna că 

solidaritatea adevărată este cea între 

oamenii simpli, iar respectul pentru fiinţa 

umană nu poate fi înlocuit cu nimic. 

Ne exprimăm regretul profund pentru 

stingerea din viață a lui Václav HAVEL. Fără 

îndoială, Republica Cehă a pierdut o figură 

emblematică, un lider legendar şi un scriitor 

valoros. Chiar dacă regretatul Václav 

HAVEL nu va mai fi printre noi, rîndurile pe 

care le-a scris de-a lungul anilor vor reuşi să 

îi păstreze spiritul. 
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REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD 

 
Lunca Prutului. Pădurea Domnească. Raionul Glodeni 

 

Vizitați pagina ADR Nord din Facebook! Și aici, ADR Nord vorbește cu Dvs. 
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