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1. Raionul Briceni - cel mai de nord raion al Republicii Moldova 

Raionul Briceni este cel mai de nord raion al Republicii Moldova 
şi se mărginește cu Ucraina la nord, România la vest. Teritoriul 
raionului are o suprafaţă de 81,47 mii ha. Populaţia raionului 
constituire 77 mii oameni, inclusiv: populaţie rurală: 63,5 mii 
oameni, urbană : 13,5 mii oameni. Componenţa populaţiei după 
naţionalitate: moldoveni – 70%, ucraineni – 25%, ruşi – 1,3%, alte 
naţionalităţi (minorităţi) – 3,7%  
Raionul Briceni este compus din 39 localităţi, inclusiv: oraşe – 2, 
sate – 37.  

Repere istorice: 

Este cunoscută denumirea arhaică a Bricenilor, denumirea de început, cînd localitatea era 
dar un mic sătuc – Adicăuţi. Cea mai veche atestare documentară, descoperită pînă acum, 
aste din 1562. Dar cu denumirea de Briceni prima dată apare într-un uric semnat de Gaşpar 
Voievod în 1616. 
Oraşul Briceni a dat Republicii Moldova mai multe personalităţi marcante, care sau 
manifestat cu succes în diferite domenii ale ştiinţei, culturii, artei. Mai notorii sînt poeţii 
Paul Mihnea, Iosif Trahtenberg şi savantul Veceslav Perju. 

Resurse naturale: 

Resursele naturale ale or. Briceni sunt fondul funciar care este reprezentat de 
ciornoziomuri cu un grad înalt de productivitate. 
În oraş este amenajat un parc cu 3 scuaruri. De asemenea este o zonă de agrement cu 4 
iazuri unite prin cascade. Cel mai mare lac din teritoriu are 33 ha. 

Economie: 

Economia locală este formată din circa 100 agenţi economici, dintre care 10 sînt 
întreprinderi mai mari, care cu părere de rău, în prezent staţionează. 
Una intre cele mai prospere întreprinderi din or. Briceni este Î.I. „Floare-Morari” care se 
ocupă cu creşterea şi realizarea florilor. Produce un vast sortiment de flori pe tot parcursul 
anului. 

Infrastructura locală: 

În oraş funcţionează o întreprindere municipală care acordă servicii comunale de 
salubrizare, aprovizionare cu apă şi canalizare. În prezent circa 70% din populaţia oraşului 
este conectată la gaze, în oraş există 2 cazangerii, care ar putea acoperi în mod centralizat 
necesităţile oraşului în energie termică. 
De asemenea oraşul dispune de un hotel cu 25 locuri de cazare, două pieţe, 5 filiale ale 
băncilor şi două filiale a companiilor de asigurare. 

Social: 

Populaţia oraşului comform datelor statistice oficiale constituie 8700 locuitori. 
În oraş sunt 11 instituţii de învăţămînt, inclusiv 3 licee, şcoala de muzică pentru copii, 
şcoala de arte plastice pentru copii, şcoala sportivă, 3 grădiniţi de copii etc. În oraş 
funcţionează biblioteca publică, un stadion, 4 săli de sport. 
În oraş este un spital cu o capacitate de 170 locuri unde lucrează 138 unităţi personal 
medical,Centrul Medicilor de Familie, Centrul Medicină Preventivă. 
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În ultimii ani copii din şcoala de arte au fost decoraţi cu 5 medalii internaţionale în diferite 
ţări. Pe lîngă şcoală activează colectivul de dans modern „Capricio” care a participat la 
diferite manifestări pe plan naţional.    
  

 

 
2. ADR Nord a semnat primele acorduri adiţionale cu beneficiarii 

proiectelor 
 

La 14 ianuarie 2011 au fost semnate  Acordurile Adiționale la Contractele de 
antrepriză, cu beneficiarii  proiectului „Aprovizionarea or. Făleşti cu apă din r. Prut” și 
proiectului „Finisarea construcţiei poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea 
deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localităţi): or. Biruinţa, Alexăndreni (s. 

Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigoreşti, s. Tîpleşti, s. Ţîpleteşti), s. Heciul Nou” 
  
Dl Bodrug Ion, director ADR Nord a menționat că această etapă este un prim pas spre 

implementarea proiectelor și semnarea Acordurilor Adiționale reprezintă faptul că 
finanţarea achiziţiilor publice de lucrări contractate în baza Contractelor de antrepriză va fi 
suplimentată din sursele proiectelor incluse în Documentul unic de program pentru anii 
2010-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.772 din 26.08.2010, din sursele Fondului 
Naţional de Dezvoltare Regională. Proiectele sunt implementate de Ministerul 
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord.  

La eveniment a fost invitat și reprezentantul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării 
Regionale dl Caun Victor, șef adjunct direcția Relații cu Instituțiile de Dezvoltare 
Regională. 

Acordul Adițional privind proiectul „Aprovizionarea or. Făleşti cu apă din r. Prut”a 
fost încheiat între: 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, în persoana  Directorului Agenției dl Bodrug Ion; 
Consiliul Raional Fălești  reprezentat de către Preşedintele Raionului  dna Botezatu Nina; 
Antreprenorul general, SRL “Fintex” reprezentat de către Directorul dl Guțu Vasile. 



Acordul Adițional privind proiectul „Finisarea construcţiei poligonului pentru 
acumularea, sortarea şi valorificarea 
deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 
localităţi):  

or. Biruinţa, Alexăndreni (s. 
Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. 
Grigoreşti, s. Tîpleşti, s. Ţîpleteşti), s. 
Heciul Nou” a fost încheiat între: 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, 
în persoana  Directorului Agenției dl 
Bodrug Ion; 
Orașul Biruința  reprezentat de către 
Primarul  dl Melnic Victor; 
Antreprenorul general, SA “CONMEC” 
reprezentat de către Directorul dl Eladii 
Serghei. 
 

3. ADR Nord a participat la atelierul de lucru privind analiza și 
elaborarea propunerilor de îmbunătățire a legislației în domeniul 
dezvoltării regionale 

În data de  20 ianuarie 2011, la 
Chișinău s-a desfăşurat şedinţa grupului 
consultativ de lucru pentru analiza şi 
elaborarea propunerilor de îmbunătăţire 
a legislaţiei în domeniul Dezvoltării 
Regionale (DR). 

La eveniment au participat 
reprezentanţi ai ministerelor ce fac parte 
din Consiliul Naţional de Coordonare a 
Dezvoltării Regionale (Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 
Ministerul Economiei, Ministerul 
Finanţelor, Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor, Ministerul 

Mediului), reprezentanţii administraţiei publice locale, sectorului privat, societăţii civile, 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională, experţi ai DFID şi GTZ Moldova. 

În mesajul de salut al ministrului MDRC, dl  Marcel Răducan a menţionat că Legea 
Dezvoltării Regionale nu este perfectă, iar instituţiile interesate de acest domeniu sunt 
obligate să înlăture lacunele și precum că este important de a realiza un schimb de 
informaţii între instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale interesate, astfel, fiind 
identificate soluţiile optime şi este asigurată funcţionalitatea şi transparenţa în 
implementarea politicii de Dezvoltare Regională. 

Membrii grupului de lucru s-au întrunit în şedinţă pentru a analiza şi evidenţia 
lacunele legislaţiei în domeniu, efectuînd o analiză complexă şi deliberînd recomandări. 

Participanţii la întrevedere au format două grupuri de lucru şi au discutat pe 
marginea a 6 studii realizate de experţii internaţionali în cadrul proiectului „Moldova: 
Cooperare în Dezvoltarea Regională" (MDRD). Domeniile cercetate au fost: (1)Politica şi 



Obiectivele dezvoltării regionale; (2)Rolurile instituţiilor de dezvoltare regională şi relaţiile 
dintre ele; (3)Rolurile ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în 
implementarea politicilor de dezvoltare regională; (4)Managementul DR şi documentele 
relevante; (5)Procedura apelului de propuneri de proiecte de dezvoltare regională; 
(6)Finanţarea Dezvoltării Regionale. 

Dl Bodrug Ion, director ADR Nord, a participat în cadrul grupului de discuții privind 
studiile cu privire la managementul și procesele de dezvoltare regională unde a propus 
eficientizarea comunicării dintre administrația publică locală și administrația publică 
centrală, printr-o instituție intermediară care ar facilita colaborarea și dialogul între 
acestea, astfel ADR Nord își propune ca obiectiv pentru anul 2011 să fie facilitatorul creării 
parteneriatelor și să colecteze propuneri din regiune care mai apoi să fie ajustate la 
strategiile de nivel național. 

 La finalul şedinţei membrii grupurilor au concluzionat că politica de dezvoltare 
regională promovată în Republica Moldova trebuie să se axeze pe latura dezvoltării 
economice  sau pentru a atrage 
investitorii este necesar să 
construim o infrastructură 
modernă în regiuni. De asemenea, 
Agenţiile de Dezvoltare Regională 
trebuie să participe la crearea 
reţelei de ONG-uri care vor 
consulta părţile interesate la 
elaborarea propunerilor de 
proiect. Totodată, s-a discutat 
despre posibilitatea facilitării 
participării agenţilor economici şi 
ONG-urile în calitate de aplicanţi la 
propunerile de proiect. 

La începutul lunii februarie membrii grupului consultativ urmează să se întrunească 
pentru a propune modificări în legislaţia în domeniul Dezvoltării Regionale. 

 

4. Un acord semnat între ADR Nord şi Agenția guvernamentală 
Corpul Păcii SUA în Moldova 

La 20 ianuarie 2011, a fost semnat un Acord între Agenţia de 
Dezvoltare Regională Nord şi Agenția guvernamentală 
Corpul Păcii SUA în Moldova. 

Agenţia guvernamentală a Statelor Unite ale Americii, Corpul 
Păcii, prin Proiectul Dezvoltarea Agrobusiness-ului şi Business-
ului Rural convine să lucreze în colaborare cu ADR Nord în 
vederea acordării asistenţei tehnice cu scopul de a ajuta la 
dezvoltarea organizaţională, implementarea proiectelor şi 

managementul organizaţiei. 

Proiectul Dezvoltarea Agrobusiness-ului şi Business-ului Rural (DABR) are ca scop 
susţinerea transformărilor şi expansiunii economiei Moldovei în sectorul rural. 
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Acordul semnat stabileşte în cadrul de cooperare între cele două instituţii pentru 
dezvoltarea reformelor regionale, a amplasa un Voluntar, Ross Talbot , până în august 2012, 
care va colabora cu partenerii şi alte persoane ce fac parte din organizaţie cu scopul de a: 

 Promova eficienţa, eficacitatea şi durabilitatea agenţiei. 
 Facilita disponibilitatea şi accesul la informaţie a beneficiarilor agenţiei. 
 A consolida capacităţile angajaţilor agenţiei în vederea 

dezvoltării participative a comunităţii şi dezvoltării 
profesionale. 

Directorul ADR Nord -Ion BODRUG a precizat că 
colaborarea cu Agenția guvernamentală Corpul Păcii SUA în 
Moldova va contribui la schimbul informaţional privind 
dezvoltarea regională și consolida capacitățile instituționale ale 
agenției. 

5. Ion Bodrug la raport 

La 24 ianuarie 2011 în municipiul Bălți s-a desfășurat ședința Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord), în cadrul căreia a fost audiat raportul de activitate 
pentru anul 2010 și aprobat planul de activitate și bugetul pentru anul 2011 al Agenției de 
Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord). 

La şedinţă au participat membrii CRD 
Nord, reprezentanți ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
(MDRC), angajaţii ADR Nord, experţii 
proiectului „Moldova: Cooperare în 
Dezvoltarea Regională" (MDRD) și 
reprezentanți mass-media. 

În mesajul său de salut, dl ministrul 
MDRC, Marcel Răducan a salutat 
participanţii menționând, că într-un an de 
zile, în urma demarării procesului de 
dezvoltare regională s-au obținut realizări 

considerabile, dar așteptările următorului an de activitate sunt cu mult mai mari. Astfel, 
pentru obținerea unor rezultate mai eficiente este nevoie de o insistență mai mare și 
implicare mai activă a membrilor CRD Nord. 

În cadrul ședinței s-a evaluat impactul activităţilor de dezvoltare regională, au fost 
analizate realizările înregistrate în anul 2010 și planul de activitate al ADR Nord propus 
pentru anul 2011, ce reprezintă un instrument de planificare și include activitățile agenţiei 
privind implementarea politicii de dezvoltare regională în RDN. Planul de activitate este 
elaborat în concordanţă cu cadrul normativ al dezvoltării regionale, cu SNDR şi SDR Nord. 

Directorul ADR Nord, dl Ion Bodrug a specificat, că planul de activitate al agenției 
pentru 2011 este unul mult mai complex și diversificat, fiind orientat spre implementarea cu 
succes a proiectelor regionale și obținerea unor rezultate consistente în domeniile-cheie de 
dezvoltare regională. 
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În vederea implementării cu succes 
a obiectivelor politicii de dezvoltare 
regională, ADR Nord își va coordona 
activitățile cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor, instituțiile 
publice responsabile de implementarea 
politicii de dezvoltare regională. De 
asemenea, în contextul dezvoltării 
regionale, ADR Nord va colabora cu 
partenerii de dezvoltare, societatea civilă 
și mass-media. 

Pentru implementarea planului de 
activitate, pe parcursul anului 2011 ADR 
Nord va beneficia de asistență tehnică din partea Biroului de Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ) în domeniul modernizării serviciilor comunale în Republica Moldova. 

Colaborarea eficientă cu partenerii de dezvoltare va contribui la consolidarea 
capacităților instituționale ale ADR Nord, 
inclusiv la perfecționarea continuă a 
persoanelor responsabile de implementarea 
politicii de dezvoltare regională.  

Spre finalul ședinței  Dna Tatiana Udrea și 
Dna Mariana Puntea – ofițeri de informare și 
publicitate în cadrul biroului regional pentru 
programele de cooperare transfrontalieră au 
prezentat Membrilor CRD Nord și celor 
prezenți ca invitați despre “Oportunitățile de 
finanțare în cadrul programelor de cooperare 
transfrontalieră ale UE”  

Astfel în cadrul prezentării cei prezenți au fost informați pe 3 programe de finanțare 
ale UE: 

- Program Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013; 
- Program Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013; 
- Program Transnaţional de Cooperare pentru Europa de Sud-est 2007-2013; 

 

6. A demarat implementarea proiectului de la Fălești 

La 27 ianuarie 2011 s-a încheiat acordul de parteneriat prin care a fost creat suportul 
necesar pentru implementarea eficientă a proiectului ”Alimentarea oraşului Făleşti cu 
apă din rîul Prut”  

Acordul a fost semnat de către dl Ion Bodrug, directorul Agenției de Dezvoltare 
Regională Nord și dna Nina Botezatu, președintele raionului Fălești și dl Pavel Ivanciuc, 
primarul or. Fălești. 

Informație despre proiect: 

Proiectul a fost inclus în Documentul unic de program pentru anii 2010-2012, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr.772 din 26.08.2010, şi este implementat de ADR Nord 



conform Deciziei CNCDR nr. 08/10 din 20 septembrie 2010 în coordonare cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Construcţiilor (MDRC) din resursele Fondului Naţional de 
Dezvoltare Regională (FNDR). 

Finanţarea totală nerambursabilă a Proiectului din FNDR este de 11 298 630, 00 lei, 
mijloace care sunt destinate în 
exclusivitate pentru acoperirea 
cheltuielilor la lucrările de 
construcţii-montaj a staţiei de 
tratare a apei. 

Acest proiect se încadrează 
în strategiile şi programele 
Guvernului în domeniul 
dezvoltării regionale și contribuie 
la folosirea raţională a resurselor 
de apă potabilă, protecţia 
mediului, bunăstarea şi sănătatea 
populaţiei. 

Dl Ion Bodrug a menționat că acest proiect  va duce la consolidarea cooperării 
regionale în scopul asigurării cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei din raionul Făleşti şi 
oportunităţi create pentru  localităţile din raioanele Ungheni şi Glodeni de gestionare 
durabilă a resurselor acvatice în context regional. 

 

7. Reprezentanții DFID și SIDA au vizitat proiectele implementate 
în regiunea Nord 

La 27 ianuarie 2011 o echipă formată 
din experţi de la Departamentul de 
Dezvoltare Internaţională a Marii Britanii 
(DFID), a Agenţiei Suedeze de 
Dezvoltare Internaţională (SIDA), a 
proiectului ”Moldova: cooperare în 
dezvoltarea regională” (MDRD) și 
specialiști ADR Nord au efectuat o vizită 
la Fălești, în cadrul căreia au luat 
cunoștință cu procesul de implementare 
a proiectului ”Asigurarea or. Fălești cu 
apă potabilă din r. Prut” (verifică 
corectitudinea denumirii 

proiectului), propus de Consiliul Raional Fălești și aprobat spre finanțare din FNDR în 
anul 2010. 

În cadrul acestei vizite experții s-au deplasat la locul unde va fi construită Stația de 
tratare a apei din Fălești, au discutat cu reprezentanții operatorului economic, care a fost 
selectat pentru efectuarea lucrărilor de construcție a stației de tratare și a conductei care va 
conecta stația la apeductul din Fălești. În mod special, experții s-au interesat de soluțiile 
tehnice, care vor fi aplicate în cadrul proiectului, asigurarea durabilității obiectului 
construit, calitatea costul serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, de care vor beneficia 
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locuitorii orașului și localităților 
învecinate. În acest context trebuie 
menționat faptul, că funcționarea 
Stației de tratare a apei va diminua 
riscul de îmbolnăvire de fluoroză a 
localinicilor, care se datorează 
gradului înalt de conținut al florului 
ce se conține în apa consumată. 

A doua etapă a vizitei a fost 
realizată în incinta Consiliului 
Raional Fălești, unde a fost realizată 
o discuție consistentă privind rolul 
APL de nivelul II în implementarea proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a 
locuitorilor orașului Fălești, dar și a 18 localități din raioanele Fălești, Glodeni și Ungheni, 
care în perspectivă vor fi conectate la apeduct și vor beneficia de apă potabilă de calitate. 
Deasemenea, în cadrul discuției reprezentanții APL s-au referit la efortul depus de 
specialiști și consultanți locali în accesarea fondurilor externe și soluționarea problemelor, 
ce țin de salubrizarea orașului, întreținerea și renovarea drumurilor, soluționarea 

problemelor sociale, etc. 

În final experții aflați în vizită au 
apreciat munca depusă de administrația 
publică locală de nivelul I și II din Fălești 
în scopul atragerii fondurilor și soluționării 
celor mai grave probleme, au recomandat 
conducerii și specialiștilor APL să 
diversifice metodele de colaborare cu 
programele de finanțare internaționale, 
propunând noi abordări și noi proiecte 
investiționale pentru regiunea dată.   

 

8. Provocări și realizări pentru ADR Nord  

În 28 Ianuarie, la Chișinău a fost organizată conferinţa cu genericul "Realizări şi 
provocări în dezvoltarea regională în contextul cooperării internaţionale" unde a fost 
prezentată evoluţia dezvoltării regionale a ţării. La acest eveniment a fost reprezentată și 

Agenția de Dezvoltare Regională în persoana 
dl. Ion Bodrug. 

Conferinţa a întrunit reprezentaţi ai 
Guvernului, societăţii civile, mediului de 
afaceri, precum şi ai autorităţilor publice 
locale din cadrul regiunilor, care au fost 
invitaţi să expună viziuni asupra dezvoltării 
regionale a Republicii Moldova şi propuneri 
pentru a realiza o dezvoltare social-
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economică echilibrată şi durabilă pe întreg teritoriul ţării. 

De asemenea, conferinţa a marcat încheierea Proiectului "Moldova: Cooperare în 
Dezvoltarea Regională" (MDRD), care a asistat Guvernul pe parcursul anilor 2008-2010 în 
lansarea politicii de dezvoltare regională şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale pentru 
implementarea acestei politici în Regiunile de Dezvoltare Centru, Sud şi Nord. Proiectul a 
fost implementat de Consorţiumul format din Oxford Policy Management, Universitatea 
Birmingham (UK) şi Institutul de Politici Publice (RM) cu susţinerea financiară a 
Departamentului Guvernului  Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru 
Dezvoltare Internaţională (DFID) şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională 
(SIDA). 

În contextul implementării politicii de dezvoltare regionala, 56 de proiecte de 
dezvoltare regionala au fost selectate și aprobate pentru finanțare în perioada 2010-2012 din 
Fondul național pentru dezvoltare regională. Iar 14 proiecte de dezvoltare regională, au fost 
lansate la sfârșitul anului 2010, în suma de 110 milioane lei, cu finanțare din Fond, 
completat în anul 2010 cu circa 1,75 milioane de euro, oferiți sub forma de ajutor 
nerambursabil de Guvernul Marii Britanii. 

La eveniment a fost prezent și premierul Vlad Filat, care a enunțat acțiunile 
Guvernului în domeniul dezvoltării regionale, pentru anii 2011-2014. Printre acestea, prim-
ministrul a menționat perfecționarea cadrului normativ ce ține de dezvoltarea regionala și 
a mecanismului de finanțare a proiectelor regionale, precum și susținerea inițiativelor din 
regiuni și implementarea proiectelor prin diferite forme de parteneriat. Filat a menționat 
că schimbarea denumirii în Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nu este 
întâmplătoare, ci arata că dezvoltarea regională este o prioritate. 

În cadrul conferinţei, Dl. Ion Bodrug, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională 
Nord a înmânat dlui Martin Rimmer, directorul proiectului MDRD, broșura raportului 
anual de activitate pentu anul 2010 în care sunt prezentate progresele atinse și lecţiile 
învăţate în procesul de dezvoltare regională și a venit cu un mesaj de recunoștință pentru 
suportul oferit atît financiar cît și pentru dezvoltarea capacităților pe parcursul activității 
agenției. A prezentat broșura rapotului anual și dlui Philipp Johannsen, director pe țară 
GIZ, un real partener de dezvoltare menționînd așteptările unei colaborări 
fructuoase.Conferința a fost organizată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor. 

 

http://www.adrnord.md/public/files/fotostock/_MG_4652.jpg
http://www.adrnord.md/public/files/fotostock/_MG_4650.jpg


9. Dl Marcel Răducan, ministrul dezvoltării regionale şi 
construcţiilor a avut o întrevedere cu dna Lu Ecclestone, consilier 
pe probleme de bună guvernare din partea Departamentului 
Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID) 

Dl Marcel Răducan, ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor a avut o 
întrevedere cu dna Lu Ecclestone, consilier pe probleme de bună guvernare din partea 
Departamentului Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID), dna Silvia 
Apostol- coordonator  de program, DFID Moldova şi dna Malin Lunden – manager  de 
programe, SIDA, Stockholm,  pentru a discuta realizările proiectului de asistenţă tehnică 
DFID-SIDA „Suport pentru Dezvoltarea Regională în Republica Moldova”, care îşi încheie 
activitatea în Republica Moldova, în luna februarie 2011. 

Dl ministru, Marcel Răducan a salutat  asistenţa şi suportul tehnic acordat de 
DFID/SIDA, menţionînd că într-un timp scurt s-a reuşit sporirea capacităţilor instituţiilor 
naţionale şi regionale responsabile de dezvoltarea regională a Republicii Moldova.  

Totodată, ministrul a specificat că Dezvoltarea Regională este o prioritate inclusă în 
strategia de dezvoltare naţională a ţării şi implementarea unei strategii naţionale de 
dezvoltare regională ar promova o creştere economică şi ar  asigura un trai decent 
cetăţenilor. 

De asemenea, în cadrul dialogului s-a specificat asistenţa tehnică oferită de experţii 
proiectului în domeniul dezvoltării şi implementării mecanismelor de accesare a Fondului 
Naţional de Dezvoltare Regională, dezvoltării şi implementării proiectelor regionale. 
Dna Lu Ecclestone, consilier pe probleme de bună guvernare, DFID Londra a apreciat 
efortul depus de echipa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, acţiunile care 
au fost realizate într-un timp scurt, precum şi că va informa  colegii de la DFID-SIDA 
privind rezultatele proiectului, în speranţa că ei vor continua susţinerea în domeniu a ţării 
noastre. 

Menţionăm că, proiectul „Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională”  este 
finanţat de Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID) şi 
Agenţia Suedeză SIDA şi este implementat de un consorţiu format din Oxford Policy 
Management (Oxford, Marea Britanie), Institutul de Politici Publice şi Universitatea 
Birmingham (Marea Britanie).   
La finalul întrevederii dl Marcel Răducan, ministrul MDRC şi-a exprimat speranţa unei 
colaborări, în continuare cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Guvernul 
Suedez întru fortificarea capacităţilor MDRC şi schimbului de experienţă. 

Sursa [Serviciul de presă al MDRC] 
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