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„Cunoaște Regiunea de Dezvoltare Nord!” 

5 iulie – 15 decembrie 2012 

 

 

 

 

În perioada 5 iulie – 15 decembrie 2012, portalul de 

știri HotNews.md a publicat 15 articole care vizează 

în mod direct sau indirect activitatea ADR Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articole HotNews.md 

Nr. Data Articole Autor 

1. 05.07.2012 APEL CĂTRE JURNALIȘTI: „Vrem să le spunem 

cetățenilor ce facem cu banii publici” 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16054 

HotNews.md 

2. 06.07.2012 Liberala Ana Guțu a prins azi doi iepuri | VIDEO 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16069 

HotNews.md 

3. 07.07.2012 Drum reconstruit, la Bălți. „Nimeni nu credea în 

direcția dezvoltării regionale” | VIDEO 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16073 

HotNews.md 

4. 18.07.2012 VIDEO | O romă din Otaci i-a cerut socoteală 

directorului ADR Nord. Vrea și cărare asfaltată lângă 

gospodăria sa 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16144 

HotNews.md 

5. 25.08.2012 Marian Lupu: „Acțiunea de astăzi se datorează 

domnului Grinevețki” | GALERIE FOTO 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16461 

HotNews.md 

6. 03.09.2012 Director de liceu către elevi: „Eu știu că nu vreți la 

lecții, dar asta e situația...” | VIDEO 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16547 

HotNews.md 

7. 17.09.2012 Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova 

devine „un promotor în domeniul planificării 

strategice”. Cum se va dezvolta nordul Moldovei în 

următorii 3 ani? | VIDEO 
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16665 

HotNews.md 

8. 01.10.2012 Cum se va dezvolta nordul Moldovei în următorii 3 

ani? 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16772 

 

HotNews.md 

9. 08.10.2012 Drum nou pentru 17 mii de locuitori din raionul 

Soroca. Distanța dintre orașele Soroca și Florești se va 

putea parcurge pe un traseu mai scurt 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16846 

HotNews.md 

10. 23.10.2012 Întrebarea Zilei: Ce au în comun CARTOFII cu 

această INSTITUȚIE GUVERNAMENTALĂ?! 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17019 

HotNews.md 

11. 01.11.2012 În Moldova apare un nou festival – FESTIVALUL 

CARTOFULUI 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17176 

HotNews.md 

12. 03.11.2012 FESTIVAL în Corjeuți. CARTOFUL va da chișca* 

tuturor legumelor! 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17218 

HotNews.md 

13. 13.11.2012 VIDEO | De ce Filat murea de râs după ce Bodrug a 

citit mesajul lui Lupu? 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17405  

HotNews.md 

14. 22.11.2012 Șase sate din raionul Soroca vor avea iluminare 

stradală 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17553  

HotNews.md 

Comunicate.md 

15. 14.12.2012 VIDEO | ADR Nord, cea mai bună agenție de 

dezvoltare regională în 2012 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17948  

HotNews.md 
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[1] APEL CĂTRE JURNALIȘTI: „Vrem să le spunem cetățenilor ce facem cu banii 

publici” // http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16054  

 

„Vrem să le spunem cetățenilor ce facem cu banii 

publici pe care îi gestionăm pentru a contribui la 

dezvoltarea Regiunii Nord a republicii. Avem ce 

spune, tocmai de asta am lansat un concurs 

pentru jurnaliști, pentru a intensifica rolul 

instituţiilor media în informarea publicului larg 

despre activitățile noastre”, a spus, pentru 

HotNews.md, directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord, Ion Bodrug. 

 

„Ne dorim o regiune prosperă, mai atractivă, o țară înfloritoare. Dar fără realizarea unei 

comunicări eficiente cu publicul aceste lucruri se întâmplă cu mult mai anevoios. Jurnaliștii ne 

pot ajuta la răspândirea informaţiilor veridice despre procesul de dezvoltare regională în 

Republica Moldova. Cu ajutorul mass-media putem propaga experienţele pozitive și, poate, mai 

puțin pozitive pe care le vom înregistra”, susține directorul ADR Nord. 

  

Pentru perioada 5 iulie – 15 decembrie 2012, ADR Nord a lansat, în cadrul campaniei de 

informare „Cunoaște Regiunea de Dezvoltare Nord!”, un concurs pentru instituţiile mass-media 

(republicane şi locale) pentru cea mai activă promovare a activităților ADR Nord. 

  

Precizăm că, în rezultatul concursului, 3 jurnaliști vor fi premiați cu tehnică electronică în 

valoare totală de 6000 de lei. Detalii despre concurs se găsesc AICI.  

 
Agenția de Dezvoltare Regionale Nord, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, este instituția responsabilă de implementarea politicilor de dezvoltare regională 

în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Fondată în data de 15 decembrie 2009, 

ADR Nord, instituţie publică necomercială, cu autonomie financiară, funcționează din 23 aprilie 

2010. Scopul ADR Nord este de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii 

Nord, urmărind reducerea decalajelor de dezvoltare a diferitor zone din regiune în favoarea 

locuitorilor ei. ADR Nord asigură dezvoltarea socio-economică durabilă a Regiunii Nord în 

baza normelor și standardelor europene. Prioritățile Agenției sunt: 1) reabilitarea 

infrastructurii fizice; 2) susținerea dezvoltării sectorului privat și a pieței forței de muncă; 3) 

îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice. În viitorul apropiat, după 

actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord, Agenția va avea ca prioritate și eficiența 

energetică. 

 

Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova include municipiul Bălți și 11 raioane: 

Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, 

Soroca, cu o suprafață de circa 10,014 km2, ceea ce reprezintă aproximativ 32,9% din suprafața 

totală a Republicii Moldova. 

 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16054
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1409


[2] Liberala Ana Guțu a prins azi doi iepuri | VIDEO // 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16069  

Liberala Ana Guțu, deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova, a participat vineri, 6 iulie, la cel puțin două 

evenimente importante în „capitala de nord”. 

Demnitara a participat la un miting de comemorare a 

victimelor celui de al 2-lea val de deportări, care a avut 

loc în data de 6 iulie 1949, după care a vizitat Zona 

Economică Liberă „Bălți”, unde a participat la ședința de 

recepție la terminarea lucrărilor de reconstrucție a unei importante porțiuni de drum. 

Mai multe detalii despre proiectul de la ZEL „Bălți”, implementat de Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord, se găsesc AICI. 

 

[3] Drum reconstruit, la Bălți. „Nimeni nu credea în direcția dezvoltării regionale” | 

VIDEO // http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16073  

„Nimeni nu credea în direcția dezvoltării 

regionale în Republica Moldova. Aceasta era o 

direcție nouă pentru Republica Moldova, dar 

veche pentru Uniunea Europeană”, a declarat 

directorul Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord, Ion Bodrug. 

Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe de 

recepție la terminarea lucrărilor de reconstrucție 

a unei importante porțiuni de drum pe teritoriul 

Zonei Economice Libere „Bălți”, pentru care au fost cheltuiți peste 11 mln. de lei din Fondul 

Național pentru Dezvoltare Regională. 

La ședința de recepție au participat și liberala Ana Guțu, deputată în Parlamentul Republicii 

Moldova, precum și toți cei implicați în reconstrcția drumului care duce spre secţia de producere 

a cablurilor electrice pentru automobile a investitorului german „Dräxlmaier Automotive”. 

 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16069
http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1412
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16073


Deputata Ana Guțu a încurajat proiectele de acest gen, proiecte care „vor mișca Republica 

Moldova înainte”. Amintim că, înaintea ședinței de recepție a drumului reconstruit, demnitara a 

participat la un miting de comemorare a victimelor celui de al 2-lea val de deportări, care a avut 

loc în data de 6 iulie 1949. 

„Agenția de Dezvoltare Regională Nord are cel mai mare procent de valorificare a surselor 

bănești. Nu mă laud, asta este o constatare a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. 

Am înțeles ce trebuie să facem și știm cum să facem mult mai multe pentru Regiunea Nord”, a 

mai spus directorul Ion Bodrug. 

Detalii despre proiectul implementat de ADR Nord se găsesc AICI. 

 

[4] VIDEO | O romă din Otaci i-a cerut socoteală directorului ADR Nord. Vrea și cărare 

asfaltată lângă gospodăria sa // http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16144  

O romă din Otaci i-a cerut socoteală directorului 

Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), 

Ion Bodrug. Femeia s-a arătat nedumerită de faptul că o 

porțiune îngustă din drumul de lângă gospodăria sa a 

rămas neasfaltată. Incidentul s-a întâmplat marți, 17 

iulie, în timp ce o comisie specială inspecta calitatea 

lucrărilor din cadrul unui subproiect de reconstrcție a 

apeductului, implementat de ADR Nord. 

Potrivit proiectului tehnic, fâșia respectivă nici nu trebuia asfaltată, fapt confirmat de către 

operatorul economic care a executat lucrările. În cele din urmă, femeia le-a urat sănătate 

membrilor comisiei de recepție a lucrărilor de reconstrucție a apeductului din cadrul proiectului 

„Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord”, 

implementat de ADR Nord. 

Lansat acum un an, proiectul implementat de ADR Nord în Otaci prevede și un subproiect de 

construcție a sistemului de canalizare și a stației de epurare. Obiectivul general al proiectului este 

extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare al oraşului Otaci. Bugetul total al 

proiectului depășește 25 mln. de lei, sumă solicitată integral din sursele Fondului Național pentru 

Dezvoltare Regională.  

Detalii despre proiectul din Otaci AICI. 

 

[5] Marian Lupu: „Acțiunea de astăzi se datorează domnului Grinevețki” | GALERIE 

FOTO // http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16461  

Recent renovat, Muzeul memorial al Statului major al Frontului II Ucrainean din satul 

Malinovschi, raionul Râşcani, și-a deschis larg porțile oaspeților din Rusia, Ucraina și Republica 

Moldova, care au participat sâmbătă, 25 august, la un program cultural dedicat aniversării a 68 

de ani de la „eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă”,  în timpul Operațiunii Iași-Chișinău. 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16069
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1412
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16144
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1426
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16461


„Vreau să aduc sincere mulțumiri tuturor celor 

care au contribuit la păstrarea memoriei, fiindcă, 

se știe bine, un popor care nu-și ține minte trecutul 

nu are șanse de izbândă, nu are viitor”, a 

menționat președintele Parlamentului Republicii 

Moldova, Marian Lupu. 

În context, Marian Lupu i-a mulțumit 

vicepreşedintelui Comisiei parlamentare pentru 

securitatea naţională a Radei Supreme a Ucrainei, 

Serghei Grineveţki, „un partener care ține la relațiile de prietenie cu Republica Moldova”. 

„Acțiunea de astăzi se datorează, în cea mai mare parte, domnului Grinevețki, se datorează 

ajutorului și asistenței directe a domniei sale și pentru acest lucru îi mulțumesc”, a mai spus 

Marian Lupu. 

La eveniment au mai participat ministrul Culturii, Boris Focșa, șeful Oficiului teritorial al 

Cancelariei de Stat Bălţi, Anatol Harcenco, președintele raionului Râșcnani și președintele 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, Ion Parea, directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord, Ion Bodrug, invitați de rang înalt din Ucraina și Rusia, veterani, formații 

muzicale, locuitori din nordul republicii. 

Muzeul memorial al Statului major al Frontului II Ucrainean din satul Malinovschi a fost 

transmis la balanța Ministerului Culturii printr-o Hotărâre de Guvern din noiembrie 2001. 

Monument istoric de importanţă naţională, Muzeul a fost inclus în registrul monumentelor 

ocrotite de stat, atribuindu-se, din 1 ianuarie 2002, statut de filială a Muzeului Naţional de 

Arheologie și Istorie a Moldovei. Pe Aleea Eroilor de la Muzeul din Malinovschi au fost 

instalate, în urma unei Hotărâri din 2002 a Guvernului Tarlev, busturile comandanţilor de oşti I. 

S. Konev, R. Ia. Malinovschi şi F.I. Tolbuhin. 

 

[6] Director de liceu către elevi: „Eu știu că nu vreți la lecții, dar asta e situația...” | VIDEO 

// http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16547  

Ziua Cunoștințelor la Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” din municipiul Bălți i-a reunit, cu noi 

emoții, pe elevi, profesori, părinți, invitați și în 

acest an. După o vacanță de vară lungă, copiii au 

revenit în clasele de lecții mai puternici, mai 

dornici de a afla lucruri noi, mai frumoși. 

În cel de-al 26-lea an de când se află la cârma 

Liceului „Mihai Eminescu”, directorul Leonid 

Amoașei și-a exprimat admirația față de elevii 

din instutuția pe care o conduce cu abnegație. 

„Eu știu că nu vreți la lecții, dar asta e situația...”, a glumit directorul liceului, menționând că 

„trebuie de muncit!”. 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16547


La eveniment a participat și directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Ion Bodrug, care 

i-a felicitat pe elevi și profesori cu ocazia Zilei Cunoștințelor, dorindu-le succes în noul an 

școlar. Cu această ocazie, directorul ADR Nord a dăruit liceului un tricolor al Republicii 

Moldova, cu stema de stat brodată. 

Ziua Cunoștințelor la Liceul „Mihai Eminescu” nu a trecut fără cadouri. „Cum s-a auzit și vocea, 

și cântul în careu? Bine, spre deosebire de alți ani, nu-i așa? Acum dispunem de un sistem de 

sunet bun, dar și de fotolii, care vor fi instalate în sala de festivități. Este un cadou foarte bun”, a 

spus directorul Leonid Amoașei, care a menționat că acest fapt se datorează Întreprinderii de Stat 

„Registru”, în special directorului Secției de evidență și documentare a populației din 

Bălți, Cecilia Graur, precum și directorului Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Ion Bodrug. 

Profesorii de la Liceul „Mihai Eminescu” speră că noul an de studii va fi unul de calitate, de o 

înaltă vibrație intelectuală pentru toți actorii implicați în procesul instructiv-educativ. 

 

[7] Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova devine „un promotor în domeniul 

planificării strategice”. Cum se va dezvolta nordul Moldovei în următorii 3 ani? // 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16665  

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) a organizat audieri publice pe marginea 

proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord (SDR Nord) revizuit. Scopul SDR 

Nord este facilitarea şi stimularea dezvoltării 

spaţiale, economice şi sociale integrate la nivel 

regional  şi contribuirea la atingerea obiectivelor 

regionale de dezvoltare durabilă. 

„În ultimul timp, cel puțin din punct de vedere al planificării strategice, Regiunea de Dezvoltare 

Nord devine un promotor. S-a depus un efort foarte mare pentru a revizui SDR Nord, un șir de 

indicatori au fost actualizați, cu suportul experților din Letonia și al reprezentanților ADR Nord. 

Cred că este un lucru benefic, care va pune bazele unei noi Strategii”, a spus, în mesajul său de 

salut, șeful Direcției politică și cooperare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, Dorin Andros. 

„Toate recomandările care au parvenit pe parcursul procesului de revizuire a SDR Nord sînt 

reale, sînt practice și vor servi drept o călăuză pentru mai mulți ani înainte. Mai mult, la 

îmbunătățirea SDR Nord, pe care am revizuit-o cu suportul experților letoni, vom munci 

permanent. Trebuie să avem o viziune clară ce vrem să facem în următorii trei ani”, a menționat 

directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

SDR Nord a fost elaborată începând cu anul 2009 și adoptată în 2010, pentru 7 ani, în urma 

lucrărilor grupurilor de lucru specializate şi a consultrilor publice. În acest proces au fost 

implicați specialiști din domenii de referință. „Ca orice document strategic, SDR Nord necesită 

actualizare, îmbunătățire, pentru că viața continuă și provocările devin tot mai permanente pentru 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16665


dezvoltarea regională”, a spus Vlad Ghițu, moderatorul audierilor publice, membru al Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord). 

„Punem un accent deosebit pe dezvoltarea economică, pentru că la ce folos facem apeducte, 

drumuri și multe altele dacă nu o să avem cu ce să le întreținem? Trebuie să dezvoltăm economic 

regiunea”, a punctat directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

Strategia de Dezvoltare Regională Nord a fost elaborată de ADR Nord, cu sprijinul Proiectului 

„Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională”. Proiectul a fost finanţat de Departamentul 

Marii Britanii pentru Dezvoltare Internațională (DFID) şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare și 

Cooperare Internațională (Sida) şi implementat de Oxford Policy Management (Marea 

Britanie). Din consorțiu fac parte Institutul de Politici Publice (Republica Moldova) și 

Universitatea Birmingham (Marea Britanie). SDR Nord a fost revizuită de ADR Nord în anul 

2012 cu suportul experţilor letoni din cadrul Ministerului Protecţiei Mediului şi Dezvoltării 

Regionale din Republica Letonia. Pentru mai multe detalii, CLICK AICI. 

 

[8] Cum se va dezvolta nordul Moldovei în următorii 3 ani? // 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16772  

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord a 

aprobat Strategia de Dezvoltare Regională Nord 

(2010-2016) revizuită și Planul Operațional 

Regional Nord pentru perioada 2013-2015. În 

acest sens, membrii CRD Nord s-au întrunit 

vineri, 28 septembrie, într-o ședință ordinară 

organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor și Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord. 

„Nota pe care ne-au pus-o experții letoni, dar și cei polonezi pentru Strategia de Dezvoltare 

Regională Nord revizuită este foarte bună. Experții care au avizat proiectul de atunci al Stategiei 

de Dezvoltare Regională Nord au spus că acest document strategic este revizuit profesionist”, a 

spus directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

Potrivit directorului ADR Nord, Strategia de Dezvoltare Regională Nord revizuită este de calitate 

datorită faptului că specialiștii Agenției de Dezvoltare Regională Nord au urmat recomandările 

experților letoni, precum și sugestiile experților polonezi. Cu toate acestea, „la îmbunătățirea 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord vom munci permanent. Trebuie să avem o viziune clară 

ce vrem să facem în următorii 3 ani”, a menționat directorul ADR Nord, Ion Bodrug, care a dat o 

importanță istorică faptului că au fost aprobate cele mai importante documente strategice pentru 

Regiunea de Dezvoltare Nord.  

Strategia de Dezvoltare Regională Nord a fost elaborată începînd cu anul 2009 și adoptată în 

2010, pentru 7 ani, în urma lucrărilor grupurilor de lucru specializate şi a consultărilor publice. 

În acest proces au fost implicați specialiști din domenii de referință. „Ca orice document 

strategic, Strategia de Dezvoltare Regională Nord necesită actualizare, îmbunătățire, pentru că 

http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1474
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16772


viața continuă și provocările devin tot mai permanente pentru dezvoltarea regională”, a spus, în 

cadrul audierilor publice pe marginea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord din 14 

septembrie, Vlad Ghițu, membru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord. Scopul 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord este facilitarea şi stimularea dezvoltării spaţiale, 

economice şi sociale integrate la nivel regional  şi contribuirea la atingerea obiectivelor regionale 

de dezvoltare durabilă. 

Planul Operațional Regional Nord reprezintă o parte componentă a Strategiei de Dezvoltare 

Regională Nord și formează cadrul de implementare a acesteia. Obiectivul general al Planul 

Operațional Regional Nord  este de a crea platforma de implementare a Strategiei de Dezvoltare 

Regională Nord. 

Pentru detalii, click AICI. 

 

[9] Drum nou pentru 17 mii de locuitori din raionul Soroca. Distanța dintre orașele Soroca 

și Florești se va putea parcurge pe un traseu mai scurt // 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=16846  

Peste 17 mii de săteni din raionul Soroca au 

posibilitatea să se bucure de un drum 

nou. Asta pentru că au fost finalizate 

lucrările de reabilitare a unei porțiuni de 1,7 

km din drumul public local L-186. Lucrările 

au fost efectuate în cadrul proiectului 

„Reabilitarea reţelei de drum public local (L-

186) Pîrliţa-Dumbrăveni-Vădeni-Floreşti, în 

lungime de 13,3 km”, lansat, în iunie 2012, 

de Agenția de Dezvoltare Regională Nord. 

„Sîntem mulțumiți de calitatea lucrărilor la drum. Acum, ca și în cazul proiectului «Renovarea 

drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț», finalizat în acest an, operatorul economic 

a demonstrat că în proiectele de dezvoltare regională se pune accentul, în primul rînd, pe 

calitate”, a spus directorul ADR Nord, Ion Bodrug. 

Lucrările de reabilitare a celor 1,7 km de drum au costat 10 mln. de lei, bani alocați din Fondul 

Național pentru Dezvoltare Regională. Potrivit ADR Nord, o parte din lucrările la acest proiect, 

efectuate în anul 2011, au fost finanțate prin intermediul Fondului Rutier. 

ADR Nord a valorificat integral cei 10 mln. de lei planificați pentru anul 2012 în vederea 

reabilitării a 1,7 km din totalul de 13,3 km din lungimea drumului public local L-186. Durata de 

implementare a proiectului a fost programată pentru o perioadă de 24 luni. În rezultatul 

implementării proiectului, 13,3 km de drum public local va fi reabilitat. Astfel, distanța dintre 

Soroca și Florești putîndu-se parcurge pe un traseu mai scurt decît cel care există în prezent. 
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[10] Întrebarea Zilei: Ce au în comun CARTOFII cu această INSTITUȚIE 

GUVERNAMENTALĂ?! // http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17019  

Ce au în comun cartofii cu Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord, instituție 

guvernamentală, cu sediul în municipiul 

Bălți, subordonată Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor?! Ținând cont de 

activitățile specifice agenției cu pricina, asta-i 

întrebarea întrebătoare care ne frământă de 

vreo două zile-n coace... 

Surse din cadrul ADR Nord ne-au comunicat, 

printre altele, că ceva „coc” în legătură cu 

cea de-a doua pâine, cartoful. Ce anume? Sursele noastre, de data asta cam zgârcite la vorbă, ne-

au promis că vom afla detalii în curând. 

Se vede că, până atunci, fiecare este liber să caute un răspuns la această întrebare întrebătoare. :) 

 

[11] În Moldova apare un nou festival – FESTIVALUL CARTOFULUI // 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17176  

Duminică, pe 11 noiembrie, în satul Corjeuţi din raionul 

Briceni va avea loc Festivalul Cartofului. Festivalul va 

promova cultura cartofului şi calitatea bucatelor 

tradiționale gătite din cartofi, se spune într-un comunicat 

al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, publicat pe 

Comunicate.md.  

 

Programul festivalului include: iarmarocul produselor 

agricole, tîrgul meşterilor populari, concurs de desene, 

prezentarea noilor tehnologii de cultivare a cartofului, 

spectacol de muzică şi dans cu participarea formaţiilor 

artistice din regiunea de nord şi ţară, concursul bucatelor 

din cartofi (cu degustare), concursul standurilor cu 

legume, concert cu participarea 

interpreţilor de muzică populară şi 

uşoară, hora satului și altele. 

În anul 2011, în raionul Briceni, 

suprafeţele recoltate cu cartofi s-au 

mărit cu aproximativ 30 la sută, iar 

roada obținută acoperea de două ori 

necesităţile ţării. 
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[12] FESTIVAL în Corjeuți. CARTOFUL va da chișca* tuturor legumelor! // 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17218  

Este în Republica Moldova o 

legumă care se găsește în toate 

oalele. Omul o cultivă de mii de 

ani. Este vorba despre cartof. 

Primul Festival al Cartofului din 

Republica Moldova va avea loc 

duminică, 11 noiembrie, în satul 

Corjeuți, raionul Briceni. Festivalul va promova cultura cartofului şi calitatea bucatelor 

tradiționale gătite din cartofi. Evenimentul este organizat de Agenția de Dezvoltare Regională 

Nord și Primăria Corjeuți în parteneriat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Consiliul Raional Briceni. 

„Sutele de tone de cartofi din roada anului 2011, care, din lipsa unei pieţe de desfacere, au 

putrezit în beciurile gospodarilor din satul Corjeuți, raionul Briceni, trebuiau să aibă o cu totul 

altă destinație. Tocmai pentru asta și organizăm Festivalul Cartofului anume în raionul Briceni, 

care a acoperit de două ori necesităţile ţării cu roada din 2011”, a spus, pentru HotNews.md, 

directorul Agențieide Dezvoltare Regională Nord, Ion Bodrug. 

„Festivalul Cartofului reprezintă o excelentă ocazie de promovare a producătorilor autohtoni și 

de facilitare a exportului produselor agricole din regiune”, susține șefa Secției planificare 

strategică și programare de la ADR Nord, Inga Cojocaru. 

De ani buni, corjeuțenii își câștigă pâinea din creșterea cartofilor. Corjeuțenii, primii agricultori 

din Republica Moldova care au început să cultive cartofi pe suprafeţe mari, fac investiţii 

importante în cultura cartofului. În anul 2011, în raionul Briceni, suprafeţele recoltate cu cartofi 

s-au mărit cu aproximativ 30 la sută, iar roada obținută acoperea de două ori necesităţile ţării. 

Potrivit Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, suprafața cultivării cartofilor, 

legumelor și bostănoaselor în ianuarie-iunie 2012 în raionul Briceni era de 2709 hectare, în 

creștere cu 96,2 față de anul 2011. Astfel, raionul Briceni este pe primul loc în Republica 

Moldova după suprafețele de cultivare a cartofilor. 

Cartoful, a patra sursă de energie alimentară după orez, grâu și porumb, a fost cunoscut de 

oameni cu 8000 de ani în urmă, fiind cultivat de către comunitățile de vânători și culegătorii din 

apropierea lacului Titicaca, aflat în zona înaltă a munților Anzi, la frontiera dintre Peru și 

Bolivia. Cartoful este cea mai răspândită legumă și prima ca suprafață cultivată pe întreaga 

planetă. 

Detalii despre Festivalul Cartofului se găsesc AICI. 

* A da chişca – a întrece, a depăşi, a fi mai bun (regionalism basarabean) 
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[13] VIDEO | De ce Filat murea de râs după ce Bodrug a citit mesajul lui Lupu? // 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17405  

După ce Ion Bodrug,  directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord, tot el și membru al 

Biroului Executiv Politic al Partidului Democrat 

din Moldova, a citit mesajul președintelui 

Parlamentului, Marian Lupu, pe premierul Vlad 

Filat l-a umflat râsul. Momentul a fost surprins 

duminică, în Corjeuți, Briceni, la Festivalul 

Cartofului. 

Să-l umfle râsul pe Filat doar atunci când la 

microfon răsună vocea băieților de prin alte partide? Sau avem mai degrabă un premier pus, mai 

întotdeauna, pe glume, oriunde și cu orice ocazie? 

În contextul de mai sus, publicăm câteva fotografii în care unele și aceleași personaje nu prea par 

a se „intersecta”. 

  

 

[14] Șase sate din raionul Soroca vor avea iluminare stradală // 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17553  

Locuitorii a șase sate din comuna Tătărăuca Veche vor 

beneficia de iluminare stradală. Costul investiţiei este 

de peste 2,7 milioane lei. Iniţiativa este gestionată de 

către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, cu 

sprijinul financiar şi în parteneriat cu proiectul 

„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova", al Agenţiei de Cooperare Internaţională a 

Germaniei (GIZ), transmite Comunicate.md cu referire 

la un comunicat al GIZ. 

În total, vor fi instalate 334 de corpuri de iluminat, bazate pe tehnologiile LED. Acestea vor fi 

dirijate prin intermediul a 11 dispozitive de evidenţă a energiei electrice. Lungimea reţelelor este 

de peste 20 de kilometri. Utilizarea unei asemenea instalaţii moderne duce la diminuarea de două 
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ori a costurilor de consum a energiei electrice. Anual, economiile se vor cifra la 117 000 lei 

anual, faţă de utilizarea soluţiilor clasice, neeficiente din punct de vedere energetic. 

„Consider că acest proiect-pilot poate fi replicat și în alte localități din regiunea noastră, deoarece 

este un exemplu de bune practici", susține directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, Ion 

Bodrug. 

Sistemele de iluminare stradală sunt amplasate pe străzile principale şi în perimetrul instituţiilor 

publice şi altor locaţii de interes. 

 

[15] VIDEO | ADR Nord, cea mai bună agenție de dezvoltare regională în 2012 // 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=17948  

„Ne mândrim cu faptul că Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord și-a pus scopul și a reușit să fie cea 

mai bună agenție de profil din țară, ca nordul să fie 

nord pentru republică”, a declarat președintele 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD 

Nord), președintele raionului Râșcani, Ion Parea, în 

cadrului ultimei ședințe CRD Nord din acest 

an.  „Constat că împreună avem foarte și foarte 

mult de lucru pentru a contribui mai departe la 

dezvoltarea regiunii”, a mai spus președintele Parea. 

„Pe parcursul anului 2012, ADR Nord și CRD Nord au depus eforturi deosebite în ideea 

promovării politicilor de dezvoltare regională, astfel obținându-se mai multe succese în acest 

domeniu”, a menționat Igor Malai, șef-adjunct al Direcției generale dezvoltare regională din 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. 

ADR Nord a finalizat, până în prezent, 

implementarea a 10 proiecte în Regiunea de 

Dezvoltare Nord, pentru care, din FNDR, a fost 

alocată suma de 52 822,20 mii lei, din care au fost 

valorificați 52 814,40 mii de lei sau 99,99% din 

suma alocată. 7 proiecte finalizate au fost finanțate 

din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 

(FNDR), un proiect finanțat din sursele Agenției de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și 2 

proiecte finanțate de Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova. Pe lângă acestea, 4 

proiecte finanțate din FNDR se află în curs de implementare și 2 proiecte finanțate de GIZ. 

„Scopul nostru de bază e ca să valorificăm în totalitate banii care au fost aprobați în 2012 pentru 

finanțarea proiectelor din Regiunea de Dezvoltare Nord”, a subliniat directorul Ion Bodrug, care 

a mai spus că, anul viitor, echipa ADR Nord va tinde să aibă rezultate și mai bune, va lucra și 

mai intens pentru dezvoltarea regiunii. 
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