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• Prezentul Plan anual de implementare (PAI) al 

SDR Nord 2016-2020 este elaborat pentru 

perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 și include 

activitățile ADR Nord privind implementarea 

politicii de dezvoltare regională în RDN.  

 

• Planul este în concordanţă cu cadrul normativ 

și strategic al politicii dezvoltării regionale. 



Obiectivele principale pentru anul 2018 
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Rezultate scontate în urma implementării activităţilor 

planificate: 
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• 1 sistem de monitorizare și evaluare a SDR Nord 2016-2020 aprobat; 

• 1 POR Nord 2017-2020 actualizat; 

• Circa 15 proiecte implementate din sursele FNDR şi din alte surse;  

• 6 seturi de documentației tehnică elaborate pentru conceptele de 

proiecte viabile, finanțate din sursele UE;  

• 1 studiu privind specializarea regională a RDN elaborat; 

• 1 studiu privind dezvoltarea turismului rural în RDN elaborat; 

• 1 profil socio-economic al RDN actualizat conform datelor BNS pentru a.  

2018; 

• 1 ghid investițional elaborat;   

• 1 platformă investițională regională creată; 

• 1 centru de informare a IMM și APL creat; 

• 1 raport de audit internațional a ADR Nord  elaborat; 

• Circa 4 vizite de studiu și  stagieri desfășurate; 

• 4 module de instruire a APL din RDN privind politica dezvoltării regionale 

și atragerea investițiilor desfășurate în 3 microregiuni ale RDN.   
 



OBIECTIVE/MĂSURI ACȚIUNI 

OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE CALITATIVE 

MĂSURA 1.1 Dezvoltarea  

infrastructurii de importanță 

regională și locală 

 

1.1.1 Implementarea programelor și proiectelor de 

infrastructură fizică și utilități publice în domeniile DRL, AAC, 

MDS. 

MĂSURA 1.2 Optimizarea 

serviciilor publice în 

domeniul MDS și AAC  

1.2.1 Sensibilizarea comunităților asupra cooperării 

intercomunitare în domeniul MDS şi AAC; 

 

1.2.2 Acordarea suportului consultativ operatorilor din RDN 

în domeniul dezvoltării serviciilor de MDS și AAC. 

MĂSURA 1.3 Promovarea 

eficienței energetice 

1.3.1 Implementarea programului sectorial  regional și 

proiectelor  în domeniul EE a clădirilor publice. 
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OBIECTIVE/MĂSURI ACȚIUNI 

OBIECTIV 2. CREȘTERE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN REGIUNE 

MĂSURA 2.1   Consolidarea rețelei 

de centre urbane 

2.1.1 Facilitarea dezvoltării centrelor urbane cu potenţial de 

creştere economică  

MĂSURA 2.2   Facilitarea 

dezvoltării mediului de afaceri  

2.2.1 Implementarea Programului sectorial  regional  în 

domeniul infrastructurii de sprijin în afaceri; 

2.2.2 Implementarea proiectelor regionale pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri; 

2.2.3 Promovarea potenţialului economic şi investiţional 

regional. 

MĂSURA 2.3   Susţinerea 

domeniului de cercetare, inovare 

şi transfer tehnologic  

2.3.1 Iniţierea analizei situaţiei în domeniul cercetare, inovare 

şi transfer tehnologic din RDN; 

2.3.2 Implementarea proiectelor regionale pentru dezvoltarea 

domeniului cercetare, inovare şi transfer tehnologic din RDN; 

2.3.3 Facilitarea parteneriatelor între mediul academic, 

antreprenorial şi APL pentru  crearea infrastructurii de 

cercetare şi inovare 

MĂSURA 2.4   Dezvoltarea 

potențialului şi infrastructurii 

turistice 

2.4.1 Implementarea Programului sectorial  regional  în 
domeniul sporirii atractivității turismului; 
2.4.2 Promovarea potenţialului turistic regional 

MĂSURA 2.5   Dezvoltarea 

performanţelor şi capacităţilor 

competitive a forţei de muncă din 

RDN 

2.5.1 Consolidarea  capacităţilor competitive ale capitalului 
uman regional 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediul 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

6 



7 



Planul de finanțare în anual 2018 a proiectelor de dezvoltare regională incluse în  

DUP pentru anii 2017-2020 aprobat prin decizia CNCDR nr. 3/18 din 16 februarie 2018   

nr.  Denumirea proiectului  Suma, 

 în lei 

1. Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2  6,000,000.00  

2.  Apa pentru viața în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 21,796,261.33  

3. Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, r-l Glodeni. Etapa I - 

com. Cuhnesti și com. Balatina  

12,000,000.00  

4. Apeduct Bălți-Sîngerei, etapa III și stația de tratare  6,000,000.00  

5. Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca  6,147,647.13  

6. Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii-internat Sportive din s. Grimăncăuți, r-l Briceni  2,039,211.04  

7. Renovarea centrului de sănătate Drochia „Anatolie Manziuc” prin eficientizarea energetica  6,348,043.55  

8. Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico- Sanitare Publice ”Centrul de Sănătate 

Edineț”  

3,000,000.00  

9. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieții regionale en-gros si a spatiilor destinate 

activităților nonagricole în raionul Rîșcani  

4,000,000.00  

10 Crearea in mun. Balti a Centrului de inovare si transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare 

Nord (RDN)  

1,000,000.00 

11 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în RDN prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial 

”Răut” 

1,000,000.00 

Total ADR Nord  69,331,163.05  
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Activitatea operațională a ADR NORD 

 Asigurarea secretariatului CRD Nord și a CRS în AAC și MDS; 

 Monitorizarea și evaluarea politicii de dezvoltare regională; 

 Dezvoltarea capacităților angajaților ADR Nord; 

 Desfășurarea operațiunilor financiare; 

 Desfășurarea procedurilor de achiziții publice; 

 Asigurarea transparenții activității ADR Nord. 
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Mulțumesc pentru atenție! 
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