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Raport de presă 
 

Raportul de presă a fost realizat ca urmare a numărului important de apariții ale ADR Nord și 

ADR Vest în presa regională, națională și internațională cu informații referitoare la organizarea 

și desfășurarea Forumului Economic Interregional Moldo-Român „Promovarea potenţialului 

economic şi crearea oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”. 

Evenimentul a avut loc în incinta sălii „Green Hall” a Complexului „Lidolux” din municipiul 

Bălți, în perioada 28–29 martie 2012. 

 

Forumul Economic Interregional Moldo-Român a fost organizat de Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord) din Republica Moldova și Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Vest (ADR Vest) din România. La Forum s-au reunit peste 200 de participanți, printre care 

oameni de afaceri din Regiunea Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova, reprezentanți ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor 

Regionale pentru Dezvoltare din Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului 

General al României din Bălți, reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai 

ADR Nord etc. 

Forumul a fost prezidat de domnii Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministrul Economiei 

(Republica Moldova); Marcel Răducan, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

(Republica Moldova); E.S. Marius Lazurca, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al 

României în Republica Moldova; Ion Parea, președintele Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare Nord (Republica Moldova), Pentru Nicolae Ioțcu, preşedintele Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Vest (România); Ion Bodrug, directorul Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord (Republica Moldova); Sorin Maxim, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Vest (România). 

 

Un astfel de forum interregional, organizat în premieră în Republica Moldova, a reprezentat o 

excelentă oportunitate de a promova potențialul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord al 

Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor în plan economic, 

dar și de a stabili contacte comerciale. 

Cu acest prilej, ADR Nord a promovat acest eveniment important pentru Regiunea de Dezvoltare 

Nord cu ajutorul următoarelor instrumente de comunicare: 

 Nota de presă / invitația de participare a fost transmisă către mass-media regională și 

națională în vederea anunțării jurnaliștilor de organizarea Forumului Economic 

Interregional Moldo-Român; lista partenerilor media și lista de prezență. – ANEXA 1 

 

 Comunicate de presă cu titlurile (1) „Forumul Economic de la Bălți și-a deschis 

lucrările” și (2) „Obiectivul Forumului Economic Interregional Moldo-Român a fost 

îndeplinit” au fost publicate pe site-urile www.adrnord.md, www.comunicate.md și 

www.civic.md și transmise prin e-mail partenerilor media în cadrul Forumului, precum și 

mass-mediei regionale și naționale. – ANEXA 2 

 

http://www.adrnord.md/
http://www.comunicate.md/
http://www.civic.md/


 Mapele jurnaliștilor prezenți au conținut agenda evenimentului, prezentarea ADR Nord 

cu titlul „Oportunităţi de investiţii pentru economia  Regiunii de Dezvoltare Nord” și 

prezentarea ADR Vest cu titlul „Regiunea Vest – Romania și oportunități de colaborare 

cu Regiunea Nord – Republica Moldova” și alte informații referitoare la eveniment. 

Aceste materiale se găsesc în ANEXA 3. 

 

 Pagina „Forumul economic interregional moldo-român | martie 2012”, publicată pe 

site-ul www.adrnord.md, care cuprinde cele mai importante informații despre eveniment. 

– ANEXA 4 

 

 Rețele de socializare. Evenimentul a fost promovat prin intermediul rețelelor 

Facebook.com, Odnoklassniki.ru, Parteneri.md, Civic.md etc. Detalii în ANEXA 5. 

 

Ca urmare a promovării Forumului Economic Interregional Moldo-Român, organizat de ADR 

Nord (Republica Moldova) și ADR Vest (România), au apărut următoarele articole în mass-

media: 

REPUBLICA MOLDOVA 

Nr. Publicația Data 

apariției 

Titlul articolului Autorul 

1. Civic.md 02.03.2012 Bălți, 28-29 martie 2012 | Forumul economic 

interregional moldo-român | „Promovarea 

potenţialului economic şi crearea 

oportunităților de atragere a investiţiilor în 

Regiunea de Dezvoltare Nord” 

Ion Urușciuc 

2. Comunicate.md 02.03.2012 Bălți, 28-29 martie 2012 | FORUMUL 

ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-

ROMÂN | „Promovarea potenţialului 

economic şi crearea oportunităților de atragere 

a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord” 

ADR Nord 

3. Moldova.org 02.03.2012 Forum moldo-român pentru atragerea 

investiţiilor în zona de Nord 

Irina 

Gherasimov 

4. Kontax.com 02.03.2012 Forumul economic interregional moldo-român 

| Bălți, 28-29 martie 2012 

Ion Urușciuc 

5. Basarabia91.net 02.03.2012 Bălți, 28-29 martie 2012: FORUMUL 

ECONOMIC INTERREGIONAL ADR 

NORD - ADR VEST 

Aneta Șoimu 

6. TV7 09.03.2012 Forumul Economic Interregional Moldo-

Roman va avea loc in perioada 28 – 29 martie 

la Balti 

- 

7. 24h.md 09.03.2012 Firmele din Regiunea Vest a României, 

invitate să facă afaceri în Republica Moldova 

- 

8. Click.md 10.03.2012 Forumul Economic Interregional Moldo-

Roman va avea loc in perioada 28 – 29 martie 

la Balti 

TV7 

9. eSP.md 10.03.2012 Бельцы примут межрегиональный 

экономический форум 

- 

10. Panorama.md 10.03.2012 Бельцы примут межрегиональный 

экономический форум 

- 

11. DECA-press 11.03.2012 Forum economic interregional România-

Republica Moldova 

- 

http://www.adrnord.md/


12. HotNews.md 12.03.2012 Forum economic interregional România-

Republica Moldova 

DECA-press 

13. eSP.md 24.03.2012 Бельцы примут первый межрегиональный 

экономический форум 

eSP.md 

14. Click.md 10.03.2012 Бельцы примут межрегиональный 

экономический форум 

eSP.md 

15. Uaport.net 10.03.2012 Бельцы примут межрегиональный 

экономический форум 

Panorama.md 

16. Point.md 12.03.2012 Бельцы примут у себя межрегиональный 

экономический форум 

eSP.md 

17. Arena.md 27.03.2012 Orașul Bălți găzduiește primul Forum Inter-

regional româno-moldovean 

Arena.md 

18. Arena.md 29.03.2012 Mai multe companii româneşti se declară 

interesate să-şi extindă afacerile în R. Moldova 

Arena.md 

19. Radio Chișinău 27.03.2012 Reuniune economică moldo-română la Bălţi Radio Chișinău 

20. Radio Chișinău 29.03.2012 Mai multe companii din României sunt 

interesate să-şi extindă afacerile în Republica 

Moldova 

Cătălin Gomboș 

21. Privesc.eu 28.03.2012 Deschiderea forumului economic interregional 

moldo-român, mun. Bălți 

Privesc.eu 

22. DECA-press 28.03.2012 Banii din Vestul României vor migra în Nordul 

Republicii Moldova 

DECA-press 

23. HotNews.md 28.03.2012 Banii din Vestul României vor migra în Nordul 

Republicii Moldova 

DECA-press 

24. eSP.md 29.03.2012 Завершился межрегиональный молдо-

румынский экономический форум 

Вячеслав 

Долгов 

25. Info-Prim Neo 28.03.2012 Forumul interregional moldo-român la Bălţi a 

întrunit peste 200 de participanţi 

Info-Prim Neo 

26. Info-Prim Neo 29.03.2012 Obiectivul Forumului economic interregional 

moldo-român a fost îndeplinit, concluzii 

Info-Prim Neo 

27. Timpul.md 28.03.2012 La Bălți are se desfășoară un forum economic 

Moldo-Român 

Timpul.md 

28. TV7 28.03.2012 Forumul economic interregional moldo-român, 

la Bălţi 

TV7 

29. Publika.md 28.03.2012 Forumul economic de la Bălţi şi-a început 

activitatea 

Publika.md 

30. Unimedia 28.03.2012 La Bălţi va avea loc primul Forum Inter-

regional româno-moldovean 

Unimedia 

31. ePresa.md 28.03.2012 Forumul economic de la Bălţi şi-a început 

activitatea 

ePresa.md 

32. Interlic 26.03.2012 Forumul economic interregional moldo-român 

„Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităților de atragere a investiţiilor în 

Regiunea de Dezvoltare Nord” 

Interlic 

33. TRM.md 28.03.2012 Bălţi: Circa 200 de reprezentanţi participă la 

Forumul economic interregional moldo-român 

Natalia 

Voinotinschi 

34. TVPrim 28.03.2012 Forumul economic interregional moldo-român 

și-a început lucrările 

TVPrim 

35. AllMoldova 29.03.2012 Vicepremierul Valeriu Lazăr a îndemnat 

oamenii de afaceri români să investească în 

Republica Moldova 

Moldpres 

36. Moldpres 29.03.2012 Vicepremierul Valeriu Lazăr a îndemnat 

oamenii de afaceri români să investească în 

Republica Moldova 

Moldpres 

37. Gazeta 29.03.2012 Правительство провело в Бельцах молдо-

румынский экономический форум 

Info-Prim Neo 



38. Interlic 29.03.2012 Valeriu Lazăr a îndemnat oamenii de afaceri 

români să investească în Republica Moldova 

Interlic 

39. SoR TV 29.03.2012 SorTV Soroca Evenimentul zilei 29 martie 

2012 

SoR TV 

40. TVPrim 29.03.2012 Conducerea raionului Glodeni pasiva fata de 

proiectele Agentiei de Dezvoltare Regionala 

Nord 

TVPrim 

41. Moldova 

Suverană 

29.03.2012 Oamenii de afaceri români sînt îndemnaţi să 

investească în R. Moldova 

Moldova 

Suverană 

42. Zona 

Economică 

Liberă „Bălți” 

04.04.2012 Zona Economică Liberă „BĂLȚI” în cadrul 

Forumului Economic Interregional 

Zona 

Economică 

Liberă „Bălți” 

43. Consulatul 

General al 

României Bălți 

 Cel mai mare Forum Economic Interregional 

din Moldova 

Consulatul 

General al 

României Bălți 

44. PRESSactors 10.03.2012 Forumul Economic Interregional Moldo-

Roman va avea loc in perioada 28 – 29 martie 

la Balti 

TV7 

45. ADR Nord 02.03.2012 Agendă | FORUMUL ECONOMIC 

INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN 

„Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităților de atragere a investiţiilor în 

Regiunea de Dezvoltare Nord” 

ADR Nord 

46. ADR Nord 28.03.2012 Forumul Economic de la Bălți și-a deschis 

lucrările 

ADR Nord 

47. ADR Nord 29.03.2012 Obiectivul Forumului Economic Interregional 

Moldo-Român a fost îndeplinit 

ADR Nord 

48. Comunicate.md 28.09.2012 Forumul Economic de la Bălți și-a deschis 

lucrările 

ADR Nord 

 

ROMÂNIA 

Nr. Publicația Data 

apariției 

Titlul articolului Autorul 

1. Niuzer.ro 02.03.2012 Bălți, 28-29 martie 2012 | FORUMUL 

ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-

ROMAN | „Promovarea potentialului 

economic si crearea oportunitaților de atragere 

a investitiilor in Regiunea de Dezvoltare Nord” 

Comunicate.md 

2. Timis online 08.03.2012 Firmele banatene iti pot cauta parteneri de 

afaceri in Moldova 

Timis online 

3. Timișoara 

Express 

08.03.2012 Firmele din Regiunea Vest pot face afaceri in 

Moldova 

Alex Neagoe 

4. timNews 08.03.2012 ECONOMIE / Forum economic interregional 

în Republica Moldova 

 Anda Deliu 

5. Vox Banat 08.03.2012 ADR Vest invită firmele din Regiunea Vest să 

facă afaceri în Moldova 

Cozmin 

Banatzanu 

6. AradInfo 08.03.2012 ADR Vest invită firmele din Regiunea Vest să 

facă afaceri în Moldova 

NewsAr 

7. Ziua de Vest 08.03.2012 ADR Vest invită firmele din Regiunea Vest să 

facă afaceri în Moldova 

Lucian Paulescu 

8. Ziare.com 08.03.2012 ADR Vest invita firmele din Regiunea Vest sa 

faca afaceri in Moldova 

Ziua de Vest 

9. Agerpres 08.03.2012 Comunicat de presă – Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Vest 

Agerpres 



10. NEWS-AR.ro 08.03.2012 ADR Vest invită firmele din Regiunea Vest să 

facă afaceri în Moldova 

D.T. 

11. Opinia 

Timișoarei 

09.03.2012 Firmele din Regiunea Vest, invitate sa faca 

afaceri in Moldova. Cu ce le ajuta Agentia de 

Dezvoltare Regionala! 

Roxana 

Deaconescu 

12. Argument. Ziar 

online de Caraș-

Severin 

09.03.2012 Firmele din Regiunea Vest sunt invitate în 

Republica Moldova 

Matei 

Mircioane 

13. Ora de Timiș 10.03.2012 Afaceriştii din Vest au şansa de a-şi extinde 

activitatea! Află unde! 

Loredana 

Codrut 

14. Glsa.ro 13.03.2012 ADR Vest susţine întreprinzătorii arădeni 

interesaţi să îşi extindă afacerea în Moldova 

Sandra Stoler 

15. Transilvania 

Business 

13.03.2012 Întreprinzătorii arădeni, susţinuţi în 

deschiderea unor afaceri 

Transilvania 

Business 

16. TheEpochTimes 

România 

11.032012 La Bălţi va avea loc Forumul Economic 

Interregional Moldo-Român 

Tatiana Chiriac 

17. eSimplu.ro  Forumul Economic Interregional Moldo-

Român 

ADR Vest 

18. Finanțare.ro 09.03.2012 ADR Vest invita firmele din Regiunea Vest sa 

faca afaceri in Moldova 

Finanțare.ro 

19. Întreprinzători.r

o 

16.03.2012 ADR Vest sustine intreprinzatorii aradeni 

interesati sa isi extinda afacerea in Moldova 

Întreprinzători.r

o 

20. One Stop Shop. 

Primul Birou 

Unic pentru 

IMM-uri 

15.03.2012 Forumul Economic Interregional Moldo-

Roman 

One Stop Shop. 

Primul Birou 

Unic pentru 

IMM-uri 

21. Ora Nouă 28.03.2012 Forum economic româno-moldovean la Bălţi Ana Iosif 

22. Automotivest  The Economic Interregional Moldavian -

Romanian Forum, Balti, North Region, 

Republic of Moldova, in 28th-29th of March 

2012 

Automotivest 

23. ADR Vest 08.03.2012 ADR Vest invită firmele din Regiunea Vest să 

facă afaceri în Moldova 

ADR Vest 

24. ADR Vest 20.03.2012 Regiunea Vest la Forumul Economic 

Interregional Moldo - Român 

ADR Vest 

 

Articolele din tabelele de mai sus pot fi găsite în ANEXA 6. 

Imagini din cadrul evenimentului economic interregional pot fi vizualizate în ANEXA 7. 

Avizat, 

Ion BODRUG, 

Director Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Întocmit, 

Ion URUȘCIUC, 

Specialist în comunicare, 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
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NOTĂ DE PRESĂ 

 

FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN 

„Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităților de atragere a investiţiilor în 

Regiunea de Dezvoltare Nord” 

 

BĂLȚI, 28-29 martie 2012 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) din Republica Moldova și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din România organizează Forumul economic 

interregional moldo-român „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităților de 

atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”, ce se va desfășura în incinta sălii 

„Green Hall” a Complexului „Lidolux” din Bălți, în zilele de 28 și 29 martie 2012. 

Un astfel de Forum interregional, organizat în premieră în Republica Moldova, reprezintă 

o excelentă oportunitate de a promova potențialul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord al 

Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor în plan economic, 

dar și de a stabili contacte comerciale. 

La Forum se vor reuni în jur de 200 de participanți, printre care oameni de afaceri din 

Regiunea Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, 

reprezentanți ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare din Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al 

României din Bălți, reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR 

Nord etc. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD 

Piața Vasile Alecsandri, nr. 8 „A”, etaj 2, Bălţi, MD-3100, Republica Moldova, tel./fax: +373 231 61980, 

comunicare@adrnord.md, office@adrnord.md, www.adrnord.md 

 

URMĂRIȚI ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACESTUI EVENIMENT PE 

www.adrnord.md 

http://www.adrnord.md/
http://www.adrnord.md/


 

 



 
 

 

 



 

 

INVITAȚIE LA PARTENERIAT 

în cadrul 

FORUMULUI ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN 

„Promovarea potenţialului economic 

şi crearea oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord” 

 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Vest din România Vă invită să participați, în calitate de partener media, 

la Forumul Economic Interregional Moldo-Român „Promovarea potenţialului economic şi 

crearea oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”, ce se va 

desfășura în incinta sălii „Green Hall” a Complexului „Lidolux” din Bălți, în zilele de 28 și 29 

martie 2012. 

Un astfel de Forum interregional, organizat în premieră în Republica Moldova, reprezintă 

o excelentă oportunitate de a promova potențialul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord al 

Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor în plan economic, 

dar și de a stabili contacte comerciale. 

La Forum se vor reuni în jur de 200 de participanți, printre care oameni de afaceri din 

Regiunea Vest a României (cca 70 de antreprenori) și din Regiunea Nord a Republicii Moldova 

(cca 100 de antreprenori), reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, 

reprezentanți ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare din Republica Moldova, reprenzentanți ai ONG-urilor din Regiunea Nord a 

Republicii Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. 

Pentru o bună organizare a evenimentului, Vă rugăm să confirmați participarea instituției 

Dvs., în calitate de partener media, pînă la sfîrșitul zilei de luni, 5 martie 2012. Cu detalii în 

privința programului vom reveni ulterior. 

Dacă acceptați acest parteneriat, Vă rugăm să ne expediați logoul instituției Dvs., de o 

calitate cît mai bună, în vederea includerii acestuia în materialele promoționale ale Forumului (e-

mail: comunicare@adrnord.md). 

 

În speranța unei colaborări fructuoase, cu respect, 

Ion BODRUG, 

Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord

MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE 

ŞI CONSTRUCŢIILOR 

AL  REPUBLICII MOLDOVA 
 

МИНИСТЕРСТВО 

PЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

И СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

AGENŢIA                                                                                        АГЕНТСТВO 

DE DEZVOLTARE  REGIONALĂ NORD                               РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕР  

 

Republica Moldova, MD-3100, mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 8A 

Tel./Fax +373 231 61980, Email: office@adrnord.md, adrnord@gmail.com 

mailto:comunicare@adrnord.md
mailto:office@adrnord.md


 
LISTĂ PARTENERI MASS-MEDIA

Nr. Numele, prenumele Denumirea instituției Localitatea Funcția Telefon E-mail 

1.   SOR TV Soroca   230 33422 sortv_studio@yahoo.com 

2.   FLOR TV Florești   250 21581 flortv@yandex.ru 

3. Rodica Nemerenco TVPrim Glodeni Director  249 23400 tvprim1@yahoo.com 

4. Valeriu Vasilică Info-Prim Neo Chișinău Director  22 930073 v.vasilica@info-prim.md 

5.   Ecoul Nostru Sîngerei   262 22390 
ecoulnostru@mail.ru 

ecoul.ecoulnostru@gmail.com 

6. Elena Cobăsneanu Observatorul de Nord Soroca Redactor-șef 230 24073 odn@api.md 

7. Elena Mocan Publika TV Chișinău 

Director 

vînzări 22 815545 
elena.mocan@publika.md 

contact@publika.md 

8. Slava Perunov SP Bălți  Director 79468095 perunov@esp.md 

9. Iurie Dondea Megapolis FM Bălți  Director 69911550 1056@list.ru 

10. Vitale Cazacu DECA-Press / HotNews.md Bălți  Director  069134389 
vcazacu@deca.md 

info@hotnews.md 

11. Vlad Darie MOLDPRES Chișinău  Director 22 233428 anticamera@moldpres.md 

12. Tamara Borosan Curierul de Edineț Edineț  Redactor-șef 246 22286 curieruledinet@gmail.com 

13. Tatiana Chetrari Moldova 1 / TRM Chișinău  Reporter 069130337 pr.comunicaretrm@gmail.com 

14. Alexandru Ciobanu Radio Moldova / TRM Chișinău  Reporter 079526202 pr.comunicaretrm@gmail.com 

15. Victor Nichituș Prime FM Chișinău  Reporter   onenikitush@gmail.com 

16. Veaceslav Reabcinschi Canal Regional Chișinău Director 069135687 studio_chisinau@yahoo.com 

17. Eugeniu Luchianiuc Privesc.eu 

Chișinău / 
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ANEXA 2



                    

COMUNICAT DE PRESĂ (1) 

 

Forumul Economic de la Bălți și-a deschis lucrările 

BĂLȚI, 28 MARTIE 2012. „Mizăm pe un parteneriat strategic cu România, în inițierea și 

implementarea proiectelor comune, atît în Regiunea de Dezvoltare Nord, cît și la nivel național”, 

a comunicat minsitrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Marcel RĂDUCAN, la 

ceremonia de deschidere a Forumului Economic Interregional Moldo-Român din or. Bălți. 

Ministrul Marcel RĂDUCAN a mai specificat în discursul său că MDRC, prin activitățile 

sale, contribuie la promovarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate a regiunilor, 

iar fondurile naționale sînt limitate, motiv din care trebuie să accentuăm investițiile străine 

directe. 

Evenimentul cu tematica „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităților de 

atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord” este organizat de Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord) din Republica Moldova și Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Vest (ADR Vest) din România sub patronajul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor. La eveniment au participat Valeriu LAZĂR, Viceprim-ministru, Ministrul 

Economiei; E.S. Marius LAZURCA, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României 

în Moldova; Ion PAREA, Preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, 

Moldova; Pentru Nicolae IOŢCU, Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, 

Timişoara, România. 

Un discurs despre oportunităţile de investiţii-cheie pentru economia Regiunii de Dezvoltare 

Nord a prezentat Directorul ADR Nord, Ion BODRUG, care a mulțumit partenerilor implicați în 

organizarea Forumului de la Bălți. De asemenea, Directorul General ADR Vest din 

România, Sorin MAXIM, a prezentat Regiunea Vest din România, precum şi oportunităţile de 

colaborare economică dintre cele două regiuni. 

La rîndul său, Ion LUPAN, Directorul General al Direcției generale politici industriale și de 

competitivitate, Ministerul Economiei, a prezentat climatul investiţional al Republicii Moldova. 

Forumul reunește peste 200 de participanți, printre care oameni de afaceri din Regiunea Vest 

a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanți ai 

ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din 

Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, 

reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. 

Participanții au dezbătut în cadrul sesiunilor interactive aspectele turismului în Regiunea de 

Dezvoltare Nord a țării, investițiile-cheie pentru economia regiunii, inclusiv în sectorul 

transporturilor și infrastructurii drumurilor, în sectorul agroalimentar, în Zonele Economice 

Libere, precum și necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Generale. Totodată, participanții 

vor cunoaște oportunitățile de colaborare și cooperare economică cu Regiunea Vest din România 

prin crearea parteneriatelor economice și stabilirea contactelor comerciale. 



Tot astăzi, în cadrul Forumului, a fost inaugurată o expoziție tematică privind potențialul 

economic și investițional din Regiunea de Dezvoltare Regională Nord. În cadrul expoziției 

participanții au cunoscut poziția geografică, caleidoscopul locurilor istorice şi landşafturile 

pitoreşti din regiune, precum și au prezentat un interes deosebit față de serviciile turistice 

diverse, oferite de raioanele de nord ale țării. Totodată, evenimentul a oferit oaspeților din 

România șansa de a cunoaşte Republica Moldova ca destinaţie turistică, posibilităţile de export, 

piaţa muncii şi oportunităţile de afaceri, piața agricolă etc. În urma acestei expoziții, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor consideră că se va majora numărul vizitatorilor străini în 

regiunea de nord a țării, vor fi descoperite noi surse de dezvoltare a industriei turistice, precum și 

vor fi încheiate noi parteneriate în implementarea proiectelor de dezvoltare regională. 

Amintim că Forumul Economic Interregional Moldo-Român este un eveniment organizat în 

premieră de ADR Nord din Moldova și ADR Vest din România, care își va derula activitățile pe 

parcursul zilelor de 28-29 martie curent. 

Sursa: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1267 

* * * 

COMUNICAT DE PRESĂ (2) 

 

Obiectivul Forumului Economic Interregional Moldo-Român a fost îndeplinit 

BĂLȚI, 29 MARTIE 2012. Obiectivul Forumului Economic Interregional Moldo-Român de 

la Bălţi a fost îndeplinit, a concluzionat Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord), Ion BODRUG. Directorul ADR Nord a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că 

agenţii economici din România au înaintat propuneri privind parcurile industriale şi zona de liber 

schimb din Bălţi.  

Potrivit lui Ion BODRUG, Regiunea de Dezvoltare Nord are un potenţial economic 

diversificat, iar cartea de vizită a regiunii este zona economică de liber schimb. Aici, investitorii 

din România ar putea să deschidă unele afaceri, printre care o linie de producere a bicicletelor 

pentru piaţa din Rusia şi Uniunea Europeană. Oamenii de afaceri din România au manifestat 

interes şi pentru tehnolologii informaţionale, proiectări, dar şi în domeniul turismului. Potrivit 

directorului ADR Nord, atragerea investiţiilor în zona de nord va contribui la creşterea calităţii 

vieţii populaţiei şi dezvoltarea sectorului privat. 

Preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord), Ion PAREA, a 

declarat că toate acţiunile care au avut loc timp de 2 zile la Bălţi constituie un început benefic 

pentru un parteneriat bilateral. „A avut loc un schimb de experienţă şi un schimb de contacte. 

Urmează să fie făcută o analiză de ambele părţi, iar, în viitorul apropiat, vor fi făcuţi paşi 

concreţi”, a menţionat Președintele CRD Nord. 

Directorul General al Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din România, Sorin 

MAXIM, a declarat că forumul este doar un început al unui parteneriat continuu dintre regiuni. 

„Unul dintre principalele obiective a fost atins, şi anume cel de a crea un climat pozitiv economic 

pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale. Sînt sigur că proiectele pe care le vom face împreună vor 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1267


avea succes. Sper să ne vedem cît mai curînd în proiecte concrete, fie economice, fie 

instituţionale”, a notat Directorul General ADR Vest. 

Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), România, Petru 

Nicolae IOȚCU, a declarat că evenimentul reprezintă un pas important în ceea ce înseamnă 

relaţiile celor două regiuni. „Am trecut într-o fază care este aprofundarea unor relaţii, care, pe 

lîngă schimbul de experienţă, vom trece şi la faza cînd se vor lega relaţii economice între agenţii 

din Republica Moldova şi România. Vor fi identificate moduri concrete cum să fie dezvoltate 

aceste relaţii. 

Forumul Economic Interregional Moldo-Român „Promovarea potenţialului economic şi 

crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord” s-a desfăşurat 

în perioada 28-29 martie. Forumul a fost organizat de ADR Nord din Republica Moldova şi 

ADR Vest din România, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. La 

forum au participat peste 200 de persoane, oameni de afaceri din România şi din Republica 

Moldova, reprezentanţi ai ministerelor etc. ♦ IPN 

Sursa: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1268 

 

 Detalii despre desfășurarea Forumului Economic Interregional Moldo-Român 

din Bălți sînt disponibile aici: http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=402 

 

 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1268
http://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=402
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A G E N D Ă 

FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN 

„Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor 

străine în Regiunea de Dezvoltare Nord” 

28-29 martie 2012 

Complexul LIDOLUX, Bălţi, Republica Moldova, str. Decebal, 139 

28 martie 2012 

08.30 – 09.00 

 

Recepţia, înregistrarea participanţilor şi distribuirea materialelor 

Green Hall, Complexul LIDOLUX 

LANSAREA FORUMULUI ECONOMIC 

09.00 – 09.10 

 

LANSAREA FORUMULUI ECONOMIC [10 min.] 

Sala de Conferinţe, Green Hall, Complexul LIDOLUX 

SESIUNE PLENARĂ 

09.10 – 09.40 

 

 

 

 

 

 

 

DESCHIDEREA SESIUNII PLENARE [10 min.] 

Moderator: Dl. Vlad GHIŢU 

CUVÂNT DE SALUT 

Dl. Valeriu LAZĂR, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei 

Dl. Marcel RĂDUCAN, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

E.S., Dl. Marius LAZURCA, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al 

României în Moldova  

Dl. Ion PAREA, Preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, 



 Moldova 

Dl. Nicolae IOŢCU, Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională 

Vest, România, Timişoara 

09.40 – 09.55 

 

 

 

 

09.55 – 10.10 

Prezentarea climatului investiţional al Republicii Moldova [15 min.] 

Ministerul Economiei,  

Dl. Ion LUPAN, Director General al  Direcţiei generale politici 

industriale şi de competitivitate 
 

Oportunităţi de investiţii-cheie pentru economia Regiunii de Dezvoltare Nord 

[15 min.] 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord,  

Dl. Ion BODRUG, Director  

10.10 – 10.25 Prezentarea Regiunii Vest România şi a oportunităţilor de colaborare 

economică dintre Regiunea Vest România şi Regiunea de Dezvoltare Nord 

Moldova [15 min.] 

Agenţia de Dezvoltare Regională Vest,  

Dl. Sorin MAXIM, Director General  

10.25– 10.40 Climatul economic al Republicii Moldova din perspectiva Mediului de afaceri 

[15 min.] 

Carpatair,  

Dl. Nicolae PETROV, Director General Executiv 

10.40 – 10.50 Discurs Mobias Banca [10 min.] 
Dna. Natalia BURAN 

S.A. Mobias Banca 

Director Comercial S.A. Mobias Banca, Groupe Nord  

10.50 – 11.00 Discuţii.  

EXPOZIŢIE 

„Potenţialul economic şi investiţional al Regiunii de Dezvoltare Nord” 

11.00 – 11.30 Inaugurarea expoziţiei „Potenţialul economic şi investiţional al Regiunii de 

Dezvoltare Nord” [30 min.] 

Sala de Conferinţe, Green Hall, Complexul LIDOLUX 

 

11.30– 12. 00 Pauză de cafea [30 min.] 



SESIUNI INTERACTIVE 

12.00 – 13.00 Sesiuni interactive – 3 paneluri sectoriale [60 min.] 

Sălile de Conferinţe, Green Hall, Complexul LIDOLUX 

SALA [1] 

12.00 – 13.00 

Panel I 

Oportunităţi 

investiţionale în 

ZONELE 

ECONOMICE 

LIBERE DIN 

REGIUNEA DE 

DEZVOLTARE 

NORD 

 

Moderatori: 

Dl. Marin CIOBANU, Administrator Zona Economică Liberă „Bălţi” 

Dl. Gheorghe FALCĂ, Primar al Municipiului Arad, România 

Alocuţiuni:  

- „Oportunităţi investiţionale în Zonele Economice Libere din 

Regiunea de Dezvoltare Nord” [10 min.] 

Dl. Marin CIOBANU, Administrator Zona Economică Liberă 

„Bălţi” 

- Zona Industrială Vest Arad [10 min.] 

            Dl. Gheorghe FALCĂ, Primar al Municipiului Arad, România 

Discuţii [40 min.] 

SALA [2] 

12.00 – 13.00 

Panel II 

Oportunităţi 

investiţionale în 

sectorul 

AGROALIMENTAR  

 

  

Moderatori: 

Dl. Viorel GUŢU, Viceministru al Agriculturii şi Industriei Agroalimentare 

Dl. Iulian IVAŞCU, SC Erromed SRL, România 

Alocuţiuni:  

- „Oportunităţi investiţionale în sectorul Agroalimentar” [10 min.] 

Dl. Ion SULA, Şef al Direcţiei generale politici sectoriale în 

agricultură 

- Prezentare, titlu tbc [10 min.] 

            Dl. Iulian IVAŞCU, SC Erromed srl, România 

Discuţii [40 min.] 

SALA [3] 

12.00 – 13.00 

Panel III 

Oportunităţi 

investiţionale în 

sectorul 

TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIILOR 

ŞI 

Moderatori: 

Dl. Pavel ŞINCARIUC, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Dl. Andrei NAGY, Alcatel-Lucent EES, România  

Alocuţiuni: 

- „Oportunităţi investiţionale în sectorul Tehnologia Informaţiilor şi 

Comunicaţiilor” [10 min.] 



COMUNICAŢIILOR 

 

Dna Ana CHIRIŢA, Directorul executiv al Asociației companiilor 

TIC 

- Prezentare, titlu tbc [10 min.] 

            Dl. Andrei NAGY, Alcatel-Lucent EES, Bucureşti, România  

 

Discuţii [40 min.] 

 

13.00 – 14.00 Prânz  

SESIUNI INTERACTIVE 

14.00 – 15.00 

 

Sesiuni interactive – 3 paneluri sectoriale [60 min.] 

Sălile de Conferinţe, Green Hall, Complexul LIDOLUX 

SALA [1] 

14.00 – 15.00 

Panel IV 

Oportunităţi 

investiţionale în 

sectorul 

TRANSPORTURI  

 

 

Moderatori: 

Dl. Andrei CUCULESCU,  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor 

Dl. Cristin CISTELECAN, Şef Departament Promovarea şi Dezvoltarea 

Investiţiilor, ADR Vest, România 

Alocuţiuni:  

- „Oportunităţi investiţionale în sectorul transporturilor şi 

infrastructurii drumurilor” [10 min.] 

Dl. Andrei CUCULESCU, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

- „Clusterul Automotivest şi Centrul Regional de Competenţe pentru 

Dezvoltarea Furnizorilor în sectorul Auto-CERC” [10 min.] 

Dl. Cristin CISTELECAN, Şef Departament Promovarea şi  

Dezvoltarea Investiţiilor, ADR Vest, România 

Discuţii [40 min.] 

SALA [2] 

14.00 – 15.00 

Panel V 

Oportunităţi 

investiţionale în 

sectorul 

INDUSTRIE 

UŞOARĂ 

Moderatori: 

Dl. Denis JELIMALAI, Director executiv al Organizaţiei de Atragere 

a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (OPEM) 
Dna Liliana LUCACIU, L&G BUSINESS SERVICES SRL, România 

Alocuţiuni:  

- „Oportunităţi investiţionale în sectorul Industriei uşoare” [10 min.] 

Dna Ecaterina GODOROJA, Director executiv al Asociaţiei 



 

 

Patronale din Industria Uşoară (APIUS) 

- Prezentare, titlu tbc [10 min.] 

            Dna Liliana LUCACIU, L&G BUSINESS SERVICES SRL, 

România 

Discuţii [40 min.] 

SALA [3] 

14.00 – 15.00 

Panel VI 

Oportunităţi 

investiţionale în 

SECTORUL TURISM 

 

Moderatori:  

Dl. Victor CIOBANU, Șef Serviciu analiză, monitorizare şi evaluare a 

politicilor a Agenţiei Turismului din Republica Moldova 

Dra Raluca CIBU-BUZAC, Director Politici Regionale şi 

Internaţionalizare, ADR Vest, România 

 

Alocuţiuni:  

- „Priorităţi în dezvoltarea turismului în Regiunea de Dezvoltare Nord”  

[10 min.] 

Dl. Sergiu IORDAN, Consultant, Direcţia patrimoniu turistic şi 

administrarea zonelor turistice a Agenţiei Turismului din Republica 

Moldova 

- „Necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice generale” [10 min.] 

Dl. Sergiu MUNTEANU, Director adjunct al Direcţiei arhitectură, 

proiectări, urbanism şi amenajarea teritoriului, MDRC 

- Activităţi inovative în turism prin Centrul de Transfer Tehnologic 

TEHIMPULS  [10 min.] 

            Dra Raluca CIBU-BUZAC, Director Politici Regionale şi 

Internaţionalizare, ADR Vest, România 

Discuţii [30 min.] 

 

15.00  – 15.30 Pauza de cafea 

SESIUNE PLENARĂ 

15.30 – 16.00 Prezentarea oportunităţilor oferite de Parcurile Industriale din Republica 

Moldova [30 min.] 

Ministerul Economiei, Direcţia generală politici industriale şi de 

competitivitate  

Dl. Ion LUPAN, Director General 
 

16.00-16.30 Prezentarea concluziilor panelurilor sectoriale [30 min.] 

Moderatori paneluri 



16.30-17.00 Programare întâlniri bilaterale (pentru 29 martie 2012) [30 min.] 

 

17.00 – 19.00 Recepţie (cocteil) [2h] 

29 martie 2012 

08.30 – 09.00 

 

Recepţia şi înregistrarea participanţilor [30 min.] 

Green Hall, Complexul LIDOLUX 

09.00 – 13.00 

 

Continuarea expoziţiei „Potenţialul economic şi investiţional al RDN”  

Sala de Conferinţe, Green Hall, Complexul LIDOLUX 

ÎNTÂLNIRI BILATERALE MOLDO-ROMÂNE 

 

09.00 – 10.00 

 

Întâlniri bilaterale între partenerii moldoveni şi români [1h] 

Preprogramare 

Green Hall, Complexul LIDOLUX 

ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR FORUMULUI ECONOMIC 

10.00  ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR FORUMULUI ECONOMIC  

Dl. Ion PAREA, Preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, 

Moldova 

Dl. Nicolae IOŢCU, Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Vest,  

România, Timişoara 

10.00 – 10.30 CONFERINŢĂ DE PRESĂ [30 min.] 

Sala de Conferinţe, Green Hall, Complexul LIDOLUX 

VIZITE DE LUCRU 

pentru delegaţia din Regiunea Vest, România 

11.00 – 11.45 

 

 

Vizită la Zona Economică Liberă „Bălţi” 

Autocar 

12.00 – 12.45 

 

Vizită la Parcul Industrial Uzina „Răut” 

Autocar 

13.00 – 13.45 

 

Vizită la S.A. „Barza Albă” 

Autocar 



  

14.00  – 15.30 Prânz 

Restaurantul „Vstrecea” 
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 Pagina „Forumul economic interregional moldo-român” din Facebook 

se găsește aici: https://www.facebook.com/events/330267490357028/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/330267490357028/


 

 

 
 Pagina „Forumul economic interregional moldo-român” din Odnoklassniki 

se găsește aici: http://www.odnoklassniki.ru/event/680644520 

 

http://www.odnoklassniki.ru/event/680644520
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REPUBLICA MOLDOVA 
 

http://www.tv7.md/ro/news/forumul-economic-interregional-moldo-roman-va-avea-loc-in-perioada-28-

29-martie-la-balti-10216.html 

 

Forumul Economic Interregional Moldo-Roman va avea loc in perioada 28 – 

29 martie la Balti 

 

Publicat Vineri, 9 Martie 2012, 14:24 în Economie  

 

La evenimentul care va avea loc in Balti, Republica Moldova, la finele lunii martie, participa 

reprezentanti ai mediului economic si din mediul administrativ din Romania dar si reprezentanti 

ai acelorasi medii din Republica Moldova. Este vorba despre ministri, ambasadori, reprezentantii 

ai Regiunii Nord, oameni de afaceri. La eveniment mai participa si Presedintele Parlamentului 

Republica Moldova. Forumul Economic Interregional Moldo-Roman se desfasoara in perioada 

28 – 29 martie. 

 

Societatile din vestul tarii sunt invitate sa participe la Forumul Economic Interregional Moldo-

Roman, un eveniment care promoveaza cooperarea economica dintre cele 2 regiuni, dezvoltarea 

relatiilor comerciale, precum si cooperarea dintre administratiile publice. 

 

Vor avea loc prezentari de oportunitati de investitii in Regiunea de Dezvoltare Nord din 

Republica Moldova in sectoare precum cel agroalimentar, industria usoara, zone libere, parcuri 

industriale, transport, tehnologia informatiei si a comunicatiilor sau turism. 

 

http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=15130 

Forum economic interregional România-Republica Moldova 

12.03.2012 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 

Nord) din Republica Moldova și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din 

România organizează Forumul economic 

interregional moldo-român „Promovarea 

potenţialului economic şi crearea oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de 

Dezvoltare Nord”. Lucrările forumului vor avea loc în zilele de 28 și 29 martie 2012, la Bălți, 

transmite agenția DECA-press. 

Potrivit organizatorilor, forumul interregional de la Bălți, organizat în premieră în Republica 

Moldova, reprezintă o excelentă oportunitate de a promova potențialul economic al Regiunii de 

Dezvoltare Nord a Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor 

în plan economic. 

http://www.tv7.md/ro/news/forumul-economic-interregional-moldo-roman-va-avea-loc-in-perioada-28-29-martie-la-balti-10216.html
http://www.tv7.md/ro/news/forumul-economic-interregional-moldo-roman-va-avea-loc-in-perioada-28-29-martie-la-balti-10216.html
http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=15130
http://deca.md/?p=16289


Și-au anunțat deja prezența la eveniment în jur de 200 de participanți, printre care oameni de 

afaceri din Regiunea Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova, reprezentanți ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale 

pentru Dezvoltare din Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al 

României din Bălți, reprezentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord 

etc. 

 

Regiunea de Dezvoltare Nord (Republica Moldova), formată din municipiul Bălți și raioanele 

Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, 

Soroca, a semnat prin reprezentantul său în data de 29 noiembrie 2011, la Arad, România, un 

Memorandum de colaborare pe tema dezvoltării regionale cu reprezentantul Regiunii Vest 

(România), formată din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. 
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http://www.civic.md/stiri/comunicate/16640-bli-28-29-martie-2012-forumul-economic-

interregional-moldo-roman-promovarea-potenialului-economic-i-crearea-oportunitilor-de-

atragere-a-investiiilor-in-regiunea-de-dezvoltare-nord.html 

Bălți, 28-29 martie 2012 | Forumul economic interregional moldo-român | 

„Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităților de atragere a 

investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord” 

Vineri, 02 Martie 2012 13:56 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) din 

Republica Moldova și Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Vest (ADR Vest) din România 

organizează Forumul economic interregional moldo-

român„Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord", ce se va desfășura în 

incinta sălii „Green Hall" a Complexului „Lidolux" din Bălți, în zilele de28 și 29 martie 2012. 

Un astfel de Forum interregional, organizat în premieră în Republica Moldova, reprezintă o 

excelentă oportunitate de a promova potențialul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord al 

Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor în plan economic, 

dar și de a stabili contacte comerciale. 

La Forum se vor reuni în jur de 200 de participanți, printre care oameni de afaceri din Regiunea 

Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanți ai 

ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din 

Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, 

reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. ● adrnord.md 
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PARTENERIAT INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN 

Regiunea de Dezvoltare Nord (Republica 

Moldova), formată din municipiul Bălți și 

raioanele  Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, 

Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, 

Sîngerei, Soroca, a semnat, în data de 29 noiembrie 

2011, la Arad, România, un Memorandum de 

colaborare pe tema dezvoltării regionale cu 

Regiunea Vest (România), formată din județele 

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. 

Obiectivul principal al Memorandumului este acela de a facilita schimbul de bune practici între 

cele două regiuni, dat fiind faptul că Regiunea Vest reprezintă un bun exemplu în ceea ce 

privește managementul fondurilor de pre- și post- aderare și al politicilor pentru dezvoltare 

regională în ansamblu. 

Printre activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul acestui Memorandum sunt: participarea în 

calitate de parteneri în cadrul proiectelor finanțate de Comisia Europeană, realizarea de 

schimburi de experiență (pe teme de cooperare transfrontalieră, cele mai importante proiecte 

implementate în regiuni) și cursuri de formare cu scopul de a dezvolta competențele tehnice, 

elaborarea proiectelor regionale și identificarea resurselor financiare pentru implementarea 

acestora. 

Încheierea Protocolului dintre cele două regiuni a avut la bază o vizită a unei delegaţii din 

Republica Moldova întreprinsă la ADR Vest în luna noiembrie 2010, cînd au fost vizitate mai 

multe locaţii ale proiectelor de succes pentru infrastructura de transport, mediu, social şi 

economic implementate în regiune. ● adrnord.md 

Ion Urușciuc 

 

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=4920 

Bălți, 28-29 martie 2012 | FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL 

MOLDO-ROMÂN | „Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord” 

Bălți, 2 Martie 2012 — Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) din Republica 

Moldova și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din România organizează 

Forumul economic interregional moldo-român „Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord", ce se va desfășura în 

incinta sălii „Green Hall" a Complexului „Lidolux" din Bălți, în zilele de 28 și 29 martie 2012. 

 

Un astfel de Forum interregional, organizat în premieră în Republica Moldova, reprezintă o 

excelentă oportunitate de a promova potențialul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord al 
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Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor în plan economic, 

dar și de a stabili contacte comerciale. 

La Forum se vor reuni în jur de 200 de participanți, printre care oameni de afaceri din Regiunea 

Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanți ai 

ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din 

Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, 

reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. 

 

PARTENERIAT INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN 

Regiunea de Dezvoltare Nord (Republica Moldova), formată din municipiul Bălți și raioanele 

Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, 

Soroca, a semnat, în data de 29 noiembrie 2011, la Arad, România, un Memorandum de 

colaborare pe tema dezvoltării regionale cu Regiunea Vest (România), formată din județele 

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. 

Obiectivul principal al Memorandumului este acela de a facilita schimbul de bune practici între 

cele două regiuni, dat fiind faptul că Regiunea Vest reprezintă un bun exemplu în ceea ce 

privește managementul fondurilor de pre- și post- aderare și al politicilor pentru dezvoltare 

regională în ansamblu. 

Printre activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul acestui Memorandum sunt: participarea în 

calitate de parteneri în cadrul proiectelor finanțate de Comisia Europeană, realizarea de 

schimburi de experiență (pe teme de cooperare transfrontalieră, cele mai importante proiecte 

implementate în regiuni) și cursuri de formare cu scopul de a dezvolta competențele tehnice, 

elaborarea proiectelor regionale și identificarea resurselor financiare pentru implementarea 

acestora. 

 

Încheierea Protocolului dintre cele două regiuni a avut la bază o vizită a unei delegaţii din 

Republica Moldova întreprinsă la ADR Vest în luna noiembrie 2010, cînd au fost vizitate mai 

multe locaţii ale proiectelor de succes pentru infrastructura de transport, mediu, social şi 

economic implementate în regiune. 
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http://www.24h.md/ro/news/firmele-din-regiunea-vest-a-romaniei-invitate-sa-faca-afaceri-in-

republica-moldova-61655/ 

Firmele din Regiunea Vest a României, invitate să facă afaceri în Republica 

Moldova 

Martie 9, 2012 - 16:53 

Societăţile din vestul României sunt invitate de ADR Vest să 

participe la Forumul Economic Interregional Moldo-Roman, 

un eveniment care promoveaza cooperarea economica dintre 

cele 2 regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale, precum şi 

cooperarea dintre administratiile publice. 

La evenimnet urmează să aibă loc prezentări de oportunităţi de investiţii în Regiunea de 

Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum cel agroalimentar, industria uşoară, 

zone libere, parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi turism. 

ADR Vest din România aşteaptă sa se alature delegatiei care participă la forum fie firme care 

caută furnizori, fie societati care doresc să îşi extindă afacerea sau piata de desfacere în 

Republica Moldova. 

La evenimentul care va avea loc in Bălţi, Republica Moldova, la finele lunii martie, participă 

reprezentanţi ai mediului economic şi din mediul administrativ din Arad, Caras-Severin, 

Hunedoara, Timiş, dar şi reprezentanţi ai aceloraşi medii din Republica Moldova. Este vorba 

despre miniştri, ambasadori, reprezentanţii ai Regiunii Nord, oameni de afaceri. La eveniment 

mai participa si Preşedintele Parlamentului al Republicii Moldova. Forumul Economic 

Interregional Moldo-Român se desfăşoara în perioada 28 – 29 martie. 

 

http://economie.moldova.org/news/forum-moldoroman-pentru-atragerea-investitiilor-in-zona-de-

nord-228778-rom.html 

Forum moldo-român pentru atragerea investiţiilor în zona de Nord 

02 Martie 2012 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) din Republica 

Moldova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) 

din România organizează Forumul economic interregional moldo-

român „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor 

de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord", ce se va 

desfăşura în incinta sălii „Green Hall" a Complexului „Lidolux" din 

Bălţi, în zilele de28 şi 29 martie 2012. 

Un astfel de Forum interregional, organizat, în premieră, în Republica Moldova, reprezintă o 

excelentă oportunitate de a promova potenţialul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord al 

Republicii Moldova şi de a susţine actorii regionali în crearea parteneriatelor în plan economic, 

dar şi de a stabili contacte comerciale. 
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La Forum se vor reuni în jur de 200 de participanţi, printre care oameni de afaceri din Regiunea 

Vest a României (cca 70 de antreprenori) şi din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova (cca 100 de antreprenori), reprezentanţi ai ministerelor din Republica Moldova, 

membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din Republica Moldova, ambasadori, 

reprezentanţi ai Consulatului General al României din Bălţi, reprenzentanţi ai ONG-urilor din 

Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord şi alţii.  

Irina Gherasimov 

 

http://kontax.com/Forumul_economic_interregional_moldo-

rom%C3%A2n_%7C_B%C4%83l%C8%9Bi,_28-29_martie_2012-188-ro.html 

Forumul economic interregional moldo-român | Bălți, 28-29 martie 2012 

DATA DE LANSARE |  2012-03-02  

Kontax - Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Bălți 

- Moldova – Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

(ADR Nord) din Republica Moldova și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din România 

organizează Forumul economic interregional moldo-

român„Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităților de atragere a investiţiilor în 

Regiunea de Dezvoltare Nord", ce se va desfășura în incinta sălii „Green Hall" a Complexului 

„Lidolux" din Bălți, în zilele de 28 și 29 martie 2012. 

Un astfel de Forum interregional, organizat în premieră în Republica Moldova, reprezintă o 

excelentă oportunitate de a promova potențialul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord al 

Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor în plan economic, 

dar și de a stabili contacte comerciale. 

La Forum se vor reuni în jur de 200 de participanți, printre care oameni de afaceri din Regiunea 

Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanți ai 

ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din 

Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, 

reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. ● adrnord.md 

PARTENERIAT INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN 

Regiunea de Dezvoltare Nord (Republica Moldova), formată din municipiul Bălți și raioanele 

Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, 

Soroca, a semnat, în data de 29 noiembrie 2011, la Arad, România, un Memorandum de 

colaborare pe tema dezvoltării regionale cu Regiunea Vest (România), formată din județele 

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. 

Obiectivul principal al Memorandumului este acela de a facilita schimbul de bune practici între 

cele două regiuni, dat fiind faptul că Regiunea Vest reprezintă un bun exemplu în ceea ce 

privește managementul fondurilor de pre- și post- aderare și al politicilor pentru dezvoltare 

regională în ansamblu. 
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Printre activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul acestui Memorandum sunt: participarea în 

calitate de parteneri în cadrul proiectelor finanțate de Comisia Europeană, realizarea de 

schimburi de experiență (pe teme de cooperare transfrontalieră, cele mai importante proiecte 

implementate în regiuni) și cursuri de formare cu scopul de a dezvolta competențele tehnice, 

elaborarea proiectelor regionale și identificarea resurselor financiare pentru implementarea 

acestora. 

Încheierea Protocolului dintre cele două regiuni a avut la bază o vizită a unei delegaţii din 

Republica Moldova întreprinsă la ADR Vest în luna noiembrie 2010, cînd au fost vizitate mai 

multe locaţii ale proiectelor de succes pentru infrastructura de transport, mediu, social şi 

economic implementate în regiune. ● adrnord.md 

Ion Urușciuc 

 

http://www.basarabia91.net/2012/03/balti-28-29-martie-2012-forumul.html 

Bălți, 28-29 martie 2012: FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL ADR 

NORD - ADR VEST 

Publicat de Aneta Șoimu 2 martie 2012 la ora 16:18 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) 

din Republica Moldova și Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Vest (ADR Vest) din România organizează 

Forumul economic interregional „Promovarea 

potenţialului economic şi crearea oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de 

Dezvoltare Nord", ce se va desfășura în incinta sălii „Green Hall" a Complexului „Lidolux" din 

Bălți, în zilele de 28 și 29 martie 2012. 

Un astfel de Forum interregional, organizat în premieră în Republica Moldova, reprezintă o 

excelentă oportunitate de a promova potențialul economic al Regiunii de Dezvoltare Nord al 

Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor în plan economic, 

dar și de a stabili contacte comerciale. 

La Forum se vor reuni în jur de 200 de participanți, printre care oameni de afaceri din Regiunea 

Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanți ai 

ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din 

Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, 

reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. 

 

Sursa: ADR Nord 
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http://esp.md/2012/03/24/belcy-primut-pervyj-mezhregionalnyj-ekonomicheskij-forum/ 

Бельцы примут первый межрегиональный экономический форум 

24.03.2012 | 18:11  

28 и 29 марта в Бельцах пройдет молдо-

румынский экономический форум 

«Укрепление экономического потенциала 

и создание возможностей для 

привлечения инвестиций в северном 

регионе РМ». 

Организаторами выступают агентства регионального развития севера Молдовы и 

западных областей Румынии. Подобное мероприятие пройдёт в Молдове впервые. Его 

цель —поддержать участников процесса регионального развития, помочь им наладить 

экономическое партнёрство, установить новые бизнес-контакты. 

Форум объединит более 200 участников: предпринимателей из северных районов 

Молдовы и с запада Румынии, сотрудников министерств, членов советов регионального 

развития, дипломатов, представителей неправительственных организаций и др. 

Событие состоится в комплексе «Lidolux». 

Форум откроется 28 марта в 9.00. На первом его заседании выступят вице-премьер 

министр экономики Валериу Лазэр, министр строительства и регионального развития 

Марчел Рэдукан, посол Румынии в РМ Мариус Лазуркэ, представители региональных 

Советов и агентств по развитию, инвесторы. Продолжит программу выставка 

«Экономический и инвестиционный потенциал северного региона». Затем состоятся 

заседания в группах по различных темам: инвестиционные возможности Свободной 

экономической зоны (СЭЗ) Бельц, аграрного сектора и пищевой промышленности, 

областей IT и коммуникаций, транспорта, лёгкой промышленности, туризма и пр. 

29 марта молдавские и румынские партнёры смогут провести двусторонние встречи, а 

также посетить бельцкую СЭЗ. 

Более подробная информация — на сайте Агентства регионального развития по северу 

РМ www.adrnord.md. 

 

http://pan.md/news/Belitsi-primut-mejregionaliniy-ekonomicheskiy-forum/19267 

Бельцы примут межрегиональный экономический форум 

Форум объединит более 200 предпринимателей 

28 и 29 марта в Бельцах пройдёт межрегиональный молдо-румынский экономический 

форум «Укрепление экономического потенциала и создание возможностей для 

привлечения инвестиций в северном регионе РМ». 
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Организаторами форума выступают агентства регионального развития севера Молдовы и 

западных областей Румынии. Подобное мероприятие организуется в Молдове впервые. 

Оно преследует цель поддержать участников процесса регионального развития, помочь 

им наладить экономическое партнёрство, установить новые бизнес-контакты. 

Форум объединит более 200 предпринимателей северных районов Молдовы и запада 

Румынии, сотрудников министерств, членов советов регионального развития, дипломатов, 

представителей неправительственных организаций и др. Событие состоится в комплексе 

«Lidolux». 

 

http://esp.md/2012/03/10/belcy-primut-mezhregionalnyj-ekonomicheskij-forum/ 

Бельцы примут межрегиональный экономический форум 

10.03.2012 | 12:45 

28 и 29 марта в Бельцах пройдёт межрегиональный молдо-румынский экономический 

форум «Укрепление экономического потенциала и создание возможностей для 

привлечения инвестиций в северном регионе РМ». 

Организаторами форума выступают агентства регионального развития севера Молдовы и 

западных областей Румынии. Подобное мероприятие организуется в Молдове впервые. 

Оно преследует цель поддержать участников процесса регионального развития, помочь 

им наладить экономическое партнёрство, установить новые бизнес-контакты. 

Форум объединит более 200 предпринимателей северных районов Молдовы и запада 

Румынии, сотрудников министерств, членов советов регионального развития, дипломатов, 

представителей неправительственных организаций и др. Событие состоится в комплексе 

«Lidolux». 

Более подробная информация — на сайте Агентства регионального развития по северу 

РМ www.adrnord.md. 

 

http://news.point.md/ekonomika/beljci-primut-u-sebya-mezhregionaljnij-ekonomicheskij-forum 

Бельцы примут у себя межрегиональный экономический форум 

12 martie 2012, 18:11 

28 и 29 марта в Бельцах пройдёт межрегиональный 

молдо-румынский экономический форум 

«Укрепление экономического потенциала и 

создание возможностей для привлечения 

инвестиций в северном регионе РМ». 

Организаторами форума выступают агентства 

регионального развития севера Молдовы и 

http://esp.md/2012/03/10/belcy-primut-mezhregionalnyj-ekonomicheskij-forum/
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западных областей Румынии. Подобное мероприятие организуется в Молдове впервые. 

Оно преследует цель поддержать участников процесса регионального развития, помочь 

им наладить экономическое партнёрство, установить новые бизнес-контакты.  

 

Форум объединит более 200 предпринимателей северных районов Молдовы и запада 

Румынии, сотрудников министерств, членов советов регионального развития, дипломатов, 

представителей неправительственных организаций и др. Событие состоится в комплексе 

«Lidolux».  

 

Более подробная информация — на сайте Агентства регионального развития по северу 

РМ www.adrnord.md. 
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http://www.privesc.eu/Arhiva/9678/Deschiderea-forumului-economic-interregional-moldo-

roman--mun--Balti 

Deschiderea forumului economic interregional moldo-român, mun. Bălți 
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http://esp.md/2012/03/29/zavershilsya-mezhregionalnyj-moldo-rumynskij-ekonomicheskij-

forum/ 

Завершился межрегиональный молдо-румынский экономический форум 

29.03.2012 | 19:20 

В Бельцах подвели итоги завершившегося 

сегодня межрегионального молдо-румынского 

экономического форума. 

Представители двух стран обменялись 

мнениями о результатах двухдневного форума, 

проходившего в Бельцах. В целом участники 

остались довольны тем, что была достигнута 

главная цель — по установлению контактов, 

которые приведут к двустороннему 

сотрудничеству в области экономики и инвестициям. «Одна из главных целей форума — 

по созданию климата доверия — была достигнута. Надеюсь в скором времени появятся 

конкретные проекты, которые мы совместно будем внедрять», — сказал председатель 

Совета по развитию западного региона Румынии Николай Йоцку. 

И официальные лица, и представители бизнеса признали, что данная встреча не может 

привести к моментальному результату, но она абсолютно необходима в плане 

долгосрочной перспективы взаимовыгодного сотрудничества. «В эти дни мы сделали ещё 

один шаг вперёд в установлении отношений между двумя регионами. Это означает, что от 

фазы знакомства, попыток узнать друг о друге больше, мы перешли на уровень 

углубления экономических отношений. И мы обязательно объединим наши усилия в 

поиске способа дальнейшего их развития», — сообщил директор Агентства развития 

западного региона Румынии Сорин Максим. 

В числе выступавших были и представители бизнеса Румынии, один из которых 

подчеркнул, что экономические агенты благодаря этой встрече с коллегами из Молдовы 

получили редкую возможность на месте определить «степень жизнеспособности» 

возможных проектов и выразил заинтересованность в установлении партнерских 

отношений крупной румынской компании, которую он представляет, с 

предпринимателями Молдовы. 

По завершении пресс-конференции представители румынской стороны посетили 

бельцкую Свободную экономическую зону и АО «Рэут». 

Форум «Продвижение экономического потенциала и увеличесние возможностей 

привлечения инвестиций в северный регион развития» проводился в Бельцах впервые. В 

нём, по данным организаторов, приняло участие более 200 предпринимателей из Румынии 

и Молдовы. На форуме были представлены Бельцы и 11 регионов республики, с другой 

стороны — 4 уезда Румынии. 

Участники форума рассматривали вопросы, связанные с туризмом в северном регионе 

страны, ключевыми инвестициями в экономику региона, в том числе в транспортный 

В форуме участвовало более 200 

предпринимателей из Румынии и Молдовы 

Фото А. Сузанского 

http://esp.md/2012/03/29/zavershilsya-mezhregionalnyj-moldo-rumynskij-ekonomicheskij-forum/
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сектор и дорожную инфраструктуру, агропромышленный сектор, свободные 

экономические зоны и др. 

Форум организован Агентством регионального развития по северу Республики Молдова и 

Агентством регионального развития по западу Румынии под патронажем Министерства 

регионального развития и строительства. 

Вячеслав ДОЛГОВ 

 

 

 



http://info-prim.md/?x=20&y=45480 

Obiectivul Forumului economic interregional moldo-român a fost îndeplinit, 

concluzii  

2012-03-29/16:16 Obiectivul Forumului economic interregional moldo-român de la Bălţi a fost 

îndeplinit, a concluzionat directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord (ADRN), Ion 

Bodrug. Acesta a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că agenţii economici din România, 

au înaintat propuneri privind parcurile industriale şi zona de liber schimb din Bălţi, transmite 

Info-Prim Neo. 

Potrivit lui Ion Bodrug, regiunea de nord are un potenţial economic diversificat, iar cartea de 

vizită a regiunii este zona economică de liber schimb. Aici investitorii din România ar putea să 

deschidă unele afaceri, printre care o linie de producere a bicicletelor pentru piaţa din Rusia şi 

Uniunea Europeană. Oamenii de afaceri din 

România au manifestat interes şi pentru tehnolologii 

informaţionale, proiectări, dar şi în domeniul 

turismului. Potrivit directorului ADRN, atragerea 

investiţiilor în zona de nord va contribui la creşterea 

calităţii vieţii populaţiei şi dezvoltarea sectorului 

privat. 

Preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Nord, Ion Parea, a declarat că toate acţiunile care au 

avut loc timp de 2 zile la Bălţi constituie un început 

benefic pentru un parteneriat bilateral. „A avut loc un schimb de experienţă şi un schimb de 

contacte. Urmează să fie făcută o analiză de ambele părţi, iar în viitorul apropiat vor fi făcuţi paşi 

concreţi”, a menţionat Ion Parea. 

Director general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest (ADRV) din România, Sorin Maxim, 

a declarat că forumul este doar un început al unui parteneriat continuu dintre regiuni. „Unul 

dintre principalele obiective a fost atins, şi anume cel de a crea un climat pozitiv economic 

pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale. Sunt sigur că proiectele pe care le vom face împreună vor 

avea succes. Sper să ne vedem cât mai curând în proiecte concrete, fie economice, fie 

instituţionale”, a notat Sorin Maxim. 

Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, România, Nicolae Ioţcu, a declarat că 

evenimentul reprezintă un pas important în ceea ce înseamnă relaţiile celor două regiuni. „Am 

trecut într-o fază care este aprofundarea unor relaţii, care pe lângă schimbul de experienţă, vom 

trece şi la faza când se vor lega relaţii economice între agenţii din Republica Moldova şi 

România. Vor fi identificate moduri concrete cum să fie dezvoltate aceste relaţii. 

Forumul economic interregional moldo-român „Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord” s-a desfăşurat în 

perioada 28-29 martie. Forumul a fost organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord din 

Republica Moldova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest din România, sub patronajul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. La forum au participat peste 200 de 

persoane, oameni de afaceri din România şi din Republica Moldova, reprezentanţi ai 

http://info-prim.md/?x=20&y=45480


ministerelor, ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova şi ai Agenţiei 

pentru Dezvoltare Regională Vest din România etc. 

 

http://info-prim.md/?x=&y=45445 

Forumul interregional moldo-român la Bălţi a întrunit peste 200 de 

participanţi  

2012-03-28/15:18 Peste 200 de persoane, oameni de afaceri din România şi din Republica 

Moldova, reprezentanţi ai ministerelor, ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord din Republica 

Moldova şi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest din România, ambasadori şi 

reprezentanţi ai ONG-urilor s-au întrunit miercuri, 28 martie, la Băţi în cadrul Forumului 

economic interregional moldo-român „Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”, transmite Info-Prim 

Neo. 

Participanţii abordează aspecte legate de turismul în 

regiunea de nord a Republicii Moldova, investiţiile-

cheie pentru economia regiunii, inclusiv în sectorul 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor, în 

sectorul agroalimentar, în Zonele Economice Libere, 

precum şi necesitatea elaborării Planurilor 

Urbanistice Generale. Sunt prezentate oportunităţile 

de colaborare şi cooperare economică între cele două 

regiuni de dezvoltare din Republica Moldova şi 

România. 

Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al economiei, a declarat că forumul reprezintă o premieră 

pentru Republica Moldova şi un prim exerciţiu de aşa anvergură. „Trecem de la podul de flori la 

poduri mai tangibile, la nivel de relaţii dintre administraţii şi oameni de afaceri. Antreprenorii 

sunt cei care mişcă lucrurile într-o economie de piaţă, iar noi trebuie să asigurăm cadrul 

legislativ şi cât mai mute platforme pe care să aveţi posibilitatea să lansaţi proiecte”, a notat 

vicepremierul.  

 

Potrivit lui Valeriu Lazăr, România este al doilea partener comercial al Republicii Moldova la 

exporturi şi această constatare vorbeşte despre faptul că există schimburi comerciale active şi 

oportunităţi pe mai departe. România este o ţară membră a Uniunii Europene, care a parcurs 

acum câţiva ani etapa pe care o parcurge în prezent Republica Moldova. Moldova are 

posibilitatea să preia din experienţa colegilor români în materia integrare europeană. 

Ambasadorul României la Chişinău, Marius Lazurca, a declarat că este semnificativ că acest 

eveniment are loc la Bălţi, pentru că acest oraş are o solidă tradiţie industrială, fapt ce constituie 

un lucru important pentru orie investitor. Totodată oraşul Bălţi oferă oportunităţi importante 

pentru investiţii. „Evenimentul dat ne încurajează să credem în perspectivele de cooperare 

economică şi nu numai între regiuni”, a menţionat ambasadorul. 

http://info-prim.md/?x=&y=45445


Ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, Marcel Răducan, a declarat că se mizează pe un 

parteneriat strategic cu România în iniţierea şi implementarea proiectelor comune, atât în 

Regiunea de Nord cât şi la nivel naţional. 

Forumul este este organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova şi 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest din România, sub patronajul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor. Evenimentul are loc la 28-29 martie. 

 

http://deca.md/?p=16289 

Forum economic interregional România-Republica Moldova 

11 martie 2012  

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) 

din Republica Moldova și Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Vest (ADR Vest) din România 

organizează Forumul economic interregional moldo-

român „Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea 

de Dezvoltare Nord”. Lucrările forumului vor avea loc în zilele de 28 și 29 martie 2012, la Bălți. 

Potrivit organizatorilor, forumul interregional de la Bălți, organizat în premieră în Republica 

Moldova, reprezintă o excelentă oportunitate de a promova potențialul economic al Regiunii de 

Dezvoltare Nord a Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor 

în plan economic. 

Și-au anunțat deja prezența la eveniment în jur de 200 de participanți, printre care oameni de 

afaceri din Regiunea Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova, reprezentanți ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale 

pentru Dezvoltare din Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al 

României din Bălți, reprezentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord 

etc. 

Regiunea de Dezvoltare Nord (Republica Moldova), formată din municipiul Bălți și raioanele 

Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, 

Soroca, a semnat prin reprezentantul său în data de 29 noiembrie 2011, la Arad, România, un 

Memorandum de colaborare pe tema dezvoltării regionale cu reprezentantul Regiunii Vest 

(România), formată din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. 
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Banii din Vestul României vor migra în Nordul Republicii Moldova 

28 martie 2012 

200 de oameni de afaceri și oficiali din Republica Moldova 

și România participă la Forumul interregional Moldo-

Român, care și-a deschis lucrările astăzi, 28 martie, la Bălți. 

Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în discursul de 

deschidere a lucrărilor, a declarat că investițiile oamenilor de 

afaceri români în economia Moldovei sunt întotdeauna 

binevenite, precizînd că afacerile în regiunea de nord a 

republicii au potențial tot mai mare de dezvltatare. 

Cei 50 de investitori români, prezenți la forum, vor discuta cu oamenii de afaceri moldoveni în cadrul a 

șase paneluri sectoriale: Zone Economice Libere, sectorul Agroalimentar, Tehnologia Informațiilor și 

Comunicațiilor, Transporturi, Industrie Ușoară și Turism. Reprezentanții Agenției de Dezvoltare 

Regioanală Nord, afirmă că primele rezultate ale Forumului moldo-român se vor vedea mâine, când 

businessmanii se vor întruni la primele discuții bilaterale. 

Forumul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) din Republica Moldova 

și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din România. 

 

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=15327 

Banii din Vestul României vor migra în Nordul Republicii Moldova 

28.03.2012 

200 de oameni de afaceri și oficiali din Republica Moldova și România participă la Forumul 

interregional Moldo-Român, care și-a deschis lucrările astăzi, 28 martie, la Bălți, transmite 

DECA-press.  

 

Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în discursul de deschidere a lucrărilor, a declarat că 

investițiile oamenilor de afaceri români în economia Moldovei sunt întotdeauna binevenite, 

precizînd că afacerile în regiunea de nord a republicii au potențial tot mai mare de dezvltatare.  

 

Cei 50 de investitori români, prezenți la forum, vor discuta cu oamenii de afaceri moldoveni în 

cadrul a șase paneluri sectoriale: Zone Economice Libere, sectorul Agroalimentar, Tehnologia 

Informațiilor și Comunicațiilor, Transporturi, Industrie Ușoară și Turism. Reprezentanții 

Agenției de Dezvoltare Regională Nord, afirmă că primele rezultate ale Forumului moldo-român 

se vor vedea mâine, când businessmanii se vor întruni la primele discuții bilaterale.  

 

Forumul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) din Republica 

Moldova și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din România. 

Autor: DECA-press 
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http://www.arena.md/?go=news&n=11631&t=Ora%C8%99ul_B%C4%83l%C8%9Bi_g%C4%8

3zduie%C8%99te_primul_Forum_Inter_regional_rom%C3%A2no_moldovean 

Orașul Bălți găzduiește primul Forum Inter-regional româno-moldovean 

Marţi, 27 Martie 2012 17:05 

Peste 200 de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai 

administrației  din judeţele de vest ale României şi 

din Republica Moldova vor participa în zilele de 28 

și 29 martie, la cel mai amplu eveniment economic 

moldo-român, desfăşurat în nordul Republicii 

Moldova. 

Municipiul Bălţi va găzdui primul Forum Inter-

regional româno-moldovean, cu tema „Promovarea 

potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor străine în Regiunea de 

Dezvoltare Nord”, potrivit unui comunicat al Ambasadei române la Chișinău.  

Participanţii vor iniţia colaborări româno-moldovene în domeniile: agroalimentar, transporturi, 

industrie uşoară, turism, administraţie publică locală şi centrală, tehnologia informaţiilor şi 

comunicaţiilor.   

Evenimentul este organizat de Consulatul general al României la Bălţi, Ministerul Economiei al 

Republicii Moldova, Agenţia de Dezvoltare Vest România şi Agenţia de Dezvoltare Nord 

Moldova.  

Ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Gabriel Lazurca, însoţit de consulul 

general al României la Bălţi, Nicanor Dumitru Teculescu, vor lua parte la deschiderea forumului, 

alături de miniştri şi parlamentari din Republica Moldova. 

ARENA 

 

http://www.timpul.md/articol/la-bali-are-se-desfaoara-un-forum-economic-moldo-roman-

32702.html 

La Bălți are se desfășoară un forum economic Moldo-Român 

28 Martie 2012, ora 10:33 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova şi Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Vest din România organizează în perioada 28-29 martie, la Bălţi, un Forum economic 

interregional cu genericul "Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de 

atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord". 

Evenimentul se desfăşoară sub patronajul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al 

Republicii Moldova, informează MOLDPRES cu referire la serviciul de presă al MDRC. 
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"Mizăm pe un parteneriat strategic cu România, în iniţierea şi implementarea proiectelor 

comune, atît în Regiunea de Nord, cît şi la nivel naţional" a remarcat Marcel Răducan, ministru 

al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, la ceremonia de deschidere a Forumului. 

Ministrul moldovean a mai specificat în discursul său că fondurile naţionale sînt limitate, motiv 

pentru care trebuie să sporim investiţiile străine directe, iar MDRC prin activităţile sale 

contribuie la promovarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate a regiunilor. 

Participanţii la eveniment vor dezbate în cadrul sesiunilor interactive, aspectele turismului în 

Regiunea de Nord a ţării, investiţiile cheie pentru economia regiunii, inclusiv în sectorul 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor, în sectorul agroalimentar, în Zonele Economice 

Libere, precum şi necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Generale. 

De asemenea, pe parcursul lucrărilor Forumului va fi inaugurată o expoziţie privind potenţialul 

economic şi investiţional al regiunii Nord. Totodată, participanţii vor lua cunoştinţă de 

oportunităţile de colaborare cu Regiunea Vest din România, prin crearea parteneriatelor 

economice şi stabilirii contactelor comerciale. 

Forumul reuneşte circa 200 de participanţi, printre care oameni de afaceri din Regiunea Vest a 

României şi din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanţi ai 

ministerelor din ţara noastră, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din Republica 

Moldova, ambasadori, reprezentanţii ONG-urilor, parteneri ai ADR Nord etc., notează 

MOLDPRES. 

 

http://www.tv7.md/ro/news/forumul-economic-interregional-moldo-roman-la-balti-10771.html 

Forumul economic interregional moldo-român, la Bălţi 

Publicat Miercuri, 28 Martie 2012, 09:03 

Astăzi s-a dat startul un Forum economic interregional cu 

genericul "Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de 

Dezvoltare Nord". Evenimentul este organizat de Agenţia 

de Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova şi 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest din România, 

şi va dura până mâine, 29 martie. 

Evenimentul se desfăşoară sub patronajul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al 

Republicii Moldova, transmite serviciul de presă al MDRC. 

"Mizăm pe un parteneriat strategic cu România, în iniţierea şi implementarea proiectelor 

comune, atît în Regiunea de Nord, cît şi la nivel naţional" a remarcat ministrul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, Marcel Răducan. 

Ministrul moldovean a mai specificat în discursul său că fondurile naţionale sunt limitate, motiv 

pentru care trebuie să sporim investiţiile străine directe, iar MDRC prin activităţile sale 

contribuie la promovarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate a regiunilor. 

http://www.tv7.md/ro/news/forumul-economic-interregional-moldo-roman-la-balti-10771.html


Participanţii la eveniment vor dezbate în cadrul sesiunilor interactive, aspectele turismului în 

Regiunea de Nord a ţării, investiţiile cheie pentru economia regiunii, inclusiv în sectorul 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor, în sectorul agroalimentar, în Zonele Economice 

Libere, precum şi necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Generale. 

Forumul reuneşte circa 200 de participanţi, printre care oameni de afaceri din Regiunea Vest a 

României şi din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanţi ai 

ministerelor din ţara noastră, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din Republica 

Moldova, ambasadori. 

 

http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249062026.html 

Vicepremierul Valeriu Lazăr a îndemnat oamenii de afaceri români să 

investească în Republica Moldova 

29 martie 2012, 15:06 

"Republica Moldova a reintrat în zona de relativă stabilitate politică şi ne propunem crearea şi 

lărgirea oportunităţilor de afaceri în ţara noastră. Foarte curînd va fi relansat procesul de 

privatizare, de creare a parteneriatelor public-private, iar printre domeniile cu potenţial 

investiţional se numără eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabile, proiectele de 

modernizare a infrastructurii etc.". 

Declaraţii în acest sens a făcut azi vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, în cadrul 

Forumului interregional moldo-român "Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităţilor investiţionale în Regiunea de Dezvoltare Nord", care s-a desfăşurat la Bălţi, 

informează MOLDPRES cu referire la Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media al 

Ministerului Economiei. 

Potrivit ministrului Economiei, autorităţile vor asigura transparenţa maximă a licitaţiilor pentru 

proiectele de infrastructură, iar companiile româneşti sînt binevenite să aplice la acestea. 

România a trecut deja prin procesul de ajustări structurale înainte de aderarea la Uniunea 

Europeană, astfel avînd o experienţă preţioasă pentru Republica Moldova, atît la nivel 

instituţional, cît şi al regulilor de business, a remarcat Valeriu Lazăr. 

Viceprim-ministrul a îndemnat companiile române, prezente la Forum, să găsească parteneri şi 

să lanseze afaceri în Moldova. Chiar dacă economiile celor două ţări au structuri similare, 

schimburile comerciale bilaterale sînt foarte active, România plasîndu-se pe locul doi în topul 

partenerilor comerciali ai Republicii Moldova, a accentuat Lazăr. 

La eveniment au fost prezenţi circa 200 de participanţi, printre care oameni de afaceri din 

Regiunea de Vest a României şi din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, 

reprezentanţi ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare din ţara noastră, ambasadori, reprezentanţi ai Consulatului General al României din 

Bălţi, reprezentanţi ai ONG-urilor din Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. 

Volumul comerţului exterior (fără a se ţine cont de activitatea comercială a agenţilor economici 

din raioanele de Est) al Republicii Moldova cu România, în anul 2011, a înregistrat suma de 

http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249062026.html


950,7 mln dolari SUA. Comparativ cu anul precedent, volumul comerţului exterior s-a majorat 

cu 50,2%, în urma majorării atît a exportului, cît şi a importului de mărfuri din această ţară. 

După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrat în perioada respectivă, România se 

situează pe locul doi între partenerii cu care Republica Moldova întreţine relaţii comerciale, 

notează MOLDPRES, citînd Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media al Ministerului 

Economiei. 

 

http://www.publika.md/forumul-economic-de-la-balti-si-a-inceput-activitatea_769951.html 

Forumul economic de la Bălţi şi-a început activitatea 

Articol de PUBLIKA.MD, publicat in data de 28-03-2012, ora 11:35 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord din Republica 

Moldova și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 

din România organizează în oraşul Bălţi evenimentul cu 

tematica "Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de 

Dezvoltare Nord". 

Forumul reunește circa 200 de participanți, printre care oameni de afaceri din Regiunea Vest a 

României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. De asemenea, vor fi 

prezenţi reprezentanți ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale 

pentru Dezvoltare din Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al 

României din Bălți, reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR 

Nord. 

La eveniment se vor dezbate aspectele turismului în Regiunea de Nord a țării,  investițiile cheie 

pentru economia regiunii, precum și necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Generale. 

Totodată, pe parcursul lucrărilor Forumului va fi inaugurată și o expoziție privind potențialul 

economic și investițional al regiunii.  

În cadrul evenimentului, ministrul Dezvoltării regionale și Construcțiilor, Marcel Răducan, a 

declarat că Republica Moldova mizează pe un parteneriat strategic cu România, în inițierea și 

implementarea proiectelor comune, atît în regiunea de nord cât și la nivel național. 

 

http://unimedia.md/?mod=news&id=45962 

La Bălţi va avea loc primul Forum Inter-regional româno-moldovean 

ora: 13:44, 28 mar 2012 

În perioada 28-29 martie 2012, Agenţia de Dezvoltare Nord 

Moldova și Agenţia de Dezvoltare Vest România organizează la 

Bălți un eveniment economic româno-moldovean. Potrivit biroului 

de presă al Ambasadei României în Republica Moldova, la 

http://www.publika.md/forumul-economic-de-la-balti-si-a-inceput-activitatea_769951.html
http://unimedia.md/?mod=news&id=45962


eveniment vor participa peste 200 de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai administraţiei din 

judeţele de vest ale României şi din Moldova. 

Astfel, municipiul Bălţi va găzdui primul Forum Inter-regional româno-moldovean, cu tema 

„Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor străine în 

Regiunea de Dezvoltare Nord”. 

Participanţii ar urma să iniţieze colaborări româno-moldovene în domeniile agroalimentar, 

transporturi, industrie uşoară, turism, administraţie publică locală şi centrală, tehnologia 

informaţiilor şi comunicaţiilor. 

Oficiali din România și Moldova vor lua parte la deschiderea forumului. 

Evenimentul este organizat de Agenţia de Dezvoltare Vest România şi Agenţia de Dezvoltare 

Nord Moldova, Consulatul general al României la Bălţi, Ministerul Economiei al Republicii 

Moldova.  

 

Sursa: UNIMEDIA 

 

http://gzt.md/article/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/9

064/ 

Правительство провело в Бельцах молдо-румынский экономический 

форум 

Более 200 человек, предпринимателей из Румынии и Республики Молдова, 

представителей министерств, Агентства регионального развития – Север Республики 

Молдова и Агентства регионального развития – Запад Румынии, послы и представители 

неправительственных организаций встретились в среду, 28 марта, в Бэлць на Молдавско-

румынском межрегиональном экономическом форуме "Продвижение экономического 

потенциала и рост возможностей привлечения инвестиций в северный регион развития", 

передает Info-Prim Neo.  

Участники форума рассмотрели вопросы, связанные с туризмом в северном регионе 

Республики Молдова, ключевыми инвестициями в экономику региона, в том числе в 

сектор транспорта и дорожной инфраструктуры, в агропродовольственный сектор, в 

свободные экономические зоны, а также необходимость разработки генеральных 

градостроительных планов. Были представлены возможности сотрудничества и 

экономического партнерства между двумя регионами развития Республики Молдова и 

Румынии.  

Вице-премьер, министр экономики Валериу Лазэр заявил, что форум является первым 

подобным мероприятием в Республике Молдова столь широкого размаха. "Мы переходим 

от мостов цветов к более осязаемым мостам, на уровне отношений между властями и 

предпринимателями. Бизнесмены двигают рыночную экономику, а мы должны 

обеспечивать лучшие законодательные рамки и платформы для старта проектов", - 

отметил министр экономики.  

http://gzt.md/article/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/9064/
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По словам Валериу Лазэра, Румыния – второй торговый партнер Республики Молдова по 

экспорту, а это свидетельствует о наличии активного торгового оборота и дальнейших 

возможностях. Румыния – страна Европейского союза, которая несколько лет назад 

проходила этап, который проходит сейчас Республика Молдова. У Молдовы есть 

возможность заимствовать опыт румынских коллег в области европейской интеграции, 

заключил Валериу Лазэр.  

Посол Румынии в Республике Молдова Мариус Лазурка отметил значимость того, что 

данный форум проводится в Бэлць, ведь у этого города хорошие промышленные 

традиции, что важно для любого инвестора. Вместе с тем город Бэлць предлагает 

существенные возможности для инвестиций. "Это мероприятие позволяет нам верить в 

перспективы экономического и иного сотрудничества между регионами", - заявил 

румынский дипломат. 

Министр регионального развития и строительства Марчел Рэдукан сказал, что 

рассчитывает на стратегическое партнерство с Румынией в деле инициирования и 

внедрения совместных проектов, как в северном регионе, так и на национальном уровне.   

Форум организован Агентством регионального развития – Север Республики Молдова и 

Агентством регионального развития – Запад Румынии под патронажем Министерства 

регионального развития и строительства. Мероприятие проводится 28-29 марта. 

 

http://moldpres.md/News.aspx?NewsCod=2690&NewsDate=29.03.2012 

Vicepremierul Valeriu Lazăr a îndemnat oamenii de afaceri români să investească în 

Republica Moldova 

Chişinău, 29 mar. /MOLDPRES/. "Republica 

Moldova a reintrat în zona de relativă stabilitate 

politică şi ne propunem crearea şi lărgirea 

oportunităţilor de afaceri în ţara noastră. Foarte 

curînd va fi relansat procesul de privatizare, de 

creare a parteneriatelor public-private, iar printre 

domeniile cu potenţial investiţional se numără 

eficienţa energetică şi sursele de energie 

regenerabile, proiectele de modernizare a 

infrastructurii etc.". 

Declaraţii în acest sens a făcut azi vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, în cadrul 

Forumului interregional moldo-român "Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităţilor investiţionale în Regiunea de Dezvoltare Nord", care s-a desfăşurat la Bălţi, 

informează MOLDPRES cu referire la Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media al 

Ministerului Economiei. 

Potrivit ministrului Economiei, autorităţile vor asigura transparenţa maximă a licitaţiilor pentru 

proiectele de infrastructură, iar companiile româneşti sînt binevenite să aplice la acestea. 

România a trecut deja prin procesul de ajustări structurale înainte de aderarea la Uniunea 

http://moldpres.md/News.aspx?NewsCod=2690&NewsDate=29.03.2012


Europeană, astfel avînd o experienţă preţioasă pentru Republica Moldova, atît la nivel 

instituţional, cît şi al regulilor de business, a remarcat Valeriu Lazăr. 

Viceprim-ministrul a îndemnat companiile române, prezente la Forum, să găsească parteneri şi 

să lanseze afaceri în Moldova. Chiar dacă economiile celor două ţări au structuri similare, 

schimburile comerciale bilaterale sînt foarte active, România plasîndu-se pe locul doi în topul 

partenerilor comerciali ai Republicii Moldova, a accentuat Lazăr. 

La eveniment au fost prezenţi circa 200 de participanţi, printre care oameni de afaceri din 

Regiunea de Vest a României şi din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, 

reprezentanţi ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare din ţara noastră, ambasadori, reprezentanţi ai Consulatului General al României din 

Bălţi, reprezentanţi ai ONG-urilor din Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. 

Volumul comerţului exterior (fără a se ţine cont de activitatea comercială a agenţilor economici 

din raioanele de Est) al Republicii Moldova cu România, în anul 2011, a înregistrat suma de 

950,7 mln dolari SUA. Comparativ cu anul precedent, volumul comerţului exterior s-a majorat 

cu 50,2%, în urma majorării atît a exportului, cît şi a importului de mărfuri din această ţară. 

După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrat în perioada respectivă, România se 

situează pe locul doi între partenerii cu care Republica Moldova întreţine relaţii comerciale, 

notează MOLDPRES, citînd Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media al Ministerului 

Economiei. 

 

http://www.interlic.md/2012-03-29/valeriu-lazar-a-indemnat-oamenii-de-afaceri-rom-ni-sa-

investeasca-in-republica-moldova-24557.html 

Valeriu Lazăr a îndemnat oamenii de afaceri români să investească în 

Republica Moldova 

29.03.2012 

„Republica Moldova a reintrat în zona de relativă stabilitate politică 

şi ne propunem crearea şi lărgirea oportunităţilor de afaceri în ţară 

noastră. Foarte curând va fi relansat procesul de privatizare, de 

creare a parteneriatelor public-private, iar printre domeniile cu 

potenţial investiţional se numără eficienţa energetică şi sursele de 

energie regenerabile, proiectele de modernizare a infrastructurii, 

etc.”, a declarat Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, la Forumul 

interregional moldo-român „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor 

investiţionale în Regiunea de Dezvoltare Nord”, care s-a desfăşurat astăzi la Bălţi. 

Potrivit Ministrului Economiei, autorităţile vor asigura transparenţa maximă a licitaţiilor pentru 

proiectele de infrastructură, iar companiile româneşti sunt binevenite să aplice la acestea. 

România a trecut deja prin procesul de ajustări structurale înainte de aderarea la Uniunea 

Europeană, astfel având o experienţă preţioasă pentru Republica Moldova, atât la nivel 

instituţional, cât şi al regulilor de business, a spus Valeriu Lazăr. 

http://www.interlic.md/2012-03-29/valeriu-lazar-a-indemnat-oamenii-de-afaceri-rom-ni-sa-investeasca-in-republica-moldova-24557.html
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Viceprim-ministrul a îndemnat companiile româneşti prezente la Forum să găsească parteneri şi 

să lanseze afaceri în Moldova. Chiar dacă economiile celor două ţări au structuri similare, 

schimburi comerciale bilaterale sunt foarte active, România plasându-se pe locul doi în topul 

partenerilor comerciali ai Republicii Moldova. 

La eveniment s-au înscris cca 200 de participanţi, printre care oameni de afaceri din Regiunea 

Vest a României şi din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanţi ai 

ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din 

Republica Moldova, ambasadori, reprezentanţi ai Consulatului General al României din Bălţi, 

reprenzentanţi ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. 

Volumul comerţului exterior (fără a se ţine cont de activitatea comercială a agenţilor economici 

din raioanele de est) al Republicii Moldova cu România în anul 2011, a înregistrat suma de 950,7 

mil. USD. Comparativ cu anul precedent, volumul comerţului exterior s-a majorat cu 50,2 %, în 

rezultatul majorării atît a exportului, cît şi a importului de mărfuri din această ţară. 

După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrat în această perioadă, România se 

situează pe locul 2 între partenerii cu care Republica Moldova întreţine relaţii comerciale. 

 

http://trm.md/ro/regional/balti-circa-200-de-reprezentanti-participa-la-forumul-economic-

interregional-moldo-roman/ 

Bălţi: Circa 200 de reprezentanţi participă la Forumul economic interregional 

moldo-român 

28 Martie 2012 | 12:14 

Circa 200 de reprezentanţi din România şi Republica 

Moldova participă la Forumul economic 

interregional cu genericul "Promovarea potenţialului 

economic şi crearea oportunităţilor de atragere a 

investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord" care se 

desfăşoară, în perioada 28-29 martie, la Bălţi. 

La ceremonia de deschidere a Forumului, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 

Marcel Răducan a declarat că se mizează pe un parteneriat strategic cu România, în iniţierea şi 

implementarea proiectelor comune, atât în regiunea de Nord, cât şi la nivel naţional. Ministrul 

moldovean a mai specificat în discursul său că fondurile naţionale sunt limitate, motiv pentru 

care trebuie de sporit investiţiile străine directe. 

Participanţii la eveniment vor dezbate în cadrul sesiunilor interactive, aspectele turismului în 

Regiunea de Nord a ţării, investiţiile cheie pentru economia regiunii, inclusiv în sectorul 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor, în sectorul agroalimentar, în Zonele Economice 

Libere, precum şi necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Generale. 

De asemenea, pe parcursul lucrărilor Forumului va fi inaugurată o expoziţie privind potenţialul 

economic şi investiţional al regiunii Nord. Totodată, participanţii vor lua cunoştinţă de 

http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1267
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oportunităţile de colaborare cu Regiunea Vest din România, prin crearea parteneriatelor 

economice şi stabilirii contactelor comerciale. 

Forumul este organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova şi 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest din România, sub patronajul ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova. 

Autor: Natalia Voinotinschi 

 

http://sortv.md/evenimentul-zilei/678-incendii-pe-100-de-ha-forumul-oamenilor-de-afaceri-si-

reprezentan%C5%A3i-ai-administra%C8%9Biei-din-jude%C5%A3ele-de-vest-ale-

rom%C3%A2niei-%C5%9Fi-din-partea-de-nord-a-republicii-moldova.html 

http://www.youtube.com/watch?v=vcFlp7dlN5U&feature=uploademail 

Forumul oamenilor de afaceri si reprezentanţi ai administrației din judeţele 

de vest ale României şi din partea de Nord a Republicii Moldova 

Publicat în Miercuri, 28 Martie 2012 15:42 

Peste 200 de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai administrației din judeţele de vest ale 

României şi din partea de Nord a Republicii Moldova au participat la primul Forum Inter-

regional româno-moldovean, desfăşurat înperioada 28-29 martie, la Bălţi. 

 

http://tvprim.md/new/?type=news&id=1459 

http://www.youtube.com/watch?v=qoYmmrl10xw&context=C4615153ADvjVQa1PpcFM1ENB

BOydEVYmE5NnEloPo8nzSjS4MTWo= 

Conducerea raionului Glodeni pasiva fata de proiectele Agentiei de 

Dezvoltare Regionala Nord 

17:21 29/03/2012 

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord are ca scop realizarea unei dezvoltari social-economice la 

nivelul regiunii de nord a republicii. Aceasta organizatie a implimentat pana acum mai multe 

proiecte investitionale in Regiunea Nord a Republicii Moldova, la care raionul Glodeni nu a 

participat. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g04bWwFj1Uk 

Forumul economic interregional moldo-roman si-a inceput lucrarile 

Publicat în 28.03.2012 de TVPrim 

 

http://sortv.md/evenimentul-zilei/678-incendii-pe-100-de-ha-forumul-oamenilor-de-afaceri-si-reprezentan%C5%A3i-ai-administra%C8%9Biei-din-jude%C5%A3ele-de-vest-ale-rom%C3%A2niei-%C5%9Fi-din-partea-de-nord-a-republicii-moldova.html
http://sortv.md/evenimentul-zilei/678-incendii-pe-100-de-ha-forumul-oamenilor-de-afaceri-si-reprezentan%C5%A3i-ai-administra%C8%9Biei-din-jude%C5%A3ele-de-vest-ale-rom%C3%A2niei-%C5%9Fi-din-partea-de-nord-a-republicii-moldova.html
http://sortv.md/evenimentul-zilei/678-incendii-pe-100-de-ha-forumul-oamenilor-de-afaceri-si-reprezentan%C5%A3i-ai-administra%C8%9Biei-din-jude%C5%A3ele-de-vest-ale-rom%C3%A2niei-%C5%9Fi-din-partea-de-nord-a-republicii-moldova.html
http://www.youtube.com/watch?v=vcFlp7dlN5U&feature=uploademail
http://tvprim.md/new/?type=news&id=1459
http://www.youtube.com/watch?v=qoYmmrl10xw&context=C4615153ADvjVQa1PpcFM1ENBBOydEVYmE5NnEloPo8nzSjS4MTWo=
http://www.youtube.com/watch?v=qoYmmrl10xw&context=C4615153ADvjVQa1PpcFM1ENBBOydEVYmE5NnEloPo8nzSjS4MTWo=
http://www.youtube.com/watch?v=g04bWwFj1Uk


http://www.radiochisinau.md/mai_multe_companii_din_romaniei_sunt_interesate_sa_si_extinda

_afacerile_in_republica_moldova-2884 

Mai multe companii din României sunt interesate să-şi extindă afacerile în 

Republica Moldova 

Publicat: 29 Martie 2012 

Relatează Cătălin Gomboș 

Mai multe companii din Regiunea Vest a 

României se declară interesate să-şi extindă 

afacerile în Republica Moldova. 

Oameni de afaceri și oficiali de pe ambele 

maluri ale Prutului au participat ieri şi astăzi 

la Forumul economic interregional moldo-

român, care s-a desfăşurat la Bălţi. 

Director de vânzări al unei companii 

producătoare de biciclete cu sediul la Deva, 

Lucian Contraş este unul dintre investitorii români care, după forumul economic moldo-român, 

se gândeşte să facă investiţii în Republica Moldova. Nu este singurul om de afaceri roman care 

se gândeşte să realizeze proiecte în parcurile industrial şi zona economică liberă Bălţi. Acest 

interes îl determină pe Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord din Republica 

Moldova, Ion Bodrug, să afirme că forumul a fost un success. 

La rândul său, preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest din România, Nicolae 

Ioţcu a menţionat că Forumul de la Bălţi a contribuit la aprofundarea relaţiilor între cele două 

agenţii de dezvoltare. 

Forumul de la Bălţi care şi-a încheiat astăzi lucrările a reunit circa 200 de participanţi, printre 

care oameni de afaceri din Regiunea Vest a României şi din Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova. 

 

http://www.radiochisinau.md/pages/view/2838 

Reuniune economică moldo-română la Bălţi 

Publicat: 27 Martie 2012 

Peste 200 de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai 

administratiei din judeţele de vest ale României şi din 

Republica Moldova vor participa, în următoarele două 

zile, la Bălți, la o amplă reuniune economică moldo-

română. 

Forumul are ca scop promovarea potenţialului 

economic şi crearea oportunităţilor de atragere a 

http://www.radiochisinau.md/mai_multe_companii_din_romaniei_sunt_interesate_sa_si_extinda_afacerile_in_republica_moldova-2884
http://www.radiochisinau.md/mai_multe_companii_din_romaniei_sunt_interesate_sa_si_extinda_afacerile_in_republica_moldova-2884
http://www.radiochisinau.md/pages/view/2838


investiţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Nord. Participanţii vor iniţia colaborări în 

domeniile: agroalimentar, transporturi, industrie uşoară, turism, administraţie publică locală şi 

centrală, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor. 

Evenimentul este organizat de Consulatul general al României la Bălţi, Ministerul Economiei al 

Republicii Moldova, Agenţia de Dezvoltare Vest România şi Agenţia de Dezvoltare Nord 

Moldova. 

La reuniune urmează să participe ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca, și miniştri 

şi parlamentari din Republica Moldova. 

 

http://www.arena.md/?go=news&n=11673&t=Mai_multe_companii_rom%C3%A2ne%C5%9Fti

_se_declar%C4%83_interesate_s%C4%83_%C5%9Fi_extind%C4%83_afacerile_%C3%AEn_R

._Moldova 

Mai multe companii româneşti se declară interesate să-şi extindă afacerile în 

R. Moldova 

Joi, 29 Martie 2012 15:20 

Mai multe companii româneşti, din regiunea de Vest a 

ţării se declară interesate să-şi extindă afacerile 

investind în Republica Moldova. Reprezentanţii 

acestora au participat ieri și astăzi  la Forumul 

economic interregional moldo-român, care s-a 

desfăşurat la Bălţi. Evenimentul a fost calificat drept 

unul de succes de către organizatori, 

informează Radio Chișinău. 

Potrivit Directorului Agenției de Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova, Ion 

Bodrug,  agenții economi din România, au prezentat propuneri de activitate în parcurile 

industriale și zona de liber schimb din Bălți.  

Directorul de vânzări al unei companii producătoare de biciclete cu sediul la Deva, Lucian 

Contraş este unul dintre investitorii români care, după forumul economic moldo-român, se 

gândeşte să facă investiţii în Republica Moldova. ,,Facilitățile pe care Guvernul Republicii 

Moldova le face în astfel de zone economice libere să fie un factor important de decizie a 

investitorului, de a aduce o capacitate de producție a bicicletelor, care vor fi destinate pieței 

Uniunii Europene și din Rusia”, a  spus omul de afaceri din România. 

Nu este singurul om de afaceri român care se gândeşte să realizeze proiecte în parcurile 

industrial şi zona economică liberă Bălţi. Acest interes îl determină pe Directorul Agenției de 

Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova, Ion Bodrug, să afirme că forumul a fost un 

success. La rândul său, preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest din România, 

Nicolae Ioţcu a menţionat că Forumul de la Bălţi a contribuit la aprofundarea relaţiilor între cele 

două agenţii de dezvoltare. 

http://www.arena.md/?go=news&n=11673&t=Mai_multe_companii_rom%C3%A2ne%C5%9Fti_se_declar%C4%83_interesate_s%C4%83_%C5%9Fi_extind%C4%83_afacerile_%C3%AEn_R._Moldova
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Forumul de la Bălţi care şi-a încheiat astăzi lucrările a reunit circa 200 de participanţi, printre 

care oameni de afaceri din Regiunea Vest a României şi din Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova. 

ARENA 

 

http://www.interlic.md/2012-03-26/forumul-economic-interregional-moldorom-n-promovarea-

potentzialului-economic-shi-crearea-oportunita--24482.html 

Forumul economic interregional moldo-român „Promovarea potenţialului 

economic şi crearea oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de 

Dezvoltare Nord” 

26.03.2012 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) din Republica Moldova și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din România organizează Forumul economic 

interregional moldo-român „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităților de 

atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”. Lucrările forumului vor avea loc în 

zilele de 28 și 29 martie 2012, la Bălți. 

Forumul interregional de la Bălți reprezintă o excelentă oportunitate de a promova potențialul 

economic al Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova și de a susține actorii regionali 

în crearea parteneriatelor în plan economic. 

La Forum se vor reuni în jur de 200 de participanți, printre care oameni de afaceri din Regiunea 

Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanți ai 

ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din 

Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, 

reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. 

 

Regiunea de Dezvoltare Nord (Republica Moldova), formată din municipiul Bălți și raioanele 

Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, 

Soroca, a semnat prin reprezentantul său în data de 29 noiembrie 2011, la Arad, România, un 

Memorandum de colaborare pe tema dezvoltării regionale cu reprezentantul Regiunii Vest 

(România), formată din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. 

 

http://www.moldova-suverana.md/economic/investitii/6940-oamenii-de-afaceri-romani-sint-

indemnai-s-investeasc-in-r-moldova.html 

Oamenii de afaceri români sînt îndemnaţi să investească în R. Moldova 

Joi, 29 martie 2012 18:54 Moldova Suverană 

"R. Moldova a reintrat în zona de relativă stabilitate politică şi ne propunem crearea şi lărgirea 

oportunităţilor de afaceri în ţara noastră. 

http://www.interlic.md/2012-03-26/forumul-economic-interregional-moldorom-n-promovarea-potentzialului-economic-shi-crearea-oportunita--24482.html
http://www.interlic.md/2012-03-26/forumul-economic-interregional-moldorom-n-promovarea-potentzialului-economic-shi-crearea-oportunita--24482.html
http://www.adrnord.md/public/files/forum_economic_2012/AGENDA_Forumul_Economic_Interregional_Moldo-Roman_ADR_Nord_BALTI_28-29_martie_2012.pdf
http://www.moldova-suverana.md/economic/investitii/6940-oamenii-de-afaceri-romani-sint-indemnai-s-investeasc-in-r-moldova.html
http://www.moldova-suverana.md/economic/investitii/6940-oamenii-de-afaceri-romani-sint-indemnai-s-investeasc-in-r-moldova.html


Foarte curînd va fi relansat procesul de privatizare, de creare a parteneriatelor public-private, iar 

printre domeniile cu potenţial investiţional se numără eficienţa energetică şi sursele de energie 

regenerabile, proiectele de modernizare a infrastructurii etc.". Declaraţii în acest sens a făcut, pe 

29 martie, vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, în cadrul Forumului interregional 

moldo-român "Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor investiţionale în 

Regiunea de Dezvoltare Nord", care s-a desfăşurat la Bălţi. Viceprim-ministrul a îndemnat 

companiile române, prezente la Forum, să găsească parteneri şi să lanseze afaceri în Moldova. 

Chiar dacă economiile celor două ţări au structuri similare, schimburile comerciale bilaterale sînt 

foarte active, România plasîndu-se pe locul doi în topul partenerilor comerciali ai Republicii 

Moldova, a accentuat Lazăr. 

 

http://balti.mae.ro/index.php?lang=ro&id=124622 

Cel mai mare Forum Economic Interregional din Moldova 

Forumul Economic Interregional Moldo-Român „Promovarea potenţialului economic şi crearea 

oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord “, organizat de către, 

ADR Nord Moldova şi ADR Vest România şi Consulatul general al României la Bălţi s-a 

desfăşurat, în 28 şi 29 martie a.c., în condiţii excelente de organizare şi participare. Primul 

moment în premieră al evenimentului a fost însăşi sosirea numeroasei delegaţii române (peste 50 

de oameni de afaceri) cu un avion Carpatair, pe aeroportul din Bălţi, după 20 de ani în care 

acesta nu a mai fost folosit pentru zboruri regulate de pasageri. 

 La deschiderea lucrărilor au participat Valeriu Lazar, viceprim-ministru, Ministrul Economiei, 

Marcel Răducan, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor , Marius 

Lazurcă, ambasadorul României în Moldova, Nicanor D. Teculescu, consulul general al 

României la Bălţi, Ion Parea, preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, 

Moldova, Nicolae Iotcu, preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Vest, România, Timişoara, 

precum şi directorii generali ai ADR Nord (Ion Bodrug) şi ADR Vest (Sorin Maxim). 

În cuvântul său de deschidere ambasadorul României a subliniat rolul important al acestui 

eveniment, recunoscut ca fiind cel mai amplu şi mai concret de acest gen organizat vreodată în 

Moldova, apreciind eforturile consulatului general de la Bălţi în transformarea acestui proiect în 

realitate. De asemenea, el a făcut referire la climatul rusofon din oraş, uneori ostil cooperării cu 

România, afirmând că o bună cooperare a companiilor româneşti cu firme din această zonă ar 

avea un rol esenţial în destinderea atmosferei şi crearea unui climat de încredere în Romania. 

 La rândul lor, ceilalţi vorbitori au prezentat oportunităţile economice pe care le oferă nordul 

Moldovei, studiind posibilele direcţii de colaborare cu companiile din cadrul Adr Vest 

(cuprinzând judetele Timiş, Arad, Caraş- Severin şi Hunedoara). In continuare, discuţiile s-au 

desfăşurat pe panele specializate(agroalimentar,transporturi, industrie uşoară, turism, 

administraţie publică locală şi centrală, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor), reunind 

oameni de afaceri români şi moldoveni în jurul unor preocupări şi interese profesionale 

comune.  Aceste discuţii, axate pe colaborări concrete în fiecare domeniu, au generat proiecte 

comune, care vor ajunge, în scurt timp, contracte economice transfrontaliere. 

http://balti.mae.ro/index.php?lang=ro&id=124622


Concluziile, formulate la finalul celei de-a doua zile de discuţii, au relevat faptul că obiectivele 

propuse de organizatorii forumului au fost atinse, şi că participanţii români au găsit oportunităţi 

de a-şi dezvolta afacerile în nordul Moldovei. 

 

http://www.zelb.md/stiri/articol/zona-economica-libera-balti/ 

Zona Economică Liberă „BĂLȚI” în cadrul Forumului Economic 

Interregional 

În perioada 28–29 martie 2012, în mun. Bălți s-a desfășurat Forumul Economic Interregional 

Moldo-Român „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a 

investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”. 

Administrația Zonei Economice Libere ”BĂLȚI” a avut rolul de co-organizator al evenimentului 

în cauză, iar administratorul principal al ZEL ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU a fost moderator 

în cadrul panelului nr. 1, cu tematica ”Oportunităţi investiţionale în Zonele Economice Libere 

din Regiunea de Dezvoltare Nord” și a ținut o alocațiune prin care a adus la cunoștință 

participanților, avantajele dezvoltării afacerilor în Republica Molodva în general și în cadrul 

ZEL ”BĂLȚI”, în particular (Găsiți prezentarea AICI). 

Forumul a fost organizat de ADR Nord din Republica Moldova şi ADR Vest din România, sub 

patronajul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. La forum au participat peste 200 

de persoane, oameni de afaceri din România şi din Republica Moldova, reprezentanţi ai 

ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din 

Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, 

reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. 

Participanții au dezbătut în cadrul sesiunilor interactive aspectele turismului în Regiunea de 

Dezvoltare Nord a țării, investițiile-cheie pentru economia regiunii, inclusiv în sectorul 

transporturilor și infrastructurii drumurilor, în sectorul agroalimentar, în Zonele Economice 

Libere, precum și necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Generale. 

Scopul evenimentului a fost identificarea oportunităților de colaborare și cooperare economică 

cu Regiunea Vest din România prin crearea parteneriatelor economice și stabilirea contactelor 

comerciale. 
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„Dezvoltarea”, supliment informativ pentru oameni de afaceri, editat de 

Camera de Comerț și Industrie, 02 (242) 29 martie 2012 
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http://epochtimes-romania.com/news/2012/03/la-balti-va-avea-loc-forumul-economic-

interregional-moldo-roman---145342 

La Bălţi va avea loc Forumul Economic Interregional Moldo-Român 

11.03.2012 

La evenimentul care va avea loc în Bălţi, Republica Moldova, la finele lunii martie, participă 

reprezentanţi ai mediului economic şi din mediul administrativ din România dar şi reprezentanţi 

ai aceloraşi medii din Republica Moldova. Este vorba despre miniştri, ambasadori, reprezentanţii 

Regiunii Nord, oameni de afaceri. La eveniment mai participă şi Preşedintele Parlamentului 

Republica Moldova. Forumul Economic Interregional Moldo-Român se desfăşoară în perioada 

28 – 29 martie. 

Societăţile din vestul ţării sunt invitate să participe la Forumul Economic Interregional Moldo-

Român, un eveniment care promovează cooperarea economică dintre cele 2 regiuni, dezvoltarea 

relaţiilor comerciale, precum şi cooperarea dintre administraţiile publice. 

Vor avea loc prezentări de oportunităţi privind investiţii în Regiunea de Dezvoltare de Nord din 

Republica Moldova în sectoare precum cel agroalimentar, industria uşoară, zone libere, parcuri 

industriale, transport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau turism. 

Tatiana Chiriac 

 

http://glsa.ro/arad/stiri-din-arad/32121-adr-vest-sustine-intreprinzatorii-aradeni-interesati-sa-isi-

extinda-afacerea-in-moldova.html 

ADR Vest susţine întreprinzătorii arădeni interesaţi să îşi extindă afacerea în 

Moldova 

13/03/12 01:03 

Întreprinzătorii arădeni interesaţi să înceapă o 

afacere în alte regiuni vor fi susţinuţi în acest 

demers de către Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Vest. ADR Vest promovează Republica 

Moldova pentru dezvoltarea de noi afaceri, prin 

organizarea unui forum moldo-român. 

La finalul anului trecut, între Regiunea Vest,  de 

care aparţin județele Arad, Caraș – Severin, 

Hunedoara şi Timiş şi Regiunea Nord din Republica 

Moldova a fost semnat un memorandum de înțe-

legere pe tema dezvoltării regionale. 

La Arad, memorandumul a fost semnat de către Nicolae Ioțcu, președintele Consiliului Județean 

Arad şi al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, Sorin Maxim, director general al 

http://epochtimes-romania.com/news/2012/03/la-balti-va-avea-loc-forumul-economic-interregional-moldo-roman---145342
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Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Ion Parea – președinte al Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova şi Ion Bodrug, director al Agenţiei de 

Dezvoltare Regională Nord. 

Astfel, în baza memorandumului încheiat între cele două regiuni este urmărită stimularea 

investiţiilor. Reprezentanţii ADR Vest îi îndeamnă pe întreprin- zătorii arădeni să fie deschişi 

dezvoltării unei afaceri în Moldova. Spre finalul acestei luni va fi organizat Forumul Economic 

Interregional Moldo – Român. 

„În perioada 28 – 29 martie 2012, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest – România şi 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Republica Moldova organizeză Forumul Economic 

Interregional Moldo – Român. Evenimentul, care se va desfăşura la Bălţi, în Republica Moldova 

se adresează firmelor interesate și celorlalți reprezentanţi ai mediului economic din cele două 

regiuni de dezvoltare, precum și membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 

Forumul Economic Interregional își propune să promo- veze cooperarea economică dintre cele 

două regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale precum şi cooperarea dintre administraţiile 

publice ale celor două regiuni. În cadrul forumului vor avea loc prezentări de oportunităţi de 

investiţii în Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum: sectorul 

agroalimentar, industria uşoară, zone libere, parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor şi turism“, a susţinut Miruna Vitcu, director al Direcţiei Resurse Umane şi 

Comunicare ADR Vest. În cadrul evenimentului, reprezentanți ai mediului economic şi 

administrativ din Regiunea Vest se vor întâlni cu reprezentanții din Republica Moldova. 

Sandra Stoler 

 

http://oradetimis.oradestiri.ro/afaceristii-din-vest-au-sansa-de-a-si-extinde-activivitatea-afla-

unde/economie/2012/03/10/ 

Afaceriştii din Vest au şansa de a-şi extinde activitatea! Află unde! 

10 Mar. ora 18:42 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest – România şi Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Nord – Republica Moldova 

organizeză la Bălţi, în Republica Moldva, Forumul Economic 

Interregional Moldo – Român, în perioada 28-29 martie. Firmele 

din Regiunea de Vest firme care caută furnizori, sau doresc să își 

extindă afacerea sau piața de desfacere în Republica Moldova sunt 

invitate să se alăture delegaţiei Regiunii Vest. 

Forumului Economic Interregional îşi propune să promoveze 

cooperarea economică dintre cele două regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale precum şi 

cooperarea dintre administraţiile publice ale celor două regiuni. În cadrul evenimetului vor avea 

loc prezentări de oportunităţi de investiţii în Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica 

Moldova în sectoare precum: sectorul agroalimentar, industria uşoară, zone libere/parcuri 

industriale, transport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, turism . 

http://oradetimis.oradestiri.ro/afaceristii-din-vest-au-sansa-de-a-si-extinde-activivitatea-afla-unde/economie/2012/03/10/
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La eveniment vor lua parte Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Ministrul 

Economiei, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, șeful Delegaţiei Uniunii Europene 

în Republica Moldova, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotenţiar al României în Moldova, 

Preşedintele Regiunii Nord – Republica Moldova. De asemenea, la eveniment vor fi invitate 

firme şi reprezentanţi ai mediului economic reprezentativi ai regiunii partenere din Republica 

Moldova. 

Detalii cu privire la eveniment se pot obţine la adresa de e-mail: cristi.cistelecan@adrvest.ro, la 

numărul tel./fax: 0256 – 49 19 81 sau 49 19 23, persoană de contact: Cristian Cistelecan- Șef 

Departament Promovarea şi Dezvoltarea Investiţiilor. 

Loredana Codrut 

 

http://www.tion.ro/firmele-banatene-iti-pot-cauta-parteneri-de-afaceri-in-moldova/1070564 

Firmele banatene iti pot cauta parteneri de afaceri in Moldova 

8 martie 2012 16:55 

Societăţile din zona de vest a României îşi pot găsi parteneri de afaceri în Republica Moldova. 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest – România şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Nord – Republica Moldova organizează, în perioada 28 – 29 martie 2012, Forumul Economic 

Interregional Moldo – Român. O ocazie 

excelentă pentru cei interesaţi de extinderea 

afacerilor pe pieţe noi de a găsi omologi în ţara 

vecină. 

Evenimentul, care se va desfăşura la Bălţi, în 

Republica Moldova, se adresează firmelor 

interesate şi celorlalţi reprezentanţi ai mediului 

economic din cele două regiuni de dezvoltare, 

precum şi membrilor Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Vest. 

Regiunea Vest şi Regiunea Nord a Republicii Moldova sunt deja partenere, cele două au semnat 

în data de 29 noiembrie 2011, un Memorandum de Înţelegere pe tema dezvoltării regionale. Prin 

intermediul acestui memorandum, Regiunea Nord a Republicii Moldova şi Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord vor beneficia de sprijinul Regiunii Vest şi al Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest din România în procesul de pregătire pentru aderarea Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană, precum şi de organizarea unor evenimente comune adresate 

firmelor din cele două regiuni semnatare. 

Forumului Economic Interregional îşi propune să promoveze cooperarea economică dintre cele 

două regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale, precum şi cooperarea dintre administraţiile 

publice ale celor două regiuni. În cadrul Forumului vor avea loc prezentări de oportunităţi de 

investiţii în Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum: sectorul 

Societatile din zona de vest a Romaniei isi pot gasi 

parteneri de afaceri in Republica Moldova 

http://www.tion.ro/firmele-banatene-iti-pot-cauta-parteneri-de-afaceri-in-moldova/1070564


agroalimentar, industria uşoară, zone libere/parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor, turism . 

Firmele din Regiunea Vest interesate se pot adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 

(ADR Vest) pentru a lua parte la Forumul economic interregional moldo-român. Sunt invitate să 

se alăture delegaţiei firme din domeniile mai sus menţionate care caută furnizori sau doresc să îşi 

extindă afacerea sau piaţa de desfacere în Republica Moldova. 

În cadrul evenimentului, reprezentanţi ai mediului economic şi ai mediului administrativ din 

Regiunea Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş) se vor întâlni cu reprezentanţi din 

mediul economic şi din mediul administrativ din Republica Moldova (miniştri, ambasadori, 

reprezentanţi ai Regiunii Nord, oameni de afaceri). 

Această deplasare este organizată de ADR Vest la iniţiativa Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Vest. Pentru informaţii suplimentare sau pentru confirmarea participării, cei interesaţi 

se pot adresa lui Cristin Cistelecan – şef Departament Promovarea şi Dezvoltarea Investiţiilor, e-

mail: cristi.cistelecan@adrvest.ro; tel./fax: 0256 – 49 19 81 sau 49 19 23. 

M. Hoster 

 

http://www.transilvaniabusiness.ro/index.php?page=stire&nid=1095 

Întreprinzătorii arădeni, susţinuţi în deschiderea unor afaceri 

13.03.2012 | de Transilvania Business 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 

(ADR) Vest Arad a anunţat că îi va 

sprijini pe întreprinzătorii arădeni 

dornici de a deschide afaceri în alte 

regiuni, cu precădere în Republica 

Moldova. De altfel, ADR Vest va 

organiza un forum moldo-român în 

această privinţă, după ce, anul trecut, între Regiunea Vest şi Republica Moldova a fost semnat un 

memorandum de înțelegere pe tema dezvoltării regionale, conform glasularadului.ro. „În 

perioada 28 – 29 martie 2012, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest – România şi Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Nord – Republica Moldova organizeză Forumul Economic 

Interregional Moldo – Român. Evenimentul, care se va desfăşura la Bălţi, în Republica Moldova 

se adresează firmelor interesate și celorlalți reprezentanţi ai mediului economic din cele două 

regiuni de dezvoltare, precum și membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 

Forumul Economic Interregional își propune să promo- veze cooperarea economică dintre cele 

două regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale precum şi cooperarea dintre administraţiile 

publice ale celor două regiuni. În cadrul forumului vor avea loc prezentări de oportunităţi de 

investiţii în Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum: sectorul 

agroalimentar, industria uşoară, zone libere, parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor şi turism“, a declarat, directorul Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare 

ADR Vest, Miruna Vitcu. 

http://www.transilvaniabusiness.ro/index.php?page=stire&nid=1095


http://www.opiniatimisoarei.ro/firmele-din-regiunea-vest-invitate-sa-faca-afaceri-in-moldova-

cu-ce-le-ajuta-agentia-de-dezvoltare-regionala/09/03/2012 

Firmele din Regiunea Vest, invitate sa faca afaceri in Moldova. Cu ce le ajuta 

Agentia de Dezvoltare Regionala! 

9 martie, 2012 - 1:54 PM 

TIMISOARA. Societatile din vestul tarii sunt 

invitate de ADR Vest sa participe la Forumul 

Economic Interregional Moldo-Roman, un 

eveniment care promoveaza cooperarea 

economica dintre cele 2 regiuni, dezvoltarea 

relatiilor comerciale, precum si cooperarea 

dintre administratiile publice. 

Vor avea loc prezentari de oportunitati de 

investitii in Regiunea de Dezvoltare Nord din 

Republica Moldova in sectoare precum cel 

agroalimentar, industria usoara, zone libere, parcuri industriale, transport, tehnologia informatiei 

si a comunicatiilor sau turism. 

ADR Vest asteapta sa se alature delegatiei care participa la forum fie firme care cauta furnizori, 

fie societati care doresc sa isi extinda afacerea sau piata de desfacere in Republica Moldova. 

La evenimentul care va avea loc in Balti, Republica Moldova, la finele lunii martie, participa 

reprezentanti ai mediului economic si din mediul administrativ din Arad, Caras-Severin, 

Hunedoara, Timis, dar si reprezentanti ai acelorasi medii din Republica Moldova. Este vorba 

despre ministri, ambasadori, reprezentantii ai Regiunii Nord, oameni de afaceri. La eveniment 

mai participa si Presedintele Parlamentului Republica Moldova. Forumul Economic 

Interregional Moldo-Roman se desfasoara in perioada 28 – 29 martie. 

Roxana Deaconescu 

 

http://www.timisoaraexpress.ro/index.php/local/2922-firmele-din-regiunea-vest-pot-face-afaceri-

in-moldova 

Firmele din Regiunea Vest pot face afaceri in Moldova 

Publicat Joi, 08 Martie 2012 12:33 

Timişoara - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) 

invită firmele din Regiunea Vest să ia parte la Forumul economic 

interregional moldo-român. Sunt invitate să se alăture delegației 

Regiunii Vest firme care caută furnizori sau doresc să își extindă 

afacerea sau piața de desfacere în Republica Moldova. 

http://www.opiniatimisoarei.ro/firmele-din-regiunea-vest-invitate-sa-faca-afaceri-in-moldova-cu-ce-le-ajuta-agentia-de-dezvoltare-regionala/09/03/2012
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În perioada 28 – 29 martie 2012, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest – România și 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Republica Moldova organizeză Forumul Economic 

Interregional Moldo - Român. Evenimentul, care se va desfășura la Bălți, în Republica Moldova, 

se adresează firmelor interesate și celorlalți reprezentanți ai mediului economic din cele două 

regiuni de dezvoltare, precum și membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 

În cadrul evenimentului, reprezentanți ai mediului economic și ai mediului administrativ din 

Regiunea Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) se vor întâlni cu reprezentanți din 

mediul economic și din mediul administrativ din Republica Moldova (miniştri, ambasadori, 

reprezentanți ai Regiunii Nord, oameni de afaceri). 

Această deplasare este organizată de ADR Vest la inițiativa Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Vest. 

Pentru informații suplimentare sau pentru confirmarea participării, se poate contacta Cristin 

CISTELECAN - Șef Departament Promovarea și Dezvoltarea Investițiilor, e-

mail:cristi.cistelecan@adrvest.ro; tel./fax: 0256 – 49 19 81 sau 49 19 23. 

Din partea gazdelor din Republica Moldova, evenimentul va beneficia de reprezentare la nivel 

înalt, şi anume: Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Ministrul Economiei, Ministrul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica 

Moldova, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Moldova, Preşedintele 

Regiunii Nord - Republica Moldova. De asemenea, la eveniment vor fi invtate firme şi 

reprezentanţi ai mediului economic reprezentativi ai regiunii partenere din Republica Moldova. 

Regiunea Vest a semnat în data de 29 noiembrie 2011, Memorandumul de Înțelegere pe tema 

dezvoltării regionale cu Regiunea Nord a Republicii Moldova. Prin intermediul acestui 

memorandum, Regiunea Nord a Republicii Moldova și Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

vor beneficia de sprijinul Regiunii Vest și al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest din 

România în procesul de pregătire pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 

precum şi de organizarea unor evenimente comune adresate firmelor din cele două regiuni 

semnatare. 

Forumul Economic Interregional își propune să promoveze cooperarea economică dintre cele 

două regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale precum şi cooperarea dintre administraţiile 

publice ale celor două regiuni. În cadrul Forumului vor avea loc prezentări de oportunităţi de 

investiţii în Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum: sectorul 

agroalimentar, industria uşoară, zone libere/parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor, turism . 

În vederea solicitării de informaţii suplimentare, se poate contacta – Miruna VITCU, Director al 

Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare, miruna.vitcu@adrvest.ro, telefon / fax – 0256.491.981 / 

0256.491.923. 

Alex Neagoe 
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http://www.timnews.ro/economie-forum-economic-interregional-in-republica-moldova/ 

ECONOMIE / Forum economic interregional în Republica Moldova 

14:31, martie 08, 2012 

Firmele din Regiunea de Vest pot au 

ocazia să participe la o întâlnire 

economică în la Bălţi, în Republica 

Moldova. Forumul este organizat de 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Vest şi va avea loc în perioada 28-29 

martie. 

Astfel, se pot înscrie cei care doresc să 

caute furnizori sau cei care doresc să îşi 

extindă afacerea în Republica Moldova, 

cu condiţia să fie din cele patru judeţe 

ale Regiunii Vest, Timiş, Caraş-Severin, 

Arad şi Hunedoara. Forumului Economic Interregional își propune să promoveze cooperarea 

economică dintre cele două regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale precum şi cooperarea dintre 

administraţiile publice ale celor două regiuni. La eveniment, vor avea loc prezentări şi 

oportunităţi de investiţii pentru toate sectoarele: sectorul agroalimentar, industria uşoară, zone 

libere/parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, turism. La Forum 

vor participa Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Ministrul Economiei, Ministrul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica 

Moldova, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Moldova, Preşedintele 

Regiunii Nord – Republica Moldova. Regiunea Vest a semnat în data de 29 noiembrie 2011, 

Memorandumul de Înțelegere pe tema dezvoltării regionale cu Regiunea Nord a Republicii 

Moldova. Prin intermediul acestui memorandum, Regiunea Nord a Republicii Moldova și 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord vor beneficia de sprijinul Regiunii Vest și al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Vest din România în procesul de pregătire pentru aderarea 

Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum şi de organizarea unor evenimente comune 

adresate firmelor din cele două regiuni semnatare. 

Pentru înscrieri, persoana de contact este Cristian Cistelecan, Șef Departament Promovarea și 

Dezvoltarea Investițiilor, e-mail: cristi.cistelecan@adrvest.ro; tel./fax: 0256 – 49-19-81 sau 49-

19-23. 

Anda Deliu 
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http://www.voxbanat.ro/divertisment/780-adr-vest-invit-firmele-din-regiunea-vest-s-fac-afaceri-

in-moldova 

ADR Vest invită firmele din Regiunea Vest să facă afaceri în Moldova 

Joi, 08 Martie 2012 11:24 

În perioada 28 – 29 martie a.c., Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Vest – România și Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Nord – Republica Moldova organizeză Forumul 

Economic Interregional Moldo-Român. 

Evenimentul, care se va desfășura la Bălți, în Republica Moldova, se adresează firmelor 

interesate și celorlalți reprezentanți ai mediului economic din cele două regiuni de dezvoltare, 

precum și membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 

Regiunea Vest a semnat în 29 noiembrie 2011, Memorandumul de Înțelegere pe tema dezvoltării 

regionale cu Regiunea Nord a Republicii Moldova. Prin intermediul acestui memorandum, 

Regiunea Nord a Republicii Moldova și ADR Nord vor beneficia de sprijinul Regiunii Vest și al 

ADRV din România în procesul de pregătire pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea 

Europeană, precum şi de organizarea unor evenimente comune adresate firmelor din cele două 

regiuni. 

Forumului Economic Interregional își propune să promoveze cooperarea economică dintre cele 

două regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale precum şi cooperarea dintre administraţiile 

publice ale celor două regiuni. În cadrul Forumului vor avea loc prezentări de oportunităţi de 

investiţii în Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum: sectorul 

agroalimentar, industria uşoară, zone libere/parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor, turism. 

Cozmin Banatzanu 

 

http://aradinfo.ro/stiri-arad/adr-vest-invit259-firmele-din-regiunea-vest-s259-fac259-afaceri-

icircn-moldova/id-2225 

ADR Vest invită firmele din Regiunea Vest să facă afaceri în Moldova 

NewsAr, Joi 8 Martie 2012 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest – România şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Nord – Republica Moldova organizeză, în perioada 28 – 29 martie, Forumul Economic 

Interregional Moldo - Român. Evenimentul, care se va desfăşura la Bălţi, în Republica Moldova, 

se adresează firmelor interesate şi celorlalţi reprezentanţi ai mediului economic din cele două 

regiuni de dezvoltare, precum şi membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 

Vă reamintim că Regiunea Vest a semnat în data de 29 noiembrie 2011, Memorandumul de 

Înţelegere pe tema dezvoltării regionale cu Regiunea Nord a Republicii Moldova. Prin 

http://www.voxbanat.ro/divertisment/780-adr-vest-invit-firmele-din-regiunea-vest-s-fac-afaceri-in-moldova
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intermediul acestui memorandum, Regiunea Nord a Republicii Moldova şi Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord vor beneficia de sprijinul Regiunii Vest şi al Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest din România în procesul de pregătire pentru aderarea Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană, precum şi de organizarea unor evenimente comune adresate 

firmelor din cele două regiuni semnatare. 

Forumului Economic Interregional îşi propune să promoveze cooperarea economică dintre cele 

două regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale precum şi cooperarea dintre administraţiile 

publice ale celor două regiuni. În cadrul Forumului vor avea loc prezentări de oportunităţi de 

investiţii în Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum: sectorul 

agroalimentar, industria uşoară, zone libere/parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor, turism. 

Precizăm că din partea gazdelor din Republica Moldova, evenimentul va beneficia de 

reprezentare la nivel înalt, şi anume: preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Ministrul 

Economiei, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, şeful Delegaţiei Uniunii Europene 

în Republica Moldova, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Moldova, 

Preşedintele Regiunii Nord - Republica Moldova. De asemenea, la eveniment vor fi invitate 

firme şi reprezentanţi ai mediului economic reprezentativi ai regiunii partenere din Republica 

Moldova În  vederea solicitării de informaţii suplimentare, puteţi lua legătura cu Miruna Vitcu, 

directorul al Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare, la adresa de e-mail 

miruna.vitcu@adrvest.ro sau la numerele de telefon / fax – 0256.491.981/0256.491.923. 

 

http://www.ziuadevest.ro/economic/28168-adr-vest-invit-firmele-din-regiunea-vest-s-fac-

afaceri-in-moldova.html 

ADR Vest invită firmele din Regiunea Vest să facă afaceri în Moldova 

JOI, 08 MARTIE 2012 13:29 

În perioada 28 – 29 martie 2012, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest – România și 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Republica Moldova organizează Forumul 

Economic Interregional Moldo - Român.  

Evenimentul, care se va desfășura la Bălți, în Republica Moldova, se adresează firmelor 

interesate și celorlalți reprezentanți ai mediului economic din cele două regiuni de dezvoltare, 

precum și membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. Regiunea Vest a semnat în 

data de 29 noiembrie 2011, Memorandumul de Înțelegere pe tema dezvoltării regionale cu 

Regiunea Nord a Republicii Moldova. Prin intermediul acestui memorandum, Regiunea Nord a 

Republicii Moldova și Agenția de Dezvoltare Regională Nord vor beneficia de sprijinul Regiunii 

Vest și al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest din România în procesul de pregătire 

pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum şi de organizarea unor 

evenimente comune adresate firmelor din cele două regiuni semnatare. Forumului Economic 

Interregional își propune să promoveze cooperarea economică dintre cele două regiuni, 

dezvoltarea relaţiilor comerciale precum şi cooperarea dintre administraţiile publice ale celor 

două regiuni. În cadrul Forumului vor avea loc prezentări de oportunităţi de investiţii în 

Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum: sectorul 

http://www.ziuadevest.ro/economic/28168-adr-vest-invit-firmele-din-regiunea-vest-s-fac-afaceri-in-moldova.html
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agroalimentar, industria uşoară, zone libere/parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor, turism. Din partea gazdelor din Republica Moldova, evenimentul va 

beneficia de reprezentare la nivel înalt, şi anume: Președintele Parlamentului Republicii 

Moldova, Ministrul Economiei, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, șeful 

Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar 

al României în Moldova, Preşedintele Regiunii Nord - Republica Moldova. De asemenea, la 

eveniment vor fi invitate firme şi reprezentanţi ai mediului economic reprezentativi ai regiunii 

partenere din Republica Moldova. 

Lucian Paulescu 

 

http://www.argument-cs.ro/content/firmele-din-regiunea-vest-sunt-invitate-%C3%AEn-

republica-moldova 

 

Firmele din Regiunea Vest sunt invitate în Republica Moldova 

 

9 martie 2012 - 19.03 

 

În perioada 28-29 martie a.c., Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Vest – România şi Agenţia pentru Dezvoltare Nord – Republica 

Moldova organizează Forumul Economic Interregional Moldo-

Român. Evenimentul se va desfăşura în oraşul Bălţi, din Republica 

Moldova. 

Manifestarea se adresează firmelor interesate, celorlalţi reprezentanţi 

ai mediului economic din cele două regiuni de dezvoltare, precum şi Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Vest. Astfel, societăţile comerciale din judeţele Arad, Timiş, Hunedoara şi 

Caraş-Severin sunt invitate să participe la Forumul de la Bălţi, pentru a afla informaţii despre 

oportunităţi de investiţii în Regiunea pentru Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova, 

în domeniile: sectorul agroalimentar, industria uşoară, zone libere / parcuri industriale, transport, 

tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, turism. 

Evenimentul va beneficia de reprezentare la nivel înalt din partea Republicii Moldova, urmând 

să participe preşedintele Parlamentului, miniştri şi ambasadori, precum şi firme din Regiunea 

Nord. 

Pentru informaţii suplimentare sau pentru confirmarea participării, firmele pot apela la adresa de 

e-mail cristi.cistelecan@adrvest.ro, sau la tel./fax: 0256-491.981 sau 0256-491.923. 

 

Matei Mircioane 

 

 

http://www.esimplu.ro/evenimente/event/253-forumul-economic-interregional-moldo-roman- 

Forumul Economic Interregional Moldo - Roman 

Organizator: ADR Vest 

Data inceperii: 28 Martie 2012, ora 09:00 

http://www.argument-cs.ro/content/firmele-din-regiunea-vest-sunt-invitate-%C3%AEn-republica-moldova
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Data terminarii: 29 Martie 2012 

Locatie: Balti (Republica Moldova) 

Date de contact:  0256 – 49 19 81 ;  0256- 49 19 23; cristi.cistelecan@adrvest.ro 

http://www.adrvest.ro/?page=articol&aid=1062 

In perioada 28 – 29 martie 2012, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest – Romania si 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord – Republica Moldovaorganizeaza Forumul Economic 

Interregional Moldo - Roman. Evenimentul, care se va desfasura la Balti, in Republica Moldova, 

se adreseaza firmelor interesate si celorlalti reprezentanti ai mediului economic din cele doua 

regiuni de dezvoltare, precum si membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest.   

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) invita firmele din Regiunea Vest sa ia 

parte la Forumul economic interregional moldo-roman. Sunt invitate sa se alature delegatiei 

Regiunii Vest firme- din domeniile mai sus mentionate - care cauta furnizori, sau doresc sa isi 

extinda afacerea sau piata de desfacere in Republica Moldova. 

In cadrul evenimentului, reprezentanti ai mediului economic si ai mediului administrativ din 

Regiunea Vest (Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis) se vor intalni cu reprezentanti din 

mediul economic si din mediul administrativ din Republica Moldova (ministri, ambasadori, 

reprezentanti ai Regiunii Nord, oameni de afaceri). Aceasta deplasare este organizata de ADR 

Vest la initiativa Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest. 

Pentru informatii suplimentare sau pentru confirmarea participarii, va rugam sa nu ezitati sa ne 

contactati:d-nul Cristin CISTELECAN - sef Departament Promovarea si Dezvoltarea 

Investitiilor, e-mail:cristi.cistelecan@adrvest.ro; tel./fax:  0256 – 49 19 81 sau 49 19 23. 

Va reamintim ca Regiunea Vest a semnat in data de 29 noiembrie 2011, Memorandumul de 

intelegere pe tema dezvoltarii regionale cu Regiunea Nord a Republicii Moldova. Prin 

intermediul acestui memorandum, Regiunea Nord a Republicii Moldova si Agentia de 

Dezvoltare Regionala Nord vor beneficia de sprijinul Regiunii Vest si al Agentiei pentru 

Dezvoltare Regionala Vest din Romania in procesul de pregatire pentru aderarea Republicii 

Moldova la Uniunea Europeana, precum si de organizarea unor evenimente comune adresate 

firmelor din cele doua regiuni semnatare. 

Forumului Economic Interregional isi propune sa promoveze cooperarea economica dintre cele 

doua regiuni, dezvoltarea relatiilor comerciale precum si cooperarea dintre administratiile 

publice ale celor doua regiuni. in cadrul Forumului vor avea loc prezentari de oportunitati de 

investitii in Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova in sectoare precum: sectorul 

agroalimentar, industria usoara, zone libere/parcuri industriale, transport, tehnologia informatiei 

si a comunicatiilor, turism. 

Precizam ca din partea gazdelor din Republica Moldova, evenimentul va beneficia de 

reprezentare la nivel inalt, si anume: Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Ministrul 

Economiei, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor, seful Delegatiei Uniunii Europene 

in Republica Moldova, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Moldova, 

Presedintele Regiunii Nord - Republica Moldova. De asemenea, la eveniment vor fi invitate 

firme si reprezentanti ai mediului economic reprezentativi ai regiunii partenere din Republica 

Moldova. 

mailto:cristi.cistelecan@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/?page=articol&aid=1062
mailto:cristi.cistelecan@adrvest.ro


 

Aici puteti accesa programul evenimentului si formularul de participare la  Forumul economic 

interregional moldo-roman. 

 

http://www.automotivest.ro/en/stiri+%26+noutati/the+economic+interregional+moldavian+-

romanian+forum,+balti,+north+region,+republic+of+moldova,+in+28th-29th+of+march+2012 

The Economic Interregional Moldavian -Romanian Forum, Balti, North 

Region, Republic of Moldova, in 28th-29th of March 2012 

West Regional Development Agency kindly invites you to participate at the event entitled: The 

Economic Interregional Moldavian – Romanian Forum, organized in Balti, North Region, 

Republic of Moldova, in 28th - 29th of March 2012. 

If you are looking for suppliers or wish to expand your business or market in Republic of 

Moldova, we invite you to join us during this visit, representing together West Region Romania. 

During the event, representatives of the West Region (Arad, Tims, Caras-Severin and Hunedoara 

counties) economic and public administration environment will meet counterpart partners from 

Republic of Moldova (ministers, ambassadors, North Region representatives, business man). 

Here you can consult the event Agenda and participation form (in Romanian language). 

For other information or for confirmation of participation please contact us. Contact person from 

West RDA is Mr. Cristin Cistelecan, Head of Department for Investments Promotion and 

Development, phone/fax  0256 491923,  0256 491981, mobile:  0746 156520, e-

mail: cristi.cistelecan@adrvest.ro. 

 

http://www.finantare.ro/stire-19145-ADR-Vest-invita-firmele-din-Regiunea-Vest-sa-faca-

afaceri-in-Moldova.html 

ADR Vest invita firmele din Regiunea Vest sa faca afaceri in Moldova 

9 martie 2012 

Evenimentul, care se va desfasura la Balti, in Republica 

Moldova, se adreseaza firmelor interesate si celorlalti 

reprezentanti ai mediului economic din cele doua regiuni de 

dezvoltare, precum si membrilor Consiliului pentru 

Dezvoltare Regionala Vest. 

ADR Vest invita firmele din Regiunea Vest sa ia parte la Forumul economic interregional 

moldo-roman. Sunt invitate sa se alature delegatiei Regiunii Vest firme- din domeniile mai sus 

mentionate – care cauta furnizori, sau doresc sa isi extinda afacerea sau piata de desfacere in 

Republica Moldova. 
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In cadrul evenimentului, reprezentanti ai mediului economic si ai mediului administrativ din 

Regiunea Vest (Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis) se vor intalni cu reprezentanti din 

mediul economic si din mediul administrativ din Republica Moldova (ministri, ambasadori, 

reprezentanti ai Regiunii Nord, oameni de afaceri). 

Aceasta deplasare este organizata de ADR Vest la initiativa Consiliului pentru Dezvoltare 

Regionala Vest. Pentru informatii suplimentare sau pentru confirmarea participarii, va rugam sa 

nu ezitati sa ne contactati: d-nul Cristin CISTELECAN – Sef Departament Promovarea si 

Dezvoltarea Investitiilor, e-mail: cristi.cistelecan@adrvest.ro; tel./fax:  0256 – 49 19 81 sau 49 

19 23. 

Aici puteti accesa programul evenimentului si formularul de participare la Forumul economic 

interregional moldo-roman. 

Sursa: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) 

 

http://intreprinzatori.ro/adr-vest-sustine-intreprinzatorii-aradeni-interesati-sa-isi-extinda-

afacerea-in-moldova/ 

ADR Vest sustine intreprinzatorii aradeni interesati sa isi extinda afacerea in 

Moldova 

martie 16, 2012 

Intreprinzatorii aradeni interesati sa inceapa o afacere in alte regiuni vor fi sustinuti in acest 

demers de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest. ADR Vest promoveaza Republica 

Moldova pentru dezvoltarea de noi afaceri, prin organizarea unui forum moldo-roman. 

La finalul anului trecut, intre Regiunea Vest, de care apartin judetele Arad, Caras-Severin, 

Hunedoara si Timis si Regiunea Nord din Republica Moldova a fost semnat un memorandum de 

intelegere pe tema dezvoltarii regionale. 

La Arad, memorandumul a fost semnat de catre Nicolae Iotcu, presedintele Consiliului Judetean 

Arad si al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest, Sorin Maxim, director general al 

Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest, Ion Parea – presedinte al Consiliului pentru 

Dezvoltare Regionala Nord din Republica Moldova si Ion Bodrug, director al Agentiei de 

Dezvoltare Regionala Nord. 

Astfel, in baza memorandumului incheiat intre cele doua regiuni este urmarita stimularea 

investitiilor. Reprezentantii ADR Vest ii indeamna pe intreprinzatorii aradeni sa fie deschisi 

dezvoltarii unei afaceri in Moldova. Spre finalul acestei luni va fi organizat Forumul Economic 

Interregional Moldo-Roman. 

Intreprinzatori.ro 
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http://www.newsar.ro/stiri-arad/adr-vest-invita-firmele-din-regiunea-vest-sa-faca-afaceri-in-

moldova 

ADR Vest invită firmele din Regiunea Vest să facă afaceri în Moldova 

 

08.03.12 de D.T.  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest – România şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Nord – Republica Moldova organizeză, în perioada 28 – 29 martie, Forumul Economic 

Interregional Moldo - Român. Evenimentul, care se va desfăşura la Bălţi, în Republica Moldova, 

se adresează firmelor interesate şi celorlalţi reprezentanţi ai mediului economic din cele două 

regiuni de dezvoltare, precum şi membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 

Vă reamintim că Regiunea Vest a semnat în data de 29 noiembrie 2011, Memorandumul de 

Înţelegere pe tema dezvoltării regionale cu Regiunea Nord a Republicii Moldova. Prin 

intermediul acestui memorandum, Regiunea Nord a Republicii Moldova şi Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord vor beneficia de sprijinul Regiunii Vest şi al Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest din România în procesul de pregătire pentru aderarea Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană, precum şi de organizarea unor evenimente comune adresate 

firmelor din cele două regiuni semnatare. 

Forumului Economic Interregional îşi propune să promoveze cooperarea economică dintre cele 

două regiuni, dezvoltarea relaţiilor comerciale precum şi cooperarea dintre administraţiile 

publice ale celor două regiuni. În cadrul Forumului vor avea loc prezentări de oportunităţi de 

investiţii în Regiunea de Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum: sectorul 

agroalimentar, industria uşoară, zone libere/parcuri industriale, transport, tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor, turism. 

Precizăm că din partea gazdelor din Republica Moldova, evenimentul va beneficia de 

reprezentare la nivel înalt, şi anume: preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Ministrul 

Economiei, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, şeful Delegaţiei Uniunii Europene 

în Republica Moldova, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Moldova, 

Preşedintele Regiunii Nord - Republica Moldova. De asemenea, la eveniment vor fi invitate 

firme şi reprezentanţi ai mediului economic reprezentativi ai regiunii partenere din Republica 

Moldova În  vederea solicitării de informaţii suplimentare, puteţi lua legătura cu Miruna Vitcu, 

directorul al Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare, la adresa de e-mail 

miruna.vitcu@adrvest.ro sau la numerele de telefon / fax – 0256.491.981/0256.491.923. 

 

http://www.oranoua.ro/forum-economic-romano-moldovean-la-balti/ 

Forum economic româno-moldovean la Bălţi 

28 martie 2012, 11:10 

Forumul economic Inter-regional româno-moldovean, cu tema “Promovarea potenţialului 

economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare 

Nord” şi-a început astăzi lucările la Bălţi, Republica Moldova. 

http://www.newsar.ro/stiri-arad/adr-vest-invita-firmele-din-regiunea-vest-sa-faca-afaceri-in-moldova
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Forumul reuneşte circa 200 de participanţi, printre care 

oameni de afaceri din Regiunea Vest a României şi din 

Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, 

reprezentanţi ai ministerelor din Republica Moldova, 

membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din 

Republica Moldova, ambasadori, reprezentanţi ai 

Consulatului General al României din Bălţi, reprezentanţi ai ONG-urilor din Republica Moldova, 

parteneri ai ADR Nord etc, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor de la Chişinău. 

“Mizăm pe un parteneriat strategic cu România, în iniţierea şi implementarea proiectelor 

comune, atît în Regiunea de Nord, cât şi la nivel naţional”, a declarat Marcel Răducan, ministrul 

dezvoltării regionale şi construcţiilor la ceremonia de deschidere a Forumului. 

Participanţii dezbat în cadrul sesiunilor interactive aspectele turismului în Regiunea de Nord a 

Republicii Moldova, investiţiile cheie pentru economia regiunii, inclusiv în sectorul 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor, în sectorul agroalimentar, în Zonele Economice 

Libere, precum şi necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Generale. De asemenea, pe 

parcursul lucrărilor Forumului va fi inaugurată şi o expoziţie privind potenţialul economic şi 

investiţional al regiunii. 

Totodată, participanţii vor cunoaşte oportunităţile de colaborare şi cooperare economică cu 

Regiunea Vest din România prin crearea parteneriatelor economice şi stabilirii contactelor 

comerciale. Evenimentul este organizat în premieră de ADR Nord din Moldova şi ADR Vest din 

România. 

Ana Iosif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

GALERIE FOTO: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.279872562088007.65252.125953117479953&type=3 

GALERIE VIDEO: 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=1283 
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