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ABREVIERI ŞI ACRONIME 

AAC   – aprovizionarea cu apă şi canalizare 

ADR Nord  – Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

AEE               – Agenția pentru Eficiență Energetică  

APL   – Administraţia Publică Locală 

APP II  – Apel de Propuneri de Proiecte II 

BD   –  Baza de Date 

CNCDR  – Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CRD Nord  – Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord 

CF   – Cerere de Finanţare 

SDR Nord  – Strategia de Dezvoltare Regională Nord 

DFID   – Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Marii Britanii           

DGDR  – Direcţia Generală Dezvoltare Regională 

DR   – Dezvoltare Regională 

DUP   – Documentul Unic de Program 

FNDR  – Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

GIZ   – Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

GL   – Grup de Lucru 

JTS                – Secretariatul Tehnic Comun 

NC            – Notă Conceptuală 

MAE              – Ministerul Afacerilor Externe 

M&E   – Monitorizarea şi Evaluarea 

MDRC – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

MO   – Manualul Operaţional 

ONG   – Organizaţie neguvernamentală 

ODIMM  – Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

PAA  – Planul Anual de Activitate al ADR Nord 

PAI   – Planul Anual de Implementare a SNDR 

POC               – Programul Operaţional Comun 

POR Nord  – Planul Operaţional al Regiunii Nord 

RDN   – Regiunea de Dezvoltare Nord 

SIDA   – Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională 

SNDR   – Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 

UAT   – Unităţi Administrativ Teritoriale 

ZEL   – Zona Economică Liberă 
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SUMAR EXECUTIV 

 

Prezentul raport privind implementarea PAA al ADR Nord vizează perioada  1 ianuarie 

– 30 iunie 2012. 

Raportul pentru semestrul I al ADR Nord reflectă toate activitățile instituționale ale 

Agenției, activitățile procesului de dezvoltare regională, de suport în elaborarea și promovarea 

proiectelor regionale, de asigurare a transparenței decizionale și financiare în conformitate cu 

PAA al ADR Nord pentru anul 2012, cadrul normativ al dezvoltării regionale, Planului de 

activitate al DGDR a MDRC, SNDR și SDR Nord şi reieşind din obiectivele principale pentru 

anul 2012: 

• Actualizarea documentelor de politici regionale de dezvoltare: SDR Nord şi POR Nord; 

• Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare; 

• Implementarea proiectelor regionale; 

• Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea strategiilor / planurilor şi 

proiectelor regionale; 

• Promovarea potenţialului socio-economic al RDN. 

În perioada de raportare, ADR Nord a realizat politica de dezvoltare regională prin 

implementarea programelor şi proiectelor din POR Nord, cu suport financiar din FNDR și al 

partenerilor de dezvoltare, obţinînd rezultate în urma implementării activităţilor planificate prin 

revizuirea capitolelor SDR Nord, actualizarea POR Nord 2010-2012 şi elaborarea conceptului 

nou al POR Nord 2013-2015. De asemenea, prin organizarea a 2 şedinţe CRD Nord, a 2 

seminare informativ instructive pentru membrii CRD şi alte 17 sesiuni de instruire şi de 

informare pentru circa 346 actori regionali, precum şi a Forumului Economic Interregional 

Moldo-Român, care a întrunit peste 200 de antreprenori din RDN şi Regiunea Vest, România.  

Cu succes s-a desfăşurat şi APP II, în cadrul căruia s-au desfăşurat sesiuni de informare 

pentru cca 200 de persoane în trei microregiuni şi care s-a soldat cu 55 de note conceptuale ale 

proiectelor depuse, 19 din ele fiind aprobate de către CRD Nord pentru etapa II a APP.  

În perioada de raportare, ADR Nord a efectuat activităţi de implementare a 134 de 

proiecte regionale, dintre care 10 sînt cu finanțare din sursele FNDR,  2 proiecte – din sursele 

GIZ şi 1 proiect finanţat de Ambasada Republicii Cehe; 1 proiect a fost finalizat în primul 

trimestru al anului. 

Pentru consolidarea capacităţilor şi crearea noilor parteneriate, specialiştii ADR Nord au 

participat la 4 vizite de studiu în străinătate.  

Prin urmare, putem afirma că activităţile planificate pentru semestrul I al anului 2012 au 

fost realizate integral. 
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I. Planificare strategică şi programare 

 

1. 1. Actualizarea SDR Nord  

Unul dintre principalele obiective ale ADR Nord pentru anul 2012 este actualizarea SDR 

Nord, în baza datelor statistice pe regiune, prin corelarea ei cu strategiile sectoriale prioritare 

politicii naţionale de dezvoltare regională, inclusiv şi cu Planul Naţional pentru Eficienţa 

Energetică pentru anii 2012-2020, precum şi cu strategiile / planurile de dezvoltare socio-

economică ale APL din RDN, dat fiind faptul că planificarea dezvoltării regionale este strîns 

legată de politicile naţionale şi necesităţile locale, reflectate în planurile sale de dezvoltare locală 

(raională).  

Actualizarea SDR Nord se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern 

nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele 

de politici şi întruneşte următoarele etape realizate în semestrul I din 2012: 

• Studiul politicilor sectoriale naţionale şi elaborarea propunerilor de corelare a SDR Nord 

cu politicile naţionale de dezvoltare în domeniile prioritare strategiei; 

• Stabilirea metodologiei de actualizare, în cadrul şedinţelor grupului de lucru cu 

participarea specialiştilor MDRC şi ADR.  

• Prezentarea metodologiei şi procesului de actualizare a SDR în cadrul şedinţei comune 

de la MDRC cu participarea partenerilor de dezvoltare internaţionali din Letonia, Cehia, 

Franţa, România etc. 

• Vizita experţilor letoni la ADR Nord, unde s-au stabilit planul de acţiuni privind 

actualizarea SDR Nord şi organizarea vizitei de studiu în Letonia. 

• Colectarea datelor necesare pentru actualizarea SDR Nord în domeniile prioritare SDR 

şi eficienţei energetice, pentru fundamentarea măsurilor SDR Nord şi stabilirea 

indicatorilor de performanţă. Datele acumulate vor fi utilizate şi în procesul de actualizare 

/ elaborare şi a strategiilor raionale din RDN.   

În semestrul II din 2012, urmînd activităţile de formulare a obiectivelor specifice 

conform priorităţilor SDR, urmează să se realizeze următoarele: stabilirea indicatorilor de 

monitorizare a obiectivelor, formularea obiectivelor de dezvoltare pe termeni mediu (generale 

şi specifice), elaborarea capitolului nou privind situaţia actuală în domeniul eficienţei 

energetice a instituţiilor publice din RDN, consultarea proiectului SDR Nord actualizat în 

cadrul a 3 microregiuni şi aprobarea SDR Nord actualizat de către CRD Nord.   

 

1.2. Actualizarea POR Nord 2010-2012 

Actualizarea POR Nord 2010-2012 a avut loc după revizuirea proiectelor selectate în 

Primul Apel de Propuneri de Proiecte (27 proiecte din 28 proiecte), dintre care 20 de proiecte au 
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fost înaintate de CRD Nord spre aprobare CNCDR la prima şedinţă din 19.01.2012, în baza 

deciziei nr. 5/2 din 19.01.2012, cu privire la actualizarea POR Nord. 7 proiecte au fost aprobate 

spre finanțare în 2012. 

 

1.3. Elaborarea POR Nord 2013-2015 

În semestrul I din 2012, ADR Nord a realizat o serie de activităţi în scopul  elaborării 

POR Nord 2013-2015:  

- Definitivarea structurii, metodei şi planului de elaborare a POR Nord în cadrul şedinţelor 

comune cu specialiştii MDRC, ADR şi consultanţilor GIZ; 

- Colectarea şi analiza datelor necesare pentru elaborarea POR Nord; 

- Elaborarea capitolelor POR Nord, conform noii structuri; 

- Crearea grupurilor de lucru specializate, conform priorităţilor / măsurilor SDR Nord. 

În semestrul II se vor organiza şedinţele grupurilor de lucru specializate în stabilirea 

obiectivelor şi indicatorilor regionali în domeniile prioritare SDR Nord şi cel al eficienţei 

energetice a clădirilor publice, conform proiectelor selectate şi aprobate de CRD în cadrul APP 

II, pentru a fi incluse în POR, elaborarea notelor informative la proiectele aprobate, definitivarea 

proiectului POR 2013-2015 prin stabilirea activităţilor de implementare POR Nord, consultarea 

proiectului POR 2013-2015 şi aprobarea POR 2013-2015 de CRD Nord. 

 

1.4 Monitorizarea şi evaluarea SDR Nord şi POR Nord   

 Conform cerinţelor MO şi indicaţiilor MDRC, au fost elaborate şi prezentate, săptămînal 

/ lunar / trimestrial, rapoarte privind etapele de actualizare a SDR Nord, POR Nord, precum şi 

rapoartele privind realizarea planurilor de activitate pentru anul 2012 în perioada ianuarie-iunie 

2012, rapoartele lunare privind valorificarea bugetului proiectului individual pe fiecare proiect în 

parte, rapoartele trimestriale privind monitorizarea proiectului individual, rapoartele trimestriale 

privind monitorizarea mijloacelor financiare. 

De asemenea, la solicitarea structurilor MDRC s-au elaborat şi remis planuri lunare şi 

trimestriale de activitate a ADR Nord. 

  Pe parcursul semestrului I din 2012, ADR Nord a asigurat buna organizare a 4 şedinţe a 

biroului executiv din cadrul CRD Nord şi 2 şedinţe a CRD Nord, din 19.01.2012 şi 18.05.2012, 

soldate cu 10 decizii (7 şi 3) . 

 

1.5 Facilitarea procesului de elaborare / actualizare a strategiilor de dezvoltare raională   

  Cu suportul specialiştilor ADR Nord şi GIZ, CR Rîşcani a fost asistat la definitivarea 

capitolului AAC a SDSE a raionului Rîşcani. În acest scop, s-au organizate 2 mese rotunde cu 

grupul de planificare locală, în cadrul cărora experţii GOPA au propus spre consultare soluţii 
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pentru alimentarea cu apă a raionului Rîşcani, inclusiv şi planul concret de acţiuni privind AAC a 

raionului.  

De asemenea, s-a redactat manualul cu descrierea întregului proces de actualizare la 

capitolului AAC din SDSE a raioanelor Rîşcani şi Cahul şi a metodologiei aplicate, care va fi  

editat şi diseminat în toate raioanele din Moldova (pentru detalii, a se vedea paragraful 5.2 – 

Cooperare cu partenerii de dezvoltare).  
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II. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionale 

 

2.1.  Acordarea asistenței actorilor regionali în dezvoltarea, identificarea și promovarea 

propunerilor de proiecte (PP) pe prioritățile SDR Nord 

 2.1.1. Dezvoltarea și facilitarea procesului de elaborare și îmbunătățire a proiectelor din POR 

2010-2012 

În perioada ianuarie-februarie 2012, pentru beneficiarii ale căror proiecte sînt incluse în 

POR Nord 2010-2012 s-au acordat servicii de consultanță, în scopul îmbunătățirii acestora prin 

organizarea vizitelor în teren (or. Lipcani, s. Corjeuți, com. Larga r-nul. Briceni, or. Sîngerei) și 

organizarea întrunirilor cu aplicanții proiectelor, consultanțe și ședințe de lucru în cadrul ADR cu 

aplicanții din or. Edineț, com. Tătărăuca Veche, r-nul Soroca, în scopul îmbunătățirii proiectelor 

regionale aflate în DUP (10 ședințe de lucru și 20 persoane consultate). 

În rezultatul ședinței CNCDR din 23.02.2012, au fost acceptate spre finanțare 4 proiecte 

noi din DUP. Astfel, proiectele care constituie POR 2010-2012 (27 la număr) se divizează în: 

• Proiecte incluse în DUP 2010-2012 din RDN (19 unități, dintre care 11 proiecte sînt în 

curs de implementare, 1 proiect este finalizat); 

• Proiecte rămase în POR 2010-2012 (8 unități). 

 

Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din FNDR: 11 

Conform deciziei CNCDR nr. 5/12 din 23.02.12, în anul 2012 au fost aprobate 4 proiecte 

noi spre finanțare, pentru care a fost alocată suma de 34 744,6 mii lei.  

1. „Reparaţia sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Balasineşti-Corjeuţi-Tîrnova”, s. 

Corjeuți, r-nul Briceni, suma aprobată 13 489,2 mii lei; 

2. „Intersecții Culturale” s. Băhrinești, r-nul Florești, suma aprobată 1 255,4 mii lei; 

3. „Reabilitarea rețelei de drum public local Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești”, CR 

Soroca, suma aprobată 10 000 mii lei; 

4. „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații 

comunitare”, CR Sîngerei, suma aprobată 10 000 mii lei. 

 

Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din sursele GIZ: 1 proiect. 

1. „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea 

Veche, com. Costești, raionul Rîșcani”, suma totală 2 286,5 mii lei; 

 

2.1.2.  Identificarea ideilor de proiecte regionale din RDN 

În continuarea activităţilor din 2011 privind identificarea necesităţilor şi a ideilor de 

proiecte în cadrul diverselor activităţi de instruire a APL de nivelul I şi II, în domeniul scrierii 
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proiectelor pentru FNDR și UE, în anul 2012 s-a lucrat asupra dezvoltării ideilor și facilitării 

procesului de elaborare a proiectelor cu impact regional și transfrontalier în baza acestor idei. 

Astfel, din cele 34 de idei de proiecte au fost dezvoltate și depuse în cadrul APP II 7 NC. 

În ceea ce privește ideile de proiecte pentru fondurile UE, s-au petrecut 3 sesiuni de 

informare pe microregiuni (mun. Bălți, or. Soroca, or. Edineț), cu participarea bordului JTS din 

România și RM, în cadrul cărora potențialii beneficiari din cadrul APL I și II au fost informați 

atît cu privire la completarea Cererilor de Finanțare (CF), cît și despre regulamentul de depunere 

a acestora. Participanții au primit setul de materiale privind Programul RO-UA-MD. 

În perioada ianuarie-februarie, ADR Nord a acordat 4 consultanțe (APL Vădeni, r-nul 

Soroca, CR Edineț, APL Cremenciug, r-nul Soroca) privitor la completarea CF pentru Programul 

RO-UA-MD 2010-2013. În urma chestionării actorilor din RDN, s-a constatat că au fost 

dezvoltate și depuse 5 note conceptuale pentru acest programul.  

De asemenea, în cadrul activităţilor de informare şi a altor evenimente organizate de ADR 

Nord, potenţialii beneficiari (APL, ONG şi sectorul privat din regiune) au fost informaţi despre 

posibilităţile de aplicare la diverse programe naţionale şi internaţionale cum ar fi FNDR, 

Programe UE (POC 2010-2013), programe finanțate din sursele Ambasadei Republicii Cehe, 

MAE. 

 

2.1.3 Promovarea PP regionale din RDN în cadrul comunității donatorilor 

Reieşind din faptul că sursele financiare oferite din FNDR pentru implementarea 

proiectelor regionale sînt insuficiente, este necesară atragerea de fonduri suplimentare externe 

pentru implementarea proiectelor cu impact regional, proiecte care au fost incluse în POR Nord / 

DUP, numărul cărora se va mări considerabil după APP II.  

Astfel, în rezultatul aplicării către Ambasada Republicii Cehe a unor propuneri de 

proiecte din RDN, în 2012 a fost selectat proiectul „Analiza cost-beneficiu – instrument 

necesar pentru implementarea proiectelor investiționale de anvergură” (în valoare de 5 943 

de euro), care este o continuitate a proiectului acceptat spre finanțare, din aceeași sursă, în 2011 – 

„Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în 

Republica Moldova” (în valoare de 8 129,50 de euro). 

De asemenea, ADR Nord a facilitat elaborarea și depunerea a 3 NC din RDN către 

programe finanțate din sursele Ambasadei Republicii Cehia pentru beneficiarii din or. Otaci, or. 

Făleşti și or. Edineţ. 

 

2.1. Desfăşurarea Apelului Propunerilor de Proiecte (APP) II 

 2.2.1 Informarea APL I, II privind criteriile de eligibilitate pentru APP II 
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MDRC a lansat APP II în data de 27 martie 2012. ADR Nord a contribuit la buna 

organizare și desfăşurare a evenimentului, realizat conform etapelor şi cerinţelor elaborate de 

MDRC, pentru a asigura un proces transparent, echidistant şi funcţional. În acest sens: 

- A fost publicată informaţia privind APP II pe site-ul ANR Nord (www.adrnord.md) ş.a. surse; 

- Au fost organizate seminare de informare privind criteriile de eligibilitate pentru APP II în 

cele 3 microregiuni din RDN;  

- A fost oferită consultanță beneficiarilor din regiune în elaborarea proiectelor regionale 

înaintate în cadrul APP II;  

- Au fost colectate NC ale aplicanţilor din RDN în cadrul APP II. 

 

2.2.2  Oferirea consultanței și colectarea propunerilor de proiecte 

Pentru desfășurarea APP II: 

- În perioada 27 martie – 08 mai 2012, a fost oferită consultanță pentru 55 beneficiari;  

- În perioada 03 – 05 aprilie 2012 au fost organizate 3 ședințe de consultare și informare în cele 

3 microregiuni din RDN (mun. Bălți, or. Edineț și or. Soroca, în cadrul cărora au fost 

informate 185 de persoane; 

- Pînă la 10.05.12, au fost depuse 55 NC, cu o valoare totală de 1 174 383,6 mii lei;   

- NC au fost depuse conform priorităților și măsurilor din SDR Nord după cum urmează: 

 Prioritatea I – 28 proiecte 

 Prioritatea II – 12 proiecte 

 Prioritatea III – 15 proiecte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 iunie 2012 – sesiunea de informare și consultare în contextul APP2; 

http://www.adrnord.md/
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- 25 iunie 2012 – seminarul instructiv-informativ cu genericul „Elaborarea și managementul 

proiectelor investiționale”.  

 

2.2.3. Evaluarea proiectelor regionale depuse în cadrul APP II 

La ședința din 11 mai 2012 au fost supuse evaluării și verificării administrative:  

- 55 NC au fost supuse evaluării și verificării;  

- 36 NC au fost aprobate și  propuse către CRD Nord; 

- 19 NC nu au întrunit condițiile de eligibilitate. 

 

2.2. Gestionarea și implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011, aprobate în 2012 

și din surse externe 

2.3.1 Implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011; 

 Implementarea proiectelor regionale din sursele FNDR 

În semestrul I, anul 2012, au fost implementate 11 proiecte de dezvoltare regională :  

 Acceptate spre finanțare din FNDR în 2010 – 5 proiecte (suma totală: 70638,04 mii lei) 

1. Proiectul nr. 9220: „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din rîul Prut”, or. Fălești, 

(finalizat în 2011) 

Denumirea aplicantului: Consiliul Raional Fălești; 

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice; 

Măsura1.1: Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare; 

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea cooperării regionale în scopul asigurării cu apă 

potabilă şi canalizare a populaţiei din raionul Făleşti.  

Localizarea proiectului: or. Fălești; 

Suma totală a proiectului: 18 736,9 mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 0 mii lei (11 336,9 mii lei au fost alocați în 2011); 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012:  0 mii lei (11 251,06 mii lei valorificat în 2011); 

Contribuție APL: 2 000,0 mii lei; 

Contribuția altor finanțatori (Fondul Ecologic Național): 5 400,0 mii lei;  

Durata de implementare a proiectului: 18 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: 13.01.12 – recepția la terminarea lucrărilor. La 

29.06.12 – semnarea actului de predare-primire a lucrărilor.  

Rezultatele obținute la momentul raportării: Stația de filtrare transmisă în gestiune 

beneficiarului. 

 

2. „Proiectul nr. 9293: „Conectarea Zonei Economice Libere „Bălţi” la utilităţile 

municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” mun. Bălți 
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Denumirea aplicantului:  Primăria oraşului Bălţi; 

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice; 

Măsura1.1: Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, canalizare şi a staţiilor de epurare 

Măsura1.2: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente.  

Măsura1.3: Dezvoltarea şi diversificarea căilor de acces şi a reţelelor de comunicaţii 

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea conectării infrastructurii Zonei Economice Libere 

„Bălţi” la toate utilităţile: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces. 

Localizarea proiectului: mun. Bălţi. 

Suma totală a proiectului: 12 998,0 mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 8 278,9 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 3 798,37 mii lei; 

Contribuție APL: 1 363,7 mii lei; 

Contribuția altor finanțatori: 1 590,1 mii lei;  

Durata de implementare a proiectului: 6 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: Semnarea acordului adițional pentru lucrările 

adăugătoare în valoare de 700,37 mii lei; (nr. 1 din 5.01.12); efectuarea controlului din partea 

ISC – 05.04.12; 04.05.12 – vizită în teren cu scopul verificării lucrărilor adăugătoare, apărute în 

2012, în valoare de 205,955 mii lei; 

Rezultatele obținute în momentul raportării: Finalizarea reconstrucției a 1,3 km de drum.  

 Conform ordinului MDRC nr.58 din 26.06.2012, recepţia finală a lucrărilor în cadrul 

proiectului este preconizată pentru data de 12.07.2012. 

3. „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea 

deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)”, or. Biruința 

Denumirea aplicantului: Primăria oraşului Biruinţa, raionul Sîngerei; 

Prioritatea 3: Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice; 

Măsura 3.2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv 

colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor 

nereciclabile; 

Obiectivul general al proiectului: Crearea, la nivel regional, a sistemului integrat de management 

al deşeurilor solide pentru 7 localităţi. 

Localizarea proiectului: RDN, Primăria or. Biruinţa, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul 

Vechi, s. Grigoreşti, s. Tîpleşti, s. Ţîpleteşti), s. Heciul Nou raionul Sîngerei. 

Suma totală a proiectului: 4 099,5 mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 268,6 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 1,98 mii lei; 

Contribuție APL: 709,6 mii lei; 



12 

 

Contribuția altor finanțatori (Fondul Ecologic Național): 1200 mii lei;  

Durata de implementare a proiectului: 11 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: 25.02.12 – recepția finală a lucrărilor de construcție 

a depozitului; 05.03.12 – semnarea actului de predare-primire a depozitului de acumulare a 

DMS; 16.03.12 – recepția la terminarea lucrărilor a 20 de platforme; elaborarea caietului de 

sarcini și organizarea achizițiilor pentru construcția celor 31 de platforme de colectare a DMS 

rămase; semnarea contractului de antrepriză. 

Rezultatele obținute la momentul raportării: 34 platforme de colectare a deșeurilor realizate din 

51 – planificate. 

 Conform ordinului MDRC nr.58 din 26.06.2012, recepţia finală a lucrărilor în cadrul 

proiectului este preconizată pentru data de 11.07.2012 

4. Proiectul nr. 9222: Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un 

mediu curat în Regiunea de Nord 

Denumirea aplicantului: Primăria oraşului Otaci; 

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice; 

Măsura1.1: Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, canalizare şi a staţiilor de epurare; 

Obiectivul general al proiectului: Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare 

 a or. Otaci; 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord, or. Otaci, raionul Ocniţa; 

Suma totală a proiectului: 21 319,5 mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 4 512,2 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 1,18 mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 24 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: Elaborarea PT pentru sistema de canalizare și a 

stației de epurare;  25.02.12 – recepția finală a lucrărilor de construcție a depozitului; 20.06.12 – 

obținerea raportului de verificare și expertizare a PT. 

Rezultatele obținute la momentul raportării: Finalizarea construcției apeductului și a 

rezervoarelor de acumulare a apei potabile. 

 Conform ordinului MDRC nr. 58 din 26.06.2012, recepţia finală a lucrărilor în cadrul 

proiectului a fost preconizată în data de 11.07.2012, iar, conform procesului-verbal din 

03.07.2012, recepţia finală a fost transferată pentru data de 20.07.2012 

5. Proiectul nr. 9666: „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. 

Edineț”, or. Edineț 

Denumirea aplicantului:  Primăria or. Edineț; 

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice; 
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Măsura 1.2: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor 

internaţionale; 

Obiectivul general al proiectului: Crearea condiţiilor optime pentru deplasarea cetăţenilor pe 

strada centrală a or. Edineţ, parte a traseului internaţional Chişinău – Cernăuţi. 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord, or. Edineț, r-nul Edineț 

Suma totală a proiectului: 20 845,7 mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 5 453,1 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 1, 57 mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 11 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: 05.01.12 – semnarea acordului adițional pentru 

lucrările adăugătoare în valoare de 651,408 mii lei (nr. 1 la Contractul de antrepriză nr. 31 din 

05.09.11); 4-5 iunie a fost evaluat impactul proiectului de către o echipă de experți de la ESRA. 

Rezultatele obținute la momentul raportării: finalizarea construcției drumului cu o lungime de 

4,3 km. 

 Conform ordinului MDRC nr. 58 din 26.06.2012, recepţia finală a lucrărilor în cadrul 

proiectului este preconizată în data de 12.07.2012 

 Acceptate spre finanțare din FNDR în 2011 – 2 proiecte 

   (suma totală: 32 635,2 mii lei) 

6. Proiectul nr. 9661: „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor 

menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord” 

Denumirea aplicantului: Primăria oraşului Soroca; 

Prioritatea 3: Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice; 

Măsura 3.2.: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv 

colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor 

nereciclabile; 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea nivelului de protecţie a mediului şi 

reducerii riscurilor asupra sănătăţii populaţiei din zona ţintă prin consolidarea 

managementului integrat al deşeurilor menajere solide.  

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltarea Nord: r-nul Soroca; 

Suma totală a proiectului:  30 302,6 mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 326,4 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 0 mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 24 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: contractarea serviciilor de proiectare pentru stația 

de sortare și a platformelor; organizarea a 2 ședințe de lucru cu instituțiile de proiectare; 13.06.12 

– depunerea PT la serviciul de verificare și expertizare.  
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Rezultatele obținute la momentul raportării: Elaborat PT pentru stația de sortare, platformele 

pentru amplasarea containerelor, poligonului pentru deșeuri, drumului de acces și a platformei 

pentru dejecții animaliere – la etapa de verificare și expertizare. 

7. Proiectul nr. 9665: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un 

factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din 

regiune”, com. Larga 

Denumirea aplicantului:  Comuna Larga, raionul Briceni; 

Prioritatea 2: Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile rurale; 

Măsura 2.2: Consolidarea capacităţilor instituţiilor de informare, de  consultanţă şi de susţinere; 

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea unui sector economic privat regional dinamic, 

capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei regionale, naţionale şi internaţionale la 

nivelul r-nului Briceni. 

Localizarea proiectului: Comuna Larga, raionul Briceni; 

Suma totală a proiectului: 3 150,8 mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 3 150,8 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 0 mii lei; 

Contribuție APL: 2 276,14  mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 12 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:  Contractarea expertului pentru elaborarea caietului 

de sarcini privind proiectarea lucrărilor de reparație a clădirii Incubatorului de afaceri; contractat 

serviciile de proiectare pentru lucrările de reparații și montaj; finalizarea documentației tehnice 

pentru lucrări; 25.06.12 – deschiderea ofertelor pentru achiziționarea tehnicii de calcul în cadrul 

proiectului. 

Rezultatele obținute la momentul raportării: PT pentru lucrările de reparații elaborat.  

 Aprobate spre finanţare în anul 2012 – 4 proiecte noi, conform deciziei CNCDR nr. 

5/12 din 23.02.12 în sumă de 34 744,6 mii lei. 

8. Proiectul nr. 9892: „Reparaţia sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Bălăşineşti-

Corjeuţi-Tîrnova”,  s. Corjeuți, r-nul Briceni 

Denumirea aplicantului: Primăria s. Corjeuţi, raionul Briceni; 

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice; 

Măsura 1.2: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor 

internaţionale; 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea economică a localităţilor Corjeuţi, Balasineşti, r-

nul Briceni, şi Trinca, r-nul Edineţ, ca una din zonele defaforizate. 

Localizarea proiectului: satul Corjeuţi, r-nul Briceni; satul Trinca ,r-nul Edineţ,  

Suma totală a proiectului: 39 611,8 mii lei; 
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Suma alocată din FNDR în anul 2012: 13 489,2 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012:  0 mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 18 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: Documentația tehnică pentru construcția drumului 

supusă la Serviciul de verificare și expertizare a proiectelor la începutul lunii iunie; 11.07.12 – 

depunerea caietului de sarcini pentru achiziționarea lucrărilor la AAP. 

Rezultatele obținute la momentul raportării: Caiet de sarcini elaborat și depus la AAP. 

9. Proiectul nr. 9889: „Intersecții Culturale” s. Băhrinești, r-nul Florești 

Denumirea aplicantului: Primăria Băhrineşti, r-nul Floreşti; 

Prioritatea 3: Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice; 

Măsura 3.4: Reabilitarea edificiilor turistice şi integrarea lor în circuitele turistice internaţionale; 

Obiectivul general al proiectului: Integrarea localităţilor Rediul-Mare, r-nul Donduşeni; 

Pelinia, r-nul Drochia; Alexăndreni, r-nul Sângerei; Rogojeni, r-nul Şoldăneşti; Negureni, r-nul 

Teleneşti, şi a 12 localităţi din r-nul Floreşti, situate în lunca rîului Răut, în circuitul cultural-

turistic regional; 

Localizarea proiectului: Regiunea Nord, inclusiv r-nul Donduşeni (satul Rediul-Mare), r-nul 

Drochia (satul Pelinia), r-nul Sîngerei (Alexăndreni), r-nul Floreşti (satul Ştefăneşti, comuna 

Prajila, satul Prodăneşti, comuna Gura Căinarului, comuna Ghindeşti, r-nul Floreşti, satul 

Mărculeşti, oraşul Mărculeşti, r-nul Floreşti, satul Vărvăreuca, oraşul Floreşti) r-nul Şoldăneşti 

(satul Rogojeni), r-nul Teleneşti (satul Negureni); 

Suma totală a proiectului: 1 255,4 mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 1 255,4 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 0 mii lei; 

Contribuția altor finanțatori (FISM): 1 293,2  mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 18 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: 13.06.12 – Documentația tehnică pentru lucrările 

de amenajare a Centrului de Cultură a fost depusă la Serviciul de Verificare și Expertizare; a fost 

depus caietul de sarcini pe lucrări la AAP. 

Rezultatele obținute la momentul raportării: Caiet de sarcini elaborat și depus la AAP. 

10. Proiectul nr. 9893: „Reabilitarea rețelei de drum public local Pîrlița-Dumbrăveni-

Vădeni-Florești”, CR Soroca 

Denumirea aplicantului: Consiliul raional Soroca; 

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice; 

 Măsura 1.2: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor 

internaţionale; 
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Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea accesului populaţiei, bunurilor şi serviciilor 

din r-nele Soroca şi Floreşti pe piaţa regională, în vederea stimulării dezvoltării economice 

durabile, prin asigurarea unei infrastructuri de transport de calitate, care va face conexiunea cu 

reţeaua de drumuri naţionale. 

Localizarea proiectului: Regiunea Nord, r-nele Soroca şi Floreşti, 3 comune – Pîrliţa-

Dumbrăveni-Vădeni – din r-nul Soroca, 5 localităţi rurale din r-nul Floreşti situate la hotar cu r-

nul Soroca – Rădulenii Noi, Dumitreni, Chirilovca, Alexeevca, Gvozdova – cu conexiune la 

drumul republican R-7 şi Magistrala 2, care asigură legătura cu oraşul Soroca şi Regiunea Viniţa, 

Ucraina; 

Suma totală a proiectului: 36 171,2 mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 8 440,9 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012:  0 mii lei; 

Contribuția altor finanțatori (Fondul rutier): 12 000,0  mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 24 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: Elaborarea caietului de sarcini pentru porțiunea de 

drum ce urmează a fi finanțată din sursele FNDR. S-a depus pachetul de documente la AAP;  

02.04.2012 – deschiderea ofertelor și semnarea contractului de antrepriză cu SRL „Nou Const”;  

elaborarea acordului de parteneriat; 12.06.12 – lansarea proiectului; 18.06.12 – începerea 

lucrărilor de construcții. 

Rezultatele obținute la momentul raportării: Lucrări de construcție a drumului, demarate. 

11. Proiectul nr. 9898 „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu 

ramificații comunitare”, CR Sîngerei 

Denumirea aplicantului: Consiliul raional Sîngerei; 

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice; 

Măsura 1.1: Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare; 

Obiectivul general al proiectului: Acces la surse de apă potabilă sigure şi de calitate a 

populaţiei din r-nul  Sîngerei, oportunitate creată pentru r-nul Teleneşti. 

Localizarea proiectului: Regiunea Nord, r-nul Sîngerei: or. Biruinta, s. Alexăndreni s. Heciul 

Vechi, s. Tipleşti, s. Ţîpleţeşti, s. Grigoreşti, s. Heciul Nou, Trifăneşti,  Sîngereii Noi, Marineşti, 

Mîndreştii Noi, Bilicenii Noi, Bilicenii Vechi, or. Sîngerei, s. Vrăneşti, s. Rădoaia, s. Izvoare, s. 

Valea Norocului, s. Drăgăneşti, s. Sacarovca, s. Chirileni, s. Cotiujenii Mici, s. Alexeuca, s. Gura 

Oituz, s. Lipovanca, s.Brejeni, s. Ciuciueni, s. Iezarenii Vechi, s. Grigorăuca, s. Cozeşt cu 

prelungire pe teritoriul r-nului Teleneşti.; 

Suma totală a proiectului:  24 473,2  mii lei; 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 10 000,0 mii lei; 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012:  0 mii lei; 
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Durata de implementare a proiectului: 24 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: 18.05.12, către ADR Nord a fost prezentat raportul 

de verificare și expertizare cu nr. 0198-04-12 a PT; elaborarea caietului de sarcini. 

Rezultatele obținute la momentul raportării: Caiet de sarcini elaborat pentru construcția 

apeductului și depus pachetul de documente la AAP. 

Ca rezultat, în 2012 ADR Nord va implementa 10 proiecte de dezvoltare regională (suma 

totală: 55 598,1 mii lei) finanțate din sursele FNDR. Proiectul nr. 1 a fost finalizat în 2011. În 

data de 13.01.2012 a fost organizată recepţia la terminarea lucrărilor. 

 

 Implementarea proiectelor cu surse externe de finanțare 

Proiectele finanțate din sursele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), 

implementate de ADR Nord: 

 Programul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 

1. Proiectul „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului 

Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani” 

Denumirea aplicantului: Primăria Costești, r-nul Rîșcani; 

Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice; 

Măsura1.1: Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, canalizare şi a staţiilor de epurare; 

Obiectivul general al proiectului: Crearea accesului la servicii de apă și canalizare accesibile 

pentru locuitorii satului Duruitoarea Veche; 

Localizarea proiectului:  Regiunea Nord, r-nul Rîșcani; 

Suma totală a proiectului:  2 286,5 mii lei; 

Suma alocată de la  GIZ în anul 2012: 1 046,40 mii lei; 

Suma valorificată în anul 2012: 956,38 mii lei; 

Contribuția APLI și II: 120,0 mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 12 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: Lucrări de construcție a apeductului și a rețelelor 

de canalizare; dezvoltarea capacităților ÎM Costești; 

Rezultatele obținute la momentul raportării:  Finalizarea lucrărilor de construcții; 7,1 km de 

reţele de apeduct integral şi o porțiune de 3,2 km reţele de canalizare; sînt în curs lucrările de 

conectare a stațiilor de pompare nr. 1 și nr. 2 la rețelele electrice. 

2. Proiectul „Iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche, r-nul Soroca” 

Denumirea aplicantului: Primăria comunei Tătărăuca Veche, r-nul Soroca; 

Prioritatea 1:  Reabilitarea infrastructurii fizice; 

Măsura 1.2: Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri existente și a conexiunilor 

internaționale. 



18 

 

Obiectivul general al proiectului: Crearea sistemului de iluminare stradală în cele 6 localități ale 

comunei Tătărăuca Veche. 

Localizarea proiectului: Regiunea Nord, r-nul Soroca; 

Suma totală a proiectului:  800,0 mii lei; 

Suma transferată de la  GIZ în anul 2012: 390,36 mii lei; 

Suma valorificată în anul 2012: 0 mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 12 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: Finalizarea PT; 26.04.2012 – lansarea oficială a 

proiectului; crearea ÎM; informarea; activități de informare și conștientizare.   

Rezultatele obținute la momentul raportării: 02.07.12 – prezentarea către ADR Nord a raportului 

de verificare și expertizare la PT; este în curs de elaborare caietul de sarcini. 

 

1. Proiect finanţat din sursele Ambasadei Republicii Cehe: „Analiza cost-beneficiu – 

instrument necesar pentru implementarea proiectelor investiționale de anvergură” 

Denumirea aplicantului: Agenția de Dezvoltare Regională Nord; 

Obiectivul general al proiectului: Informarea autorităților publice și actorilor regionali privind 

importanța analizei cost-beneficiu în perspectiva accesării fondurilor europene și implementării 

proiectelor investiționale de anvergură. 

Localizarea proiectului: Regiunea Nord; 

Suma totală a proiectului: 5 943 de euro (91 074 MDL); 

Suma transferată de la  Ambasada R. Cehe către ADR Nord în anul 2012: 91 336 lei; 

Suma valorificată în anul 2012:  21 995  mii lei; 

Durata de implementare a proiectului: 3 luni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:  mai-iunie 2012 – elaborarea planului de 

implementare a proiectului; 22.06.12 – 07.07.12 elaborarea conceptului și textului broșurii;  

Rezultatele obținute la momentul raportării: 06.03.12 – semnarea contractului de finanțare; 

19.06.12 – semnarea contractelor pentru achiziționarea serviciilor (contractele nr. 85 și nr. 86 din 

19 iunie 2012).  

 Evidenţa şi monitorizarea responsabilităţilor contractuale 

 Pe parcursul semestrului I, ADR Nord a monitorizat implementarea proiectelor, prin 

intermediul următoarele instrumente: 

- Actualizarea planurilor de implementare a proiectelor și verificarea permanentă a îndeplinirii 

termenelor de executare a lucrărilor; 

- Şedințe săptămînale cu managerii de proiecte și recepționarea rapoartelor săptămînale de la 

managerii de proiecte; 
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- Verificarea actelor de recepţie a lucrărilor prezentate de operatorii economici; 

- Efectuarea vizitelor la locul de implementare a proiectelor; 

- Planificarea și efectuarea vizitelor speciale la proiectele la care au fost semnalate nereguli. 

 Elaborarea rapoartelor trimestriale de monitorizare a proiectelor 

      În cadrul procesului de implementare a fiecărui proiect au fost elaborate rapoarte după 

cum urmează: 

- În rezultatul fiecărei vizite la locul implementării proiectului, managerul de proiect sau 

      o altă persoană responsabilă pentru implementarea proiectului din cadrul ADR a elaborat un 

Raport privind monitorizarea realizării activităților conform planului de implementare a 

proiectului, și un proces-verbal al ședinței de lucru; 

- Raport privind valorificarea bugetului proiectului individual, care a fost elaborat lunar de 

către specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor. Acest raportul 

reflectă mijloacele financiare aprobate, contractate și transferate, precum și cheltuielile 

efectuate în cadrul proiectului individual, redistribuite conform structurii bugetare și surselor 

de finanțare. 

- Raportul privind monitorizarea proiectului individual, care a fost elaborat trimestrial de către 

specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor. 

- Raportul trimestrial privind monitorizarea mijloacelor financiare, care a fost elaborat de către 

specialiștii Secției management proiecte și prezentat către MDRC și CRD. 

 Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor 

publice noi create  

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ADR Nord va elabora documente de transmitere a 

bunurilor / serviciilor publice noi create în cadrul proiectelor finanţate din sursele FNDR, 

inclusiv cele cu suportul donatorilor străini, utilizînd procedurile de transmitere în conformitate 

cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, 

organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor şi altor mijloace fixe, 

aprobate prin HG nr. 688 din 09.10.1995. 

 GIZ va oferi experți care vor facilita procesul de elaborare a documentelor de transmitere 

a proprietății și de gestiune a serviciilor publice noi create. 

 Evaluarea impactului proiectului implementat   

La 6 luni după încheierea fiecărui proiect se va efectua un studiu de impact. Studiul va fi 

realizat în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În total, vor fi efectuate 4 

studii de impact. De asemenea, se vor efectua sondaje pe site-ul ADR Nord.  

 

2.3.3 Dezvoltarea capacităților întreprinderilor prestatoare de servicii publice create sau 

dezvoltate în cadrul proiectelor implementate în 2012. 
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Asistență privind dezvoltarea capacităților întreprinderilor prestatoare de servicii publice 

create sau dezvoltate în cadrul proiectelor a fost oferită ÎM ce activează în domeniul asigurare cu 

apă și canalizare, din cadrul proiectelor din or. Fălești; or. Otaci, r-nul Ocnița; or. Biruința, r-nul 

Sîngerei; or. Soroca și or. Costești, r-nul Rîșcani. 

 Instruirea angajaților întreprinderilor prestatoare de servicii publice 

În cadrul proiectului „Asigurarea cu apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea 

Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani”, ADR Nord, în colaborare cu experții GOPA din cadrul 

GIZ, au oferit directorilor ÎM consultanță și suport privind documentația necesară pentru un 

management adecvat al întreprinderii. 

În cadrul proiectului din com. Tătărăuca Veche a avut loc atelierul de lucru cu tematica: 

„Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, unde s-a convenit să se petreacă un 

sondaj în toate cele 6 localități ale comunei Tătărăuca Veche, cu implicarea primăriei, 

directorului ÎM, consilierilor locali și reprezentanților societății civile pentru a aprecia 

capacitatea de plată a locuitorilor pentru energia electrică, care va fi consumată de sistemul de 

iluminat stradal și aprecierea locurilor de instalare a instalațiilor de iluminat (în afară de locurile 

unde sînt situate clădirile publice). 

 Îmbunătățirea documentelor de reglementare internă a întreprinderilor 

prestatoare de servicii publice 

În luna aprilie au avut loc 2 ședințe de lucru privind „Elaborarea planului de afaceri al ÎM 

Apă-Canal Costești”. 

A fost organizată o sesiune de consultanță pentru îmbunătățirea regulamentului intern al 

întreprinderilor, în cadrul căreia directorii ÎM „Apa-Canal Costești” și „Apă-Canal Rîșcani” au 

primit setul de documente necesar pentru activitatea întreprinderii, inclusiv contractul de 

furnizare a apei potabile și de recepționare a apelor uzate.  

 Desfășurarea campaniilor de informare a consumatorilor 

În cadrul proiectelor „Iluminare stradală eficientă în com. Tătărăuca Veche”, r-nul Soroca 

și „Reabilitarea reţelei de drum public local (L-186) Pîrliţa-Dumbrăveni-Vădeni-Floreşti, în 

lungime de 13,3 km” or. Soroca au fost organizate activitatăți de lansare, în cadrul cărora au fost 

informate 77 de persoane. Au fost elaborate 4 panouri informative (pentru fiecare localitate cîte 

2) și 100 de pliante a cîte 50 pentru fiecare proiect. 

În luna mai, în com. Tătărăuca Veche, r-nul Soroca a avut loc atelierul de lucru 

„Informarea elevilor de la Gimnaziul „Eva Gudumac”, în cadrul căruia au fot informați 43 de 

elevi. 

 Instruirea APL I și II (primari și consilieri) despre rolul APL în gestiunea 

eficientă a serviciilor publice. 
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Au fost organizate 2 ateliere de lucru privind gestiunea eficientă a serviciilor publice: 

standardele de calitate a serviciilor, rolul și responsabilitățile APL I și II în procesul de 

implementare a proiectelor investiționale finanțate din sursele FNDR, în cadrul cărora au 

participat 68 de reprezentanți din primării și consilierii locali din comunele și raionale unde se 

implementează proiecte. Organizarea atelierelor de lucru s-a efectuat în parteneriat cu GIZ. 

 

 

 

III. Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali 

 

3.1 Dezvoltarea instituţională a ADR Nord 

Un alt obiectiv al ADR Nord, stabilit pentru 2012, este dezvoltarea capacităţilor actorilor 

regionali în elaborarea atît a strategiilor / planurilor şi proiectelor instituţionale, cît şi regionale 

prin suportul consultanţilor din partea partenerilor de dezvoltare. 

Reieşind din faptul că dezvoltarea profesională este un proces continuu, echipa ADR 

Nord a pretins permanent perfecţionarea capacităţilor prin participarea activă la diverse seminare, 

traininguri, vizite de studiu peste hotare, instruiri organizate de colaboratorii MDRC, GIZ şi 

partenerii de dezvoltare (tabelul de instruiri se anexează) axate nemijlocit pe domeniile de 

activități ale Agenţiei, precum şi pe domenii aferente. 

Totodată, colaboratorii ADR Nord au organizat sesiuni de instruire pentru potenţialii 

aplicanţi în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte, etapa I şi II,  pentru membrii CRD Nord, la 

care au participat activ şi colaboratorii Agenţiei, cu prezentări în domeniul DR. 

 

3.2 Informarea şi instruirea membrilor CRD Nord 

Pentru ca membrii CRD Nord să conştientizeze rolul activităţii lor în dezvoltarea 

regională, au fost petrecute diferite activităţi cu implicarea directă a acestora. Astfel, pe parcursul 

semestrului I, membrii CRD Nord au participat la 2 seminare informativ-instructive:  

- „Politicile naţionale de dezvoltare şi rolul CRD în dezvoltarea regională”, organizat în 

data de 22 februarie 2012  

- „Elaborarea şi managementul proiectelor investiţionale”, organizat în data de 25 iunie 

2012, la care au participat şi managerii de proiecte, formatorii acestor activităţi fiind 

specialiştii ADR Nord şi specialiştii în domeniile vizate. 

 

3.3 Facilitarea schimbului de experienţă pentru membrii ADR Nord şi CRD Nord 

Preluarea experienței pozitive din domeniul dezvoltării regionale atît din interiorul țării, 

cît și de peste hotare reprezintă un obiectiv important în dezvoltarea capacităților membrilor 



22 

 

CRD Nord și ADR Nord privitor la identificarea ideilor de proiecte, elaborarea și promovarea 

politicilor regionale și implementarea strategiei regionale. În acest sens, sînt binevenite vizitele 

de studiu în regiunile din țară, unde există exemple de proiecte de succes implementate, în scopul 

preluării experienței țărilor europene, care au obținut succese în procesul de dezvoltare regională.  

În acest sens, în lunile mai şi iunie s-au desfăşurat o serie de activităţi de organizare a   

vizitei de studiu în R. Letonia cu participarea specialiştilor ADR Nord şi pentru membrii CRD 

Nord, vizita de studiu în R. Letonia se va desfăşura în perioada 09-13 iulie 2012. 

 

IV. Comunicarea, promovarea şi transparenţa 

4.1 Promovarea potenţialului RDN 

În semestrul I din 2012, ADR Nord a continuat să promoveze potenţialul socio-economic 

şi cultural al RDN prin diferite mijloace: în cadrul activităţilor organizate de ADR Nord şi prin 

intermediul site-urilor www.adrnord.md, www.comunicate.md, www.civic.md etc. Cu ajutorul 

platformele de socializare (Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Parteneri.md etc.) ADR Nord a 

partaja link-uri către articole informative relevante şi fotografii, organizate în albume tematice. 

În total, ADR Nord a administrat peste 10 canale de comunicare online. 

De asemenea, cu ocazia evenimentelor de promovare a RDN (a se vedea evenimentele 

enumerate mai jos) au fost elaborate şi difuzate diverse materiale promoţionale (postere, pliante 

etc.). 

ADR Nord a continuat procesul de identificare şi creare a parteneriatelor cu instituţii şi 

organizaţii cu misiune similară, precum şi cu cele ce activează în alte domenii, în scopul 

utilizării experienţei externe pentru dezvoltarea RDN. 

Asigurarea accesului sporit la informaţii din domeniul DR şi din domeniile adiţionale, atît 

pentru colaboratorii ADR Nord, cît şi pentru actorii regionali, a fost prioritatea de bază în 

domeniul comunicării, informării şi promovării RDN. În acest sens, ADR Nord s-a continuat să 

se informeze din buletinele electronice elaborate de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”; 

Asociaţia pentru Dezvoltare Participativă ADEPT; Institutul de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 

„Viitorul”; Centrul NAION CONTACT; Asociaţia pentru Politică Externă (APE); ONG „Promo-

Lex”; UNFPA Moldova; Buletinul Civic.md; Buletinul CONTACT etc. 

De asemenea, ADR Nord a monitorizat periodic mass-media regională şi naţională în 

vederea selectării materialelor informative ce reflectă activităţile specifice Agenţiei, dar şi ale 

altor instituţii ce activează în domeniul DR. 

 

În perioada ianuarie-iunie 2012, ADR Nord a organizat următoarele activităţi de 

promovare a potenţialului RDN: 

http://www.adrnord.md/
http://www.comunicate.md/
http://www.civic.md/
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- Forumul Economic Interregional Moldo-Român 

Bălţi, 28-29 martie 2012. Forumul Economic 

Interregional Moldo-Român „Promovarea 

potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de 

atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare 

Nord”, organizat de ADR Nord din Republica 

Moldova şi ADR Vest din România, sub patronajul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, a reunit peste 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. În cadrul acestui eveniment au fost organizate 3 sesiuni plenare, 6 panele 

tematice conform sectoarelor economice din RDN şi o conferinţă de presă. 

 În rezultatul evenimentului, ADR Nord a elaborat un raport de presă ce conţine peste 70 de 

referinţe în presa locală, naţională şi internaţională. Raportul de presă se găseşte aici: 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=402&id=1383 . 

 

- Ziua Europei, sărbătorită la Bălţi 

Bălţi, 26 mai 2012. ADR Nord, în colaborare cu Centrul 

„Pro-Europa” Bălţi, Consulatul General al României la 

Bălţi şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a 

organizat, în contextul Zilei Europei, o dezbatere cu 

genericul „Imaginea Republicii Moldova în presa 

moldovenească şi în cea europeană”. 

Cu sprijin din partea Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi, Ziua Europei a 

continuat în scuarul din Piaţa Vasile Alecsandri cu un festival de muzică şi dans, la care au 

participat formaţii artistice din nordul Moldovei. La festival au participat autorităţile locale din 

Bălţi şi preşedintele CRD Nord, Ion Parea. // http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1330 

- ADR Nord la Forumul Naţional de Dezvoltare Rurală din Brăviceni 

Brăviceni, Orhei, 15-16 mai 2012. În cadrul 

evenimentului, care a întrunit peste 150 de participanţi, au 

fost prezentate expoziţii şi prezentări despre cele mai bune 

practici, proiecte de succes, posibilităţi existente şi 

posibilităţi noi de dezvoltare rurală. // 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1318 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=402&id=1383
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1330
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1318
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 Masă rotundă: „Disparităţile regionale în Republica Moldova - oportunităţi de îmbunătăţire a 

cadrului legal şi strategic”  

Bălţi, 7 iunie 2012. Agenţia de Dezvoltare 

Regională Nord a organizat, în parteneriat cu IDIS 

„Viitorul”, masa rotundă cu genericul „Disparităţile 

regionale în Republica Moldova – oportunităţi de 

îmbunătăţire a cadrului legal şi strategic”. 

La discuţii au participat actori regionali din 

diverse structuri: autorităţi publice locale, mediu 

academic, antreprenori, societate civila, mass-media. //  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1360 

 

- ADR Nord la Aeroportul Internaţional Mărculeşti 

Mărculeşti, 14 iunie 2012. Directorul ADR Nord, 

Ion Bodrug, a efectuat o vizită de documentare şi 

informare la Aeroportul Internaţional Mărculeşti, unde s-a 

întîlnit cu directorul general al aeroportului, Sergiu 

Ciobanu. 

Cei doi directori au făcut schimb de informaţii 

generale despre instituţiile pe care le reprezintă şi au discutat despre posibilităţile de dezvoltare a 

Aeroportului Internaţional Mărculeşti, instituţie de importanţă majoră atît pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord, cît şi pentru Republica Moldova. //  

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1380 

- Ziua Dunării. La 29 iunie 2012, în cadrul ADR Nord  s-a organizat o masă rotundă cu 

participarea actorilor regionali unde s-a discutat despre unul dintre cele mai importante fluvii din 

Europa – Dunărea, Euroregiunea  şi despre Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

priorităţile şi oportunităţile Republicii Moldova pentru atragerea fondurilor investiţionale. 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1406  

 

4.2 Promovarea proiectelor implementate, conform priorităţilor SDRN 

 În semestrul I din 2012, ADR Nord a mediatizat activităţile de lansare a proiectelor prin 

intermediul canalelor proprii de comunicare, a mass-mediei, a panourilor informative şi a 

pliantelor de prezentare a proiectelor, a difuzat comunicate de presă, publicate pe site-urile 

www.adrnord.md și www.comunicate.md, site-uri care au servit drept primă sursă pentru 

materialele informative publicate în presa regională şi cea naţională. 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1360
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1380
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1406
http://www.adrnord.md/
http://www.comunicate.md/
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Informaţii relevante despre proiectele regionale implementate au fost diseminate prin 

intermediul panourilor informaţionale, care au au fost montate în localităţile beneficiarilor 

proiectelor de DR. 

Informarea reprezentanţilor mass-media privind etapele implementării proiectelor s-a 

efectuat prin intermediul vizitelor în teritoriu şi a comunicatelor de presă. 

ADR Nord a actualizat rubrica „Proiecte de dezvoltare regională” din site-ul 

www.adrnord.md (meniul orizontal), asigurînd astfel transparenţa etapelor de implementare a 

proiectelor. 

În perioada de raportare, ADR Nord a lansat 3 proiecte de DR. Lansarea acestora a fost 

promovată în toate canalele de comunicare ale ADR Nord, precum şi în mass-media. 

Proiecte lansate 

Tătărăuca Veche, Soroca, 26 aprilie 

2012. MDRC, ADR Nord şi Primăria comunei 

Tătărăuca Veche, raionul Soroca, au organizat 

evenimentul de lansare a proiectului de dezvoltare 

regională „Iluminare stradală eficientă în comuna 

Tătărăuca Veche”. Lansarea proiectului a avut loc în 

incinta Gimnaziului „Eva Gudumac”. Până la finele anului 2012, în comuna Tătărăuca Veche din 

raionul Soroca va fi instalat un sistem modern de iluminare stradală, de care vor beneficia în jur 

de 2200 de locuitori. //  http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1296  

 

Bălţi, 5 mai, 2012. Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi şi Agenţia de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord) au lansat, la iniţiativa cercetătorilor 

de la universitatea bălţeană, proiectul „Managementul 

competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa 

muncii a Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale”, parte a programului de stat 

„Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe 

cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europenă”, coordonat de către rectorul Academiei 

de Studii Economice a Moldovei, Grigore Belostecinic. Proiectul este finanțat de Academia de 

ştiinţe a Moldovei şi va fi implementat, timp de 2 ani, de Universitatea de Stat „Alecu Russo” în 

colaborare cu ADR Nord. // http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1305 

http://www.adrnord.md/
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1296
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1305
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Soroca, 12 iunie 2012. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor (MDRC) şi Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), în colaborare 

cu Consiliul raional Soroca, au lansat proiectul de 

dezvoltare regională „Reabilitarea reţelei de drum 

public local (L-186) Pîrliţa-Dumbrăveni-Vădeni-

Floreşti, în lungime de 13,3 km”. În 2012, ADR Nord şi-

a planificat reabilitarea a 1,7 km din totalul de 13,3 km din lungimea drumului public local L-

186. // http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1364 

 

4.3 Îmbunătăţirea comunicării cu APL, partenerii interni şi externi, ADR 

Planul de informare şi comunicare al ADR Nord, elaborat în anii 2010 şi 2011, a fost 

actualizat. Acest plan va asigura transparenţa şi buna promovare a activităților ADR Nord. 

Măsurile de implementare a ghidului de comunicare în DR au avut ca scop: 

- Promovarea obiectivelor de DR, RDN şi activităţilor ADR Nord; 

- Asigurarea transparenţei privind valorificarea FNDR; 

Asigurarea comunicării externe 

Pentru a asigura comunicarea eficientă a ADR Nord cu APL, ONG, publicul din RDN, 

mass-media regională şi naţională, potenţialii donatori sau investitori şi mediul de afaceri au fost 

utilizate următoarele instrumente: materiale informative (postere, pliante, broşuri), buletine 

informative, rapoarte semestriale/anuale, vizite de studiu, întruniri informative, mese rotunde, 

conferinţe, comunicate şi note de presă, avize, alte materiale informative. 

Comunicarea eficientă cu mass-media s-a desfăşurat prin intermediul comunicatelor de 

presă, buletinelor informative, rapoartelor şi dosarelor de presă, întrunirilor neformale, vizitelor 

informative, actualizării site-ului şi a canalelor de comunicare în rețelele de socializare, prin 

organizarea conferinţelor de presă şi a zilei uşilor deschise. 

Comunicarea cu APL, potenţialii donatori sau investitori şi mediul de afaceri a fost 

întreţinută prin elaborarea de materiale informative: broşuri, pliante, site-ul www.adrnord.md, 

elaborarea materialelor video, publicaţii media, organizarea şi desfăşurarea de conferinţe, 

prezentări, participarea la tîrguri şi conferinţe internaţionale. 

În vederea îmbunătăţirii comunicării dintre APL şi ADR Nord, Agenţia a actualizat, ori 

de cîte ori a organizat evenimente cu participarea APL, baza de date cu adresele electronice şi a 

stăruit asupra eficienţei comunicării prin intermediul poştei electronice şi a altor canale 

electronice de comunicare. 

 

 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1364
http://www.adrnord.md/
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Asigurarea comunicării interne 

Pentru a asigura comunicarea eficientă a ADR Nord cu CRD Nord, ADR-urile şi MDRC, 

s-au folosit următoarele instrumente: întruniri informative, prezentări, buletine informative 

electronice lunare, rapoarte anuale, vizite de studiu, întreţinerea site-ului, publicaţii media. 

Comunicarea dintre ADR Nord, ADR Centru şi ADR Sud s-a realizat prin participarea la 

evenimente comune. Totodată, ADR-urile s-au informat reciproc şi prin intermediul canalelor de 

comunicare proprii. 

Asigurarea transparenţei în activităţile ADR Nord şi a informării 

 Un principiu de bază în activitatea ADR Nord a fost asigurarea transparenţei în 

activităţile Agenţiei. În acest sens, sistematic, ADR Nord a depus maxim efort pentru a oferi 

publicului informaţii privind activitatea Agenţiei: comunicate de presă, note de presă, note 

informative, buletine informative, ştiri etc., toate fiind publicate pe site-ul www.adrnord.md, 

multe dintre acestea fiind republicate şi pe site-urile www.comunicate.md, www.civic.md, 

www.kontax.com. De asemenea, pe site-ul oficial al Agenţiei au fost date publicităţii rapoartele 

de activitate semestriale şi anuale pentru anul 2011, decizii şi procese-verbale din cadrul CRD 

Nord, precum şi alte documente de interes public. 

ADR Nord a organizat şi a desfăşurat evenimente comune cu mass-media, reprezentanţii 

APL, membrii CRD Nord, membri ONG: un forum interregional, mese rotunde, conferinţe, 

ateliere de lucru etc. 

În acest sens, au fost organizate / elaborate: 

- 3 conferinţe de presă: (1) cu ocazia Forumului Economic Interregional Moldo-Român şi 

cu ocazia lansării proiectelor (2) „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca 

Veche” şi (3) „Reabilitarea reţelei de drum public local (L-186) Pîrliţa-Dumbrăveni-

Vădeni-Floreşti, în lungime de 13,3 km”; 

- Ziua uşilor deschise: cu ocazia Zilei Europei la Bălţi; 

- Editare pliante (1000 de exemplare) despre proiectele ADR Nord aflate în implementare 

în anul 2011; 

- Elaborare materiale promoţionale şi informative în cadrul Forumului Economic 

Interregional Moldo-Român din 28-29 martie 2012 (pliante, pixuri, carnete, insigne, 

bannere, panouri informative etc.); 

- 6 buletine electronice informative lunare, difuzate la peste 250 de abonați. 

 

 

 

http://www.adrnord.md/
http://www.comunicate.md/
http://www.civic.md/
http://www.kontax.com/
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V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare 

 

5.1 Cooperare cu partenerii regionali de dezvoltare 
ADR Nord a continuat colaborarea cu partenerii regionali de dezvoltare, societatea civilă, 

mass-media locală şi regională, mediile de afaceri şi academic. 

Astfel: în colaborare cu: 

 ONG „CONTACT” Bălţi ADR Nord a organizat activităţi de dezvoltare a 

capacităţilor actorilor regionali din RDN şi de promovare a parteneriatelor sociali 

 Cu ODIMM, ZEL Bălţi, ADR Vest din România şi alţi parteneri din mediul de 

afaceri ADR Nord a organizat, în premieră, la Bălţi, Forumul Economic 

Interregional (eveniment descris la p. 4.1) 

 Cu  Universitatea de Stat „A. Russo” au fost organizate studii de cercetare: 

1. Privind capacitatea APL din RDN de a planifica, atrage şi gestiona investiţii în 

domeniile prioritare SDR Nord; 

2. În cadrul Programului de stat „Managementul competivităţii strategice a capitalului 

uman pe piaţa muncii a Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale”, care se 

va solda cu o strategie regională privind capitalul uman.  

3. Privind situaţia actuală în domeniul AAC, managementul deşeurilor solide, situaţia 

economică şi turism. 

 Cu IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-

Grup” și Asociația pentru Politică Externă, a fost organizată o masă rotundă cu 

genericul „Disparităţile regionale în Republica Moldova – oportunităţi de 

îmbunătăţire a cadrului legal şi strategic” (eveniment descris la p. 4.1). 

  

La 31 mai 2012, Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord (ADR Nord), reprezentată de 

directorul Ion BODRUG, și Agenția pentru Inovare și 

Transfer Tehnologic (AITT), reprezentată de 

directorul general Roman CHIRCA, au semnat, la 

Bălți, un Acord de colaborare în domeniul dezvoltării 

durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord a R. Moldova. 

Acordul de colaborare s-a încheiat între cele două instituții în vederea realizării şi 

dezvoltării de programe comune, specifice domeniului dezvoltării capacităților instituționale. 

Detalii aici: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1342. 

 

 

Semnarea acordului de colaborare cu AITT 

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1342
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5.2 Cooperare cu partenerii internaţionali de dezvoltare 

În perioada de raportare, ADR Nord a beneficiat de asistență tehnică din partea experţilor 

din Letonia (Ministerului Protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale a Republicii Letonia) în 

cadrul proiectului bilateral privind suportul ADR Nord la actualizarea documentelor de politici. De 

asemenea, ADR Nord a beneficiat şi de suportul consultativ din partea experţilor internaţionali din 

cadrul proiectului Twinning „Consolidarea capacităților în dezvoltarea regională în Republica 

Moldova”.  

Un rol aparte în dezvoltarea regională îi revine şi Agenției de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ), care a promovat activităţi în domeniul modernizării serviciilor comunale în RM, 

în procesul de dezvoltare a capacităţilor actorilor regionali şi în procesul de elaborare şi actualizare 

a planurilor de dezvoltare, precum şi de oferire a suportului financiar şi logistic la organizarea 

evenimentelor organizate de ADR Nord. 

 

 Principalele domenii de cooperare ale ADR Nord și GIZ sînt:  

1. Planificarea şi programarea regională; 

În contextul extinderii proiectului MSPL, ADR Nord, cu suportul GIZ/ SIDA, a organizat 

un şir de activităţi privind elaborarea POR Nord 2013-2015, la capitolul planificarea şi 

programarea regională strategică pentru fiecare program inclus în POR. 

 În rezultatul consultărilor și examinării conceptelor structurii noului POR, au fost 

elaborate propuneri privind structura actualizată a POR, fiind remise MDRC, care, împreună cu 

propunerile ADR Sud și ADR Centru, au servit în calitate de suport pentru stabilirea structurii 

POR 2013-2015. 

În perioada semestrului I din 2012, a continuat procesul de actualizare a strategiei de 

dezvoltare socio-economică a raionului Rîşcani, componenta Apă şi Canalizare. Scopul 

procesului de actualizare a SDSE, componenta AAC, este oferirea unei direcții clare de 

dezvoltare a serviciului AAC la nivel de raion pentru a asigura accesul populației la servicii 

calitative și accesibile de apă și calitate. Metodologia abordată este una inovațională pentru 

procesul de planificare la nivel local și presupune încadrarea priorităților naționale în sectorul 

aprovizionare cu apă și canalizare cu prioritățile locale în acest sector – priorități stabilite de 

comunităţile locale în mod participativ. 

Pînă în momentul de față au fost realizați următorii pași: 

 Crearea consensului la nivel local.  

 Stabilirea priorităților naționale  

 Colectarea datelor necesare  

 Etapa de analiză  

 Discutarea opțiunilor  
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 Obiectivele specifice și Planul de acțiuni pentru perioada 2012-2017  

Pașii care urmează: 

 Formularea componentei AAC a SDSE a raionului, definitivarea Planului de acțiuni și 

prezentarea proiectului SDSE actualizată Consiliului raional. 

 Consultarea publică a documentului și aprobarea acestuia de către Consiliul raional. 

 Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru clusterul prioritar, cu asistență din partea GIZ. 

În luna iunie 2012, în Regiunea Nord a fost dat startul campaniei de colectare a datelor în 

domeniile prioritare, în special în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. Campania se 

desfășoară în baza chestionarelor elaborate de MDRC, GIZ și AEE în vederea includerii 

priorității eficiența energetică a clădirilor publice în strategiile de dezvoltare regională şi 

elaborării unui Plan Naţional de Eficienţă Energetică pe o perioada de 3 ani. În cele 3 

microregiuni ale RDN – Edineț, Bălți, Soroca – ADR și GIZ au organizat în comun cîte o sesiune 

(în total 3 pe regiune) de informare și instruire a reprezentanților APL privind procesul de 

actualizare a SDRN și modalitatea de colectare a datelor / completarea chestionarelor pentru 

colectarea datelor necesare. Coordonarea distribuirii chestionarelor în teritorii, consultarea 

beneficiarilor privind completarea lor sînt realizate de către consultanții GIZ. Perioada de 

completare și colectare a chestionarelor este 26 iunie – 13 iulie, după care va urma procesarea 

datelor. 

2. Dezvoltarea competenţelor APL în sporirea accesului la serviciile publice 

comunale 

 Procesul de colaborare intermunicipală este susţinut de proiectul MSPL prin activităţi de 

dezvoltare a capacităţilor actorilor locali în crearea şi gestionarea eficientă a proiectelor de 

colaborare. În data de 19 aprilie 2012, în oraşul Rîşcani, s-a desfăşurat atelierul de lucru 

„Managementul proprietăţii publice în contextul cooperării intermunicipale”. Activitatea a 

urmărit scopul informării iniţiale a primarilor privind colaborarea intermunicipală, la care au 

participat primarii din r-nul Rîşcani. 

În scopul îmbunătățirii managementului ÎM „Apă-Canal Costești”, în proiectul 

„Aprovizionare cu servicii de apă şi canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, 

comuna Costeşti, r-nul Rîşcani”  s-a lucrat la elaborarea planului de afaceri al ÎM. În scopul 

identificării activităţilor de îmbunătăţire a managementului ÎM, s-au organizat 2 ateliere de lucru. 

Activităţile au fost consultate de un expert în domeniul managementului operatorilor economici 

în AAC.  

Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului public în proiectul „Iluminare stradală eficientă 

în comuna Tătărăuca Veche”, pe parcursul trimestrului I a fost oferită consultanță privind 

elaborarea documentelor necesare pentru înregistrarea şi lansarea activităţii ÎM, care va presta şi 

servicii de iluminare stradală. 
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Experții GOPA au oferit consultanță privind genurile de activitate a întreprinderii 

municipale nou formate din Tătărăuca Veche. 

Un factor important, care poate influența durabilitatea acestui proiect este  perceperea de 

către populația de orice vârstă a obiectivelor și scopurilor proiectului, care urmează să fie 

implementat. Astfel, au fost informaţi elevii şi profesorii gimnaziului din sat. 

Pe pagina web a ADR Nord și în buletinul informativ, în ziarul local „Observatorul de 

Nord” (raionul Soroca) au fost publicate informații privind activitățile și progresul proiectului. 

 

3. Implementarea proiectelor investiţionale 

Activităţile de implementare a proiectului „Iluminare stradală eficientă în comuna 

Tătărăuca Veche” se află la etapa de aşteptare a realizării proiectului tehnic de execuţie. S-a 

constatat că, pentru elaborarea proiectului de execuţie, sînt necesare ridicările topografice și 

prospecţiunile geodezice, pentru care nu au fost prevăzute surse de finanţare la etapa inițială.  

Ca rezultat, conducerea GIZ a luat decizia ca serviciile de proiectare să fie finanţate din 

sursele GIZ.  

În prezent, sîntem la etapa de executare a lucrărilor de ridicare topografică, a 

prospecțiunilor geodezice și a proiectului tehnic privind sistemul de iluminare stradală în comuna 

Tătărăuca Veche. 

În afară de aceasta, pe parcursul trimestrului I din 2012, au fost realizate următoarele 

activităţi prevăzute în planul de implementare a proiectului: 

1. În luna martie 2012 s-a elaborat caietul de sarcini pentru anunțarea licitației de selectare a 

companiei de proiectare și execuție a ridicărilor topografice, prospecțiunilor geodezice și 

proiectului tehnic. 

2. În data de 20.03.2012 s-a desfășurat licitația de selectare a companiei de proiectare și 

execuție a ridicărilor topografice, prospecțiunilor geodezice și proiectului tehnic. 

3. Evaluarea ofertelor a avut loc în data de 22.03.2012. În urma evaluării ofertelor, a fost 

selectată compania de proiectare și execuție a ridicărilor topografice, prospecțiunilor 

geodezice și proiectului tehnic – ÎM „Biroul de arhitectură și sistematizare” din mun. 

Bălți. 

4. În data de 29.03.2012, GIZ a semnat contractul cu compania de proiectare. 

5. Proiectul tehnic cu ridicările topografice și prospecțiunile geodezice a fost finalizat și 

verificat de către Serviciul pentru Expertizarea şi Verificarea Proiectelor şi Construcţiilor, 

actul de verificare și expertiză tehnică a fost emis în data de 29.06.2012.  

La sfîrşitul lunii martie au fost reluate activităţile de construcţie a sistemului de apă şi 

canalizare din s. Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, r-nul Rîşcani.  În această perioadă s-au 
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definitivat lucrările de construcţie a sistemului de aprovizionare cu apă cu lungimea totală de 7,6 

km, inclusiv 2,5 km aducţiune. S-au început lucrările de construcţie a sistemului de canalizare. 

În cadrul executării lucrărilor de construcții, operatorul economic SRL „VALIS” a 

depistat necesitatea efectuării unor lucrări adăugătoare, ce nu au fost incluse, la etapa inițială, în 

documentația tehnică de proiect. Astfel, ADR Nord, instituția responsabilă de implementarea 

proiectului, a remis către autorul de proiect „BONCOM PROIECT” un demers, prin care a 

solicitat efectuarea modificărilor necesare și prezentarea unui deviz de cheltuieli pentru volumul 

de lucrări suplimentare. Au fost efectuate 15 vizite de monitorizare, inclusiv 5 vizite de 

monitorizare cu participarea expertului tehnic. S-au examinat, în teren, unele dificultăţi de ordin 

tehnic. Au fost organizate 2 ședințe cu participarea operatorului economic, a autorului de proiect 

și reprezentanților ADR, unde s-au discutat modificările necesare la proiectul tehnic. La 

momentul actual se efectuează modificări în proiectul de execuţie la capitolul „Conectarea 

staţiei de pompare nr. 2 la energia electrică”. Din motivul unor greşeli comise la elaborarea 

proiectului, termenul de construcţie a sistemului de canalizare se prelungeşte. 

Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă este terminată. S-a făcut un demers către 

autorul de proiect de a diviza lucrările de construcţie în 2 etape pentru a permite furnizarea apei 

potabile cît mai curînd posibil. În luna iunie s-au efectuat lucrările de conectare a gospodăriilor la 

sistemul de aprovizionare cu apă. Furnizarea apei va începe imediat după încheierea actului de 

terminare a lucrărilor. 

Proiectul de execuţie pentru renovarea staţiei de epurare Costeşti a fost ridicat de la Serviciul de 

Stat de Verificare a proiectelor şi construcţiilor. Pentru atragerea surselor financiare, Primăria 

Costeşti a depus un proiect investiţional la Programul Operaţional România-Ucraina-Moldova. 

 

5.3 Cooperarea transfrontalieră 

 Dezvoltarea parteneriatelor intercomunitare şi transfrontaliere 

În perioada lunii ianuarie 2012, ADR Nord a inițiat relații de parteneriat cu Asociaţia 

„Euroconcept”, Botoşani, România; Agenţia pentru Dezvoltare Economică şi Cooperarea 

Transfrontalieră din regiunea Novoselița, Ucraina, și Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” 

din or. Făleşti, R. Moldova, în cadrul  Programului Operațional Comun 2007-2013 (POC 2007-

2013). În cooperare cu acești parteneri a fost elaborată și depusă NC „Creşterea capacităţii 

privind dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră”, care a fost depusă în cadrul POC 

2007-2013, urmînd ca scop îmbunătăţirea situaţiei socio-economice în RDN.  

Un alt concept de proiect depus în cadrul POC 2007-2013 în domeniul Eficiență 

Energetică, „Promovarea experienţei transfrontaliere în domeniul eficienţei energetice la nivel 

local şi regional”, a fost elaborat și depus de ADR Nord în parteneriat cu Agenția pentru 

Eficiență Energetică (AEE) din R. Moldova; Asociaţia pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă, 
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Iaşi, România, și Organizaţia publică „Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană”,  

din Euroregiunea Dunărea de Jos, or. Izmail, regiunea Odesa, Ucraina. 

Menționăm că, în perioada raportării, ambele concepte de proiecte sînt la etapa de 

evaluare. 

Tot în perioada anului 2012, APL Corjeuți, r-nul Briceni, a fost asistat în elaborarea NC 

„Construcţia edificiului Liceului din s. Corjeuţi, r-nul Briceni” pentru programul finanțat de 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE). 

Conceptul subproiectului ADR Nord „Consolidarea capacităţilor pentru actorii regionali 

(Regiunea Nord a R. Moldova) în domeniul eficienţei energetice, prin transferul transnaţional de 

practici de succes”, depus în cadrul programului SEE în cooperare cu ADR Vest, este la etapa de 

evaluare și doar în luna septembrie vom cunoaște rezultatele evaluării.  

 

5.4 Schimb de experienţă internaţională 

Pe parcursul semestrului I din 2012, colaboratorii ADR Nord au avut posibilitate să 

efectueze vizite de studiu peste hotarele ţării:  

1. Participarea la Conferinţa „Dezvoltarea regională în Europa de Sud-Est, pro şi contra” 8-

10.03.2012, Cluj-Napoca, România 

În cadrul conferinţei au fost prezentate studii de caz, politici publice, articole pe această 

temă din ţările participante. De asemenea, s-a vorbit despre cum s-a dezvoltat regionalizarea în 

statele europene, despre transparenţa formării bugetului şi cheltuielilor banilor publici în 

administraţiile publice locale. Reprezentanţii statelor europene cu o mai bogată experienţă şi-au 

prezentat viziunea în privinţa politicilor de dezvoltare regională pentru perioada 2010-2014. 

2. Seminar cu tematica „Informaţie – Mesaj – Atitudine”, 05.04-08.04.12, Poiana Braşov, 

România 

Participanţii la seminar au abordat subiecte de actualitate privind situaţia din Republica 

Moldova şi România. Unul dintre rezultatele pozitive ale seminarului a fost stabilirea de contacte 

de comunicare între participanţi, fapt care reprezintă o excelentă posibilitate de a promova 

activităţile şi imaginea ADR Nord prin intermediul blogurilor şi altor canale de comunicare. 

3. Vizită de studiu în Estonia şi Finlanda, 21-25.05.2012 

Vizita de studiu în Estonia şi Finlanda a fost binevenită pentru specialiştii delegaţi, care 

au contribuit esenţial la creşterea abilităţilor profesionale în domeniul dezvoltării regionale. 

Bunele practici privind armonizarea politicilor de dezvoltare regională a statelor Estonia şi 

Finlanda, împreună cu cadrul legal şi instituţional al UE, vor facilita procesul de integrare 

europeană a Moldovei. Este necesară continuitatea relaţiilor de colaborare cu instituţii similare 

din ţările membre ale Uniunii Europene pentru iniţierea de programe şi proiecte în domeniul 

dezvoltării regionale. 
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4. Vizita de studiu în Republica Federală Germană, cu scopul participării în cadrul Forumului 

„GREEN VENTURES 2012”, 13-16.06.2012 

În cadrul acestei vizite, specialistul ADR Nord a avut posibilitate să se familiarizeze cu: 

- Producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor solare fotovoltaice; 

- Importanţa clasificatorului clădirilor publice în domeniul EE;  

- Cunoştinţe privind procesele şi tehnologiile inovative de producere a energiei electrice prin 

incinerarea deşeurilor menajere; 

- Procesul de colectare şi selectare a deşeurilor;  

- Metode de atragere a investiţiilor; 

- Importanţa participării la activităţi organizate la nivel atît naţional cît şi internaţional 

(Forumuri, ateliere de lucru, seminare, întîlniri oficiale etc.)  

- Importanţa relaţiilor de parteneriat în soluţionarea problemelor privind dezvoltarea regională. 
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VI. Activitatea operaţională a ADR Nord 

 

6.1  Implementarea planului de achiziţii al ADR Nord în semestrul I din 2012 

Achizițiile publice pentru proiecte 

În perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2012, grupul de lucru pe achiziții al ADR Nord a 

îndeplinit următoarele activități pentru proiectele aprobate spre finanțare: 

- Încheierea a două acorduri adiționale la lucrări adăugătoare neprevăzute la drumurile de la 

ZEL Bălți și drumul M-14 prin or. Edineț. De asemenea, au fost încheiate acorduri 

adiționale pentru majorarea sumelor la contractele cu responsabilii tehnici și autorii la 

proiectele sus-menționate. 

- Contractarea operatorul economic pentru execuția lucrărilor la porțiunea de drum din r-nul 

Soroca. 

-  Înregistrarea contractului de achiziție a serviciilor de proiectare a construcțiilor de 

salubrizare în r-nul Soroca. 

-  Încheierea contractului cu proiectantul reparațiilor la incubatorul de afaceri din com. 

Larga 

- Rezilierea contractului cu SRL „Geocorp”, antreprenor care nu s-a isprăvit cu execuția 

lucrărilor de construcție a 51 platforme la proiectul de salubrizare din Biruința. 

- Transmiterea stației de tratare a apei din or. Fălești, cu asigurarea garantării funcționării 

acesteia din partea Consiliului raional Fălești. 

- Atribuirea contractului de execuție a lucrărilor pentru 31 platforme la proiectul de 

salubrizare din Biruința. 

- Încheierea contractului pentru servicii de verificare a proiectului tehnic a canalizării din or. 

Otaci. 

 

Achiziții publice pentru Agenție: 

- Elaborarea și aprobarea planului de achiziție unic pe necesitățile agenției și a proiectelor în 

bunuri servicii și lucrări. 

- Transferul site-ului ADR Nord la un alt serviciu de hosting. 

- Achiziționarea serviciilor de deservire a conturilor operaționale și a proiectelor Agenției 

într-o bancă comercială. 

- Semnarea contractului pentru deservirea tehnicii operaționale ale Agenției. 

- Contractarea serviciilor de furnizare a articolelor de papetărie și a rechizitelor de birou 

pentru Agenţie. 

- Contractarea serviciilor de catering pentru organizarea evenimentelor şi activităţilor 

promovate de Agenţie. 
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- Achiziționarea combustibilului pentru autoturismul Agenţiei. 

6.2    Implementarea planului  de finanțare al ADR Nord în semestrul I din 2012 

Pentru anul 2012 a fost elaborat planul anual de finanțare al ADR Nord, ce include 

procurări de bunuri și servicii necesare pentru realizarea obiectivelor trasate. 

Executarea bugetului de către ADR Nord în semestrul I din 2012 s-a desfășurat în modul 

următor: 

 Din FNDR au fost preconizate 2520.4 mii lei, pentru cheltuieli operaționale, dintre 

care pentru: 

- retribuirea muncii și contribuţii de asigurări de stat obligatorii și prime de asigurare 

obligatorie de asistență medicală:  - 1762.9 mii lei; 

- plata mărfurilor şi a serviciilor:     - 395.4 mii lei; 

- deplasări în interes de serviciu:      - 38.0 mii lei. 

La finele perioadei raportate, din mijloacele FNDR, în semestrul I din  2012 s-au valorificat  

961,6  mii  de lei, ceea ce prezintă 58.6 % din suma de 1642.4 mii lei, planificata pentru 

semestrul I.  

La sfîrșitul perioadei de referință, ADR Nord a format datorii creditoare la capitolul  

cheltuieli organizaționale ale ADR în mărime de 109.9 mii lei. 

 Astfel, datoriile la retribuirea muncii constituie – 93.6 mii lei, contribuțiile de asigurări de 

stat obligatorii – 21.5 mii lei. Aceasta se datorează faptului că plata salariului colaboratorilor se 

efectuează la data de „1” a lunii următoare, celei pentru care a fost calculat salariul. De 

asemenea, plata serviciilor se efectuează în luna imediat următoare. După luna în care acestea au 

fost prestate, serviciile și facturile fiscale sînt prezentate de către prestatorii de servicii după data 

de 10-15 a lunii următoare, după prestarea serviciului.  

 De asemenea, plata serviciilor se efectuează în luna imediat următoare, după luna în care 

acestea au fost prestate. 

În vederea valorificării proiectelor aprobate spre finanţare în 2012, în prima jumătate de 

an, de la MDRC, au fost primite mijloace bănești în mărime de 11308167,30 lei, inclusiv pentru 

proiectele cu următoarele coduri: 

 9216 – 1 984.91 lei 

 9666 – 2 085 026.46 lei 

 9222 – 2 159 307.59 lei 

 9893 – 835 150,00 lei 

 9223 – 6 226 698,34 lei 

În data de 30 iunie 2012, ADR Nord are datorii creditoare față de operatorii economici 

care efectuează lucrări și servicii  în cadrul proiectelor în mărime de 11069064,44 lei, dintre care 

7505045,94 lei au fost achitate pînă la data de 4 iulie 2012, deoarece finanțarea în iunie a intrat în 

contul bancar al Agenției la sfîrșitul zilei de 29 iunie 2012, ceea ce a făcut imposibil transferul 

pînă la finele lunii. 
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CONCLUZII 

 

Semestrul I din 2012 a fost o perioadă fructuoasă pentru activitatea ADR Nord. 

Activităţile desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reieşit din 

prevederile în vigoare ale cadrului legislativ al Republicii Moldova privind dezvoltarea 

regională.  

În comparaţie cu perioada similară a anului trecut, a crescut simțitor nivelul de 

profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activităţilor organizate şi a nivelului de 

implementare a proiectelor.  

De asemenea, APL din RDN s-au manifestat mai activ vizavi de activitatea Agenţiei, 

fiind stabilite relaţii favorabile de conlucrare cu preşedinţii de raioane, primarii, precum şi cu 

membrii CRD Nord. 


