
Notă informativă 

privind proiectul: „Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea 

de Dezvoltare Nord  

prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare  

pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. Răut, mun. Bălţi” 
 

Solicitantul: Primăria mun. Bălţi. 

 

Prioritatea 2: „Susţinerea dezvoltării sectorului privat”, 

 

Măsura 2.2: „Consolidarea capacităților instituțiilor de informare, de consultanță și de susținere” 

 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: sporirea atractivităţii sectorului industrial al Regiunii de Dezvoltare 

Nord prin reabilitarea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul 

SA Răut, mun. Bălţi. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

- Lansarea proiectului 

- Organizarea managementului proiectului 

- Organizarea licitaţiei şi achiziţia serviciului de  construcţie a reţelelor. 

- Execuţia lucrărilor de construcţie. 

- Darea in exploatare a obiectelor construite. 

- Festivitatea de inaugurare a obiectelor construite. 

- Realizarea unei Mese rotunde la PI Raut. 

- Organizarea doua Seminare informative pentru participanţii Platformei de sprijinire dezvoltării 

industriei în Regiune 

- Realizarea materialelor publicitare. 

- Realizarea campaniei informaţionale in mass-media locala si regionala. 

1. Partenerul (partenerii):  
1. Ministerul Economiei al Republicii Moldova. 

2. Consiliul Raional Edinet. 

3. Consiliul Raional Falesti 

2. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova: mun. Bălţi. 

3. Suma totală a proiectului: – 15 200 000,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 14 440 000,00 lei, 

ceea ce constituie 95 % din costul total al proiectului.  

4. Durata de implementare a proiectului: 18 luni 

       

II.Notă conceptuală 

Justificare 

Proiectul reflectă necesităţile şi dificultăţile atestate în dezvoltarea sectorului industrial în regiune 

şi se bazează pe tradiţii bune al acestui sector în mun. Bălţi, unde industria reprezintă sectorul principal al 

economiei municipiului. Conform Studiului de fezabilitate privind crearea Parcului Industrial pe teritoriul 

S.A. RĂUT or. Bălţi, elaborat în anul 2011 la comanda Ministerului Economiei al Republicii Moldova, 

din punct de vedere al valorii industriale produse, mai mult de 50% din regiune se concentrează în 

mun.Bălţi, astfel mun. Bălţi are o bună premisă pentru dezvoltarea unor lanţuri valorice extinse, cu impact 

pozitiv asupra sectorului industrial din municipiu, dar şi a celui din RD Nord în ansamblu. Reţelele 

inginereşti exterioare de apa pentru Parcul Industrial necesită reconstrucţie totală, totodată şi sistemul 

intern de apă şi canalizare este uzat în proporţie de 70%. Este evident necesitatea stringentă de reabilitare 

acestor utilităţi vitale pentru activitatea eficienta a unui Parc Industrial.  

 



Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

 cei aproximativ 59 de rezidenţi (întreprinderi mici, mijlocii şi mari, atât întreprinderi autohtone cât şi 

întreprinderi străine) care, conform scenariului Ministerului Economiei, vor activa pe teritoriul 

Parcului Industrial, inclusiv S.A.RĂUT şi S.A. RIF-ACVAAPARAT; dintre care 13 vor practica 

activitatea de bază a parcului – activităţi ale industriei constructoare de maşini.  

 12 APL de nivel II al Regiunii de Dezvoltare Nord,  

 Serviciile desconcentrate al statului in teritoriu din mun. Bălţi şi 11 raioane ale Regiunii de Dezvoltare 

Nord  

 Administraţia Parcului Industrial Raut şi reprezentanţii Ministerului Economiei al R. M responsabili 

de domeniul dezvoltării industriei. 

 10 ONG-uri din domeniul sprijinirii businessului din Regiunea de Dezvoltare Nord 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt:  

- 59 Agenţi economici – potenţiali rezidenţi ai Parcului Industrial şi circa 2000 angajaţii  ai primelor 

3 rezidenţi (S.A. RĂUT, S.A. RIF – ACVAAPARAT ÎCŞ, S.A. LOT) şi familiile acestora 

- 1 mln. de locuitori ai RDN prin creşterea nivelului de viaţă în Regiune. 

 

Produsele proiectului. 

Un Grup de implementare a proiectului creat, 1 dosar de achiziţie pentru lucrările de execuţie la 

reabilitare si modernizare,  1 caiet de sarcini, 1 contract pentru executarea lucrărilor de reabilitare si 

modernizare semnat, circa 1,5 km. de apeductul extern reabilitat, circa 4,5 km. reţele interne de apă şi 

canalizare reabilitate şi modernizate, 2 panouri informative elaborate şi amplasate, Conferinţa de lansare,  

Festivitate de inaugurare, 2 comunicate de presă elaborate şi publicate, respectiv la lansarea şi închiderea 

proiectului, 2 liste a participanţilor la lansarea şi închiderea proiectului, 4 articole în mass-media locală 

privind activităţile majore ale proiectului, 3 interviuri TV locală, 1000 de ex. pliante formatul A4, 10 afişe 

formatul A3.  

Rezultatele proiectului 

• Atractivitatea ridicată a sectorului industrial al Regiunii de Dezvoltare Nord.  

• Infrastructura externă şi internă de apă şi canalizare a Parcului Industrial reabilitată si 

modernizata.  

• Un nivel sporit de cooperare interraionala si intersectoriala intre administraţiile publice si 

serviciile desconcentrate din mun. Bălti şi  raioanele din Regiunea de Dezvoltare Nord (în special Făleşti 

şi Edineţ) cu capacitaţi consolidate de sprijinire a dezvoltării sectorului industrial în Regiunea Nord prin 

experienţa creării în Bălţi a primului Parc Industrial din Regiune. 

Efectele multiple 

       În rezultatul implementării proiectului se va dobândi experienţă în domeniul de specialitate, 

gestionarea relaţiilor cu alte raioane şi instituţii. Prin conlucrarea intersectorială şi interraională acest 

proiect va  servi drept model de bună practică, şi poate fi utilizat de ADR şi Ministerului Economiei (fiind 

partenerul pe proiect), pentru eficientizarea activităţilor de dezvoltare a industriei de către alte 

Administraţii publice atît în Regiunea de Nord, cît şi în celelalte regiuni. Experienţa căpătată în urma 

implementării acestui proiect va conduce la abordarea cu mai multă rapiditate a unor proiecte viitoare de 

anvergură şi cu impact puternic din acest domeniu.  

III.Impactul economico-social al proiectului 

Conectarea PI Raut la surse sigure de apa şi canalizare va permite Administraţiei  PI lansarea ei 

reală şi  realizarea în plină măsură atît a potenţialului investiţional disponibil al mun. Bălţi, cît şi întregii 

Regiunii de Dezvoltare Nord.  

Raza de influenţă a zonei libere pe piaţa forţei de muncă se va resimţi în multe raioane vecine, 

care va influinţa, în mod direct, la scăderea ratei şomajului real şi va atrage după sine  îmbunătăţire a 

situaţiei social-economice raioanelor vecine din regiune.  

Toodata, prin realizarea acestui proiect APL acestor raioane vecine vor avea posibilitarea sa 

familiarizeze mai în detalii privitor activitatea PI Raut, avînd, totodată,  posibilitatea de a lua parte la 

Platforma de sprijinire a dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 



. 


