
Notă informativă 

privind proiectul: „Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de 

atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcţia 

reţelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 a Zonei Economice 

Libere (ZEL) Bălţi” 
1.1 . Numărul şi denumirea priorităţii  

 

Solicitantul: Primăria mun. Bălţi 

Prioritatea 2  „Susţinerea dezvoltării sectorului privat” 

Măsura 1.2:  
 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Facilitarea procesului de atragere a investiţiilor în sectorul privat  al 

Regiunii de Dezvoltare Nord prin construcţia infrastructurii de apă şi canalizare pentru  subzona nr.3 a 

Zonei Economice Libere Bălţi.  

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  
1. Construcţia, in timp de 18 luni, a apeductului exterior, proprietatea mun. Bălţi, pe o porţiune de 1,56 

km, în scopul asigurării stabile cu apă de calitate şi în cantităţi necesare a subzonei nr.3 a Zonei 

Economice Libere Bălţi. 

2. Crearea condiţiilor preliminare necesare atragerii investitorilor în subzona nr.3 a ZEL Bălţi prin 

construcţia, în timp de 18 luni, a magistralelor interne de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 , 

proprietatea Ministerului Economiei al Republicii Moldova.  

3. Consolidarea, pe parcursul realizării proiectului, a parteneriatului în atragerea investiţiilor pentru 

subzona nr.3 intre administraţiile publice locale, serviciile desconcentrate, ZEL Bălţi, şi societatea 

civilă din mun. Bălti şi din raioanele din Regiunea de dezvoltare Nord  prin organizarea activităţilor 

informativ-instructive pentru creştere a capacitaţilor actorilor regionali în planificare comuna a 

atragerii investiţiilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti.  

4. Informarea cetăţenilor despre activităţile proiectului şi importanţa menţinerii securităţii sanitare pe 

traseul renovat 

 Realizarea unei Mese rotunde la ZEL Bălţi.  

 Organizarea Seminarului informativ pentru participanţii Platformei de sprijinire a atragerii 

investiţiilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti 

 Realizarea materialelor publicitare.  

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

1. Partenerul (partenerii):  

Partener 1. Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

Partener 2. Consiliul Raional Rîşcani   

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

Rîşcani 

Suma totală a proiectului: – 15.592.430,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 14.820.000,00 lei, ceea 

ce constituie 95% din costul total al proiectului.  

Durata de implementare a proiectului: 18 luni 

     

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Proiectul  va contribui în mod esenţial la această nouă paradigma a creşterii economice, deoarece vom 

crea condiţii pentru atragerea investiţiilor în Regiunea de Nord, în special industriilor exportatoare prin 

consolidarea acestor trei piloni: tehnologii de asigurare calitativă cu apă şi canalizare a sectorului de 



producere, guvernare eficientă la nivel local şi cel regional pe baza de parteneriat durabil între actorii 

regionali principali, abilităţi dezvoltate prin campania corectă de informare-sensibiliizare.  

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă Grupurile ţintă a proiectului sunt:  

 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 ZEl Bălţi şi reprezentanţii Ministerului Economiei al R.M responsabili de domeniul 

atragerii investiţiilor.  

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

inclusiv: 

Beneficiarii finali : 

-Agenti economici – potenţiali rezidenţi ai subzonei nr. 3 şi circa 1000 potenţiali angajaţii  ai primelor 

rezidenţi pentru subzona nr.3 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 

construcţie,  1 caiet de sarcini, 1 contract pentru executarea lucrărilor de construcţie semnat, circa 1,56 

km. de apeductul extern construit, circa 5 km. reţele interne de apă şi canalizare construite, 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 

 Infrastructura de apă şi canalizare externă şi internă a subzonei nr.3  construită.  

 Atractivitatea investiţională ridicată a ZEL Bălţi  şi a Regiunii de Dezvoltare Nord în ansamblu, 

posibilitatea de angajare pentru circa 1000 de persoane.  

 Un nivel sporit de cooperare interraională si intersectorială intre administraţiile publice locale, 

serviciile desconcentrate, ZEL Bălţi şi societatea civilă din mun. Bălti şi din raioanele din Regiunea 

de Dezvoltare Nord  în domeniul atragerii investiţiilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti. . 

Efectele multiple 

Proiectul respectiv, şi activităţile propuse spre realizare, sunt cea mai bună soluţie pentru a depăşi 

necesităţile şi constrângerile, deoarece joaca un rol crucial in creşterea atractivităţii ZEL Bălţi si a APL 

din regiune  pentru investitorii autohtoni si celor din străinătate. Realizarea proiectului propus, bazat pe 

parteneriatul intre APL, business şi societatea civilă va permite ZEL să lanseze crearea unui nou complex 

industrial pe teritoriul subzonei nr.3 şi să atragă pentru dezvoltarea acestuia investitorii, în special cei 

direcţionaţi spre export. Obiectivele şi activităţile preconizate pentru realizare în proiectul nostru sunt de 

prima necesitate pentru procesul de lansare a activităţii subzonei nr.3,  asigurând, totodată, şi 

implementarea politicilor de mediu din Republica Moldova în ceea ce priveşte modernizarea 

infrastructurii de apă şi canalizare 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Proiectul propus se încadrează perfect atât în Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 04 martie 2010, cît şi în Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) a 

Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN), care este un document principal de politici pe termen mediu la nivel 

de regiune. Împortanţa proiectului în cauză putem confirma şi prin faptul ca anume mun. Bălţi este indicat 

în analiza SWOT a RDN ca „un adevărat pol de creştere pentru localităţile din regiune, atit din punct de 

vedere economic, cît şi din punct de vedere educaţional şi cultural…ce favorizează creşterea 

productivităţii muncii şi determină un nivel mai înalt de dezvoltare umană în RDN”.    


