MINISTERULUI DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

ZILELE
REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD
RAPORT
cu privire la rezultatele obținute în urma desfășurării evenimentului regional
Scopul activităţii
Promovarea RDN şi susţinerea actorilor regionali în crearea parteneriatelor
Perioada și locația desfășurării
8 octombrie 2013, mun. Bălţi, str. Puşkin, 38 (Blocul central al Universităţii de Stat „A.
Russo” din Bălţi ) – Deschiderea oficială a evenimentului;
9 octombrie 2013, or Edineț, str. Independenței, 37 A (Sala restaurantului„Paradis”) –
Întrunirea antreprenorilor din România, Letonia, Ucraina și Regiunea de Dezvoltare Nord din
Republica Moldova;
10 octombrie 2013, or. Soroca, vizită la APL, antreprenori și excursie prin oraș
11 octombrie 2013, s. Corjeuți, r-ul Briceni (Restaurantul „La Paris”) - Semnarea acordului
de colaborare dintre comuna Corjeuți (Moldova) și municipalitatea Aloja (Letonia).
Obiective


Promovarea potenţialului economic şi investițional al RDN;



Facilitarea creării parteneriatelor de dezvoltare între localităţile/oamenii de afaceri din
Moldova (RDN) România și Letonia



Crearea platformei regionale de comunicare

Parteneri
Consulatul General al României din Bălți, VARAM (Letonia), Ministerul economiei,
Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, BCR, Primăria or. Edineţi, Primăria s. Corjeuţi, r.
Briceni, Camera de Comerţ şi Industrie din: Edineţ, primăria or. Soroca
Participanţi
Circa 160 participanţi (4 zile): oameni de afaceri din România, Letonia, Ucraina, RDN,
Consulatul General al României din Bălți, reprezentanți ai MDRC, ADR, APL, membrii CRD,
partenerii ADR Nord, antreprenori, mass-media locală.
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08.10.2013, Deschiderea oficială a evenimentului
Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc în mun. Bălţi, în blocul central al Universităţii
de Stat „A. Russo” din Bălţi.
La evenimentul de deschidere oficială au participat: Alteța Sa Regală Radu, Principe al
României, E. S. Mihai Baciu, Consulul General al României la Bălţi, dl Marcel Răducan,
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Dl Juan Luis Martin Ortigosa, Preşedintele
Executiv al Băncii Comerciale Române, Dl Ion Parea, Preşedintele Consiliului Regional
pentru Dezvoltare Nord, etc. Delegația letonă în număr de 8 persoane dintre care:
reprezentanți ai VARAM (Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din
Letonia), reprezentanți ai municipalității Aloja, Rezekne, Daugavpils şi Goblen din Letonia,
antreprenori români, letoni şi moldoveni, etc.
Rezultate, concluzii:
Participarea personalităților marcante precum: Alteța Sa Regală Radu, Principe al României și
colaborarea cu misiunile diplomatice și instituțiile internaționale au redat evenimentului un
aspect deosebit.
În cadrul evenimentului a fost lansat filmul despre Regiunea de Dezvoltare Nord, produs al
companiei Media Art.
De asemenea Regiunea de Dezvoltare Nord a fost promovată prin difuzarea diferitor materiale
promoționale.
La recepție, participanții au avut posibilitatea să discute diferite subiecte importante atît la
nivel național cît și internațional.
09.10.2013, Întrunirea antreprenorilor din România, Letonia, Ucraina și Regiunea de
Dezvoltare Nord din Republica Moldova
A II zi, evenimentul s-a desfășurat în or. Edineț, sala restaurantului Paradis, fiind moderat de
dl C. Cojocari, primarul localității.
Invitații de onoare al evenimentului au fost: dl viceprim-ministrul, ministrul Economiei,
Valeriu Lazăr, E.S. Mihai Baciu, Consulul General al României la Bălţi, dra Jevgēnija
Butnicka, Ministerul Protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale din Letonia, preşedintele
raionului dl Oleg Scutaru și alții.
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Au fost făcute prezentări de către: dl Ion Bodrug, director ADR Nord - Prezentarea Regiunii
de Dezvoltare Regională Nord (RDN), precum și Lansarea ghidului investiţional al RDN; dl
Constantin Cojocari, primarul or. Edineţ - Oraşul Edineţ, pol de creştere a RDN; dna Inna
Stanciu, director al Camerei de Comerţ şi Industrie, Edineţ - Regiunea de Nord – regiune
atractivă pentru investiţii”; dl Ruslan Erezanu, reprezentant al BCR, filiala Bălţi - Banca
Comercial Română, Chișinău - un partener de încredere pentru investitori internaţionali, dl
Iurii Twadowski, expert principal în dezvoltarea proiectelor, Departamentul de dezvoltare a
or. Daugavpils - Mediul de afaceri și oportunități de atragere a investițiilor în regiunea
Latgalia şi oraşul Daugavpils și dl Ion Urușciuc, specialist în comunicare, ADR Nord a
prezentat platforma regională de comunicare.
Punctul culminant al zilei a II din cadrul evenimentului a fost lansarea oficială a Parcului
Industrial din or. Edineț și semnarea acordului cu primul rezident al Parcului Industrial, unde
vor fi deschise locuri de muncă noi pentru locuitorii microregiunii Edineț.
În cadrul recepției a fost prezentat un program cultural, organizat de către primăria Edineț.
Rezultate concluzii:
1) Discursul dlui Lazăr, i-a inspirat pe antreprenorii prezenți în sală, care au fost
încurajați de suportul statului și în special al ME în activitățile de viitor.
2) A fost pusă piatra de temelie la construcția Parcului Industrial din or. Edineț. Parcul
Industrial „Edineţ” va fi amplasat pe un teren cu o suprafaţă de circa 18 hectare.
Prin hotărârea Consiliul local, terenul a fost transmis în folosinţă pe un termen de 30
ani. Pe teritoriul parcului industrial în cel mai scurt timp vor demara lucrările de
construcție a unei fabrici de producere a concentratelor de sucuri din mere ce va
funcționa pe bază de biocombustibil.
3) S-a semnat acordul cu primul rezident al Parcului Industrial, reprezentant al grupului
de companii „T.B. Fruit”, investitor ucrainean, care și-a prezentat proiectul
investițional, în valoare de 20 de milioane de euro. Odată cu funcționarea fabricii, ce
urmează a fi construită, vor fi create circa 120 de locuri de muncă, inclusiv pentru
agricultorii din regiune, în sezonul agricol din anul viitor.
4) S-au vizitat cele mai mari întreprinderi din or. Edineț și localitățile adiacente, ghidați
de directorul CCI filiala Edineț și anume:
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a) Natur Bravo, fabrica de conserve din or. Cupcini, r-l Edineț. Vizitatorii
(antreprenorii

români,

ucraineni,

moldoveni,

delegația

letonă

și

oaspeții

evenimentului) și-au făcut cunoștință cu etapele de producere, începînd de la spălarea
fructelor și legumelor, pînă la etapa de depozitare și păstrarea producției. Vizita s-a
încheiat cu degustare.
b) SRL „Rusagro Prim”, una dintre cele mai mari întreprinderi agricole și de
prelucrare a cerealelor din Regiunea de Dezvoltare Nord. Desfășoară activități cum ar
fi: prepararea, depozitarea, vânzarea și prelucrarea cerealelor, prelucrarea, stocarea și
vânzarea de produse, presarea uleiului din semințe, achiziționarea de cereale și
semințe.
c) G.Ț. „Scutaru Victor”, ce se ocupă cu producerea fructelor de calitate superioară
pentru piețele locale și de export. Oferă clienților o gamă de soiuri de mere cu o
cantitate anuală de circa 1000 t.; soiuri de prune, cantitatea anuală de 100 t.
În cadrul vizitelor la antreprenorii din r-l Edineț s-au făcute schimb de contacte, organizate
sesiuni de întrebări-răspunsuri, discutate problemele cu care se confruntă antreprenorii în
activitatea cotidiană și prezentate rezultatele de succes. Antreprenorii români, letoni și
ucraineni au fost cointeresați de producția autohtonă, legislația națională de export a acesteia
peste hotare, etc.
10.10.2013, Vizita delegației letone în or. Soroca
Ziua a III a evenimentului s-a desfășurat în or. Soroca, gazda fiind primăria orașului.
Delegația letonă a fost întâmpinată cu pâine și sare la sediul primăriei or. Soroca, unde dna
Elena Bodnarenco, primarul, a făcut o prezentare a orașului.
S-a organizat vizită la Incubatorul de afaceri din or. Soroca. Dna Liliana Babără, directorul
incubatorului a informat despre rezidenții incubați și domeniile de activitate a acestora. S-au
vizitat secțiile incubatorului de afaceri.
Au fost făcute excursii prin localitate: la Cetatea Sorocii, unde dna primar a informat delegația
letonă despre istoricul cetății și importanța acesteia pentru or. Soroca. S-a vizitat monumentul
Lumânarea Recunoștinței, una din cele mai importante zidiri in istoria moderna a Moldovei,
unde a fost organizată o sesiune foto a peisajului. În drum a fost prezentat cartierul romilor și
s-a menționat despre participarea acestora în viața orașului.
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A fost vizitată întreprinderea S.A „Hidroimpex”, producătoare de motoare hidraulice cu care
primăria or. Soroca colaborează în interesele amenajării și dezvoltării localității.
Rezultate, concluzii:
1) Delegația letonă a remarcat că orașul Soroca este un oraș cu potențial și prezintă
interes pentru o eventuală colaborare cu o localitate din Letonia
2) Primăria or. Soroca a înmânat oficial reprezentantului WARAM intenția de colaborare
cu o localitate din Letonia
3) Reprezentantul or. Daugavpils, Letonia, a menționat că informația despre or. Soroca
va fi transmisă conducerii, care consideră că vor fi interesați de o posibilă colaborare.
În special l-a interesat incubatorul de afaceri.
11.10.2013, Semnarea memorandumului de colaborare dintre districtul Aloja, Letonia și
primăria s. Corjeuți, r-l Briceni
Ziua a IV a evenimentului s-a desfășurat în s. Corjeuți, r-l Briceni. Delegația letonă a fost
întâmpinată la primăria localității cu pâine și sare. S-a întreținut o discuție cu primarul în biroul
acestuia despre dezvoltarea localității. S-a menționat despre proiectul implementat de către ADR
Nord.
În sala restaurantului „La Paris”, unde au participat și antreprenorii din localitate s-au făcut
prezentări: dl Victor Andronic, primarul localității a prezentat s. Corjeuți, după care dl Valdis
Barda, președinte al districtului Aloja, Letonia a prezentat comuna a cărui președinte se află.
Punctul culminant al acestei zile a fost semnarea memorandumului de colaborare dintre aceste 2
localități, în prezența facilitatorilor: dl Ion Bodrug, director ADR Nord și dra Jevgēnija Butnicka,

reprezentant al Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia.
S-au organizat vizite la antreprenorii din localitate: SRL „Servest Agro”, uzina de conserve, unde
participanții au fost familiarizați cu procesul de producere a conservelor și s-a încheiat cu
degustarea acestora. La fel s-a vizitat SRL „Arman-Plant” ce se ocupă cu creșterea cartofului.
La fel, s-au organizat excursii la locurile pitorești din localitate. În cadrul recepției s-au discutat
domeniile de colaborare pe viitor și planificate activitățile de colaborare.

Rezultate, concluzii:
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1. Semnarea acordului de colaborare dintre districtul Aloja, Letonia și primăria s.
Corjeuți, r-l Briceni, primul acord de colaborare a s. Corjeuți cu o localitate de peste
hotarele țării.
2. Planificarea vizitei de studiu în Letonia a primarului s. Corjeuți și a antreprenorilor din
localitate.
3. Organizarea în comun a unor activități conform prevederilor memorandumului de
colaborare.
REZULTATE ATINSE:
În rezultatul desfășurării în premieră a evenimentului Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord au
fost formulate următoarele concluzii și trasate următoarele idei:
Zilele RDN s-au desfăşurat în termenii stabiliţi atingînd obiectivele trasate:


Potenţialul RDN promovat
 1 Platformă de comunicare regională lansată
 1 ghid investiţional al RDN lansat .



Investiții în economia RDN.
 1 Parc industrial lansat
 1 acord cu primul rezident al PI semnat



Parteneriate de dezvoltare create.
 1 acord de colaborare între APL din RDN şi Letonia semnat

PAȘII URMĂTORI:
1) De elaborat în comun cu partenerii letoni şi români un catalog cu întreprinderile din
RDN, Letonia şi România (în limba română, rusă și engleză) despre întreprinderile cu
acelaşi profil și descrierea genului de activitate a întreprinderilor, includerea
imaginelor activelor imobile și a produselor, și expusă lista prețurilor (angro și cu
amănuntul), tarifele de export, conform legislației în vigoare, prețul transportării
mărfii pînă în Letonia și România, cadrul legal ce permite importul şi exportul
mărfurilor. Elaborarea Catalogului dat va face parte din planul comun de acţiuni
Moldova-Letonia-România-Ucraina pentru anul 2014-2015. Scopul ediţiei date este de
a facilita exportul produselor autohtone, precum şi de a atrage investiţii în RDN.
(responsabili din RDN: ADR Nord, CCI filialele bălţi, Soroca, Edineț).
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2) De inclus în Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2014, organizarea ediției II
a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, în or. Soroca, preventiv în luna septembrie, cu
invitarea potențialilor APL din Letonia, care doresc să colaboreze cu orașele Soroca și
Edineț. În cadrul acestui eveniment vor fi semnate acordurile de colaborare cu
primăriile menționate. (responsabili: ADR Nord, primăria Soroca, primăria Edineț,
VARAM și MDRC)
3) Identificarea instituției asemănătoare din Letonia cu CCI filiala Edineț în vederea
semnării acordului de colaborare și schimbului de experiență (VARAM, ADR Nord,
CCI filiala Edineț)
4) Organizarea deplasării primarilor de Edineț, Soroca și s. Corjeuți, r-l Briceni în
Letonia pentru schimb de experiență cu APL (responsabili: ADR Nord, VARAM,
primăriile Edineț, Soroca, s.Corjeuți, r-l Briceni)
5) Organizarea deplasării a minimum 20 de antreprenori moldoveni în Letonia (de la
întreprinderile vizitate în cadrul evenimentului și alți antreprenori cu potențial), pentru
schimb de experiență și posibilitatea încheierii unor acorduri de colaborare. Se vor
forma 2 sau 3 grupuri a cîte 10 - 15 persoane, care se vor deplasa pe parcursul anului
2014 în Letonia, conform unui grafic stabilit și coordonat cu VARAM (responsabili:
ADR Nord, VARAM, CCI Edineț, Bălți și Soroca)
6) Organizarea activităților comune cu CCI filialele Bălți, Edineț, Soroca și băncile
comerciale: Mobiasbanca și BCR în vederea susținerii antreprenorilor din RDN în
dezvoltarea afacerilor și promovarea producției pe piețele din Letonia și România.
(responsabili: ADR Nord, CCI Edineț și Bălți, BCR și Mobiasbanca)
7) Colaborarea cu Consulatul General al României la Bălți pentru oferirea informației
despre forumurile, conferințele, simpozioanele economice ce vor fi organizate în
România în anul 2014 în vederea facilitării participării antreprenorilor din RDN.
(responsabili: ADR Nord, Consulatul General al României la Bălți)

