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La 22 august 2016 s-a încheiat procesul 
de depunere a cererilor de � nanțare în 
cadrul concursului de selectare a pro-
iectelor de dezvoltare regională, lansat 
de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC) în luna martie a 
acestui an.
Astfel, din cele 222 de note conceptuale 
aprobate pentru etapa a doua a concursu-
lui în cele 4 regiuni de dezvoltare, au fost 
depuse 151 de cereri de � nanțare în sumă 
de circa 4,8 miliarde lei, acestea � ind re-
partizate pe domenii după cum urmează:

Apă și sanitație: 68 proiecte în sumă de • 
1 758 049 lei;

Managementul deșeurilor solide: 25 • 
proiecte în sumă de 354 799 lei;

Drumuri regionale și locale: 70 proiecte • 
în sumă de 1 617 328 lei;

E� ciență energetică: 50 proiecte în • 
sumă de 233 083 lei;

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri: 44 • 
proiecte în sumă de 301 821 lei;

Creșterea atractivității turistice: 64 pro-• 
iecte în sumă de 610 845 lei;

Următoarea etapă este ca experții 
independenți, angajați cu suportul 
Agenției Internaționale de Cooperare a 

Germaniei (GIZ) să examineze calitatea 
cererilor de � nanțare. În baza rapoarte-
lor elaborate de către aceștia urmează a 
�  desfășurate ședințele Comisiei de eva-
luare administrative. Rezultatul acestor 
activități se va � naliza cu aprobarea Pla-
nurilor Operaționale Regionale (POR) de 
către Consiliile Regionale de Dezvoltare 
(CRD). 

Decizia � nală de aprobare a � nanțării pen-
tru proiectele selectate, urmează să � e avi-
zată de către Consiliul Național de Coor-
donare a Dezvoltării Regionale (CNCDR), 
care va include proiectele într-un Docu-
ment Unic de Program (DUP) și-l va înainta 

Guvernului Republicii 
Moldova spre aproba-
re.  Proiectele selecta-
te vor �  � nanțate din 
Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională 
(FNDR), care reprezin-
tă aproximativ 1% din 
bugetul statului, cu 
excepția veniturilor 
cu destinație specială. 
Conform estimărilor, 
cuantumul acestuia 
pentru perioada anilor 
2016-2020 va constitui 

circa 983 milioane lei.

În perioada martie–aprilie 2016, autori-
tățile publice locale de nivelul I și II au 
depus note conceptuale de proiecte. Ul-
terior, pe parcursul a mai multor etape, o 
comisie administrativă a făcut o selecție a 
acestora. Întreg procesul a durat cinci luni. 
Concursul a fost organizat în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 438 din 28 decem-
brie 2006 privind dezvoltarea regională în 
Republica Moldova și a avut drept scop 
dezvoltarea economiei în regiuni, dez-
voltarea infrastructurii regionale și locale, 
precum și modernizarea serviciile publice 
locale pe întreg teritoriul țării.

Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare 
regională pentru � nanțare în perioada anilor 2017-2020
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Tema ediției

Dezvoltarea regională și 
creșterea atractivității turismului

Creșterea atractivității 
turistice reprezintă unul 
din domeniile prioritare 
de intervenție a politicii 
de dezvoltare regională 
și de � nanțare din Fondul 
Național pentru Dezvol-
tare Regională (FNDR). 
Pe parcursul anilor 
2011-2015 au fost 
alocate mijloace 
� nanciare în mări-
me de circa 115,5 
milioane lei pen-
tru implementarea 
proiectelor în regi-
unile de dezvolta-
re regională Nord, 

Centru și Sud. Prin intermediul Do-
cumentului Unic de Program (DUP) 
pentru anii 2013-2015 aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 18 
decembrie 2012 au fost stabilite 62 proiecte 
prioritare în domeniul dezvoltării regionale 
inclusiv și proiecte ce țin de turism. În acest 
context, ca urmare a implementării proiec-
telor de dezvoltare regională, în perioada 
2011-2015 pentru sporirea atractivității tu-
ristice au fost întreprinse următoarele:

Lansarea activității Centrului de Tineret și • 
Sport din orașul Căușeni cu o suprafață 
de 4636 m2;

Construirea drumului de acces către mu-• 
zeul „Alexei Mateevici” din satul Zaim, ra-
ionul Căușeni;

Reconstruirea Palatului de cultură din • 
orașul Ungheni; 

Amenajarea teritoriului Centrului cultural • 
intercomunitar din satul Băhrinești, raio-
nul Florești, dotarea sălii multimedia din 
cadrul Centrului cu inventar și mobilă;

Construirea și amenajarea unui popas • 
turistic în cadrul proiectului „Amenajarea 
traseului ecoturistic „Pădurea Domneas-
că”, în componența căruia sunt 3 case de 
vacanță și 5 foișoare;

Reconstruirea muzeu-• 
lui și amenajarea par-
cului din satul Țaul; 

Sporirea atractivității • 
turistice a zonei cen-
tru prin consolidarea 
patrimoniului existent 
din raionul Orhei;

Deschiderea traseului turistic (Vama • 
Veche-Lăpușna) prin restaurarea obiec-
telor de patrimoniu istoric, Conacul „Ma-
nuc-Bey” din orașul Hîncești, Locația ge-
to-dacică din satul Stolniceni.

Astfel de proiecte creează oportunități de 
ascensiune economică regională și locală 
prin valori� carea unor obiecte de patrimo-
niu, generând cerere pentru o gamă lar-
gă de bunuri și servicii cu speci� c turistic. 
Aceasta ajută la consolidarea capacității 
partenerilor de a suplimenta bugetele lo-
cale, la diversi� carea ofertelor turistice. De 
asemenea, face posibilă creșterea cererii 
pentru servicii turistice pentru un număr 
mare de turiști și crează noi locuri de muncă 
cetățenilor Republicii Moldova. 

Un proiect ambiţios și inedit a fost cel care a vi-
zat amenajarea traseului turistic (Vama Veche-
Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de patri-
moniu istoric: Conacul „Manuc-Bey” din orașul 
Hîncești, a Cetății geto-dacice și a Casei-Mu-
zeu „Anatolie Plămădeală” din satul Stolniceni. 
Construirea acestui traseu turistic servește 
drept motiv pentru o mai bună cunoaștere a 
istoriei și culturii meleagului natal. 

Alt proiect original, mai ales prin utilitatea sa 
turistică este amenajarea traseului ecoturis-
tic „Pădurea Domnească”. Proiectul conține 
două obiective: zimbrăria și popasul turistic 
„La Fontal”. Acest proiect a avut drept scop 
dezvoltarea activităţilor turistice, cultura-
le și de agrement, ceea ce a contribuit la 
creșterea numărului de locuri de muncă, a 
veniturilor alternative, precum și la diversi-
� carea activităţii în spaţiul rural. Zimbrăria 
de pe teritoriul rezervaţiei naturale „Pădurea 
Domnească” constituie un important sit pen-
tru turiștii care vizitează raionul Glodeni. De 
altfel, acest raion este cunoscut și pentru cele 
„100 de movile”, dar și pentru Grota Butești, 
care se a� ă în zona Prutului. Valoarea totală a 
proiectului „Amenajarea traseului ecoturistic 
Pădurea Domnească” constituie 4,7 milioane 
lei, bani care au fost alocați din FNDR. 

Pe parcursul anului 2016, în contextul re-
alizării prevederilor Planului de acțiuni 
al Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, a fost inițiat procesul de ela-
borare a Programelor regionale sectoriale 
(PRS) în domeniul turismului, în toate regi-
unile de dezvoltare (Nord, Centru și Sud). 
Astfel urmează a �  plani� cate și realizate un 
șir de activități, scopul cărora este identi� -
carea unui portofoliu de proiecte destinate 
creșterii atractivității turistice a regiunilor 
de dezvoltare, care vor avea impact regio-
nal major.

Valentina Țapiș, 
Șefa Direcției politică 

și cooperare regională, 
Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
și Construcțiilor
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Opinii

Dezvoltarea regională, în contextul Uniunii Eu-
ropene (UE), este o parte integrantă a politicilor 
UE de coeziune economică, socială și teritorială. 
Toate acestea la un loc � ind importante în pro-
cesul de extindere a UE. Aceste politici își au ori-
ginea în Tratatul de la Roma din 1957, precum și 
în Actul unic european din 1986, când fondurile 
structurale ale UE au început să � e integrate în 
politica cadru de coeziune. Fiind în strânsă le-
gătura cu agenda 2020 de asigurare a „cresterii 
și competitivității” UE, politica de dezvoltare re-
gională are menirea să asigure că toate statele 
membre UE sunt capabile să concureze pe piața 
unică și să promoveze echitatea prin prevenirea 
disparităților sociale și economice în regiuni-
le și localitățile țărilor UE. Este o modalitate a 
națiunilor dezvoltate ale Europei de ași exprima 
solidaritatea cu țările și regiunile mai puțin dez-
voltate.

În același timp, în parcursul evoluției lor, țările 
care sunt în proces de accedere la UE trebuie să 
își racordeze politica de dezvoltare regională cu 
cele menționate în Capitolul 22: Politica regiona-
lă și de coordonare a instrumentelor (i.e. fonduri-
lor) structurale din acquis-ul comunitar. Aceasta 
este una din „condiționalitățile” de accedere la UE, 
care include stabilirea unui cadru instituțional și 
administrativ cu o capacitate adecvată de mana-
gement a fondurilor structurale și de coeziune. 
În practica altor state, cum ar �  cea a Poloniei sau 
a Romaniei, strategia și/sau programul de dez-
voltare regională este de o importanță majoră. 
Acest document descrie viziunea strategică de 
dezvoltare durabilă a regiunilor țărilor date și 
de implementare a fondurilor structurale pentru 
proiecte în diferite domenii. Aceste țări, la fel au 

început cu implementarea paradigmei de asi-
gurare a dezvoltăriii echilibrate a regiunilor prin 
diminuarea disparităților. Ulterior însă, s-a pus 
accentul pe asigurarea creșterii economice și a 
competitivitatii „teritoriale”.

Chiar dacă actualmente, Republica Moldova nu 
este stat membru al UE și nu are acces la fon-
durile structurale ale UE, Strategie Națională de 
Dezvoltare Regională (SNDR) pentru perioada 
2016-2020 ține cont de prevederile Politicii de 
Coeziune al UE, precum și de cele ale Acordului 
de Asociere între UE și Republica Moldova, și al 
Planului de Acțiuni al acestuia.

Este acesta un deziderat nou pentru Republica 
Moldova? Desigur ca nu. Cu toate acestea, chiar 
dacă la prima vedere acestea par a �  niște obiec-
tive simple, asigurarea atingerii acestora poate 
lua ani în șir. Experiențele multor țări din Euro-
pa au demonstrat că asigurarea unei dezvoltări 
echilibrate și durabile a regiunilor este un proces 
complex și de lungă durată, mai ales în contex-
tul când alte reforme tangențiale, cum ar �  cea 
a descentralizării și reforma teritorial-administra-
tivă, sunt într-o ușoară stagnare și pe alocuri cu 
multe necunoscute.

Suportul în elaborarea SNDR 2016-2020 a 
fost acordat de către Agenția de Cooperarea 
Internațioală a Germaniei (GIZ), prin interme-
diul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publi-
ce Locale în Republica Moldova”, � nanțat de gu-
vernele Germaniei, Suediei, României, Elveției și 
Uniunea Europeană. În procesul de elaborare a 
SNDR 2016-2020 s-a ținut cont de experiențele 
internaționale, atât de bunele practici, cât și de 
lecțiile învățate. Totuși, acest document strate-

gic nu este o „foaie de turnesol” 
sau un transfer în proporție de 
100% al experienței unei țări 
europene. Dar, este, un docu-
ment creat pentru Republica 
Moldova luând în considerație 
speci� cul țării. În același timp, 
menirea lui este să impulsi-
oneze reformele, astfel încât 
cetățenii Republicii Moldova 
să bene� cieze de acces la ser-
vicii publice de calitate și la 
bunăstarea socio-economică. 
În acest context, așteptările 
din partea partenerilor de dez-
voltare: 

1) SNDR 2016-2020 trebuie să 
devină un document stra-
tegic funcțional;

2) Procesul de implementare 
sa � e unul e� cient, e� cace, 
cu rezultate și de impact; 

3) Pentru acesta este nevoie 
de un angajament ferm 
din partea tuturor actorilor, asigurând ast-
fel o coordonare inter-sectorială e� cientă 
(una bazată pe complementaritate și nu pe 
competitivitate) atât la nivel național, cât și 
regional;

4) Structurile la nivel de regiune sa � e amba-
sadorii politicii de dezvoltare regională și 
agenții schimbării la nivel de regiune;

5) Să asigure o sinergizare e� cientă a fondurilor 
atât naționale, cât și a celor internaționale.

Angela 
Dumitrașco,
Consultant național 
superior în 
domeniul politicilor 
de dezvoltare 
regională, 
monitorizare bazată 
pe rezultate și 
evaluare, MSPL/GIZ

SNDR 2016-2020: noi oportunități și direcții de dezvoltare

SNDR 2016-2020 în contextul politicilor de dezvoltare europene

Strategia Națională pen-
tru Dezvoltare Regională 
2016-2020 este elabo-
rată în conformitate cu 
prevederile legale în 
domeniu și a fost apro-
bat prin Legea nr. 239 
din 13 octombrie 2016. 
Conținutul documentu-
lui accentuează o nouă 
abordare a implemen-
tării politicilor la nivel 
național, � ind re� ectate 
prin: (a) abordarea in-
tegrată și (b) asigurarea 
unei dezvoltări durabile. 
În acest context, prima 

parte a strategiei examinează situația curentă, 
oferind un șir de răspunsuri și concluzii privi-
tor la următoarele întrebări:

Care este interesul de a de� ni și imple-• 
menta o abordare integrată și durabilă a 
intervențiilor plani� cate?
La ce scară teritorială se va aplica abordarea • 
integrată și durabilă?
Trebuie să considerăm abordarea integrată • 
și durabilă o regulă și o necesitate a prezen-
tului?

Ținând cont de varietatea documentelor 
de politici naționale elaborate și diferențele 
atestate între mecanismele de implementare 
a acestora în regiunile de dezvoltare, Minis-

terul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
(MDRC) își propune asigurarea unui rol de 
mediator între autoritățile publice centrale și 
cele locale, astfel încât să � e asigurată o coor-
donare a acțiunilor de implementare a obiec-
tivelor naționale cu solicitările parvenite de la 
nivelul autorităților locale. În acest context, 
oportunitățile oferite în procesul de imple-
mentare a strategiei sunt următoarele:

Dezvoltarea infrastructurii regionale și loca-• 
le în domeniile: managementul deșeurilor 
solide, apă și sanitație, e� ciența energetică, 
și drumuri;
Suport în crearea serviciilor publice regiona-• 
le, de calitate și prestate la costuri optime;
Asigurarea suportului în cooperarea inter-• 
comunală.

Cu excepția intervențiilor în dezvoltarea in-
frastructurii sociale, strategia își propune și 
realizarea unui șir de acțiuni care ar contribui 
direct la dezvoltarea sectorului privat și atra-
gerii investițiilor în zonele economice libere și 
a parcurilor industriale. Tot la compartimentul 
dezvoltării economice, se propune și efectu-
area unei analize a potențialului turistic al re-
giunilor de dezvoltare în cadrul procesului de 
elaborarea a programelor regionale sectoriale 
de dezvoltare a turismului. Această analiză se 
va � naliza cu identi� carea unui portofoliu de 
proiecte și de surse de � nanțare a acestora. Un 
accent major se va pune pe promovarea turis-
mului intern, care va spori veniturile directe la 
bugetele autorităților locale. Totodată, noua 

Strategie presupune o atenție aparte și pentru 
crearea oportunităților de dezvoltare a busi-
ness-ului practicat prin turismul rural, care în 
ultima perioadă a devenit foarte atractiv pen-
tru turiștii din afara țării.

Prevederile strategice țintesc perfecționarea 
mecanismului de implementare a politicii de 
dezvoltare regională. Astfel, vor �  clar expuse 
atribuțiile și competențele tuturor actorilor, 
oferind un grad sporit de descentralizare a ca-
drului decizional și de identi� care a direcțiilor 
de dezvoltare speci� ce regiunilor. Un alt șir de 
activități ce țin de îmbunătățirea guvernanței 
la nivel regional, vor avea drept scop elabo-
rarea mecanismelor de co� nanțare a proiec-
telor de cooperare transfrontalieră, care vor 
oferi posibilitatea atragerii investițiilor exter-
ne. De asemenea, va �  impulsionat procesul 
de dezvoltare a capacităților autorităților lo-
cale privitor la managementul și implementa-
rea proiectelor, acest aspect, � ind în viziunea 
partenerilor străini unul din cele mai sensibile 
aspecte sesizate. 

Nu în ultimul rând, SNDR 2016-2020, vine cu 
idea elaborării la nivel național a unui sistem 
unic de monitorizare a tuturor intervențiilor 
în cadrul regiunilor de dezvoltare, având sco-
pul de a evalua corect nivelul de dezvoltare al 
acestora și ulterior de elaborare a programelor 
sectoriale de dezvoltare în contextul politici-
lor de coeziune, luând în considerație bunele 
practici și experiențele țărilor europene.

Anatol Usatîi, 
Viceministru, 

Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor
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Domnule Dorin Andros cum ați explica 
omului simplu ce este și cu ce se ocupă 
instituția care o reprezentați: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
(MDRC)? 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor este singura autoritate centra-
lă care și-a luat angajamentul de a conjuga 
eforturile comune ale autorităților centra-
le de specialitate și a autorităților locale 
în vedearea implementării la nivel local a 
obiectivelor strategice naționale. Adică, noi 
suntem cei care așezăm la o masă comună 
reprezentanții altor ministere și instituții 
naționale cu cei ai localităților rurale. Scopul 
este de a identi� ca mecanismele de imple-
mentare a proiectelor și identi� carea surse-
lor de � nanțare a acestora. Spre exemplu, 
până în prezent am implementat peste 79 
proiecte în domenii ca, apă și sanitație, ma-
nagementul deșeurilor solide, e� ciență ener-
getică, infrastructura drumurilor, creșterea 
atractivității turistice și proiecte de suport 
pentru dezvoltarea afacerilor. Bene� ciarii 
acestora sunt sute de mii de oameni din 
localitățile țării. Dar, cel mai important as-
pect, este probabil faptul că Ministerul, prin 
intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regio-
nală (ADR), urmărește nu doar procesul de 
implementare a proiectelor, dar și e� ciența 
acestora în perioada post-implementare, 
fapt care asigură durabilitatea investițiilor și 
atingerea impactului.

De puțin timp ați fost numit într-o funcție 
nouă, secretar de stat al Ministerului. Până 
la aceasta ați activat mult timp în dome-
niul dezvoltării regionale. Ce presupune 
noua Dvs funcție și cât de mult veți avea 
tangențe cu domeniul dezvoltării regiona-
le pe viitor?
Dacă e să mă refer la noua mea funcție, 

atunci aceasta diferă parțial de cea prece-
dentă. Însă cu singuranță, experiența acu-
mulată în domeniul elaborării de politici, 
proiecte, hotărâri de Guvern și a legislației în 
general, îmi este de folos. Asta pentru că una 
din principalele atribuții în noua mea funcție 
este anume asigurarea elaborării calitative și 
în termen a actelor legislativ-normative, a 
documentelor de politici 
și asigurarea promovării 
acestora spre aprobare. 
Alte competențe țin de 
elaborarea programelor 
de dezvoltare strategică 
a instituției și a planurilor 
de acțiuni, asigurarea cu 
personal a Ministerului și 
monitorizarea realizării 
responsabilităților pre-
văzute în actele normati-
ve și legislative. 

În octombrie Parlamen-
tul a adoptat Strategia 
Naţională de Dezvoltare 
Regională pe anii 2016-
2020. Ne puteți spune 
mai multe despre acest 
document?
Scopul politicii de dezvoltare regională este 
de a aplica o abordare integrată în acțiunile 
sale și de a contribui la participarea tuturor 
părților interesate în dezvoltarea regiunilor. 
Strategia nouă anume pe aceasta se bazea-
ză: dezvoltarea capacităților și schimbarea 
modului de guvernare în regiuni, astfel încât 
autoritățile locale să se asocieze în imple-
mentarea proiectelor regionale, asigurând 
populația cu servicii de calitate la prețuri 
accesibile. Alte tendințe ale prezentului do-
cument implică promovarea activităților, dar 
în special a proiectelor de dezvoltare econo-

mică și promovare a turismului, acestea � ind 
profund neglijate de către autoritățile loca-
le. Astfel, din suma de circa 1 miliard de lei 
plani� cată a �  disbursată în Fondul Național 
pentru Dezvoltare Regională (FNDR) pentru 
anii 2016 – 2020, 11 % i-a revenit sectorului 
de creștere a atractivității turistice și alte 11 
% dezvoltării infrastructurii de afaceri.

La ce etapă este procedura de creare a 
Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) în 
UTA Găgăuzia?
Agenția de Dezvoltare Regională UTA Gă-
găuzia este deja funcțională și, pas cu pas, 
am inițiat procesul de instruire a angajaților 
în vederea implicării rapide în procesul de 
implementare a politicilor de dezvoltare re-
gională. În luna august a acestui an, a fost 
semnat contractul de arendă a o� ciului și a 
fost desfășurat concursul de angajare a per-
sonalului. În prezent cu suportul � nanciar și 

Dorin Andros este Secretarul de Stat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor începând cu luna mai a 
anului 2016. Anterior, a deținut funcția de șef al Direcției politică și cooperare regională în cadrul aceleiași instituții, 
� ind responsabil de elaborarea cadrului legislativ-normativ și strategic în domeniul dezvoltării regionale, dar și de 
monitorizarea implementării acestuia. De asemenea, a fost responsabil de elaborarea unui șir de documente de 
politici importante în domeniul dezvoltării regionale, precum Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR) 
pentru anii 2013-2015 dar și cea pentru 2016-2020. 

Dorin Andros,
Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:

„Este foarte important să ajustăm 
experiențele externe la realitățile 

Republicii Moldova și să evităm greșelile 
care au fost făcute de către alte țări”.
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tehnic al Agenției Internaționale de Coope-
rare a Germaniei (GIZ), s-a reușit dotarea ADR 
Găgăuzia cu mobilier și echipament tehnic 
necesar. Ulterior va �  procurat un automo-
bil pentru deplasările în teritoriu în vederea 
monitorizării proiectelor, dar și pentru asigu-
rarea plani� cărilor necesare.

Presa vehiculează de ceva timp o posibilă 
reformă de Guvern, care se pare va preve-
dea o restructurare, comasare și creare a 
unor noi ministere, lucru menționat chiar 
de către prim-ministrul Pavel Filip. Dvs ce 
credeți în acest sens?
Republica Moldova are nevoie de reforme 
majore și urgente, inclusiv a Guvernului, 
însă acestea trebuie realizate după un plan 
de acțiuni bine pus la punct, inclusiv coor-
donat cu partenerii de dezvoltare care dețin 
experiența necesară. Nu în ultimul rând 
trebuie asigurată transparența acțiunilor și 
a deciziilor în acest sens. Reforma trebuie 
să � e una bazată pe principii de e� ciență 
și calitate, dar nu pe unele cantitative așa 
cum se vehiculează. Din discuțiile purtate 
cu colegii din cadrul ministerului omolog 
din România, am fost sfătuiți că ar �  bine să 
examinăm competențele și modul clar de 
reformă. Un factor important � ind ajustarea 
experiențelor externe la realitățile Republicii 
Moldova și evitarea unor greșeli care au fost 
făcute de către alte țări în acest sens. 

Deci, această reformă este una necesară, dar 
trebuie realizată plani� cat, cu identi� carea 
opțiunilor de stimulare � nanciară a muncii 
prestate de către funcționarii publici, astfel 
încât activitatea în cadrul unei instituții pu-
blice să devină una prestigioasă, dar nu de 
rutină. 

Administrațiile publice locale (APL) sunt 
un element decisiv în procesul de dezvol-
tare regională. Cum a fost colaborarea cu 
acestea până acum în domeniul dezvoltării 
regionale?
Exact cum ați speci� cat, rolul APL-urilor este 
unul vital în acest proces. Sarcina MDRC-ului 
este să asigure o abordare integrată și parti-
cipativă a tuturor actorilor implicați în dez-
voltarea teritoriilor. Astfel, în contextul noii 
strategii, dar și a conceptului noii legi privind 
dezvoltarea regională, dorim să oferim mai 
multe competențe, dar și un nivel decizional 
crescut privitor la direcțiile de dezvoltare a 
regiunilor, încât APL-urile să își clădească 
propria soartă și să stabilească clar care sunt 

direcțiile lor de dez-
voltare. Există însă și 
altă parte a monedei. 
Spre exemplu, astăzi 
suntem în situația 
când avem imple-
mentate multe pro-
iecte ce țin de apro-
vizionarea cu apă și 
canalizare, care nu 
sunt sustenabile. Am 
ajuns în situații când 
la doi ani de la im-
plementarea proiec-
tului, primăriile nu 
mai dețin resursele 
� nanciare necesare 

pentru întreținerea acestora. 

Dacă să mă refer direct la relațiile cu 
autoritățile locale, atunci acestea sunt des-
tul de bune, chiar dacă există loc pentru 
îmbunătățire. În ultimul timp sunt purtate 
discuții privitor la atribuțiile autorităților lo-
cale ce țin implementarea politicii de dez-
voltare regională. Părerea mea e că acestea 
trebuie să se axeze mai mult pe delegarea 
competențelor decizionale și identi� carea 
priorităților de dezvoltare a regiunilor și mai 
puțin pe mecanismele de � nanțare a proiec-
telor.

... dar cooperarea și colaborarea inter-mi-
nisterială și inter-sectorială? Ce ar trebuie 
să se întreprindă pentru ca această să � e 
una mai e� cientă?
La nivel național nu există o înțelegere cla-
ră a aspectului inter-sectorial al politicii de 
dezvoltare regională. Anume din acest con-
siderent, SNDR 2016-2020 și proiectul noii 
legi ce ține de dezvoltarea regională propun 
elaborarea unui mecanism clar de divizare a 
competențelor între ministerele sectoriale, 
astfel încât rolul politicii de dezvoltare regi-
onală să se bazeze pe sinergizarea eforturilor 
atât de plani� care strategică 
a intervențiilor, cât și a celor 
� nanciare în regiuni.

Domeniul dezvoltării re-
gionale a bene� ciat și, 
probabil, va bene� cia mult 
de asistența partenerilor 
externi. Cât de important 
a fost și este suportul lor în 
cadrul acestui proces?
Încă la începutul anului 
2009, procesul de imple-
mentarea a politicii de dez-
voltare regională a fost ghi-
dat de către partenerii de 
dezvoltare prin intermediul 
Departamentului pentru 
Dezvoltare Internațională a 
Marii Britanii (DFID), care a acordat suport la 
elaborarea cadrului de reglementare privitor 
la funcționarea cadrului instituțional, dar și a 
altor reglementări secundare ce țin de utili-
zarea resurselor � nanciare din FNDR și a ma-
nualelor operaționale ale ADR-urilor. Ulteri-
or, am bene� ciat de suportul altor parteneri 
de dezvoltare, majoritatea activităților � ind 
susținute prin intermediul proiectului „Mo-

dernizarea Serviciilor Publice Locale în Re-
publica Moldova”, implememtat de Agenția 
Internațională de Cooperare a Germaniei 
(GIZ). Cu suportul GIZ au fost implemen-
tate nu doar proiecte soft de dezvoltare a 
capacităților și plani� care a unor acțiuni, ci și 
7 proiecte pilot în domeniul apei și sanitației 
și e� cienței energetice. În același context, 
pentru următorii ani, sunt plani� cate alte 
investiții în sumă de aproximativ 39 mln. 
Euro pentru aceleași domenii, bene� ciari ai 
cărora vor �  populația din peste 18 localități 
ale țării.

Totuși, cel mai important rol al partenerilor 
de dezvoltare este impulsionarea, sau lob-
by-ul, în realizarea anumitor activități sau 
inițiative. Spre exemplu, se cunosc cazuri 
când retincența sau nedorința unor actori de 
a promova anumite documente sau reforme 
a dispărut atunci când au intervenit partene-
rii de dezvoltare în proces și discuții.

Dacă ar �  să enumerați trei direcții principa-
le sau probleme, care ar trebui soluționate 
în domeniul dezvoltării regionale, atunci 
care ar �  acestea?
Prima ar �  recunoașterea politicii de dezvol-
tare regională drept una inter-sectorială că-
reia să i se asigure un statut de coordonator/
sinergizator al eforturilor de dezvoltare între 
instituțiile naționale și autoritățile locale.

A doua ține de delegarea competențelor 
depline, speci� ce politicii de dezvoltare re-
gională, așa cum este realizată în alte țări și 
aici mă refer la coordonarea activităților în 
domeniul cooperării transfrontaliere. În pre-
zent aceste competențe aparțin Cancelariei 
de Stat. După mine însă, aceste elemente 
trebuie reîntoarse Ministerului, inclusiv din 
perspectiva faptului că în contextul elabo-
rării unei noi legi, am dori să includem și 
necesitatea elaborării mecanismelor de co-
� nanțare pentru proiectele de cooperare 
transfrontalieră.

A treia, probabil, revizuirea competențelor 
speci� ce atât Consiliului Național de Coor-
donare a Dezvoltării Regionale, cât și a Con-
siliilor Regionale pentru Dezvoltare. Cauza 
nu este că prezentul cadrul legislativ nu ar 
�  acceptabil, dimpotrivă, avem un cadru le-
gislativ bun, dar care lasă loc pentru multiple 
interpretări, din care motiv și competențele 
atribuite astăzi nu sunt valori� cate.

tehnic al Agenției Internaționale de Coope-

direcțiile lor de dez-
voltare. Există însă și 
altă parte a monedei. 
Spre exemplu, astăzi 
suntem în situația 
când avem imple-
mentate multe pro-
iecte ce țin de apro-
vizionarea cu apă și 
canalizare, care nu 
sunt sustenabile. Am 
ajuns în situații când 
la doi ani de la im-
plementarea proiec-
tului, primăriile nu 
mai dețin resursele 
� nanciare necesare 



6

Comentariu

Cum să atragi investiții internaționale: 
ADR Nord, model de succes

Dicționarul Dezvoltării Regionale

Una dintre cele mai im-
portante priorități ale 
dezvoltării regionale este 
posibilitatea și capacitatea 
de atragere a investițiilor 
internaționale. Un exem-
plu în acest sens este cel 
al Agenției de Dezvoltare 
Regională (ADR) Nord, 
care pe parcursul ultimilor 
ani a stabilit și dezvoltat 
mai multe colaborări cu 
partenerii internaționali. 
Spre exemplu, doar pe 
parcursul anului 2015, 
ADR Nord a reușit să atra-

gă investiții de peste 350 de mii de euro. Cea 
mai mare parte din aceste � nanțări au fost 
direcționare spre proiectele-pilot implemen-
tate în Regiunea de Dezvoltare Nord a țării. 

Proiecte și parteneriate internaționale
O bună parte din investițiile externe care au 
reușit să � e atrase în 2015 (cca 320 de mii de 
euro) au fost valori� cate pentru realizarea a 
cinci proiecte:

„Formare de formatori în elaborarea planu-• 
rilor/strategiilor locale/regionale” (13,4 de 
mii de euro), implementat de ADR Nord în 
parteneriat cu Asociață Obștească „Institu-
tul pentru Germania și Europa de Nord” din 
Polonia;

„Managementul proiectelor – instrument • 
al dezvoltării locale și regionale. Experienţa 
Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de 
Dezvoltare Nord, Moldova” (48 de mii de 
euro), implementat de ADR Nord în parte-
neriat cu O� ciul Mareșalului Wielkopolska, 
Polonia;

„Crearea sistemului integrat de dezvolta-• 
re durabilă a sectorului apicol în Regiunea 
de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” 
(157,4 de mii de euro), realizat de ADR 
Nord și � nanțat de Guvernul României prin 
intermediul RoAid – Programul României 
de cooperare pentru dezvoltare;

„Dezvoltarea plani� cării strategice în Regiu-• 
nea de Dezvoltare Nord, Moldova” (91,5 de 
mii de euro), realizat de ADR Nord și � nan-
ţat din sursele Guvernului Republicii Cehe 
prin intermediul Agenției Cehe pentru 
Dezvoltare;

„Studiul de prefezabilitate la proiectul «Dez-• 
voltarea instrumentelor moderne de plani-
� care în Regiunea de Dezvoltare Nord, utili-
zând tehnologia GIS»” (9,2 de mii de euro), 
realizat de ADR Nord cu suportul Agenției 
Cehe pentru Dezvoltare.

De asemenea, în baza planurilor comune 
anuale pentru anul 2016, ADR Nord a dez-
voltat relații de colaborare cu partenerii săi 
tradiționali: Ministerul Protecției Mediului și 
Dezvoltării Regionale din Letonia (VARAM), 
Agenția de Investiții și Dezvoltare a Letoniei 
(LIAA), Asociația Obștească „Forumul Rural 
din Letonia”, O� ciul Mareșalului Wielkopols-
ka din Polonia, Asociația Obștească Institutul 
pentru Germania și Europa de Nord (INIEP), 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
din România, Agenția Cehă pentru Dezvolta-
re din Republica Cehă și Ambasada României 
în Republica Moldova.

Un succes în 2016 a fost și stabilirea parte-
neriatului cu Agenția de Dezvoltare Durabilă 
a Județului Brașov (ADDJB). Bazele acestei 
colaborări a fost puse în contextul unei vizi-
te de lucru în județul Brașov a specialiștilor 
ADR Nord, care au studiat practici de succes 
în domeniul plani� cării durabile și atragerii 
investiţiilor. Acest fapt a favorizat încheierea, 
în luna mai 2016, a unui acord de colaborare 
între ADR Nord și ADDJB.

Pe parcursul anului 2016, specialiștii ADR 
Nord au făcut mai multe vizite de studiu, care 
au fost susținute și organizate de către par-
tenerii noștri externi. Tematica acestora a fost 
una foarte diversă, printre care: stabilirea par-
teneriatelor comune în domeniul turismului 
și al inovațiilor, precum și dezvoltarea ideilor 
și a proiectelor de afaceri.

Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord
Una dintre cele mai importante activități orga-
nizate pe parcursul ultimilor trei ani de către 
ADR Nord în parteneriat cu Ministerul Protecției 
Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia a 
fost Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a 
III-a. Ediția din 2015 a avut loc în perioada 5-10 
octombrie în orașele Bălți, Glodeni, Briceni, 
Edineț, Florești și Soroca. Evenimentul a fost 
constituit din două elemente importante: un 
forum economic internațional și Ziua cooperă-
rii Letoniei cu Regiunea de Dezvoltare Nord a 
Republicii Moldova. La aceste evenimente au 
participat autorităţi publice centrale, locale, 
reprezentanți ai societății civile și peste 200 de 
antreprenori din Republica Moldova, România 
și Letonia. Încă de la începutul colaborării cu 
VARAM s-a facilitat încheierea a 14 memoran-
dumuri de colaborare între administrațiile pu-
blice locale din ambele țări. Cheltuielile pentru 
organizarea celei de-a III-a ediții a Zilelor Regi-
unii de Dezvoltare Nord, în sumă de peste 11,6 
de mii de euro, au fost acoperite integral din 
surse externe.

Pentru consolidarea parteneriatelor tradiți-
onale și stabilirea noilor legături de colabo-
rare, la sfârșitul lunii septembrie – începutul 
lunii octombrie 2016, ADR Nord a organizat 
a IV-a ediție a Zilelor Regiunii de Dezvoltare 
Nord. În cadrul acestui an s-a pus accentul 
pe aprofundarea relațiilor de colaborare cu 
partenerii din Letonia, România, Cehia și Po-
lonia.

Realizări și perspective
Reieșind din prevederile Acordului de Aso-
ciere UE-RM, Regiunea de Dezvoltare Nord 
a țării a reușit să stabilească și să valori� ce 
relații de cooperare cu mai mulți partenerii 
externi. Activitățile menționate sunt doar câ-
teva exemple, care, pe viitor, vor �  dezvoltare 
și aprofundate. Principalul scop al acestora 
este atragerea investițiilor în Regiunea de 
Dezvoltare Nord, iar crearea recentă a Secției 
pentru cooperare și atragerea investițiilor în 
cadrul ADR Nord va cataliza acest proces.

Parteneriatul regional reprezintă cooperarea autorităţilor publice 
centrale și locale, sectorului public și privat, societăţii civile în activi-
tatea de plani� care, elaborare și implementare a măsurilor privind 
susţinerea dezvoltării regionale. Parteneriatul devine valabil din 
momentul preluării proiectului � nanţat din Fondul Naţional pen-
tru Dezvoltarea Regională. Dezvoltarea regională durabilă bazată 
pe parteneriate este un imperativ al Guvernului Republicii Moldo-
va, angajament asumat pentru distribuirea echitabilă a șanselor de 
dezvoltare pe întreg teritoriul țării. Succesul implementării bazat 
pe parteneriate va duce la accelerarea dezvoltării țării în ansamblu, 
scopul � ind îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, indiferent unde 
locuiesc aceștia pe teritoriul Republicii Moldova.

Transparența presupune accesul publicului larg la 
infor mația privind activitatea autorităților publice și 
are drept obiectiv informarea în mod deschis și explicit 
a cetățenilor. Ea contribuie la consolidarea principiilor 
democraţiei și la respectarea drepturilor fundamentale. 
Totodată transparența presupune și consultarea cetăţe-
nilor, asociațiilor interesate în procesul de elaborare și de 
adoptare a deciziilor într-un anumit domeniu. În cazul 
dezvoltării regionale, transparența reprezintă claritatea 
în procesele alocării, distribuirii și utilizării mijloacelor 
pentru realizarea strategiilor, programelor și proiectelor 
de dezvoltare regională.

Ion Bodrug, 
Director, 

Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord

Adrian 
Ungureanu, 

Consultant, Direcţia 
relaţii cu instituţiile de 
dezvoltare regională, 

DGDR/MDRC

Adrian 
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Republica Cehă va oferi suport în facilitarea 
implementării normelor europene în 

amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbană

Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare: 
unul din partenerii de baza ai MDRC

Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 
Vasile Bîtca și Michal Kaplan, director al Agenției 
Cehe de Dezvoltare au semnat în iunie 2016 un 
Memorandum de Înțelegere cu privire la co-
operarea în domeniul dezvoltării regionale și 
construcțiilor. Semnarea acestuia a avut loc în 
contextul vizitei o� ciale în Republica Moldova a 
prim-ministrului Republicii Cehe, Bohuslav So-
botka. Memorandumul presupune inițierea și 
� națarea a două proiecte de asistență tehnică. 
Acestea prevăd facilitarea implementării nor-
melor europene în construcții și implementarea 
principiilor europene în domeniul amenajării 
teritoriului și dezvoltării urbane.

Ministrul Vasile Bîtca și-a exprimat gratitudi-
nea pentru suportul părții cehe în consolidarea 
capacităților administrațiilor publice și a actorilor 
regionali privind managementul e� cient al pro-
iectelor regionale în regiunile de Nord și Sud ale 
țării implementate în perioada 2011 – 2016. De 
asemenea, ministrul a mulțumit o� cialilor cehi 
pentru suportul acordat în promovarea politicii 
de dezvoltare regională. „Țările europene se ghi-
dează în construcții după 58 de standarde cadru 
ale Eurocodurilor, identice în toate țările. Fiecare 
țară își elaborează anexele naționale la acestea. 
Experții cehi vor acorda suport specialiștilor din 

domeniu în elaborarea anexelor naționale pen-
tru anumite Eurocoduri. La modul practic Euro-
codurile ne vor ajuta să îmbunătățim rezistența 
clădirilor la factorii climatici și la cutremure. Vom 
putea să proiectam astfel încât să sporim dura-
bilitatea construcțiilor”, a declarat Vasile Bîtca.

La rândul său,directorul Agenției Cehe de Dez-
voltare a menționat că experții cehi vor oferi în 
continuare suport în domeniul normelor euro-
pene ce țin de structurile de construcții, care 
vizează amenajarea teritoriului și dezvoltarea 
urbană. 

În cadrul primului proiect – Asistența tehnică în 
domeniul implementării Eurocodurilor în Repu-

blica Moldova și facilitarea accesului la standar-
de – care urmează a �  implementat în perioada 
noiembrie 2016 – decembrie 2017, va �  elabo-
rat Conceptul Planului de dezvoltare a teritoriu-
lui național, inclusiv vor �  elaborate Planul Ur-
banistic General, pilot demonstrativ pentru un 
raion și un municipiu.

Al doilea proiect, care se va derula cu suportul 
partenerilor cehi, va avea drept obiectiv elabo-
rarea Conceptului Planului Național de Ame-
najare a Teritoriului. În acest sens, o misiune de 
experți cehi, printre care, Eva Lacinova, Lucie 
Stejskalová și Jan Flégl au avut mai multe ședințe 
de lucru cu specialiștii din cadrul MDRC în peri-
oada 23-27 mai 2016, dar și cu reprezentanți ai 
administrației publice locale. 

De asemenea, trebuie să amintim că Agenția de 
Dezvoltare Cehă a oferit suport și în cadrul pro-
gramului Misiunii temporare de experți la ela-
borarea Raportului Național pentru Conferința 
ONU Habitat III. Astfel, în perioada 23-27 mai 
și 25-28 iulie 2016, Ludek Sykora, expert ceh, 
a efectuat două vizite de lucru în Republica 
Moldova, unde a consultat specialiștii MDRC 
în procesul de elaborare a Raportului Național 
Național pentru Conferința ONU Habitat III.

La 21 iunie 2016, Vasile Bîtca, ministrul Dezvol-
tării Regionale și Construcțiilor și Valeriu Mun-
teanu, ministrul Mediului au avut o întrevedere 
cu o delegație a Agenției Elvețiene de Dezvol-
tare și Cooperare (SDC), din care au făcut parte 
Manuel Sager, director general al SDC; Elisabeth 
von Capeller, directoare adjunctă a SDC și șefa 
Direcției Europa de Est; și Simone Giger, direc-
toarea Biroului de Cooperare al Elveției în Repu-
blica Moldova.

Vasile Bîtca, ministrul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor a subliniat că „dialogul a fost unul 
constructiv. În cadrul acestuia au fost prezenta-
te obiectivele instituției privind asigurarea ac-
cesului populației la apă de calitate și sanitație, 
în conformitate cu documentele de politici în 
domeniu”. Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu 
a prezentat viziunea instituției privind apro-
vizionarea cu apă și sanitație a populației 
din perspectiva dezvoltării strategice a 
sectorului, menționând despre necesita-
tea colaborării cu partenerii străini pen-
tru consolidarea cadrului instituțional.

O� cialii elvețieni au accentuat despre e� -
cientizarea cooperării inter-instituționale 
dintre cele două ministere, care poate 
contribui la îmbunătăţirea accesului du-
rabil al populației rurale la apă potabilă de 
calitate. Totodată, s-a discutat și despre 
colaborarea și parteneriatul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
(MDRC) cu Ministerul Mediului (MM) în 

cadrul Proiectului „Apă și sanitație (ApaSan) în 
Republica Moldova”. În acest context, în luna 
aprilie 2016, a fost semnat un Memorandum de 
Înțelegere dintre MM, MDRC și SDC cu privire 
la implementarea fazei a treia a acestui proiect, 
care se va desfușara în perioada iunie 2015 – 
mai 2019. Obiectivul acestei faze este facilitarea 
transferului cunoștințelor și practicilor acumu-
late către instituțiile ce au atribuție la sectorul 
de aprovizionarea cu apă și sanitație.

Principalele activități care vor �  defășurate în 
această perioadă în cadrul proiectului „Apă și 
sanitație (ApaSan) în Republica Moldova” se vor 
axa pe:

a) Instruirile și programele inovative pentru 
instituțiile și practicienii din sector, precum 
documentarea și diseminarea bunelor prac-

tici la nivel național și raional cu suportul 
instituțiilor sectoriale;

b) Servicii furnizate de experţi/consultanţi inter-
naţionali și locali;

c) Co-� nanțarea și implementarea în comun a 
proiectelor de alimentare cu apă și sanitație 
și a planurilor strategice (așa-numitele mas-
ter planuri);

d) Asistență tehnică și instruiri acordate 
instituțiilor-partenere drept urmare sarcinilor 
de lucru de� nitivate în comun și care sunt li-
mitate în timp și volum. 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Coope-
rare (SDC) acordă asistență Republicii Moldova 
în baza Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene 
privind asistența umanitară și cooperarea tehni-

că, semnat la Chișinău la 20 septembrie 
2001. Astfel, începând cu anul 2001, 
asistența Elveției s-a axat pe activități 
umanitare și pe reabilitarea instituțiilor 
sociale pentru a asigura standarde de 
viață mai bune pentru locuitorii țării 
noastre. În ultimii ani, Agenţia Elveţi-
ană pentru Dezvoltare și Cooperare 
în Republica Moldova și-a concentrat 
eforturile în două domenii: a) sănătate 
și, b) apă și sanitație. Obiectivul gene-
ral este de a oferi suport în dezvoltarea 
acestor sectoare în conformitate cu 
standardele europene.

domeniu în elaborarea anexelor naționale pen-

blica Moldova și facilitarea accesului la standar-
de – care urmează a �  implementat în perioada 
noiembrie 2016 – decembrie 2017, va �  elabo-
rat Conceptul Planului de dezvoltare a teritoriu-
lui național, inclusiv vor �  elaborate Planul Ur-
banistic General, pilot demonstrativ pentru un 
raion și un municipiu.

Al doilea proiect, care se va derula cu suportul 
partenerilor cehi, va avea drept obiectiv elabo-
rarea Conceptului Planului Național de Ame-
najare a Teritoriului. În acest sens, o misiune de 
experți cehi, printre care, Eva Lacinova, Lucie 
Stejskalová și Jan Flégl au avut mai multe ședințe 
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Proiectul de la nord cu aromă de miere
Peste 100 de apicultori din nordul repu-
blicii vor bene� cia de condiții mai bune 
pentru a-și dezvolta afacerile. Acest 
obiectiv este în proces de realizare înce-
pând cu luna iunie 2015, odată cu lansa-
rea proiectului-pilot „Crearea sistemului 
integrat de dezvoltare durabilă a secto-
rului apicol în Regiunea de Dezvoltare 
Nord a Republicii Moldova”. Proiectul 
este � nanțat de Guvernul României prin 
RoAid – Programul României de Coope-
rare pentru Dezvoltare și implementat 
de Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Nord.

De la idee la realizare
Inițiativa ADR Nord în privința proiectului 
apicol a fost pregătită, încă în 2014, în ca-
drul proiectului „Dezvoltarea capacităților în 
domeniul dezvoltării regionale în Republica 
Moldova”, la care au participat, în calitate 
de parteneri, instituții publice din România 
și din Franța. Ulterior, au urmat o serie de 
îmbunătățiri a conceptului de proiect, iar în 
iunie 2015, în incinta  Con-
siliului Raional Edineț a fost 
posibilă lansarea proiectu-
lui-pilot.

Ion Bodrug, directorul ADR 
Nord spune că: „prin realiza-
rea acestui proiect dorim să 
îmbunătățim serviciile de sto-
care, procesare și ambalare a 
produselor apicole, fapt care 
evident se va re� ecta asupra 
calității produsului � nal – 
mierea. Dorim să valori� căm 
la maximum potențialul me-
lifer din regiune prin crearea 
unui sistem centralizat de 
marketing”. Totodată, potrivit 
lui, acest proiect ar putea servi drept exem-
plu și pentru alți apicultori din Republica 
Moldova. 

Instruire și mod de organizare
Unul din obiectelele proiectului a fost orga-
nizarea seminarelor de instruire pentru api-
cultorii din raioanele de nord ale republicii. 
La primul seminar, organizat în februarie 
și martie 2016, la Edineț, Soroca și Bălți au 
participat 100 de apicultori, care au învățat 
cum să utilizeze programele de implemen-
tare a standardelor internaţionale de cali-
tate și de inofensivitate alimentară. Astfel, 
apicultorilor le-au fost prezentate informații 
despre modalitatea de alimentare a familii-
lor de albine, precum și pro� laxia și comba-
terea celor mai importante boli infecțioase 
ale albinelor.

Seminarele de instruire s-au dovedit a �  
o platformă foarte e� cientă de discuții și 
schimb de experiență. Convinși de faptul 
că doar împreună își pot soluționa anumite 
problemele, un grup de prisăcari implicați 
activ în activitățile proiectului au decis crea-
rea „Asociația Apicultorilor din Regiunea de 
Dezvoltare Nord”.

În luna iulie 2016, 16 apicultori au avut 
ocazia să studieze experiența prisăcarilor 
din România. Pe parcursul evenimentului 
apicultorii din Republica Moldova au vizitat 
mai multe prisăcării din localitățile Iași, Vas-
lui, Focșani și Râmnicu Sărat. Ulterior, la în-
toarcere cei 16 participanți au organizat în 
orașul Bălți un seminar de instruire unde au 
prezentat și transmis experiența acumulată 
altor 50 de prisăcari. 

Apicultorii care au participat la seminar au 
apreciat și menționat despre utilitatea aces-
tor instuiri, precum și despre importanța 
Asociației noi create. Potrivit lor, Asociația 
îi va ajuta la atragerea atragerea fondurilor 

pentru dezvoltare, precum și la „un sprijin 
mai accentuat din partea statului”, cum au 
declarat mai mulți prisăcari.

Potrivit mai multor apicultori din nordul 
republicii, o problemă care urmează a �  
soluționată în mod prioritar ține de trata-
mentul albinelor. În acest sens, câțiva api-
cultori au lansat idea creării unui laborator 
de analize bacteriologice, care să permită 
diagnosticarea corectă a albinelor. 

Primul Centru al produselor apicole 
de la nord
Cupcini este un oraș cu 12 mii de locuitori. 
La sfârșitul acestui an, cantina nefuncțională 
a fostului internat din oraș va �  transformată 
în primul și singurul Centru informațional și 
de marketing al produselor apicole din nor-
dul republicii. Centrul de la Cupcini va crea 
condițiile necesare pentru ca apicultorii din 
nordul Moldovei să-și poată realiza mierea 
în afara granițelor țării.

Proiectul-pilot implementat de către ADR 
Nord poate �  un model de bune practici 

pentru întreaga țară. Unul 
din obiectivele de viitor ale 
proiectului este și organiza-
rea unei campanii de infor-
mare pentru publicul larg, 
care va avea drept scop pro-
movarea bene� ciilor consu-
mului de miere de albine. De 
altfel, un prim pas în acest 
sens a fost institutuirea și 
organzarea în septemebrie 
2014 a Festivalul Mierii, care 
s-a desfășurat în contextul 
Zilelor Regiunii de Dezvol-
tare Nord, ediția a II-a.

În luna iulie 2016, 16 apicultori au avut 

pentru dezvoltare, precum și la „un sprijin 
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mului de miere de albine. De 
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Detalii despre proiect
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea 
de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Bene� ciari Consiliul Raional Edineț, Primăria orașului Cupcini
Finanțator Guvernul României prin RoAid – Programul României 

de Cooperare pentru Dezvoltare
Implementator Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Valoarea totală a proiectului 157,382 de euro
Perioada de implementare iunie 2015 – decembrie 2016


