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SCOP: 

 
Scopul ADR Nord este de 
a contribui la dezvoltarea 

durabilă şi echitabilă a 
întregii regiuni, urmărind 
reducerea decalajelor de 

dezvoltare a diferitor 
zone din regiune în 

favoarea locuitorilor ei. 
 
 

MISIUNE: 
 

Misiunea ADR Nord este 
de a mobiliza eforturile 

spre asigurarea 
dezvoltării socio-

economice durabile a 
Regiunii Nord în baza 

normelor și standardelor 
europene pentru 

asigurarea unui trai 
decent cetățenilor. 

 
 
 

PRIORITĂȚI: 
 

1. Reabilitarea 
infrastructurii 

fizice; 
 

2. Susținerea dezvoltării 
sectorului privat și a 

pieței forței de muncă; 
 

3. Îmbunătățirea factorilor 
de mediu și a atractivității 

turistice. 

4. Eficiență energetică 

 

 

COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE 

     
 

NOTĂ DE PRESĂ 
 

Masă rotundă în cadrul proiectului „Susținerea Dezvoltării Regionale în Moldova: 

oportunitate pentru stimularea dezvoltării societății civile” | Au fost prezentate 4 
propuneri de proiecte 

 
Bălți, 28 noiembrie 2011                                                 Pentru difuzare imediată 

 
O masă rotundă în contextul derulării ultimei etape a proiectului „Susținerea 

Dezvoltării Regionale în Moldova: oportunitate pentru stimularea dezvoltării societății 
civile” a avut loc luni, 28 noiembrie a.c., la Bălți. 

 
Organizatorii mesei rotunde – directorul general al Agenției Tehnologice cehe 

CzechINVENT, René SAMEK, și Manfred HELLMICH, consultant superior în cadrul 
CzechINVENT, precum și Iulia SÎRGHI-ZOLOTCO, cercetător economic la Centrul 
Analitic Independent „Expert-Grup” –, împreună cu invitații au analizat 4 propuneri de 
proiecte pe care le-au elaborat și prezentat Liuba BARANCEANU, specialist în 
elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor la Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord (ADR Nord); Nina BÂNDIU, directorul executiv al ONG „CONSULT-
NORD”; Gheorghe ȘOVA, președintele ONG „Alianța între generații” și Sergiu 
MIHAILOV, directorul executiv al ONG „pro Cooperare regională”. 
 

Astfel, au fost prezentate următoarele propuneri de proiecte: 1) „Specialiști calificați 
în implementarea proiectelor regionale din Republica Moldova” (Liuba Baranceanu); 2) 
„Crearea unei zone de odihnă și agrement în Regiunea de Dezvoltare Nord” (Nina 
Bândiu), 3) „Combaterea migrației și sărăciei extreme prin dezvoltarea afacerilor 
concentrate pe turism rural” (Gheorghe Șova) și 4) „Programul de dezvoltare a 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii în mediul rural” (Sergiu Mihailov). 

 
Proiectele prezentate urmează a fi, după caz, revăzute și propuse finanțatorilor. 
 
Două meste rotunde similare urmează să aibă loc în următoarele două zile, 29 și 

30 noiembrie a.c., la Cimișlia și Chișinău, unde autori de proiecte vor prezenta 4 
propuneri de proiecte pentru Regiunea de Dezvoltare Centru și 5 propuneri de proiecte 
pentru Regiunea de Dezvoltare Sud. 

 
Proiectul „Susținerea Dezvoltării Regionale în Moldova: oportunitate pentru 

stimularea dezvoltării societății civile” este implementat de Centrul Analitic Independent 
„Expert-Grup” și Agenția Tehnologică CzechINVENT cu susținere financiară din partea 
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe și Fundația SOROS în cadrul 
Programului „Est-Est: Parteneriat fără frontiere”. 


