
 

REGION ROZWOJU PÓŁNOC  (REPUBLIKA MOŁDAWII) 
 
 
Współpraca od 2014 r. w oparciu o wspólne projekty. 
 
 
Podstawowe informacje: 
Powierzchnia: 10 tys. km2 
Region Rozwoju Północ 
oznaczony na mapie kolorem 
niebieskim 
 
Liczba ludności: 994 tys., z 
czego 65% zamieszkuje obszary 
wiejskie 
 
Położenie geograficzne: 
Naturalnymi granicami regionu 
są rzeki Prut i Dniestr. Od 
południowego zachodu region 
graniczy z Rumunią, od północy 
i północnego wschodu z 
Ukrainą i separatystyczną 
Republiką Naddniestrza, od 
południowego wschodu z 
Regionem Rozwoju Centrum.  
 
Podział administracyjny: 
Stolica - miasto na prawach 
rejonu Balti (Bielce – 150 tys. 
mieszkańców) oraz 11 rejonów, 
które składają się z gmin 
(łącznie 571, 20 miast i 551 wsi). 
Inne większe miasta to Soroka 
(100 tys.) i Edinet (82 tys.). 
 
Mołdawskie regiony rozwoju odpowiadają europejskim jednostkom do celów statystycznych 
NUTS II (jak polskie województwa). 
 
Gospodarka: 
 
Region Rozwoju Północ jest drugą co do wielkości gospodarką w Mołdawii, po Kiszyniowie, 
wnosząc 17% (dane z 2017 r.) do krajowego PKB. Ma dobrze rozwinięty potencjał przemysłowy, 
co wynika z dużej liczby przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie.  
 
W Regionie Rozwoju Północ (NDR) zarejestrowanych jest około 7 tysięcy podmiotów 
gospodarczych, z czego 98,5% to MŚP. Są one głównym komponentem gospodarczym regionu, 
pracuje w nich 61% zatrudnionych osób.  Ich udział w wytwarzaniu dochodu regionu to 40%. 
 
Blisko 50% regionalnego produktu brutto przypada na usługi, po 25% na przemysł i rolnictwo.  
 



 

Region Rozwoju Północ dostarcza 40% mołdawskiej produkcji rolnej. Wytwarza się tu 70% 
warzyw i owoców Mołdawii, w tym 65% jabłek.   
 
Najbardziej rozwiniętą branżą jest przemysł spożywczy (produkty mleczne, konserwy warzywne, 
pasze dla zwierząt, mąka, tytoń). Ze względów klimatycznych w Regionie Rozwoju Północ 
przemysł winiarski nie jest rozwinięty. Strategiczną mołdawską branżą jest produkcja cukru. W 
Regionie Rozwoju Północ zlokalizowane są wszystkie mołdawskie cukrownie, w tym zakład w 
Cupcini, którego właścicielem jest spółka „Polski Cukier”. Ponad połowa regionalnego 
przemysłu skupiona jest w Bielcach.  
 
W celu rozwoju przedsiębiorczości w regionie utworzono 3 wolne strefy ekonomiczne oraz 4 
parki przemysłowe.  
 
W regionie zlokalizowane są 4 przejścia graniczne z Rumunią i 7 z Ukrainą. Do regionu można 
dostać się również drogą lotniczą dzięki dwóm portom lotniczym, przy czym tylko jeden (w 
Bielcach) posiada niezbędne certyfikaty, ale na razie wykorzystywany jest tylko w celach 
niekomercyjnych. Północ przecinają również międzynarodowe szlaki drogowy i kolejowy 
(niezelektryfikowany). 
 
W Regionie Rozwoju Północ mieszka duże skupisko Polonii, przede wszystkim w Bielcach oraz 
w zamieszkałej niemal wyłącznie przez Polaków wsi Styrcza. Są oni potomkami emigrantów 
zarobkowych z Podola.  
 
Partner do współpracy: 
Agencja Rozwoju Regionalnego Północ. Mołdawskie Agencje Rozwoju Regionalnego są 
publicznymi osobami prawnymi, nadzorowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa Republiki Mołdawii, odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki rozwoju. Strategie i 
plany operacyjne uchwalane są przez Rady Rozwoju Regionalnego, w skład których wchodzą 
przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców oraz sektora pozarządowego, rady nie posiadają 
jednak osobowości prawnej.  
 
Obszary współpracy Wielkopolska – Region Rozwoju Północ: 
wdrażanie instrumentów rozwoju regionalnego 
rolnictwo i sektor przetwórczy; rozwój obszarów wiejskich;  
sport i turystyka; 
nawiązywanie relacji między podmiotami gospodarczymi.  
 
Oficjalna strona Agencji Rozwoju Regionalnego Północ: http://adrnord.md/?l=en  
 
Kontakt do osoby z BWM, która opiekuje się współpracą z regionem: 
Michał Kolasiński 
tel. 61 626 66 54 
e-mail: michal.kolasinski@umww.pl   
 
 


