
 

 
 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 

RAPORT  

cu privire la activitatea  

CRD Nord  

pe parcursul anilor 2015 – 2017 

și sem. I al anului 2018 



Atribuțiile CRD Nord (HG nr.127 din 08.02.2008)  
 Planificare strategică regională 

 Definirea scopurilor şi priorităţilor în domeniul dezvoltării social-
economice a regiunii de dezvoltare; 

 Coordonarea şi monitorizarea procesului de elaborare a Strategiei de 
Dezvoltare Regională şi a Planului Operaţional regional; 

 Coordonarea planificării şi implementării obiectivelor de dezvoltare 
regională din cadrul regiunii de dezvoltare. 

 Mobilizarea resurselor regionale în scopul dezvoltării stabile şi durabile 
a localităţilor din regiune, avînd drept obiectiv îmbunătăţirea maximă a 
condiţiilor de trai pe întreg teritoriul regiunii de dezvoltare; 

 Elaborarea  și prezentarea Consiliului Național propuneri cu privire la 
îmbunătățirea politicii, legislației și altor instrumente în vederea 
sprijinirii dezvoltării regionale. 
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Atribuțiile specifice ale CRD Nord 
 Aprobarea și monitorizarea proiectelor regionale  

• Aprobarea listei  proiectelor regionale în baza obiectivelor 
strategice; 

• Aprobă Planului Operațional Regional (POR) Nord; 

• Aprobarea Planului anual de activitate al ADR Nord; 

• Monitorizarea rezultatelor implementării proiectelor regionale, în 
baza rapoartelor Agenţiei; 

 Promovarea și facilitarea atragerii investițiilor în regiune 

• Promovarea proiectelor regionale în mediul potențialilor donatori 
și investitori 

• Colaborarea  cu instituțiile publice și agențiile specializate în 
scopul promovării și/sau implementării proiectelor regionale sau 
sectoriale 
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Instrumente utilizate pentru elaborarea  

Raportului de activitate a CRD Nord 
 
 

   Chestionar privind Raportul de activitate a CRD Nord  
        - 45 Chestionare transmise membrilor CRD Nord; 
 
   Colectarea și procesarea datelor - Au prezentat informaţia 3 membri CRD: 
       - APL II – Preşedintele raionului Donduşeni; 
       - APL I- Primarul mun. Bălţi; 
       - Reprezentant AO “Cutezătorul”, or. Făleşti  
 
 Analiza Rapoartelor privind implementarea SDR Nord 2016-2020, în perioada a. 2016-

2017 și din sem I al a.2018 
     
  

  



               Raportul are două aspecte privind: 

 

 

 Participarea membrilor            Activitatea Consiliului  

  CRD Nord la şedinţele             Regional  de Dezvoltare 

    ordinare 2015-2017,             Nord 2015-2017 sem.I 2018  

            sem.I 2018 

      9 şedinţe organizate                     39 decizii aprobate                                        
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 Ponderea participării membrilor CRD Nord la ședințele 

ordinare - constitui circa 74% 
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Rata participării membrilor CRD Nord la ședințele ordinare 
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 Activități realizate de către  
Planificare strategică regională 

CRD Nord Coordonarea şi monitorizarea procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 
Regională 

ADR Nord  CRD Nord  

 Agenţia elaborează  Strategia de 
Dezvoltare Regională (SDR) Nord 2016-
2020   

 Totodată, facilitează armonizarea şi 
actualizarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală cu politicile regionale, sectoriale 
şi locale. 

 Agenţia elaborează Planurile anuale de 
implementare a SDR Nord. 

 Membrii CRD Nord aprobă: 
  componența Grupului de lucru pentru 

elaborarea SDR Nord 2016-2020 
 Rapoartele privind procesul de 

elaborare a SDR Nord 2016-2020 
  
 Membrii CRD Nord aprobă SDR Nord 

2016-2020, precum și completările și 
actualizările ei. 

 Membrii CRD Nord aprobă Planurile 
anuale ale ADR Nord privind 
implementarea SDR Nord. 
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Definește scopurile și prioritățile în domeniul dezvoltării social-economice 

a regiunii respective de dezvoltare 

ADR Nord CRD Nord 

• Agenţia a inițiat procesul de elaborare 
a Programelor regionale sectoriale 
(PRS) în domeniul sporirii activităţii 
turistice (SAT) în RDN şi în domeniul 
infrastructurii de sprijin al afacerilor 
(ISA) în RDN 

 Membrii CRD Nord au aprobat 
constituirea a două GLRS în domeniul 
ISA și SAT 
 

 Totodată au asigurat  participarea (prin 
mandatare) în Grupurile de Lucru 
regionale şi sectoriale.  
 

 Membrii CRD Nord au aprobat PRS-le 
în domeniile ISA și SAT 
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În domeniul aprobării și promovării proiectelor de dezvoltare regională, propuse 

pentru a fi incluse în planurile operaționale regionale 

ADR Nord CRD Nord  

• Agenția facilitează desfășurarea 
Concursului de propuneri de proiecte 
din sursele FNDR, anunțat de către 
ministerul de resort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Agenția a elaborat Planul Operațional 
Regional Nord 2017-2020 

 Membrii CRD Nord au evaluat și aprobat: 

- Lista Notele conceptuale ale proiectelor 
depuse în cadrul Concursului de propuneri 
de proiecte și stabilirea listei proiectelor 
care acced în faza a doua a Concursului 

- Lista cererilor complete de finanțare a 
proiectelor depuse în cadrul Concursului de 
propuneri de proiecte în anul 2016 pentru a 
fi incluse în POR Nord 2017-2020.  

 Membrii CRD Nord au înaintat lista de 
proiecte prioritare comisiei interministeriale 
pentru includerea în DUP 2017-2020 

 Membrii CRD Nord au aprobat POR Nord 
2017-2020. 

Aprobarea și monitorizarea proiectelor regionale  
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Mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării stabile și durabile a 

localităților din regiune, având drept obiectiv îmbunătățirea maximă a 

condițiilor de trai pe întreg teritoriul regiunii de dezvoltare 

ADR Nord CRD Nord  

• ADR Nord a  facilitat procesul de creare 
a două Comisii Regionale Sectoriale 
(CRS), pe domeniul Managementul 
Deşeurilor Solide (MDS)şi 
Aprovizionare cu Apă şi Canalizare 
(AAC). 
 

 

 Membrii CRD Nord au aprobat 
Regulamentul de funcționare a CRS în 
cadrul CRD Nord.  

  
 Membrii CRD Nord au aprobat crearea 

Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS), 
domeniile AAC și MDS, în cadrul CRD 
Nord.  

  

Promovarea și facilitarea atragerii investițiilor în regiune 
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În domeniul evaluării impactului implementării proiectelor și programelor 

regionale și al realizării obiectivelor de dezvoltare regională 

ADR Nord CRD Nord  

• Agenția monitorizează situația socio-
economică a RDN, elaborează și 
prezintă rapoarte despre 
implementarea proiectelor, 
programelor și obiectivelor strategice 
regionale la ședințele CRD Nord și 
MADRM. 

 Membrii CRD Nord au aprobat sistemul 
de monitorizare a SDR Nord și POR 
Nord. 

 Membrii CRD Nord aprobă rapoartele 
semestriale și anuale ale ADR Nord 
despre implementarea SDR Nord și 
POR Nord. 

 Membrii  CRD Nord i-au act de 
informația privind gradul de 
implementare a proiectelor regionale 
finanțate din sursele FNDR și surse 
externe. 
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Elaborarea  și prezentarea Consiliului Național propuneri cu privire la îmbunătățirea 
politicii, legislației și altor instrumente în vederea sprijinirii dezvoltării regionale. 

 

ADR Nord CRD Nord  

• ADR Nord asigură materialele necesare  
şi le prezintă pentru aprobarea la 
şedinţele CNCDR . 

 Preşedintele CRD Nord şi membrii aleşi 
al CRD Nord au participat activ la 
ședințele  CNCDR; 

 Au înaintat propuneri pentru 
majorarea mijloacelor FNDR de la 1% 
la 2 %. 

 Au propus ca FNDR să fie un fond 
cumulativ. 

 Au propus ca să se ramburseze 
cheltuielile de drum pentru membrii 
CRD din sectorul asociativ. 
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 în domeniul promovării cooperării interregionale și intraregionale cu 

instituțiile publice și organizațiile private 

ADR Nord CRD Nord 

  
•  ADR Nord promovează potențialul 

RDN și activitățile CRD Nord la 
evenimente naționale și internaționale, 
mass-media, pagina web, precum și în 
rețelele de socializare. 
 
 
 

• Agenția elaborează noi proiecte și le 
promovează în comunitatea 
donatorilor.   
 

 

 Membrii CRD Nord  au  asigurată 
implicarea activă a administrației 
publice locale şi agenților economici în 
procesele de dezvoltare regională, în 
special pentru promovarea 
parteneriatelor eficiente între 
administraţia publică, societatea civilă 
şi mediul de afaceri.  
 

 Membrii CRD Nord aprobă în POR nord 
proiectele elaborate de ADR Nord și 
finanțate din sursele externe. 

 Aprobă crearea platformei de 
comunicare on-line etc. 
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În domeniul identificării zonelor defavorizate din interiorul regiunii de 

dezvoltare 

ADR Nord CRD Nord  

• ADR Nord  analizează situația socio-
economică în RDN, creează baza de 
date, studii, profiluri socio-economice . 

 Membrii CRD Nord  au aprobat  
rapoarte de cercetare, studii  de 
fezabilitate în sectoarele prioritare 
dezvoltării RDN și recomandările 
experților privind dezvoltarea 
echilibrată a regiunii. 
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Concluzii: 
• Activitatea CRD Nord în perioada anilor 2015-2018 (sem.I), 

poate fi considerată una satisfăcătoare. 

• Majoritatea activităților stabilite în cadrul normativ al politicii 
dezvoltării regionale au fost realizate. 

• Se recomandă implicarea mai activă a membrilor CRD Nord în 
promovarea politicii dezvoltării regionale în teritoriu și 
facilitarea atragerii investițiilor pentru implementarea 
obiectivelor SDR Nord 2016-2020. 

• Implicarea activă la monitorizarea investițiilor în RDN atrase 
din surse naționale și internaționale.  
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   Vă mulţumesc pentru atenţie!!! 
 

 

 

Ion LEUCĂ,  

Preşedintele CRD Nord   


