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Obiectivele stabilite 

privind suportul pentru CRD

• Fortificarea de mai departe a funcționării CRD-urilor;

• Sporirea participării membrilor CRD în activitatea 

consiliilor;

• Consolidarea identificării membrilor CRD cu rolurile, 

responsabilitățile și sarcinile acestora;

• Îmbunătățirea capacităților membrilor CRD de a 

promova/coordona politicile de dezvoltare regională și 

aspectele vizate.



Informație despre proiect

• Finanțator: Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei GIZ din 
sursele UE

• Instituția implementatoare: Agenția de Dezvoltare Regională Nord 
(ADR Nord)

• Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2020 – 30.08.2021

• Beneficiarul direct al proiectului: Consiliul Regional pentru 
Dezvoltare Nord (CRD Nord)

• Parteneri în implementarea proiectului:

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM);

- ADR Centru, ADR Sud, ADR Găgăuzia;

- Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est din România;

- Reprezentanți ai mass-media regionale și naționale.



Obiectivul general al proiectului                                  
și rezultatele așteptate

Obiectivul general – fortificarea funcționalității CRD din
Regiunea de Dezvoltare Nord.

Obiective specifice

- sporirea participării membrilor CRD în activitatea consiliului

- consolidarea identificării membrilor CRD Nord cu rolurile,
responsabilitățile și sarcinile acestora

- îmbunătățirea capacităților acestora de a promova și
coordona politicile de dezvoltare regională și aspectele
vizate în regiune.



Activitățile proiectului (I)
Activitatea 1.1 Organizarea sesiunilor de instruire pentru membrii CRD 
Nord:

• 2 ateliere de lucru cu participarea până la 25 de persoane (membri CRD Nord, 
specialiști ADR Nord);

Activitatea 1.2 Asigurarea funcționalității portalului informațional al CRD 
Nord:

• Membrii CRD Nord vor fi instruiți privind modul de utilizare al portalului
informational.

Activitatea 1.3 Sensibilizarea publicului larg cu privire la activitatea CRD 
Nord și ADR Nord: 

• ADR Nord în cooperare cu instituțiile media din regiune și din țară vor elabora
și plasa în spațiile informaționale diverse materiale (știri, reportaje, comunicate
de presă, etc.).



Activitățile proiectului (II)
Activitatea 1.4 Elaborarea materialelor promoționale CRD Nord/ADR 
Nord/RDN:

• roll-up, pixuri, carnete, pungi din pânză.

Activitatea 1.5 Organizarea unei mese rotunde regionale de totalizare a 
proiectului:

• invitați membrii CRD Nord, reprezentanții ADR Nord, MADRM, GIZ, APL, 
alte organizații partenere.

Activitatea 2.1 Organizarea vizitelor de studiu pentru membrii CRD Nord în
alte regiuni din țară:

• 2 vizite de studiu cu durata de 1 zi în alte regiuni de dezvoltare (1 vizită în RD
Sud și RD Găgăuzia; 1 vizită în RD Centru).

Activitatea 2.2 Organizarea vizitelor de studiu a membrilor CRD Nord în
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României:

• 2 vizite de studiu fiecare cu o durată de 4 zile în Regiunea Nord-Est a României
(județele Iași, Neamț, Suceava, Botoșani).



Activitățile proiectului (III)

Activitatea 3.1 Organizarea ședințelor Grupurilor de lucru (GL) în domeniile
prioritare de dezvoltare regională:

• vor fi create 2 grupuri de lucru (GL) în sectoarele prioritare de dezvoltare
regională, constituite din membrii CRD Nord și specialiști delegați de Consiliile
Raionale;

• 4 ședințe de lucru în 2 domeniile, unde vor fi elaborate cel puțin 2 fișe/concepte
de proiecte regionale.

Activitatea 4.1 Procurarea echipamentului tehnic și utilizarea acestora în
cadrul activităților complementare ale CRD Nord:

• achiziționarea echipamentul tehnic necesar (laptop, imprimantă, proiector, 
ecran, etc.).

Activitatea 4.2 Asigurarea expertizei pentru elaborarea fișelor/conceptelor de 
proiect:

• vor fi contractați 2 experți pentru GL în domeniile selectate de către membrii
CRD Nord. 



Rezultatele așteptate (I)

Rezultatul 1: Îmbunătățirea comunicării interne și externe și a 
vizibilității CRD Nord:

• Membrii CRD Nord cu cunoștințe dezvoltate în politicile de dezvoltare 
regională;

• Portalul informațional al CRD Nord utilizat de către membrii CRD Nord;

• Cetățenii din RDN informați despre activitatea instituțiilor responsabile 
de dezvoltarea regională și experiența pozitivă din acest domeniu.

Rezultatul 2: Îmbunătățirea schimbului intra - și interregional dintre 
membrii CRD:

• Membrii CRD Nord cu capacități îmbunătățite privind practicile pozitive 
din sectoarele MDS și AAC, turism, etc., din alte regiuni de dezvoltare 
din țară;

• Membrii CRD Nord și specialiștii ADR Nord informați despre experiența 
avansată din sectoarele AAC și MDS, turism, etc., din România.



Rezultatele așteptate (II)

Rezultatul 3: Platforme funcționale pentru identificarea/analiza 
problemelor sectoriale și a oportunităților de dezvoltare regională:

• Probleme regionale majore, propuse spre soluționare în cadrul 
fișelor/conceptelor de proiecte elaborate în cadrul Grupurilor de lucru 
create de CRD Nord;

• Transferul practicilor pozitive preluate din cadrul vizitelor de studiu din 
țară și de peste hotare asigurat pentru reprezentanții instituțiilor 
responsabile de dezvoltarea regională;

• Asigurarea bunei desfășurări a activităților CRD Nord.
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