
Notă informativă 

Cu privire la desfășurarea primei ședințe a grupului de lucru pentru elaborarea PRS în domeniul 

dezvoltării atractivității turistice în RDN 

 

Vă informăm că în scopul elaborării PRS în domeniul atractivității turistice în RDN , la data de 14 

aprilie 2016, în incinta Institutului Nistrean de Economie și Drept (mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare,  82) s-a 

desfășurat prima ședință a grupului de lucru regional sectorial (GLRS), pentru elaborarea Programului 

Regional Sectorial (PRS) în domeniul dezvoltării atractivității turistice din RDN. 

Prima ședință a întrunit 39 participanți din care: 25 reprezentanți APL, ONG, SRL din RDN;7 

colaboratori a ADR Nord;2 Reprezentanți APC din care 1 reprezentat MDRC și 1 Reprezentant a Agenție 

Naționale a Turismului;5 Experți în domeniul turismului din Letonia  

Grupul de lucru și-a propus următoarele obiective: 

 Familiarizarea membrilor GL regional privind potențialul turistic din RDN. 

 Familiarizarea cu practicile de succes a partenerilor de dezvoltare din Letonia  în sectorul 

turism. 

 Stabilirea obiectivelor de dezvoltare a sectorului turism din RDN 

Membrilor grupului de lucru au fost prezentate cadrul legal,strategic și potențialul turistic existent la 

moment în RND cea ce a permis să crearea unei imagini asupra situației actuale și perspectivele de 

dezvoltare. Experții Letoni au realizat 3 prezentări în care au adus la cunoștința grupului de lucru bunele 

practici de valorificare a potențialului turistic în Letonia.Activitățile menționate au permis grupului de lucru 

să elaboreze și aprobe viziunea și obiectivele programului sectorial regional.  

Obiectiv general: Dezvoltarea, valorificarea și promovarea potențialului și infrastructurii turistice 

regionale. 

Obiectivele:  

1. Modernizarea și amenajarea locațiilor turistice în RDN  

2. Valorificare și promovarea potențialului turistic 

3. Dezvoltarea competențelor de inițiere și gestionare a afacerilor în domeniul turism    

Astfel obiectivele ședinței au fost atinse cu succes, evenimentul a decurs conform agendei și sau 

realizat toate prezentările propuse .(Anexa1 Agenda) 

Membrii grupului de lucru au stabilit că următoare ședință va avea loc în luna iunie. Pentru a doua ședință a 

grupului de lucru au fost propuse următoare subiecte:  

 Dezvoltarea marchetingului regional și a  identității vizuale a RDN prin aprobarea de către grupul de 

lucru a strategiei de Branding dezvoltat de experții cehi în colaborare cu ADR Nord. 

 Identificarea posibilităților de creare a rutelor turistice regionale. 


