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Pentru perioada anului 2017, Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord a avut în gestiune 6 proiecte de dezvoltare 
regională din surse externe, după cum urmează: 
 

 
 1 
proiect  

• finanțat din sursele Guvernului Român, în 
valoare de  3,25 milioane lei  

3 
proiecte  

• finanțate din sursele Guvernului Cehiei în 
valoare de circa 13,66 milioane lei  

2 
proiecte  

• finanțate din sursele AOD Estonia, în valoare 
de circa 1,20 milioane lei 

1 
proiect 

 

• Finanțat din sursele Uniunii Europene, în 
valoare de circa 8,07 milioane lei 
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Pentru perioada anului 2018, ADR Nord are în 
gestiune: 

• Finanțate din sursele Uniunii 
Europene, în valoare de circa 
18,08 milioane lei 

6 
proiecte 

• finanțate din sursele 
Guvernului Cehiei în valoare 
de circa 11,32 milioane lei 

1 proiect 

• finanțate din sursele AOD 
Estonia, în valoare de circa 
916,59 mii lei 

1 proiect 
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Proiect: Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a 

sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova 

Sursa de finanțare: Guvernul României 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea unui sistem de achiziții, stocare, 

procesare, ambalare de produse apicole la nivel regional, valorificarea potențialului 

melifer din regiune prin crearea unui sistem de marketing, precum și consolidarea 

capacităților a 100 apicultori locali privind utilizarea programelor de implementare 

a standardelor internaţionale. 

Perioada implementării – 2017 

Valoarea totală a proiectului: 3 256,38 mii lei 

Rezultate realizate:   

1 Centru apicol funcțional 

Utilaj: linie de procesare-ambalare a mierii, recipient de stocare a mierii, cîntare 

specializate, etc. 
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Proiect: Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de 

Dezvoltare Nord, Moldova 

Sursa de finanțare: Guvernul Cehiei 

Obiectivul general al proiectului: contribuie la dezvoltarea planificării 

strategice 

Perioada implementării – 2015-2017 

Valoarea totală a proiectului: 92 000Euro (18.7 milioane lei) 

Rezultate realizate:   

Capacități profesionale ale ADR Nord îmbunătățite 

Utilizarea GIS în planificarea strategică și a brandingului regional 
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 Proiect: Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în 

Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei 
Sursa de finanțare: Guvernul Cehiei 

Obiectivul general al proiectului: Sporirea competitivității IMM-urilor din RDN, 

Moldova. 

Perioada implementării – 2017-2019 

Valoarea totală a proiectului: 555 000 Euro (11 266,50 mii lei) 

Rezultate realizate:   

1 centru de informare pentru IMM-uri și APL-uri creat; 

2 sesiuni de informare și 1 conferință de presă privind acordarea granturilor realizate. 
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Proiect  "Elaborarea strategiei și planului de acțiuni în 

domeniul specializării regionale în Regiunea Nord, 

Moldova" 
Sursa de finanțare: Guvernul Cehiei 

Obiectivul general al proiectului:elaborarea strategiei și planului de acțiuni 

privind specializarea economică a Regiunii de Dezvoltare Nord 

Perioada implementării – 2016-2017 

Valoarea totală a proiectului: 23 500 Euro (479 400 mii lei) 

Rezultate realizate:   

2 ședințe GLRS de prezentare a studiului pe specializare desfășurate; 

16 întruniri pentru consultarea studiului privind specializarea regională  

1  Strategie și un plan de acțiuni elaborat. 
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Proiect: Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil  

în RDN, Moldova 
Sursa de finanțare: Guvernul Estoniei 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea calității vieții populației din RDN 

prin diversificarea activităților economice în zonele rurale și stimularea și creșterea 

formelor de turism rural 

Perioada implementării – 2016-2017 

Valoarea totală a proiectului: 15 190 Euro (308,36 mii lei) 

Rezultate realizate:   

5 seminare cu participarea a cel putin 100 de antreprenori și APL în domeniul 

turismului rural desfășurate; 

1 concurs pentru cel mai bun business plan în domeniul turismului rural realizat; 

1 vizită de studiu în Estonia(cu participarea câștigătorilor concursului) 
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Proiect: Împuternicirea femeilor și tinerilor prin creșterea 

abilităților și competențelor lor în domeniul designului de 

evenimente rurale și a serviciilor de ospitalitate 

Sursa de finanțare: Guvernul Estoniei 

Obiectivul general al proiectului: consolidarea capacităților femeilor și tinerilor 

din zonele rurale, prin creșterea abilităților și competențele lor profesionale în 

domeniul organizării diferitor evenimente rurale și oferirea de servicii turistice 

Perioada implementării – 2017-2019 

Valoarea totală a proiectului: 45 152 Euro (916,59 mii lei) 

Rezultate realizate:   

1 ghid pentru antreprenorii în domeniul turismului rural elaborat 

2 sesiuni de instruire realizate 
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 Factori de succes în implementarea proiectelor 

Obiective clare, bine definite; 

 Aşteptările tuturor celor implicați, mediul, resursele, şi planificarea 

trebuie să fie realiste; 

 Viziune şi strategie clară de la bun început; 

  Toți membrii echipei trebuie să aibă aceeaşi imagine despre 

proiect; 

 Monitorizarea şi evaluarea execuției;  

Adaptarea planurilor la realitate/ modificări; 

 Învățarea din lecțiile fiecărui proiect, situație, eveniment; 

 Gestionarea modificărilor şi riscurilor;  

Buna comunicare/colaborare între factorii interesați.  

Plan de acțiune bine definit; 



14 

Acordați atenție 
echipei de planificare 

și implementare 

Promovați 
rezultatele 
proiectului 

Echipă eficientă 
Respectați 

termenii(graficul 
Gantt) 

Monitorizați 
stadiul 

activităților 

Comunicați cu 
partenerii 

Respectați 
cerințele 

manualului de 
implementare 

Implicați toți 
actorii 

Rezultate 
sustenabile 



Mulțumesc! 


