
 
Planul de actiune in comunicare/promovare al ADR Nord-Est 2006 

 
Directia de actiune/mijloace si 
instrumente de comunicare 

Activitati Termen Teme  abordate  Buget previzionat si 
resurse financiare 

   Grup tinta 

1. Realizare si distributie materiale 
de promovare  

1.1 Brosuri 

         

Colectare si prelucrare 
informatii 
 

Ianuarie – februarie 
2006 

Coordonare editare 
 

Martie 2006 

1.1.1 Brosura pentru diseminare a 
Planului de Dezvoltare Regionala 
2007 - 2013  (1500 exemplare) 

 Distributie 
 

Aprilie – decembrie 
2006 

 -Informatii despre 
Regiune 
 -Informatii despre 
Parteneriatul regional 
 -Prezentare proiecte 
de succes 
 - Planul de Dezvoltare 
Regionala 2007 – 2013  

3.750 Euro 
 
Proiect de infratire regionala 
(Twinning Regional Phare 
2003) 

 -Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (inclusiv din 
mediul rural) 
 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune 
 -Reprezentanti ai mediului de 
afaceri si sistemului bancar 
 -Reprezentanti ai mediului 
academic 
  - Reprezentanti ai organizatiilor 
cheie, partenere la nivel national 

 Colectare informatii Ianuarie –februarie 
2006 

 Prelucrare informatii 
 

Martie  2006 

 Coordonare editare 
 Aprilie2006 

1.1.2 Brosura „Proiecte de succes”  
(3000 exemplare) 

 Distributie Mai – Decembrie 
2006 

 -Asigurarea 
transparentei utilizarii 
fondurilor europene 
 -Diseminarea unor 
exemple de buna 
practica 

 -6.000 Euro (design, tipar si 
distributie) 
 
Proiect  „Integrare prin 
comunicare si informare 
europeana in Regiunea 
Nord-Est” finantat din  
Fondul Europa 2005   

-Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (inclusiv din 
mediul rural) 
 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune 
 -Reprezentanti ai mediului de 
afaceri si sistemului bancar 
 -Reprezentanti ai mediului 
academic si de afaceri 
  - Reprezentanti ai organizatiilor 
cheie, partenere la nivel national 

Colectare si prelucrare 
informatii 
 

Aprilie 2006 

Coordonare/editare 
 

Mai 2006 

1.1.3 Realizarea Raportului anual 
ADR Nord-Est  (1500 exemplare) 

Distributie iunie – decembrie 
2006 

 -Prezentare ADR Nord-
Est (personal, structura 
organizatorica, 
perspective) 
- Prezentare activitati 
realizate de ADR Nord-
Est in anul 2005 
 -Prezentare servicii 
furnizate de ADR Nord-
Est 
  

 -1.950 Euro 
 
Proiect de infratire regionala 
(Twinning Regional Phare 
2003) 

  -Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (inclusiv din 
mediul rural) 
 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune 
 -Reprezentanti ai mediului de 
afaceri si sistemului bancar 
 -Reprezentanti ai liceelor si 
mediului acacdemic 
 -ONG –uri 
-Reprezentanti ai organizatiilor 
cheie, partenere la nivel national 
 
 

1.2 Pliante 
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Directia de actiune/mijloace si 
instrumente de comunicare 

Activitati Termen Teme  abordate  Buget previzionat si 
resurse financiare 

   Grup tinta 

Colectare si prelucrare 
informatii 
Editare material 
 

Februarie – aprilie 
2006  

1.2.1 Pliante prezentare Fonduri 
Structurale (3000 exemplare) 

 Distributie 
  

Mai – decembrie 
2006 

 -Prezentare Fonduri 
Structurale 
 -Documente de 
planificare/programare 
regionale si nationale 
  

-2.000 Euro 
 
Proiect  „Integrare prin 
comunicare si informare 
europeana in Regiunea 
Nord-Est” finantat din  
Fondul Europa 2005   

 -Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (in special din 
mediul rural) 
 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune 
 -Cetateni din Regiune 
 

Colectare si prelucrare 
informatii 
Editare material 
 

Aprilie 2006 1.2.2 Realizare Mapa prezentare 
Regiunea Nord-Est, ADR Nord-Est 
si pliante prezentare judete   
 

 Distributie Aprilie – decembrie 
2006 

 -Prezentarea cadrului 
socio-economic la 
nivelul Regiunii Nord-
Est si a judetelor 
componente 
 -Prezentarea 
programelor finalizate, 
finantate din fonduri 
europene la nivel 
regional si al judetelor 
componente 

 -2.495 Euro 
 
 - Proiect de infratire 
regionala (Twinning Regional 
Phare 2003) 

-Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est 
-Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie parteneri de la 
nivel national si regional 
-Reprezentanti ai firmelor / 
organizatiilor straine stabilite in 
Regiune 

Colectare si prelucrare 
informatii 
Editare material 
 

Mai -iunie 2006  1.2.3 Realizare pliante promovare 
proiect DISCOVER Nord-Est 
Romania  (2500 bucati) 

 Distributie 
  

Iunie– decembrie 
2006 

 -Prezentarea 
proiectului si a 
contextului in care se va 
dezvolta Strategia 
Regionala de Inovare 
 

 ~ 1 Euro/bucata 
  
  -Proiect RIS DISCOVER 
Nord-Est Romania 
 
 

  -Reprezentanti ai mediului 
academic, de cercetare  si ai 
mediului de afaceri de la nivel 
regional, national si international 
 -reprezentatnti ai partenerilor 
straini, parteneri in proiect, sau 
parteneri traditionali ai ADR Nord-
Est 

1.3 Postere      
 Editare februarie 2006 1.3.1 Poster pentru promovare 

valori europene (500 bucati)  Distributie Mai  - septembrie  
2006  

-Valori europene  -750 Euro 
 -Proiect  „Integrare prin 
comunicare si informare 
europeana in Regiunea 
Nord-Est” finantat din  
Fondul Europa 2005   

 -Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (in special din 
mediul rural) 
 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune 
 -Cetateni din Regiune 
 

 Coordonare editare 
 

1.3.2 Poster prezentare si 
promovare programe de finantare 

 Distributie 
 
 
 
 

Cu ocazia lansarii 
programelor de 
finantare  

 -Tematica programului 
finantat  

~1,5  Euro/ exemplar 
 
Costuri aferente Contractului 
de Asistenta Tehnica 
corespunzator 

 -Potentiali beneficiari ai finantarilor 
anuntate 
 - Cetateni din Regiune 
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Directia de actiune/mijloace si 
instrumente de comunicare 

Activitati Termen Teme  abordate  Buget previzionat si 
resurse financiare 

   Grup tinta 

1.4 Anunturi publicitare      
1.4.1 Caseta de promovare institutii, 
valori si politici europene, la nivel 
regional, prin intermediul presei   -   
vor fi pregatite casete care vor fi 
publicate in presa regionala la un 
tiraj estimat la 30.000 
exemplare/editie 
 
 

Colectare si prelucrare 
informatii 
Editare material 
 
Difuzare casete presa 
 
 

 
Mai – Octombrie 
2006 
 
 
 
 
 

 -Informatii privind 
institutiile, politicile, 
finantarile si valorile 
europene 
-Abordarea 
problematicii regionale 
in contextul aderarii 
Romaniei la Uniunea 
Europeana 

~ 2.000 Euro /editie 
(realizare si publicare) 
 
Proiect  „Integrare prin 
comunicare si informare 
europeana in Regiunea 
Nord-Est” finantat din  
Fondul Europa 2005   

 -Cetateni din Regiune 
 -Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (in special din 
mediul rural) 
 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune       

Colectare/prelucrare 
informatii 
 
 

1.4.2 Caseta de presa pentru 
lansare programe de finantare 

 Editare 

La fiecare lansare 
de program de 
finantare 

 -Anunt privind detaliile 
finantarii 

~ 1.000 Euro /anunt - 
realizare si publicare 
regionala 
 
Costuri aferente Contractului 
de Asistenta Tehnica 
corespunzator 

 -Potentiali beneficiari ai finantarilor 
anuntate 
 - Cetateni din Regiune 
 

2. Realizare si distribuire materiale 
de informare           
2.1 Realizare Buletin Informativ 
"Info Nord-Est"  

Colectare si prelucrare 
informatii 
 
Editare material 
 
Distribuire 

   

Trimestrial   - Editorial si scurte 
informatii referitoare la 
evenimente cu impact 
regional in perioada de 
referinta 
 -Despre instiutiile  
regionale 
 -Informatii economice  
 -Proiecte de succes 
(finantate din Fonduri 
Europene sau de la 
Guvernul Romaniei) 
 -Surse de finantare 
 -Informatii referitoare la 
aderarea Romaniei la 
UE 
 - Informatii referitoare 
la documentele de 
planificare 
 -Despre formarea 
profesionala  

~ 1.000 Euro/numar (design, 
tipar si distributie) 
 
Auto finantare   

-Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (inclusiv din 
mediul rural) 
 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune 
 -Reprezentanti ai mediului de 
afaceri si sistemului bancar 
 -Reprezentanti ai liceelor si 
mediului acacdemic 
 -ONG –uri 
 - Reprezentanti ai organizatiilor 
cheie, partenere la nivel national 
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Directia de actiune/mijloace si 
instrumente de comunicare 

Activitati Termen Teme  abordate  Buget previzionat si 
resurse financiare 

   Grup tinta 

Colectare si prelucrare 
informatii 
 

Ianuarie - februarie 
2006 

Coordonare/editare 
 

martie 2006 
 

2.3 Elaborarea unui Cadru de 
referinta pentru Comunicare intre 
Agentia pentru dezvoltare 
Regionala, Consiliul Regional si 
Administratia publica locala 
inclusiv din mediul rural 
 
 
 
 
 
 
 
  

Distributie 
 
 
 
 
Implementare  
 
 

mai – septembrie 
2006 
 
 
  
Incepand din mai 
2006 
 
 

 -Manualul creaza, la 
nivel regional un cadru 
care asigura o 
comunicare eficienta la 
nivelul administratiei 
publice locale si ADR 
Nord-Est  
 
In aceste conditii, 
informatia va circula de 
la Consiliul pentru 
Dezvoltare Regionala la 
administratia publica 
locala  

 -Materialul a fost realizat de 
catre ADR Nord-Est si va fi 
publicat atat in Buletinul 
Informativ INFO NORD-EST 
cat si distribuit in format 
electronic fara costuri 
suplimentare.  
 
 
 
 
 
 
  

  -Consiliul pentru Dezvoltare 
Regionala 
 -Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (inclusiv din 
mediul rural) 
 
 
 
 
 
  
 

Colectare si prelucrare 
informatii 

Ianuarie - februarie 
2006 

Coordonare/editare 
 

martie 2006 
 

2.4 Elaborare Plan  Strategic  de  
Actiune pentru instruirea 
administratiei publice locale din 
Regiunea Nord Est 
 Distributie 

 
 
Implementare  
 

mai – septembrie 
2006 
 
Incepand din mai 
2006 
 
 
 
 

 -Cresterea gradului de 
informare si pregatire a 
administratiei publice 
locale din Regiunea 
Nord-Est, in perspectiva 
aderarii Romaniei la 
Uniunea Europeana in 
2007, pentru facilitarea 
accesarii Fondurilor 
Europene si a bunei 
implementari a 
viitoarelor proiecte cu 
finantare europeana 

  -Materialul a fost realizat de 
catre ADR Nord-Est si va fi 
publicat atat in Buletinul 
Informativ INFO NORD-EST 
cat si distribuit in format 
electronic fara costuri 
suplimentare.  
 
 
 

 -Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (inclusiv din 
mediul rural) 
 

3. Actualizare si dezvoltare website 
www.adrnordest.ro  

Coordonare website si 
mentinerea legaturii cu 
firma care asigura 
gazduirea 
 

 Permanent 
 
 
 
 
 

 -Prezentarea Regiunii, 
a institutiilor regionale si 
a ADR Nord-Est 
 -Oportunitati de 
finantare (sectiune 
dedicata finantatorilor) 

  -Proiect  „Integrare prin 
comunicare si informare 
europeana in Regiunea 
Nord-Est” finantat din  
Fondul Europa 2005   
 

 -Reprezentanti ai mediului de 
afaceri si sistemului bancar 
 -Reprezentanti ai mediului 
academic si de cercetare 
 -ONG - uri, IMM-uri, potentiali 
beneficiari de finantari 
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Directia de actiune/mijloace si 
instrumente de comunicare 

Activitati Termen Teme  abordate  Buget previzionat si 
resurse financiare 

   Grup tinta 

  Inserarea unor sectiuni noi, 
dedicate informatiilor 
europene si inovarii 
 
 

 
 Iunie 2006 
 
 
 
 
 

 -Resurse pentru mediul 
de afaceri 
 -Prezentarea 
documentelor de 
planificare/programare 
 -Prezentarea 
parteneriatelor  
 -Prezentarea 
proiectelor finantate din 
fonduri europene 
 -Sectiune foto 
Sectiuni noi: 
 -„Romania in Uniunea 
Europeana” 
 -„Inovare” 

 -Proiect RIS DISCOVER 
Nord-Est Romania 
 
 -Resurse proprii 

 -Administratia publica locala 

4. Organizarea de intalniri si 
evenimente regionale  

 
   

Organizare eveniment si 
pregatire agenda 
 
Convocare participanti 
 
Pregatire materiale  
 

4.1 Organizarea a doua „Zile de 
Informare Europeana”  (cel putin 100 
persoane la fiecare eveniment) 

Participare la eveniment 
 

 -Mai 2006    
 Suceava 
 -Octombrie 2006 
 Roman 

 -Informatii privind 
institutiile, politicile, 
finantarile si valorile 
europene 
 -Abordarea 
problematicii regionale 
in contextul aderarii 
Romaniei la Uniunea 
Europeana 
 -Informatii despre 
finantari 
 -Diseminare exemple 
de buna practica 
 

 -1.950 Euro/ eveniment 
 -Proiect  „Integrare prin 
comunicare si informare 
europeana in Regiunea 
Nord-Est” finantat din  
Fondul Europa 2005   
 

 -Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (inclusiv din 
mediul rural) 
 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune si 
de la nivel national 
 -Reprezentanti mediului de afaceri 
si mediului academic 
 -reprezentanti ai organizatiilor 
neguvernamentale 
 

Organizare eveniment si 
pregatire agenda 
 
Convocare participanti 
 
Pregatire materiale  
 

4.2 Organizarea de intalniri ale 
Grupurilor de Lucru (Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Infrastructura, 
Dezvoltare Economica, Dezvoltare 
Rurala, Dezvoltare Turism, Investitii 
Straine) 

Participare la eveniment 
 

Semestrial pentru 
fiecare grup de lucru 
sau ori de cate ori 
se impune 

  -Teme specifice 
relevante 

100 Euro/ intalnire 
 
 Resurse proprii ale ADR 
Nord-Est 

 -Membrii grupurilor de lucru de la 
nivel judetean sau regional (dupa 
caz) 
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Directia de actiune/mijloace si 
instrumente de comunicare 

Activitati Termen Teme  abordate  Buget previzionat si 
resurse financiare 

   Grup tinta 

Organizare eveniment si 
pregatire agenda 
 
Convocare participanti 
 
Pregatire materiale  
 

4.3 Intalniri ale Comitetului Regional 
de Planificare (CRP) 

Participare la eveniment 
 

 Semestrial sau de 
cate ori este 
necesara o decizie 
in ce priveste 
documentele de 
planificare 

 -Tematica specifica 
relevanta 

 -500 Euro/intalnire 
 Resurse proprii ale ADR 
Nord-Est 

 -Membrii Consiliului Regional de 
Planificare 

Organizare eveniment si 
pregatire agenda 
 
Stabilire buget, surse de 
finantare si parteneri 
 
Convocare participanti 
 
Pregatire materiale  
 

4.4 Forumul Regional de Investitii 
Nord-Est Romania 

Participare la eveniment 

 Noiembrie 2006  
 Bacau 

 -Politici de atragere a 
investitiilor straine 
directe 
 -Calitate, 
competitivitate  
 -Perspective de 
dezvoltare regionala 
 -Diseminare exemple 
de buna practica 

 -30.000 Euro/ eveniment 
 
 -Fundraising  (surse de 
finantare atrase ) 

 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune si 
de la nivel national 
-Potentiali finantatori din tara si 
straintate 
-Reprezentatnti ai organizatiilor de 
sprijin pentru IMM-uri 
-Reprezentanti mediului de afaceri 
si mediului academic din tara si 
parteneri din strainatate 

Stabilire tematica 
Stabilire invitati/participanti 

4.5 Organizarea unei serii de 6 
emisiuni televizate cu transmisie 
regionala 

Difuzare emisiune 

 Mai – octombrie 
2006 

 -Informatii privind 
institutiile, politicile, 
finantarile si valorile 
europene 
 -Abordarea 
problematicii regionale 
in contextul aderarii 
Romaniei la Uniunea 
Europeana 
 -Informatii despre 
finantari 
 -Diseminare exemple 
de buna practica 
 

  -6000 Euro 
 -Proiect  „Integrare prin 
comunicare si informare 
europeana in Regiunea 
Nord-Est” finantat din  
Fondul Europa 2005   
 

 -Cetateni ai regiunii Nord-Est 
 -Administratia publica locala din 
Regiunea Nord-Est (inclusiv din 
mediul rural) 
 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune   
 -Reprezentanti mediului de afaceri 
si mediului academic 
 -Reprezentanti ai organizatiilor 
neguvernamentale 
 

Organizare eveniment si 
pregatire agenda 
 

4.6 Organizarea a doua intalniri 
pentru Comitetul de Monitorizare si 
Panelul de Referinta in cadrul 
proiectului DISCOVER Nord-Est 
Romania 

Convocare participanti 
 

 Februarie 2006 
 Piatra Neamt 

 -Prezentarea 
proiectului si a 
contextului in care se va 
dezvolta Strategia 
Regionala de Inovare 

 -200 Euro/intalnire 
 
 -Proiect DISCOVER Nord-
Est Romania finantat de 
Comisia Europeana din FP6 

 -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune si 
de la nivel national desemnati in 
aceste structuri  
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Directia de actiune/mijloace si 
instrumente de comunicare 

Activitati Termen Teme  abordate  Buget previzionat si 
resurse financiare 

   Grup tinta 

Pregatire materiale  
 

 

Participare la eveniment 
 

     

Organizare eveniment si 
pregatire agenda 
 
Convocare participanti 
 
Pregatire materiale  
 

4.7 Organizarea seminarului 
“Perspectivele inovarii in Regiunea 
Nord-Est” 

Participare la eveniment 
 

 Februarie 2006  
 Bacau 

-Prezentarea proiectului 
si a contextului in care 
se va dezvolta Strategia 
Regionala de Inovare 

 -200 Euro/intalnire 
 
 -Proiect DISCOVER Nord-
Est Romania finantat de 
Comisia Europeana din FP6 

 -Reprezentanti atat ai mediului 
academic si de cercetare cat si ai 
mediului de afaceri din Regiunea 
Nord-Est 

Organizare eveniment si 
pregatire agenda 
 
Stabilire buget, surse de 
finantare si parteneri 
 
Convocare participanti 
 
Pregatire materiale  
 

4.8 Organizarea unui Forum 
Regional de Inovare 

Participare la eveniment 

 Septembrie 2006  
 
 Iasi 

 -Oportunitati si 
perspective privind 
inovarea in Regiunea 
Nord-Est 
 -Constientizarea 
mediului de afaceri 
privind rolul inovarii in 
dezvoltarea afacerilor 
 -Inovarea in domeniile 
de dezvoltare 
traditionale din regiune 
 

 ~5000 Euro 
 
 Surse de finantare atrase si 
buget ADR Nord-Est 

  -Reprezentanti ai institutiilor si 
organizatiilor cheie din Regiune si 
de la nivel national   
 -Reprezentanti ai mediului 
academic, de cercetare  si ai 
mediului de afaceri de la nivel 
regional, national si international 
 -reprezentatnti ai partenerilor 
straini, parteneri in proiect, sau 
parteneri traditionali ai ADR Nord-
Est 

 


