CURRICULUM VITAE
I. Date despre Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă ( AO CRDD)
Denumirea organizaţiei şi abrevierea (în română) Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD)
Denumirea organizaţiei şi abrevierea (în Engleză) Regional Center of Sustainable Development (RCSD)
Data constituirii
12 aprilie 2001
Data înregistrării
18 mai 2001
Adresa
Str. Naţională Nr.7, oraşul Ungheni,
Republica Moldova, 3600 MD
Date de contact
Tel/fax
E-mail crdd_ungheni@yahoo.com
+ 373 236 2 53 09
Numele directorului executiv
Ciobanu Svetlana
Experţi / Consultanţi pe
domenii

Voluntari

Tel/fax
E-mail crdd_ungheni@yahoo.com
+ 373 236 23668, 069293036
Comunicare, sociologie, IT, economie,
administraţie publică locală, business,
mediu, psihologie, juridică, asistenţă socială,
educaţie, sănătate
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II. Misiune, viziune, valori şi principii de activitate
Misiune
CRDD promovează valorile europene, contribuie la creşterea şi consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale, societăţii
civile, mediului de afaceri şi la facilitarea procesului de implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală şi
regională pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor
Viziune
Bunăstarea comunităţilor este asigurată prin implicarea activă a cetăţenilor şi a tuturor actorilor publici şi privaţi în soluţionarea
problemelor locale şi regionale
Valori şi principii de activitate
•
•
•
•
•

Competenţă şi profesionalism
Servicii de calitate
Spirit de echipă
Transparenţă şi responsabilitate
Deschidere spre colaborare şi parteneriate

III. Domenii strategice
Dezvoltare durabilă locală şi regională
Dezvoltare societate civilă şi voluntariat
Promovare valori europene

IV. Domenii de activitate
CRDD este o organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, apolitică, are statut de persoană juridică independentă, cu arie
de activitate la nivel local şi regional;
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CRDD, de la constituire, începînd cu anul 2001 încurajează autorităţile publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri să se
implice activ în procesul de dezvoltare durabilă a comunităţilor la nivel local, regional şi transfrontalier;
CRDD formează şi dezvoltă capacităţile actorilor comunitari în materie de planificare strategică participativă, elaborare,
implementare şi monitorizare a strategiilor de dezvoltare durabilă;
CRDD promovează, facilitează şi sprijină eforturile comune ale autorităţilor publice locale (APL), societăţii civile,
mediului de afaceri şi instituţiilor publice (IP) în procesul de implementare a strategiilor de dezvoltare durabilă;
CRDD desfăşoară activităţi cu un spectru foarte larg pentru actorii comunitari: de informare şi documentare, formare şi instruire,
analiză şi expertiză, planificare şi implicare, asistenţă şi consultanţă;
CRDD sprijină dezvoltarea sectorului de afaceri: prin diverse proiecte şi programe pune în legătură şi dezvoltă parteneriate între
agenţii economici ( AE ), organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) şi autorităţile publice locale pentru impulsionarea
dezvoltării economice la nivel local, regional şi transfrontalier;
CRDD promovează şi încurajează dezvoltarea sectorului neguvernamental la nivel local şi regional: consultă, asistă, oferă
necesarul pentru înregistrarea ONG-urilor, crearea Grupurilor de Iniţiativă Civică/GIC, construirea de parteneriate cu APL, AE,
IP, alte ONG-uri, căutarea şi atragerea de fonduri la implementarea proiectelor comunitare;
CRDD organizează şi desfăşoară activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare a cetăţenilor privind implicarea lor la
soluţionarea problemelor locale şi regionale : seminare, ateliere, întruniri, conferinţe, dezbateri publice, traininguri, mese
rotunde, cafenele publice, forumuri, campanii, caravane, tîrguri;
CRDD contribuie la atragerea resurselor interne şi externe pentru dezvoltarea socio- economică locală, regională şi
transfrontalieră: acordă asistenţă şi consultanţă la conceperea, scrierea şi căutarea de fonduri pentru implementarea proiectelor;
CRDD dezvoltă reţele de comunicare, intra şi intersectoriale capabile sa asigure schimbul de informaţii rapide şi eficiente între
actorii locali care au preocupări comune în sprijinul dezvoltării durabile a comunităţilor la nivel local, regional şi transfrontalier :
are create şi se actualizează bazele de date despre şi în serviciul constituienţilor/ APL, IP ( şcoli, licee, colegii, biblioteci etc.),
ONG-uri, GIC, AE.

V. Servicii CRDD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborare şi implementare strategii de dezvoltare durabilă locală şi regională
Asistenţă şi consultanţă în materie de actualizare, implementare, monitorizare şi evaluare strategii de dezvoltare
durabilă locală şi regională
Facilitare dezvoltare parteneriate locale, regionale, naţionale, transfrontaliere
Training, asistenţă şi consultanţă în materie de participare civică, comunicare şi advocacy,voluntariat şi cetăţenie activă
Asistenţă şi consultanţă în materie de organizare activităţi de informare şi consultare publică
Asistenţă şi consultanţă în materie de organizare evenimente şi campanii ce informare, promovare şi sensibilizare
Asistenţă şi training privind mobilizarea de resurse şi colectarea de fonduri pentru dezvoltare durabilă şi filantropie
Facilitare dezvoltare ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică şi voluntariat
Elaborare şi implementare strategii de advocacy
Asistenţă , consultanţă şi instruire privind buna guvernare la nivel local
Facilitare dialog social şi comunicare eficientă la nivel de comunitate
Instruire, asistenţă şi consultanţă privind elaborarea de politici publice locale şi regionale
Consultanţă şi training pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlociu
Consultanţă în materie de implementare proiecte şi programe de dezvoltare comunitară
Monitorizare și evaluare proiecte

VI. Mecanisme şi structuri funcţionale pentru dezvoltare durabilă create de CRDD
Şcoala Agenda Locală 21 Ungheni Strategia de Dezvoltare Durabilă a Fiecărei Localităţi în Mileniul III
Şcoala Tinerilor Voluntari XXI
Şcoala Novice ONG Dezvoltare şi competitivitate prin proiecte şi programe
Centrul de Voluntariat PRO Agenda Locală 21 Ungheni
Alianţa ONG-urilor Active pentru Dezvoltarea Durabilă PRO Agenda Locală 21 Ungheni
Grupul Integrat de Acţiune pentru Dezvoltarea Economică Locală
Comitetul Local de Coordonare Agenda Locală 21 Ungheni
Consiliile pentru Transparenţa Locală în oraşele Ungheni, Corneşti, comuna Manoileşti, satul Cornova
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Juriile Cetăţeneşti în or. Ungheni, s. Costuleni, com.Măcăreşti,Valea Mare, Zagarancea, Petreşti, Sculeni
Consilii Cetăţeneşti în or. Ungheni, s. Costuleni, com.Măcăreşti,Valea Mare, Zagarancea, Petreşti, Sculeni
Coaliții Locale și Consilii de Administrație în liceele din orașul Ungheni și localitățile limitrofe
Grupuri de Inițiativă Locală în 7 cartiere ale munuicipiului Ungheni

VII. Constituienţi CRDD/Grupuri ţintă

Autorităţi publice locale nivel I şi II, organizaţii neguvernamentale, grupuri de iniţiativă civică, instituţii publice/
grădiniţe, şcoli, licee, colegii, biblioteci, agenţi economici

VIII. Beneficiari CRDD

Comunităţi locale, cetăţeni , copii şi tineri, femei, persoane aflate în dificultate

IX. Proiecte majore implementate. Poziţia membrilor CRDD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiect Agenda Locală 21 Strategia de Dezvoltare Durabilă Agenda Locală 21 Ungheni, PNUD (2000) – experţi
locali
Proiect Strategia educaţională a municipiului Ungheni SOROS (2000) – experţi
Proiect Consolidarea Administraţiei Publice Locale II, PNUD (2000-2001) - experţi, voluntari
Proiect Cross-Border Cooperation Regional Capacity Building Iniţiative, TACIS RBCI (2000-2001) - coordonator
local
Proiect Consolidarea Administraţiei Publice Regionale, TACIS (2000-2002) - formatori
Proiect Agenda Locală 21 Moldova , PNUD (2001-2006) – experţi naţionali
Proiect Femeile Pot Reuşi I,II , OSCE în Moldova, CIDA (2002-2003) - coordonator local
Proiect Iniţiativa Regională de Fortificare a Poziţiei Femeii în Afaceri (REIW), Departamentul de Stat al Muncii
SUA (2002-2003) - coordonator local, formatori şi voluntari
Proiect Dezvoltarea Relaţiilor de Cooperare Transfrontalieră , TACIS CBC (2002- 2004) – asistent manager, experţi,
voluntari

•

Proiect Noi Perspective pentru Tinerii Întreprinzători, Banca Mondială (2004)- manager proiect, experţi, voluntari

•

Proiect SMART, TACIS CBC (2005-2006) - formatori

•
•
•
•
•

Proiect Femeile pot Reuşi. Acţiuni locale, DA Norvegia (2006) - formatori
Proiect Mangementul campaniei electorale , IRI / SUA(2006)- expert indpendent
Proiect Să dezvoltăm cetăţenia activă în Ungheni, Agroinform (2006) – experţi
Proiect Noi Dimensiuni ale AL 21 Ungheni, PNUD (2006) – aplicant, experţi
Proiect Parteneriat pentru Dezvoltarea Durabilă a Cooperării Antreprenoriale Transfrontaliere Ungheni Republica
Moldova–Iaşi România, GTZ (2006)- coordonator local, experţi
Proiect Promovarea cooperării transfrontaliere între judeţul Iaşi România şi raionul Ungheni Republica Moldova,
InWent – GTZ (2006) –moderatori
Proiect Oportunităţi de investiţii în Ungheni, PNUD ( 2006) – experţi
Proiect Ghid Investitorului în zona transfrontalieră, GTZ ( 2006) – coordonator local, experţi
Proiect Produse Tradiţionale în zona transfrontalieră, GTZ (2007) - aplicant, experţi
Proiect Consolidarea Societăţii Civile, TACIS (2007) - coordonator regional, formatori
Proiect Integritate şi transparenţă în administraţia publică locală ,USAID/ AED (2008) - aplicant, experţi
Proiect Piaţa de gross Popricani, PHARE CBC (2008) - coordonator regional , experţi
Proiect Reţeaua de servicii sociale transfrontaliere PHARE CBC (2008) – coordonator regional
Proiect LGU - Reţeaua economică transfrontalieră susţinută de administraţia publică locală PHARE CBC (2008) coordonator regional
Proiect Produsele Alimentare Tradiţionale - Oportunitate de Dezvoltare a Regiunii Transfrontaliere PHARE CBC
(2008) - coordonator regional
Proiect Centrul Transfrontalier de Dezvoltare Durabilă , PHARE CBC (2008) - coordonator regional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiecte Fundaţia Comunitară Unghen , PNUD,FG,FEE (2008 -2017) – coordonator a XVII Programe de Granturi
Mici, experţi voluntari
Proiect Oficiul de Resurse pentru Dezvoltarea Economică Transfrontalieră - Oportunitate de Dezvoltare a Regiunii
Transfrontaliere, PHARE CBC (2009) - coordonator regional
Proiect Cere socoteală pentru banii publici, SOROS (2009) - expert
Proiect Cetăţeni activi pentru comunităţi prospere la frontieră cu Uniunea Europeană, USAID/AED (2010) –
manager, moderator,experţi
Proiect Bugetare în bază de performanţă, PNUD (2009 -2010) – membru al Unităţii Specializate a Proiectului
Proiect O şansă pentru copii cu nevoi speciale, FCU /Fondul Global FC (2010) – coordonator activităţi
Proiect Asigurarea accesului eficient la informaţie şi a participării publicului în procesul decizional, Acces Info
(2010-2011) – facilitator,expert
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•

•

Proiect Fondul pentru tineri din Ungheni, FCU/ FEE (2010-2015) – coordonator Programe de Granturi Mici,
asistent, experţi
Proiect Abordarea integrată a durabilităţii producţiei de turism, CIUDAD/ UE (2010 - 2012) - experţi, membri grup
tehnic/ voluntari
Proiect Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, EuropeAid/UE (2013-2014) - manageri,experți
Proiect Elaborarea şi managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, POC Bazinul Mării Negre 2007-2013
(2013-2014) - facilitatori, experți
Proiect Introducerea practicilor inovative de management al deșeurilor în orașele selectate din Georgia, Moldova și
Armenia, POC Bazinul Mării Negre 2007-2013 (2013-2015) - co-coordonator, experți
Proiect Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier, POC România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
(2013- 2015) - experți
Proiect Școala Mea, Banca Mondială/Expert – Grup ( 2014-2018) - coordonator regional, experți

•

Proiect Reducerea riscurilor de dezastre și schimbări climatice în Moldova, PNUD (2015-2016) - partener, experți

•

Proiect Comunități pentru managementul și evaluarea riscurilor/CRISMAS, DG ECHO/UE (2015-2017) - experți

•

Proiect Resurse renovabile și eficiență energetică pentru clădirile publice, EuropeAid/UE (2016-2017) - experți

•
•
•
•
•

• Proiect Cheltuim eficient bugetul local, Solidarity Fund PL (2016) - manager, experți. Consultanți
• Proiect Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifunțional din municipiul Ungheni, Solidarity Fund PL
(2017) - manager, asistent logistic, consultant
•

Proiect Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (DEEE) în orașul
Ungheni, SlovakAid (2017) - partener, coordonator

X. Parteneriate CRDD
CRDD participă activ la implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă locală şi regională dezvoltînd
parteneriate viabile şi diverse cooperări la nivel local, regional şi transfrontalier: are încheiate acorduri de cooperare cu
autorităţi publice locale, firme private şi ONG-uri locale şi regionale
Parteneri locali şi regionali:
• Autorităţi publice locale - Primăria şi Consiliul orăşenesc Ungheni, Consiliul raional Ungheni, Pimăriile şi Consiliile
locale ale satelor Cornova, Năpădeni, Sineşti, Rădenii Vechi,Costuleni, comunelor Condrăteşti, Hârcești, Manoileşti,
Pârlița,Sculeni, Petreşti , Zagarancea, Valea Mare, Măcăreşti şi oraşului Corneşti
• ONG-uri - Alianţa ONG-urilor Active pentru Dezvoltarea Durabilă Pro Agenda Locală 21Ungheni, Creatorii, Sprijin
şi Speranţă, Fondul pentru Tineri, Suflet de lumină, Fundaţia Comunitară Ungheni, Speranţa Copiilor, UNCALNIS, InfoBusiness, Centrul de Iniţiativă Privată, Casiopeea, Alături de copil, Poarta Deschisă, Lucis, De dragul tău,copile,
Andrieş, Gaudeamus
• Agenţi economici - Zona Economică Liberă Ungheni-Business, BNV SRL, Aledex-Info SRL, Javelin SRL,
Luceafărul de Seară SRL, Ceramica-Ungheni SA, Danova-Prim SRL, Trasis-Lux SRL, Dentiţa-Farm SRL, Baştina
Prut SRL
Parteneri naţionali şi externi:
• Autorităţi publice locale - Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria şi Consiliul municipal Iaşi, Primăriile şi Consiliile
locale ale municipiilor Reghin și Dorohoi, România, Primăria şi Consiliul orășenesc Noua Sulițâ,Ucraina
• ONG-uri naţionale – Centrul Analitic Independent Expert – Grup, Institutul de Dezvoltare Urbană, Institutul de
Consultanţă în Business, IDIS Viitorul, Clubul Politic al Femeilor 50/50, Centrul „Contact” Chișinău, Asociaţia
Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
• ONG-uri Iaşi, România - Asociaţia Metropolitană Iaşi,Centrul de consultanță CLEARMINDS, Fundaţia Şanse
Egale pentru Femei, Camera Regională de Comerţ şi Industrie Nord-Est România , Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi
2003 , Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, Grup şcolar Spiru Haret, Fundaţia Universitară pentru Sprijinirea
Producătorilor Agricoli „Haralamb Vasiliu” , Centrul de Consultanță Ecologică Galați
• Alte ONG-uri – Asociația Uniunea Oamenilor de Știință din Imereti „Spectri” din orașul Kutaisi, Georgia,
„Supraviețuirea de Mediu” din orașul Ararat, Armenia, Agenția Bucovineană de Promovare a Turismmului din orașul
Cernauți, Ucraina

Svetlana Ciobanu, Director Executiv
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