
1 

 

   MINISTERULAGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD 

 

APROB:_____________________ 

Dorin ANDROS, 
Secretar de Stat 

”____” ________________ 2019 
Prezentat pentru aprobare:_______________________ 

                                                           Vitalii POVONSCHII 

                                                    Director  
 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI 

al AGENȚIEI DE DEZVOLTARE NORD 

pentru anul 2019 

Acțiuni Subacțiuni 

Termen de realizare 

(trimestru) Responsabili Parteneri Indicatori 

 

Note  

I II III IV 

 

I. PLANIFICARE STRATEGICĂ REGIONALĂ 
 

1.1 Implementarea PRS în 

domeniul Infrastructurii de 

sprijin a afacerilor (ISA) în 

RDN 

 

 

Identificarea lanțului valoric al fructelor      SPRCE 

 

APL din RDN 1 lanț valoric 

identificat 

 

Cartografierea lanțului valoric al fructelor     SPRCE 

 

APL din RDN 1 hartă elaborată  

Elaborarea manualului pentru 

antreprenori din mediul rural în domeniul 

dezvoltării produsului și marketing 

    SPRCE 

 

Guvernul 

Estoniei 

1 manual elaborat  

Organizarea seminarelor de marketing 

pentru tinerii antreprenori și femei din 

mediul rural  

    SPRCE 

CICA 

Guvernul 

Estoniei 

2 seminare 

desfăşurate 

 

Dezvoltarea centrului de informare a 

IMM-urilor în cadrul ADR Nord  
    SPRCE 

CICA 

 

PiN 

ProCoRe 

Nr. consultări oferite  
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Dezvoltarea capacităților asociațiilor de 

producători din RDN 
    SPRCE 

 

PiN 

ProCoRe 

Nr. ședințe 

desfășurate 

Nr. participanți 

 

Furnizarea de micro-granturi pentru 

IMM-uri și start-up-uri localizate în  

incubatoarele de afaceri din regiune 

    SPRCE 

CICA 

 

PiN 

ProCoRe 

Nr. ședințe 

desfășurate 

Nr. participanți 

Nr. granturi acordate 

 

Promovarea investițiilor în RDN în cadrul 

platformei web create  
    SPRCE 

CICA 

 

PiN 

ProCoRe 

Nr. accesări 

 

 

 

Elaborarea unui studiu de fezabilitate a 

proiectelor de investiții în regiune 
    SPRCE 

 

PiN 

ProCoRe 

1 studiu de 

fezabilitate elaborat 

 

1.2 Implementarea PRS în 

domeniul sporirii atractivității 

turistice pentru RDN 

Elaborarea studiului de prefezabilitate 

privind accesibilitatea turistică a peșterii 

,,Emil Racoviță” 

    SPRCE 

  

Agenția Cehă 

pentru 

Dezvoltare 

Administrația 

Peșterilor din 

Republica 

Cehă 

1 studiu 

elaborat/publicat 

Vizite în teren 

desfășurate 

 

Elaborarea catalogului bucatelor 

tradiționale specifice Regiunii Nord  
    SPRCE 

 

ADR Nord 1 catalog elaborat  

Facilitarea dezvoltării abilităților 

antreprenoriale ale locuitorilor din RDN 

în domeniul turism 

    SPRCE 

 

Guvernul 

Estoniei 

2  instruiri 

50  participanți 

 

Traducerea/machetarea Ghidului turistic 

al RDN  

    SPRCE - 1 Ghid turistic 

tradus/machetat 

 

1.3 Analiza potențialului de 

dezvoltare a RDN  

Inițierea elaborării Strategiei privind 

Specializarea inteligentă în RDN 
    SPRCE - 1 studiu elaborat  

Actualizarea Profilului socio-economic al 

RDN 

    SPRCE BNS 1 profil regional 

actualizat 
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Elaborarea hărților tematice     SPRCE - Nr. hărți create  

Elaborarea pliantelor RDN în cifre, ediția 

2018  

    SPRCE BNS Nr. pliante elaborate  

1.4  Planificarea anuală  Elaborarea planului de implementare a 

SDR Nord pentru anul 2020 
    SPRCE - 1 plan tabelar 

elaborat/aprobat 

1 plan narativ 

elaborat/aprobat 

 

Elaborarea planului de activitate al ADR 

Nord pentru anul 2020 
    SPRCE - 1 plan tabelar 

elaborat/aprobat 

 

1.5 Organizarea și desfășurarea 

ședințelor CRD Nord  

 Asigurarea logisticii şi elaborarea 

materialelor necesare, elaborarea PV  a 

şedinţelor 

    SPRCE - 4 şedinţe ordinare a 

CRD Nord 

desfăşurate 

Nr decizii luate 

 

1.6 Organizarea și desfășurarea 

ședințelor CRS în domeniile 

AAC și MDS 

Asigurarea logisticii şi elaborarea 

materialelor necesare, elaborarea PV  a 

şedinţelor 

    SPRCE - 2 şedinţe ordinare a 

CRS AAC 

2 şedinţe ordinare a 

CRS MDS 

Nord desfăşurate; 

4 procese verbale 

elaborate 

 

1.7 Oferirea asistenței și 

consultanței APL și altor actori 

regionali în procesul de 

planificare strategică locală și 

sectorială 

Asistență în elaborarea hărților tematice 

pentru APL de nivelul I, II 
    SPRCE - Nr. consultări oferite  

Oferirea de consultanță 

municipiilor/orașelor selectate în 

pregătirea  programelor și proiectelor de 

revitalizare urbană 

    SPRCE APL 

 

Nr. consultări oferite  

Facilitarea procesului de actualizare a 

Strategiilor de dezvoltare a orașelor 

Soroca și Edineț  sub aspectul încadrării 

în politica publică de dezvoltare urbană 

     SPRCE Primăriile 

Soroca, Edineț 

2 strategii  

actualizate 

 



4 

 

Organizarea ședințelor cu reprezentanții 

APL II din RDN privind necesitatea 

actualizării capitolelor prioritare din 

SDSE (AAC, EE, MDS) 

    SPRCE / 

consultant 

GIZ 

Parteneri de 

dezvoltare 

GIZ 

Nr. ședințe 

desfășurate 

 Nr. participanți 

 

Consultarea APL II din RDN, unde au 

fost elaborate / actualizate capitolele de 

AAC si EE din SDSE (4 AAC și 2 EE) 

privitor la oportunitățile de realizare a 

acțiunilor prioritare din capitolele 

elaborate 

    SPRCE / 

consultant 

GIZ 

Parteneri de 

dezvoltare 

GIZ 

Nr. consultări 

Nr. beneficiari 

 

II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

2.1 Implementarea proiectelor 

regionale din POR Nord 2017-

2020, aprobate spre finanțare în 

2019   

Acordarea asistentei beneficiarilor 

proiectelor din POR 2017-2020, aprobate 

spre finanțare in a.2019 

    SMP - Nr. proiecte în 

implementare 

îmbunătățite 

Nr. beneficiari 

asistați 

Nr. consultări oferite 

 

Lansarea proiectelor și încheierea 

contractelor de finanțare pentru 

implementarea proiectelor de dezvoltare 

regională aprobate spre finanțare în 2019 

    SMP - Nr. ședințe de 

coordonare 

desfășurate 

Nr. contracte de 

finanțare semnate 

 

Elaborarea /actualizarea planurilor de 

implementare și finanțare a proiectelor  

aprobate spre finanțare în anul 2019 

    SMP - Nr. planuri de 

implementare 

elaborate/ 

actualizate 

Nr. grafice de 

finanțare elaborate 

/actualizate 

 

Organizarea recepțiilor la terminarea 

lucrărilor finale la proiectele 

implementate 

    SMP - Nr. ședințe 

desfășurate 

Nr. PV semnate 

 

Elaborarea documentelor de transmitere a 

proprietății și de gestiune a serviciilor 

publice noi create 

    SMP/ 

SFA/Jurist 

- Nr. acte de primire-

predare semnate 
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2.2 Implementarea proiectelor 

regionale din surse externe 

aprobate spre finanțare în 2019  

(GIZ, RoAid, Guvernul 

Estoniei, Polish Aid, etc) 

 

 

 

 

 

Lansarea proiectelor și încheierea 

contractelor de finanțare pentru 

implementarea proiectelor de dezvoltare 

regională aprobate spre finanțare în 2019 

    SPRCE 

SMP 

 

- Nr. proiecte în 

implementare 

Nr. beneficiari 

asistați 

Nr. consultări oferite 

Nr. ședințe de 

coordonare 

desfășurate 

Nr. contracte de 

finanțare semnate 

 

Elaborarea /actualizarea planurilor de 

implementare și finanțare a proiectelor  

aprobate spre finanțare în anul 2019 

    SPRCE  

SMP 

 

- Nr. planuri de 

implementare 

elaborate/ 

actualizate 

Nr. grafice de 

finanțare elaborate/ 

actualizate 

 

Organizarea recepțiilor la terminarea 

lucrărilor, finale la proiectele 

implementate 

    SPRCE  

SMP 

 

- Nr. ședințe 

desfășurate 

Nr. PV semnate 

 

III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 

3.1 Instruirea și informarea 

membrilor CRD Nord 

Organizarea sesiunilor de instruire pentru 

membrii CRD Nord  
    SPRCE / 

consultant 

GIZ 

CRD Nord 

GIZ 

Nr. sesiuni 

desfășurate 

Nr. participanți 

 

Vizite de studiu pentru preluarea bunelor 

practici a membrilor CRD Nord 
    SPRCE / 

consultant 

GIZ 

CRD Nord 

GIZ 

Nr. vizite de studiu 

Nr. beneficiari 

 

3.2 Instruirea și informarea 

membrilor CRS în domeniul 

AAC și MDS 

Organizarea sesiunilor de instruire pentru 

membrii CRS Nord și a grupurilor de 

lucru 

    SPRCE / 

consultant 

GIZ 

CRS Nord 

GIZ 

Nr. sesiuni 

desfășurate 

Nr. participanți 

 

Vizite de studiu în RDS/RDC la 

proiectele în domeniile AAC/MDS 

    SPRCE / 

consultant 

GIZ 

CRS Nord 

GIZ 

Nr. vizite de studiu 

Nr. beneficiari 
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3.3 Dezvoltarea capacităților 

APL 

Consolidarea  capacităților APL din 

regiune în domeniul dezvoltării regionale 

    SPRCE  

SMP 

 

Parteneri de 

dezvoltare 

GIZ 

Nr. instruiri efectuate 

Nr. beneficiari 

instruiți 

 

3.4  Formarea continuă a 

specialiștilor ADR Nord 

conform  Programului de 

instruire a angajaților ADR 

pentru anul 2019 

Participarea la seminare, training-uri 

organizate de către MADRM şi partenerii 

de dezvoltare 

    Specialiști 

ADR Nord 

- Nr. angajați instruiți 

Nr.  instruiri 

efectuate 

 

Consolidarea capacităților angajaților 

ADR Nord în domeniul atragerii și 

promovării investițiilor  

    SPRCE PiN 

ProCoRe 

Nr. participanți 

Nr. trening-uri 

 

Consolidarea capacităților ADR Nord în 

utilizarea GIS și colectarea de date și 

crearea hărților tematice 

    SPRCE Geotest 

MADRM 

Nr. participanți 

Nr. trening-uri 

 

Elaborarea rapoartelor privind instruirea 

angajaților în 2019 

    Specialist 

resurse 

umane 

- 2 rapoarte elaborate  

Elaborarea  Programului de instruire a 

angajaților ADR Nord pentru anul 2020 

    Specialist 

resurse 

umane 

- 1 Program 

elaborat/aprobat 

 

3.5 Transfer de bune practici 

pentru actorii regionali (CRD, 

ADR, APL, ONG, antreprenori 

etc.) 

Organizarea și participarea în cadrul 

vizitelor de studii și stagii în Cehia, 

Estonia, Polonia, Letonia, România, 

Belarus 

    SPRCE 

Specialist 

resurse 

umane 

Agenția Cehă 

pentru DR 

MAE 

Estonia 

Wielkopolska 

Nr. vizite desfășurate 

Nr. beneficiari 

 

IV. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

4.1 Asigurarea procesului de 

raportare privind implementarea 

politicii de dezvoltare regională 

Elaborarea raportului  privind progresul 

înregistrat la implementarea SDR Nord 

2016-2020 pentru semestrul I al anului  

2019  

    SPRCE / 

Secțiile ADR 

Nord 

- 1 raport 

elaborat/aprobat 

 

Elaborarea raportului privind progresul 

înregistrat la implementarea SDR Nord 

2016-2020 pentru anul 2019 

    SPRCE / 

Secțiile ADR 

Nord 

-  1 raport 

elaborat/aprobat 

 

Elaborarea rapoartelor trimestriale privind 

activitatea ADR Nord în anul 2019 
    SPRCE / 

Secțiile ADR 

- 4 rapoarte 

elaborate/prezentate 
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Nord DGDR 

4.2  Participarea la revizuirea 

sistemului de monitorizare a 

proiectelor și indicatorilor 

regionali 

Elaborarea propunerilor privind 

perfecționarea mecanismului de 

monitorizare a politicii regionale 

    SPRCE GIZ Nr. propuneri  

elaborate/acceptate 

 

Actualizarea bazei de date cu indicatori 

regionali 
    SPRCE BNS 

APL 

Volumul de 

informații stocate 

 

 4.3 Monitorizarea procesului de 

implementare a proiectelor de 

dezvoltare regională 

Desfășurarea vizitelor de monitorizare la 

proiectele regionale 
    SMP  Nr. de PV 

elaborate 

Nr. vizite desfășurate 

 

 

Elaborarea rapoartelor săptămânale, 

trimestriale, semestriale și anuale privind 

implementarea proiectelor  

    SMP - Nr. rapoarte elaborate  

Elaborarea rapoartelor finale pentru 

proiectele finalizate 
    SMP - Nr. rapoarte finale 

realizate 

 

4.4 Monitorizarea activităților 

conform planului de asigurare a 

durabilității proiectelor 

implementate 

Oferirea asistenței tehnice în elaborarea 

planului de asigurare a durabilității 
    SMP - Nr. consultări 

oferite 

 

Elaborarea rapoartelor semestriale și 

anuale privind realizarea activităților 

conform planului de asigurare a 

durabilității proiectelor 

    SMP - Nr. de rapoarte 

elaborate 

 

Desfășurarea vizitelor post/implementare 

la proiectele finalizate 
    SMP GIZ Nr. vizite desfășurate 

Nr. PV elaborate 

 

Participarea la evaluarea impactului 

proiectelor de dezvoltare regională 

 

    SMP GIZ Nr. rapoarte elaborate  

V. COOPERARE CU PARTENERII DE DEZVOLTARE 

5.1 Consolidarea relațiilor de 

colaborare cu partenerii de 

dezvoltare regionali, naţionali şi 

internaţionali 

Realizarea activităților comune cu 

partenerii naționali, regionali și 

internaționali, în baza acordurilor de 

colaborare încheiate şi planurilor comune 

    SPRCE Parteneri ADR 

Nord 

Nr. planuri comune 

agreate 

Nr. activități comune 

desfășurate 

 

Facilitarea vizitelor partenerilor 

internaţionali în RDN 
    SPRCE - Nr. delegații primite 

Nr. participanți 

 

5.2 Facilitarea încheierii 

acordurilor de parteneriat între 

Identificarea noilor parteneri de 

dezvoltare cu negocierea obiectivelor de 
    SPRCE - Nr. parteneri 

identificați 
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ADR Nord şi alte instituţii 

regionale, naţionale şi 

internaţionale 

colaborare 

Încheierea noilor acorduri de parteneriate     SPRCE - Nr. acorduri de 

colaborare încheiate 

 

5.3 Promovarea potenţialului 

economic şi investiţional 

regional 

Organizarea  evenimentelor de promovare 

a RDN: Zilele Europei, Ziua Dunării, 

Forum investițional, festivaluri regionale 

etc. 

    SPRCE 

Specialiști 

ADR Nord 

Parteneri 

media 

Nr. evenimente 

organizate 

Nr. participanți 

 

Elaborarea setului de promovare al RDN     SPRCE  1 set de promovare 

elaborat 

 

5.4 Facilitarea atragerii surselor 

din fondurile străine pentru 

implementarea proiectelor din 

POR Nord   

Elaborarea/actualizarea calendarului de 

Apeluri şi concursuri de propuneri de 

proiecte din fondurile naţionale şi 

internaţionale 

    SPRCE - 1 calendar elaborat/ 

actualizat/ 

 

 

Identificarea și participarea la dezvoltarea 

conceptelor de proiecte pentru aplicare la 

Programele de finanţare naţionale şi 

internaţionale unde Agenția și APL-urile 

sunt eligibile 

    SPRCE APL Nr. apeluri 

identificate 

Nr. proiecte facilitate 

pentru finanțare 

Nr. CP aplicate 

 

Dezvoltarea CP pentru aplicare la 

apelurile de proiecte anunțate de către 

instituțiile donatoare. Implementarea lor 

din surse externe 

    SPRCE APL Nr. CP 

aplicate/finanțate 

 

 

 

Promovarea CP regionale din RDN în 

cadrul comunității donatorilor   
    SPRCE GIZ Nr. proiecte 

promovate 

1 târg de proiecte on-

line 

 

VI. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 

6.1 Asigurarea vizibilității 

proiectelor regionale 

Asigurarea vizibilității proiectelor în curs 

de realizare prin intermediul articolelor şi 

a materialelor promoționale 

    Specialist 

comunicare 

 

Parteneri 

media 

Nr. articole publicate  

6.2 Asigurarea transparenței 

activității ADR Nord   

Actualizarea site-urilor: 

ww.adrnord.md;   

www.comunicate.md; 

www.investnorth.md 

    Specialist 

comunicare 

Parteneri 

media 

Nr. comunicate, note 

de presă  

Anunțuri publicate 

lunar 

 

http://www.comunicate.md/
http://www.investnorth.md/
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Elaborarea şi publicarea articolelor  pe 

site-urile ADR Nord 
    Specialist 

comunicare 

Parteneri 

media 

Nr. comunicate, note 

de presă  

Anunțuri publicate 

lunar 

 

Colectarea informației despre cele mai 

importante evenimente din domeniul 

dezvoltării regionale în RDN şi despre 

activitățile ADR Nord din alte surse de 

informare 

    Specialist 

comunicare 

Parteneri 

media 

Nr. materiale media 

colectate 

 

Administrarea canalelor ADR Nord în 

rețelele de socializare (Facebook, Twitter, 

Google+, Scribd, Slideshare, YouTube 

etc.) 

    Specialist 

comunicare 

- 7 canale administrate  

VII.  MANAGEMENT FINANCIAR 

7.1 Desfășurarea operațiunilor 

financiare   

Planificarea cheltuielilor operaționale ale 

ADR pentru anul 2020 
    SFA - 1 plan elaborat / aprobat 

1 notă explicativă 

elaborată / 

prezentată 

 

Elaborarea planului de achiziții al ADR 

Nord 2019 
    SFA - 1 plan aprobat 

1 notă explicativă 

prezentată 

 

Raportarea lunară, trimestrială, 

semestrială, anuală 
    SFA/SMP - 49 rapoarte financiare 

și statistice  elaborate 

(24 lunare, 

16 trimestriale, 

2 semestriale, 

7 anual) 

 

Elaborarea caietelor de sarcini a 

proiectelor ( la bunuri , servicii) aprobate 

spre finanțare în 2019 

    SFA/SMP - 10 caiete de sarcini 

elaborate/ 

aprobate 

 

Elaborarea devizelor de cheltuieli al 

proiectelor aprobate spre finanțare în 

2019 

    SFA - 8 devizelor de 

cheltuieli al 

proiectelor aprobate 

spre finanțare 
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Elaborarea planului anual de finanțare al 

ADR Nord  pentru anul 2019 
    SFA - 1 plan elaborat / 

aprobat CNCDR 

1 notă explicativă a 

planului elaborată 

 

7.2 Desfășurarea procedurilor 

de achiziții publice 

Executarea procedurilor de achiziții şi 

încheierea contractelor pentru proiectele 

finanțate în 2019 

    SFA - 10 contracte încheiate  

Întocmirea dosarelor procedurilor de 

achiziții publice 
    SFA - 20 dosare întocmite  

Raportarea anuală a procedurilor de 

valoare mică 
    SFA - 1 raport  elaborat  

Elaborarea răspunsurilor la demersuri și 

contestații referitor de achiziții publice 
    SFA - 3 răspunsuri 

elaborate/ 

expediate 

 

 

 

 

ELABORAT: 

Șef  SPRCE: Maria PRISACARI  ____________ 

Șef  SMP: Constantin BÂNDIU   ____________ 

Șef  SFA: Svetlana BAZATIN   ____________ 

 

 

COORDONAT:  

Șef Direcție politici de dezvoltare regională                                               Igor MALAI      _________________________   

Șef Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională                              _______________________________________ 


