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ACRONIME 

 

 

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 

APL Autorităţi Publice Locale 

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

DR Dezvoltare Regională 

FNDR Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională  

GIZ  Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei  

MADRM       Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

M&E Monitorizare şi Evaluare 

ONG  Organizaţie non-guvernamentală 

RDN Regiunea de Dezvoltare Nord   

POR Planul Operaţional Regional 

SNC Standarde Naţionale de Contabilitate 

PPP Parteneriat Public Privat 

RM Republica Moldova  

SDR Strategia de Dezvoltare Regională 

SF Studiu de Fezabilitate 

SNDR Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 

UE Uniunea Europeană 
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INTRODUCERE 
 

ADR este instituţia nucleu în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în 

teritoriu, în acest context agenţia are obligaţia să întreprindă măsuri de susţinere a procesului de 

perfecţionare continuă a angajaţilor săi şi să vină pe rol de facilitator în procesul de dezvoltare a 

capacităţilor actorilor implicaţi în dezvoltarea regională. 

Pe parcursul anului 2018 ADR Nord a asigurat un cadru consolidat de cooperare între actorii 

implicaţi în dezvoltarea regională și instituțiile și organizațiile de consultanță, cu scop de 

fortificare a capacității acestora în elaborarea documentelor de politici regionale, identificarea, 

formularea și implementarea proiectelor, comunicare eficientă, etc. corespunzător pentru a 

asigura o mai bună absorbție a fondurilor naționale și internaționale pe domeniul vizat. 

In Planul de activitate pentru anul 2019 ADR Nord şi-a stabilit un şir de obiective, realizarea 

integrală a cărora va asigura implementarea cu succes a SDR Nord. 

La compartimentul dezvoltarea capacităţilor au fost planificate un şir de activităţi, care includ 

asistarea în vederea organizării şi desfăşurării diverselor sesiuni de instruire, ateliere de lucru, 

mese rotunde, preluarea bunelor practici prin intermediul vizitelor de studiu,etc. 

Cheltuielile pentru activităţile menţionate vor fi acoperite parţial din FNDR, din sursele 

partenerilor de dezvoltare şi din alte surse identificate de agenţie.  

Programul de instruiri pentru anul 2019 stabileşte un şir de instruiri, organizarea şi desfăşurarea 

cărora, agenţia şi-o asumă pe parcursul anului. 

Sunt stabilite tematici concrete, sunt identificaţi beneficiarii, conţinutul formării, metodologia 

desfăşurării şi perioada desfăşurării instruirii.  La elaborarea Programului de instruiri s-a ţinut 

cont şi de activităţile pe care urmează să le realizeze agenţia conform Planului său de activitate 

pentru anul 2019.   

Grupurile-ţintă pentru programul de instruire sunt:   

 Personalul ADR Nord; 

 Reprezentanţi ai APL de nivel I şi II din RDN; 

 Membri ai CRD Nord. 

 Antreprenori  

În scopul sporirii impactului activităţilor de DR, ne-am propus să implicăm în instruiri şi 

reprezentanţi ai societăţii civile, membri ai  diverselor ONG,cât şi antreprenori care activează în 

RDN. 

Metodele de instruire care vor fi aplicate sunt:   

 Training clasic pe probleme specifice (incluzând numeroase studii de caz) - în 

grupuri, în săli de instruire;  

 Ateliere de lucru (workshop-uri); 

 Instruire la locul de muncă, sesiuni  în grupuri mici;  

 Vizite de studiu / stagii practice. 

 
 

Programul de instruire include informaţii privind:  
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o cursurile ce trebuie furnizate – tipurile de curs / detalierea evenimentelor și 

precizarea subiectelor;  

o    modul de livrare a instruirilor - metodele de instruire propuse;  

o    timpul estimat pentru livrare (alegerea datelor exacte fiind o chestiune de 

implementare).  
 

Din punct de vedere al abordărilor şi metodelor de învăţare ne propunem:  

 instruire practică, combinată cu aplicaţii cât mai aproape posibil de locul de muncă; 

 creare de grupuri de lucru cu o componenţă diversă de reprezentanţi pentru 

generare de idei şi soluţii comune pe domenii de discuţie; 

 Transfer de cunoştinţe  de la practicile naţionale şi internaţionale; 
  

Materialele informative care urmează să se utilizeze în procesul de instruire, pe lângă 

legislația naţională sectorială în domeniu (după caz), vor mai fi preluate din manualul  

operațional al ADR și a FNDR. 

Trainerii, pe lângă efectuarea instruirii, vor elabora materiale de suport. Acestea vor 

include prezentarea în Power Point (unde este cazul), textul extins al prezentării, bibliografia 

relevantă și link-uri către resurse de pe internet. Trainerilor li se va solicita să expedieze planul 

modulului de instruire cel mai târziu cu cinci zile până la eveniment, iar prezentarea în Power 

Point – cu trei zile până la instruirea planificată. Materiale  prezentărilor vor fi înmânate 

participanților pe suport de hârtie, iar la solicitare pe stick.  

Toate materialele pentru instruire vor fi incluse într-o bază de date stocată la ADR.  Ca 

finalitate a sesiunii de instruire vor fi elaborate chestionare distribuite participanţilor la curs şi în 

baza acestora trainerii vor prezenta rapoarte privind realizarea sesiunii de instruire.  
 

             Rezultate scontate în urma instruirilor: 

 Cunoştinţe aprofundate/actualizate, abilităţi dezvoltate, atitudini modelate în domeniul 

dezvoltării regionale;  

 Consolidată structura instituţională a CRD Nord, APL din regiune Nord şi ADR Nord; 

 Asigurat schimbul de experienţă în domeniul planificării şi programării strategice şi 

managementului proiectelor pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice 

locale de nivelul I şi II; 

 Consolidate capacitățile operatorilor de servicii publice în regiune. 
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DETALII PRIVIND CURSURILE DE FORMARE 

Modulul Nr. 1 

DOMENIUL Utilizarea Sistemul Informațional Geografic (GIS) 

Participanţi ADR Nord 

Scurtă descriere Dezvoltarea capacităților în crearea hărților tematice în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea regională în Republica Moldova: suport privind implementarea 

strategiilor regionale folosind Sistemul Informațional Geografic (GIS)” 

Conţinutul formării Introducere în sistemele informaționale geografice. Bazele cartografiei. 

Principiile lucrului cu SOFTWARE GIS. Crearea rezultatelor cartografice.  

Indicatori de rezultat 3 participanti  

 

Modulul Nr. 2 

DOMENIUL Revitalizare urbana 

Participanţi ADR Nord   

Scurtă descriere Training cu privire la elaborarea/implementarea programelor de revitalizare 

urbană în cadrul proiectului ”Sprijinirea administrației publice din Republica 

Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană 

integrată și sustenabilă” 

Conţinutul formării Finalizarea programelor de revitalizare urbană. Evaluarea și selectarea 

programelor pentru cofinanțare  

Indicatori de rezultat 4-5 sesiuni de training realizate 

 

Modulul Nr. 3 

DOMENIUL Dezvoltare economică locală 

Participanţi ADR Nord   

Scurtă descriere Training cu privire la elaborarea/implementarea Planurilor de dezvoltare 

economică locală în cadrul inițiativei ”Primarii pentru creștere economică” 

Conţinutul formării Elaborarea/implementarea PDEL. Rețeaua regională de servicii de asistență 

pentru afaceri 

Indicatori de rezultat 4-5 sesiuni de training realizate 

 

Modulul Nr. 4 

DOMENIUL Dezvoltarea capacităților în vederea efectuării achizițiilor publice cu 

finanțare internă și externă 

Participanţi ADR, APL, MADRM 

Scurtă descriere Curs dedicat informării specialiștilor despre Manualul operațional, 
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implementarea proiectelor din surse interne și externe, management 

financiar, etc. 

Conţinutul formării Pregătirea teoretică și practică pentru desfășurarea corectă a procesului de 

achiziții publice și evitarea conflictelor de interes. 

Indicatori de rezultat 30 participanti, 2 sesiuni. 

 

 

  Modulul Nr. 5 

DOMENIUL Contabilitate și planificare 

Participanţi ADR Nord 

Scurtă descriere Participarea la seminarul :Închiderea perioadei de gestiune în evidența 

contabilă a etnității organizat de către ACAP Moldova 

Tematici de instruire Aspecte juridice, contabile, fiscale 

Indicatori de rezultat 1 sesiune de treining realizat, 2 persoane instruite 

 

 

Modulul Nr. 6 

DOMENIUL Dezvoltare economică locală 

Participanţi ADR Nord   

Scurtă descriere Training privind dezvoltarea abilităților antreprenoriale în turismul rural 

Conţinutul formării Conceptul de turism rural, cum să creezi o afacere de succes în domeniul 

turismului în mediul rural 

Indicatori de rezultat 1training realizat 

 

 

Modulul Nr. 7 

DOMENIUL Cooperarea intercomunitară și regionalizarea serviciilor publice de 

AAC și MDS 

Participanţi ADR/ APL/ operatori economici de AAC și MDS  

Scurtă descriere Familiarizarea participanților cu practicile de succes privind cooperarea 

intercomunitară și regionalizarea serviciilor publice de AAC și MDS 

Conţinutul formării - Cooperarea intercomunitară  

- Regionalizarea serviciilor publice de AAC și MDS 

Indicatori de rezultat 40 participanți, 5 seminare de informare desfășurate. 

 

Modulul Nr. 8 

DOMENIUL Dezvoltare economică locală 
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Participanţi ADR Nord   

Scurtă descriere Training cu privire la dezvoltarea produsului și marketing în antreprenoriatul 

rural în cadrul proiectului ,, " Ciclul de manuale pentru antreprenori și tinerii 

moldoveni din mediul rural. Manualul 3 " Dezvoltarea produsului și 

marketing"” 

Conţinutul formării Studierea conceptului de marketing și dezvoltarea produsului 

Indicatori de rezultat 1 training realizat 

 

 

Modulul Nr. 9 

DOMENIUL Dezvoltare economică locală 

Participanţi ADR Nord   

Scurtă descriere Training cu privire la  atragerea investițiilor și dezvoltarea IMM-urilor din 

RDN 

Conţinutul formării Studierea conceptului de proprietate investițională,organizarea unei vizite în 

teren pentru potențialii investitori, dezvoltarea afacerilor, etc 

Indicatori de rezultat 3 traininguri realizate 
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ANEXA 1   Plan-grafic de instruire pentru anul 2019 

Plan-grafic de instruire pentru anul 2019 

Nr. Denumirea sesiunii de instruire Durata Perioada Participanţi Indicatori  

I II III IV 

1.  Utilizarea Sistemul Informațional Geografic 

(GIS) 

     3  3 sesiuni de taining 

realizate 

2.  Revitalizare urbană      2 4-5 sesiuni de 

training realizate 

3.  Dezvoltare economică locală      2 4-5 sesiuni de 

training realizate 

4.  Dezvoltarea capacităților în vederea 

efectuării achizițiilor publice cu finanțare 

internă și externă 

     30  2 sesiuni 

5.  Contabilitate și planificare      2 1 sesiune de treining 

realizat 

6.  Dezvoltare economică locală, turismul rural      60 în total 1training realizat 

7.  Cooperarea intercomunitară și 

regionalizarea serviciilor publice de AAC și 

MDS 

     40 în total 2 seminare de 

informare 

desfășurate. 

8.  Dezvoltare economică locală, marketing și 

dezvoltarea produsului 

     50 în total 1 training realizat 

9.  Dezvoltare economică locală, atragerea 

investițiilor și dezvoltarea IMM-urilor 

     45 în total 3 traininguri realizate 

 

 


