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Sursa de 

finanţare 
Riscuri  

I II III IV  

 

I. PLANIFICARE STRATEGICĂ 

1.1Planificarea strategică regională 

Elaborarea SDR Nord 2016-

2020, POR Nord 2016-2018 

 

 

Crearea și actualizarea bazei de date (BD) 

statistice regionale a RDN  

     1 BD creată Raport  SPSP FNDR 

  

Lipsa 

datelor 

pe RDN 

Şedinţele grupurilor de lucru (GL) regionale 

privind  stabilirea  a obiectivelor şi 

priorităţilor de dezvoltare 

    4 şedinţe a GL 

4 procese verbale 

Raport SPSP FNDR 

 Parteneri  

Pasivitat

ea 

participa

nţilor 

Consultarea cu experţii naţionali şi 

internaționali a opţiunilor de dezvoltare 

regională 

    1 TOR elaborat 

2 experţi 

contractaţi 

1 vizită de studiu 

1 raport de 

expertiză 

coordonat 

Raport SPSP FNDR 

 Parteneri  

Lipsa 

surselor 

pentru 

contracta

rea 

experţilo

r   

Desfăşurarea consultărilor publice  a SDR 

Nord 2016-2020 

 

    

 

1 document de 

politici consultat 

Circa 70 de 

participanţi 

Nr. de propuneri 

PV SPSP FNDR 

  

Parteneri 

  

Pasivitat

ea 

participa

nţilor 

Aprobarea SDR Nord 2016-2020     1 document de 

politici aprobat 

Decizie CRD 

Nord, PV 

SPSP FNDR 

   

Neaprob

area SDR 

1.2  Planificarea strategică sectorială integrată în RDN 

Planificarea regională 

sectorială  integrată în 

domeniul Drumurilor locale şi 

regionale (DLR) și 

Managementul Deșeurilor 

Solide 

Consultarea publică a PRS în DLR     1 consultare  

publică desfășurată 

Nr de propuneri 

colectate 

 PV 

 

SPSP 

/GIZ 

SPSP/cons

ult GIZ 

/GOPAII 

Tergivers

area 

impleme

ntării PA 

de către 

experţii 

GOPA 

Aprobarea PRS la şedinţa CRD Nord      1 PRS aprobat 1 decizie 

CRD  

1 PV 

SPSP/GIZ FNDR 
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Identificarea ideilor de proiecte în domeniul 

DLR în baza PRS 

    1 listă de concepte 

de proiecte 

identificate 

PV 

 

FNDR,  

Proiectul 

MSPL, GIZ, 

parteneri 

FNDR,  

Proiectul 

MSPL, 

GIZ, 

parteneri 

Tergivers

area 

impleme

ntării PA 

de către 

experţii 

GOPA 

Identificarea terenului pentru construcția 

depozitului regional și a stațiilor de transfer 

pentru noul sistemul de MDS 

    1 teren identificat; Raport SPSP, SMP 

/GIZ 

FNDR,  

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Neidentif

icarea 

terenului 

Acordarea asistenței în elaborarea SF şi 

documentaţiei tehnice pentru depozitul 

regional, Zona II 

    1 set de 

documentaţie 

tehnică elaborată 

 Raport  SMP/SPSP 

/GIZ 

FNDR 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Tergivers

area 

procesul

ui din 

partea 

parteneril

or 

Identificarea ideilor de proiecte în domeniul 

MDS în baza PRS 

  

 

  1 listă de concepte 

de proiecte 

identificate 

PV FNDR,  

Proiectul 

MSPL/ GIZ, 

parteneri 

FNDR,  

Proiectul 

MSPL, GIZ 

parteneri 

Contrazi

cerea 

viziunii 

locale cu 

cea 

regională 

1.3 Acordarea suportului APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de planificare strategică 

Facilitarea procesului de 

planificare la nivelul de APL 

Acordarea asistenței tehnice în elaborarea și 

armonizarea politicilor și planurilor de 

dezvoltare la nivel de APL cu politicile 

regionale (CR Edineţ, Briceni, Rîşcani)   

    2 APL II 

asistate 

2 SDSE aprobate 

Raport SPSP / 

Parteneri 

FNDR/ 

Parteneri 

Schimbăr

ile 

administr

ative în 

urma 

alegerilor 

locale 

Suport în elaborarea subcapitolului SDSE 

”Eficiența Energetică a clădirilor publice 

din raionul Soroca” 

    

1 Plan raional 

actualizat 

Nr. de consultări 

Raport SPSP 

/Consultanţi 

GIZ 

  FNDR 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Neaprob

area 

politicii 

de către 

CR 
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Elaborarea capitolelor de AAC în Planurile 

locale de dezvoltare a 15 APL din clusterul 

Prut, Rîşcani 

    Nr. de consultări; 

15 cap. planuri 

locale actualizate 

Nr. de consultări 

Raport SPSP /GIZ FNDR 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Neaprob

area 

politicii 

de către 

CL 

Elaborarea capitolului MDS din SDSE a 

raionului Floreşti 

    1 cap. SDSE 

raională elaborat 

Nr. de consultări; 

Raport SPSP /GIZ FNDR 

Proiectul 

MSPL,  

Neaproba

rea 

politicii 

de către 

CR 

Elaborarea capitolelor de MDS în Planurile 

locale de dezvoltare a 11 APL din raionul 

Floreşti 

    11 capitole ale 

planurilor locale 

actualizate 

Nr. de consultări 

Rapoarte SPSP /GIZ FNDR 

Proiectul 

MSPL,  

Neaproba

rea 

politicii 

de către 

CL 

Facilitarea cooperării inter-municipale 

(CIC) în domeniile AAC şi MDS 

    Nr de şedinţe 

desfășurate 

Nr de participanţi 

Raport SPSP /GIZ FNDR 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Lipsa 

interesulu

i 

1.4 Elaborarea POR Nord 2016-2018 

 

Elaborarea POR Nord 2016-2018     1 document de 

politici aprobat 

 SPSP FNDR 

 Parteneri 

Schimbar

ea 

legislaţie

i 

Desfăşurarea consultărilor publice  a POR 

Nord 

 

    

 

1 document de 

politici aprobat 

PV SPSP FNDR 

 Parteneri 

Pasivitat

ea 

participa

nţilor 

Aprobarea POR Nord 2016-2018    

 

  1 document de 

politici consultat 

Nr de participanţi 

Nr. de propuneri 

 

Decizie CRD 

Nord, PV 

SPSP FNDR 

 Parteneri 

Nea 

probarea 

de către 

CRD 

1.5 Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale 

 

Elaborarea propunerilor de modificare şi 

completare a actelor normative privind 

domeniul  DR. 

    Nr de propuneri    Raport Specialişti 

ADR 

FNDR 
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II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE 

2.1 Organizarea apelului de propuneri de proiecte 

 
Desfășurarea celui de-al 3-lea Apel de 

propuneri de proiecte  din FNDR 

    3 ședințe de 

informare 

defășurate 

Nr de CP colectate 

Procese 

verbale 

MDRC, 

ADR Nord 

 

FNDR 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

 Voința 

scăzută 

din partea 

APL de a 

conlucra 

Nedispon

ibilitatea 

oferirii 

localului 

din partea 

APL 

2.2 Implementarea Programelor sectoriale regionale   

 

Dezvoltarea conceptelor de proiecte viabile în 

baza PRS în domeniul EE a clădirilor publice, 

MDS, AAC, DLR din RDN 

    Circa 14 CPV 

dezvoltate 

Raport  SMP/ 

SPSP  

FNDR 

Proiectul 

MSPL GIZ 

Conlucra

re scăzută 

din partea 

APL 

2.3 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

 

Acordarea asistentei beneficiarilor proiectelor 

din POR 2013-2015, aprobate spre finanțare 

in 2015 

 

 

 

    Nr.  şedinţe 

desfăşurate 

Nr.  pers. 

consultate 

Nr.  proiecte 

îmbunăt. 

Raport  SMP  FNDR Responsa

bilul de 

proiect 

nu mai 

activează 

în cadrul 

APL 

Lansarea proiectelor și încheierea Acordurilor 

de parteneriat pentru implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională aprobate 

spre finanțare în 2015. 

    Nr. activități de 

lansare 

Nr.  acorduri de 

parteneriat 

încheiate cu actorii 

implicați în 

implementarea 

proiectelor 

regionale 

Ședințe 

desfășurate 

Acorduri 

semnate 

Juristul 

/SMP 

FNDR Neaccept

area 

stipulăril

or din 

Acordul 

de 

parteneri

at de 

către 

benefic. 
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 Elaborarea /actualizarea planurilor de  

implementare și finanțare a proiectelor  

aprobate spre finanțare în anul 2015 

 

    Nr.  planuri de 

implementare a 

proiectelor  

elab./actualizate; 

Nr.  planuri de 

finanțare a 

proiectelor 

elab./actualizate; 

Documentele 

elaborate 

Rapoarte 

elaborate 

 

SMP/SFA FNDR Lipsa 

informați

ei 

veridice 

Organizarea recepțiilor la terminarea 

lucrărilor, finale la proiectele implementate 

    Nr. recepții la 

terminare realizate 

Nr. recepții finale 

realizate 

PV ale 

ședințelor 

SMP FNDR Nerespec

tarea 

termenilo

r de 

execuție 

din 

contract 

de către 

OE 

Elaborarea documentelor de transmitere a 

proprietății și de gestiune a serviciilor publice 

noi create 

    Nr.  acte de primire 

predare semnate 

Documentele 

elaborate 

 

SMP/SFA 

Jurist 

FNDR 

Proiectul 

MSPL GIZ 

Tergivers

area 

adoptării 

deciziilor 

de luare 

la 

evidență 

contabilă 

a 

bunurilor  

Acordarea asistenţei tehnice APL pentru 

implementarea proiectelor  prioritare în 

clasterul Prut, r. Rîşcani 

    Nr de proiecte 

asistate 

Nr. de consultări 

Nr. de vizite 

Raport 

 

Consultant 

GIZ 

FNDR/ 

Proiectul 

MSPL GIZ 

Decizii la 

nivel de 

GIZ/MD

RC 

2.4 Monitorizarea si raportarea despre procesul de implementare a proiectelor 

 

Monitorizarea procesului de implementare a 

proiectelor în derulare (vizite de monitorizare, 

ședințe de lucru, rapoarte, note informative ) 

      Nr.    proiecte 

implementate din 

FNDR 

Nr.  proiecte 

implementate din 

surse externe de 

Raport  SMP/SFA FNDR Executar

ea 

necalitati

vă a 

lucrărilor 

de către 
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finanțare 

Nr. vizite în teren 

Nr. ședințe de lucru 

OE 

Necoresp

underea 

DT cu 

situația 

din teren 

Elaborarea rapoartelor  săptămînale, 

lunare, trimestriale, semestriale și anual 

    Nr.  rapoarte de 

monitorizare 

saptaminale 

Nr.  rapoarte lunare 

Nr.  rapoarte 

trimestriale 

Nr.  rapoarte 

semestriale 

1 raport anual 

Rapoarte pe 

proiecte, 

Rapoarte de 

activitate 

SMP FNDR  

Elaborarea rapoartelor finale pentru proiectele 

finalizate. 

    Nr. rapoarte finale 

realizate 

Raport  SMP FNDR Lipsa 

informați

ei 

veridice 

Oferirea asistenței tehnice în elaborarea 

planului de asigurare a durabilității 

    Nr. de consultări  

oferite 

Planuri de 

durabilitate  

SMP FNDR Lipsa 

conlucrăr

ii din 

partea 

beneficia

rului 

Beneficia

rul 

tergiverse

ază 

impleme

ntarea 

activitățil

or din 

planul de 

durabilit. 

Monitorizarea activităților conform planului 

de asigurare a durabilităţii proiectelor 

implementate 

    Nr. rapoarte de 

monitorizarea 

a proiect elaborate 

Rapoarte  SMP  FNDR Lipsa 

conlucrăr

ii din 
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partea 

beneficia

rului 

Beneficia

rul 

tergiverse

ază 

impleme

ntarea 

activitățil

or din 

planul de 

durabilita

te 

Elaborarea rapoartelor semestriale și anual 

privind realizarea activităților conform 

planului de asigurare a durabilității 

    Nr. rapoarte sem. 

1 raport anual 

Raport 

 

SMP 

  

FNDR / 

Proiectul 

MSPL GIZ 

Lipsa 

informați

ei 

veridice 

Participarea la evaluarea impactului 

proiectelor implementate 

    Nr. proiecte 

evaluate 

Raport  SMP  FNDR Schimbar

ea 

regulame

ntului 

(evaluare

a o face 

altă 

instituţie 

abilitată) 

III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 

3.1 Dezvoltarea capacităților specialiştilor ADR 

Formarea continuă a 

specialiştilor ADR Nord 

Implementarea planului de instruire a 

angajaţilor ADR pentru anul 2015 

    1 plan de instruire 

implementat 

Raport  Specialist 

cadre 

FNDR 

parteneri 

 

Neconcor

danţa 

modulelor 

de 

instruire 

cu oferta 

de 
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instruire a 

donat. 

Participarea la seminarele, training-urile 

organizate de către MDRC şi partenerii de 

dezvoltare 

     20de specialişti 

instruiţi 

50 de activităţi de 

instruire 

Raport Specialist 

cadre 

FNDR 

parteneri 

 

Elaborarea rapoartelor privind instruirea 

angajaţilor în 2015 

 

    2 rapoarte  

elaborate 

Raport Specialist 

cadre 

FNDR 

parteneri 

 

Elaborarea planului de instruire pentru anul 

2016 

    1 plan de instruire 

aprobat 

Raport Specialist 

cadre 

FNDR 

parteneri 

 

3.2 Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali 

 Dezvoltarea capacităţilor membrilor CRD 

Nord   

    Nr de participanţi Raport  SPSP FNDR 

Parteneri 

Proiectul 

MSPL 

GIZ  

Lipsa 

interesulu

i 

Ignorarea 

instruirilo

r 

Dezvoltarea capacităţilor   beneficiarilor 

proiectelor de dezvoltare regională dar și a 

altor actori implicați în procesul de realizarea 

a politicii de dezvoltare regională întru 

asigurarea durabilității proiectelor 

implementate 

  

    Nr de participanţi Raport  SMP/SPSP FNDR 

Parteneri  

Proiectul 

MSPL 

GIZ  

Ignorarea 

instruirilo

r 

Delegarea 

altor 

persoane 

străine 

domeniul

ui 

Program de instruire pentru prestatorii de 

servicii şi APL în domeniul gestionării 

serviciilor publice în AAC, EE şi MDS 

    Nr de participanţi Raport  SMP/SPSP FNDR 

Parteneri  

Proiectul 

MSPL 

GIZ  

Ignorarea 

instruirilo

r 

Delegarea 

altor 

persoane 

străine 

domeniul

ui 
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3.3 Transfer de bune practici  

  Vizite studii Vizite de studiu şi stagii în  România, Letonia 

(ADR Vest ,Timişoara), Polonia, și Cehia 

    Nr de vizite 

desfăşurate 

Nr de participanţi 

Raport Specialişti 

ADR , 

membri 

CRD Nord 

FNDR 

Parteneri 

Proiectul 

MSPL 

GIZ 

Lipsa 

surselor 

de 

finanţare 

Amînarea 

vizitelor 

Vizită de studiu în Germania, exemple de 

bune practici UE de social media / blogging 

pe teme socio-economice   

    1 vizită de studiu Raport SC, MDRC, 

GIZ 

Proiectul 

MSPL 

GIZ 

Lipsa 

surselor 

de 

finanţare 

Amînarea 

vizitei 

IV. RELAȚII INTERNAȚIONALE și FACILITAREA ATRAGERII INVESTIŢIILOR 

4.1 Facilitarea atragerii investiţiilor în RDN 

Suport actorilor regionali în 

atragerea surselor financiare 

pentru proiectele regionale 

din fondurile internaţionale 

Elaborarea/actualizarea calendarului de 

Apeluri şi concursuri de propuneri de 

proiecte din fondurile naţionale şi 

internaţionale 

    1 calendar elaborat/ 

actualizat/  

Raport SPSP  

 

FNDR 

 

 

Identificarea și participarea la dezvoltarea 

conceptelor de proiecte pentru aplicare la 

Programele de finanţare naţionale şi 

internaţionale unde Agenția și APL-urile 

sunt eligibile 

    Nr. de apeluri 

identificate 

Nr. de CP aplicate 

Raport SPSP/SMP/ 

 Cons. GIZ 

FNDR 

Proiectul 

MSPL  

Pasivitate

a APL 

Dezvoltarea CP-SOFT pentru aplicarea la 

apelurile de proiecte anunţate de către 

instituţiile donatoare 

    Nr de CP 

aplicate/finanțate 

Raport SPSP/ 

Cons.GIZ 

FNDR 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Necesit. 

contribuţ. 

financiare 

Promovarea CP regionale din RDN în 

cadrul comunității donatorilor (inclusiv din 

clusterul Prut, Rîşcani) 

    Nr de proiecte 

promovate 

1 tîrg de proiecte 

on-line 

Raport SPSP/SMP/ 

Cons.GIZ 

/SC   

FNDR 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Lipsa 

proiectelo

r calitative 

cu 

document

aţia 

tehnică 

necesară 
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Facilitarea atragerii surselor din fondurile 

străine pentru implementarea proiectelor din 

POR Nord 2013-2015 

    Nr de proiecte 

facilitate pentru 

finanțate 

Raport SPSP/SMP/ 

 Cons. GIZ  

Parteneri, 

Finanțato

ri străini 

Interesul 

slab al 

donatorilo

r pentru 

proiectele 

din POR 

4.2 Cooperare, parteneriate şi promovare a potențialului regional   

Consolidarea relațiilor de 

colaborare cu partenerii de 

dezvoltare regionali, naţionali 

şi internaţionali 

Stabilirea parteneriatelor între ADR Nord şi 

alte instituţii regionale, naţionale şi 

internaţionale 

    Nr. de parteneriate 

stabilite 

Nr. de acorduri 

semnate 

Raport Specialişti 

ADR   

FNDR  Lipsa 

intersului 

instituţiil

or 

similaren

aţ/interna

ţ. pentru 

crearea 

de 

parteneri

ate 

Realizarea activităților comune cu partenerii 

naționali, regionali și internaționali, în baza 

acordurilor de colaborare încheiate şi 

planurilor comune 

    Nr. de activități 

comune realizate; 

Nr. participanților 

Comunicate 

pe web; 

rapoarte 

SPSP, SMP, 

SC 

FNDR 

partenerii 

naționali 

regionali 

Insuficie

nţa 

surselor 

financiar

e pentru 

activităţil

e 

planificat

e 

Facilitarea încheierii acordorilor de 

parteneriat între instituţiile regionalei şi 

instituţiile similare internaţionale 

    Nr. de instituţii 

facilitate 

Nr. de acorduri 

semnate 

Raport Specialişti 

ADR  

FNDR 

Parteneri  

Lipsa 

intersului 

instituţiil

or 

regionale 

pentru 

crearea 

de 

parteneri

ate 
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Vizitele partenerilor internaţionali în RDN 

 

 

    Nr de delegaţii 

Nr de participanţi 

Raport Specialişti 

ADR  

FNDR 

Parteneri 

Insuficinţ

a surselor 

financiar

e 

Modifica

rea 

planurilor 

etc. 

Cooperarea cu partenerii 

letoni 

Activități în baza acordurilor de colaborare 

moldo-letone încheiate dintre APL, 

antreprenori, instituții de învățământ 

(inclusiv aspecte de mediu) 

    

Nr. de activități 

realizate în baza 

acordurilor de 

colaborare APL  

MD-LV 

 

Rapoarte  Specialiștii 

ADR Nord;  

VARAM, 

Letonia; 

APL Edineț, 

Soroca, 

Corjeuți, r-l 

Briceni, 

Florești; 

CCI filiala 

Edineț, 

 IEG 

FNDR 

VARAM, 

Letonia 

Insuficie

nţa 

surselor 

financiar

e 

Suprapun

erea 

activităţil

or 

 

Participarea la activitățile prezidate de 

Letonia în UE privind dezvoltarea 

teritoriului (inclusiv ESPON și 

evenimentele organizate de VARAM) 

    

Nr. de vizite Rapoarte  Specialiștii 

ADR Nord;  

VARAM, 

Letonia; 

APL Edineț, 

Soroca, 

Corjeuți, r-l 

Briceni, 

Florești; 

CCI filiala 

Edineț, 

 IEG 

FNDR 

VARAM, 

Letonia 

Insuficie

nţa 

surselor 

financiar

e 

Suprapun

erea 

activităţil

or 

 

 Schimb de experiență în dezvoltarea 

afacerilor la nivel regional și local (proiect 

satul Corjeuți) 

 Schimb de experiență pentru activizarea 

societății (continuarea cooperării cu 

Forumul rural din Letonia) 

    

Nr. de participanți 

la vizite; 

 

Nr. de activități 

comune VARAM-

ADR Nord 

Rapoarte  Specialiștii 

ADR Nord;  

VARAM, 

Letonia; 

APL Edineț, 

Soroca, 

FNDR 

VARAM, 

Letonia 

Insuficie

nţa 

surselor 

financiar

e 

Suprapun
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Activităţi generale Subactivităţi 

Perioada de realizare 

(trimestru) Indicatori 

Modalităţi 

de 

verificare 

Responsa

bili/parte

neri 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri  

I II III IV  

 

 Inovații și transferul tehnologic  în 

diferite domenii de activitate 

 Participarea la activitățile din cadrul 

proiectului norvegian (activitățile pentru 

atragerea specialiștilor  în zone îndepărtate, 

conferințe, instruirea APL, planificare și 

dezvoltare, etc.) 

realizate; 

 

Nr. de idei de 

proiecte comune  

 

Corjeuți, r-l 

Briceni, 

Florești; 

CCI filiala 

Edineț, 

 IEG 

erea 

activităţil

or 

 

 Organizarea  Zilelor Letoniei  în RDN     
200 de participanţi 

  
Raport 

Specialişti 

ADR 

FNDR Insuficie

nţa 

surselor 

financiar

e 

Promovarea potenţialului 

regional  

Organizarea Zilei Europei în RDN      Circa 200particip.  Raport ADR  
FNDR/ 

parteneri 

 

Organizarea Zilei Dunării     

Circa 40 de 

participanţi 

  

Raport 
Specialişti 

ADR  

FNDR/ 

parteneri 

 

Organizarea Zilelor RDN ed. III 

(organizarea Zilelor Letoniei  în RDN)  
    

200 de participanţi 

  
Raport 

Specialişti 

ADR 

FNDR Insuficie

nţa 

surselor 

financiar

e 

Elaborarea setului de promovare a RDN; 

Editarea PRS (varianta prescurtată) în 

domeniile AAC, DLR, MDS şi EE a 

clădirilor publice 

    

 

1 set de promovare 

elaborat  

Raport 

SC/ 

SPSP/SMP/ 

Cons.GIZ 

 

FNDR 

Parteneri 

Donatori 

Antrepren

ori; 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Insuficie

nţa 

surselor 

financiar

e 

  

 

Organizarea Conferinței regionale în 

domeniul Mediului 
    

1 Conferință regională 

organizată; 

Nr. de participanți 

Publicații pe 

web; 

Raport  

SPSP/ SMP/  

SC 

Oficiul 

Climei; 

FNDR 

Insuficie

nţa 

surselor 

financiar

e 

Suprapun

erea 

activităţil
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Activităţi generale Subactivităţi 

Perioada de realizare 

(trimestru) Indicatori 

Modalităţi 

de 

verificare 

Responsa

bili/parte

neri 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri  

I II III IV  

 

or 

Activităţi de promovare a 

localităţilor cu potenţial 

economic de creştere 

 

 

 

 

 

 

Susţinerea activităţilor de dezvoltare şi 

promovare a potențialului economic al 

oraşelor Soroca şi Edineţ   

     Nr. de activități 

comune; 

Nr de acorduri de 

parteneriate facilitate 

Raport  SC/SPSP FNDR 

Parteneri 

Donatori 

antrepren

ori 

Insuficie

nţa 

surselor 

financiar

e 

Suprapun

erea 

activităţil

or 

V. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 

5.1Asigurarea transparenței procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională 

 

Diseminarea informaţiilor privind apelurile 

de proiecte deschise, pe site-ul ADR Nord 

    Nr. de articole 

informaționale 

Raport SC/ 

SPSP/SMP/ 

Cons. GIZ  

FNDR 

Proiectul 

MSPL/ 

GIZ 

Nu sunt 

riscuri 

Asigurarea vizibilității proiectelor în curs de 

realizare prin intermediul articolelor şi a 

materialelor promoționale 

    Bannere la 

proiecte; 

Nr. de bannere de 

promovare a 

evenimentelor; 

Alte materiale 

promoționale 

Bannere 

elaborate și 

instalate; 

Alte 

materiale 

promoționale 

SC, SMP FNDR, 

alte surse 

Tergiver

sarea 

elabor. 

bannerel

or din 

cauza 

amânării 

ședinț. 

CNCDR 

5.2 Promovarea și asigurarea transparenței activității ADR Nord 

Asigurarea transparenței în 

activitățile ADR Nord și a 

informării 

 

 

 

 

Actualizarea calendarului evenimentelor 

ADR Nord 

    1 calendar 

actualizat / aprobat. 

 

Calendar 

electronic  

SC, SPSP, 

SMP, 

Manager 

oficiu 

FNDR Nu toți 

angajații 

ADR 

Nord 

actualize

ază cu 

regularita
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Activităţi generale Subactivităţi 

Perioada de realizare 

(trimestru) Indicatori 

Modalităţi 

de 

verificare 

Responsa

bili/parte

neri 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri  

I II III IV  

 

 

 

 

 

 

te 

calendar

ul 

Actualizarea planului de comunicare     1 plan elaborat / 

aprobat. 

Planul  SC FNDR Nu sunt 

riscuri 

Redactarea și machetarea: 

 mesajelor de felicitare; 

 tezelor pentru activitățile/evenimentele la 

care participă directorul ADR Nord 

 elaborarea prezentărilor pentru directorul 

ADR Nord 

    Nr. de felicitări 

elaborate; 

Nr. de teze; 

Nr. de prezentări 

Site SC / 

Manager 

oficiu 

 

Contribuție: 

SMP, SPSP, 

SFA 

FNDR E posibil 

ca unele 

mesaje să 

fie 

superfici

ale,fiind 

elaborate 

în grabă, 

din cauza 

insuficie

nței de 

informați

i 

actualizat

e și a 

dialogulu

i precar 

dintre 

specialișt

i. 

Colectarea informaţiei despre RDN şi 

activitățile ADR Nord din alte surse de 

informare 

 

    Nr. de articole - Bază de 

date 

SC  

FNDR 

Nu sunt 

riscuri 

Actualizarea site-urilor www.adrnord.md și 

www.comunicate.md 

    cca 15 comunicate, 

note de presă, 

anunțuri publicate 

lunar 

- Comunicate 

publicate 

SC  

FNDR 

Nu sunt 

riscuri 

Actualizarea site-ului www.inforegio.md       Nr. de articole 

publicate 

Articole 

publicate 

SC FNDR Actualiza

rea site-

ului 

www.inf

oregio.m
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Activităţi generale Subactivităţi 

Perioada de realizare 

(trimestru) Indicatori 

Modalităţi 

de 

verificare 

Responsa

bili/parte

neri 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri  

I II III IV  

 

d poate 

suferi din 

cauza 

volumulu

i mare de 

lucru. 

Administrarea canalelor ADR Nord în 

rețelele de socializare (Facebook, Twitter, 

Scribd, Slideshare, YouTube, Picasa etc.) 

    cca 10 canale 

active 

 Link-uri 

partajate; 

Nr. de 

accesări și 

like-uri 

SC  

 

FNDR 

Nu sunt 

riscuri 

Buletine informative semestriale / tematice     2 buletine 

informative 

semestriale (dintre 

care unul anual); 

 buletine 

informative 

tematice  

- Buletine 

informative 

elaborate și 

distribuite 

SC  

 

 

FNDR 

Buletinel

e 

informati

ve nu au 

impactul 

scontat, 

întrucât 

apar doar 

în 

versiune 

electroni

că. 

Conferințe de presă  /  Ziua ușilor deschise     2 conferințe de 

presă (în 

semestrele I și II); 

2 ziua ușilor 

deschise (în 

semestrele I și II) 

Comunicate 

pe pagina 

web; 

Lista 

participanţ.; 

Agenda 

eveniment. 

SC FNDR La unele 

conferinț

e de 

presă e 

posibil să 

participe 

puțini 

jurnaliști, 

din cauza 

interesul

ui 

diminuat 

al presei 

față de 

activitățil
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Perioada de realizare 

(trimestru) Indicatori 

Modalităţi 

de 

verificare 

Responsa

bili/parte

neri 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri  

I II III IV  

 

e ADR. 

VI. MANAGEMENTUL INSTUȚIONAL 

6.1 Activitatea managerială, resurse umane 

Managementul activităţii ADR 

Nord 

 

 

Coordonarea activității Agenției 

 

    Nr de şedinţe de 

lucru 

Nr de PV a 

şedinţelor 

Raport Director  FNDR  

Corespondenţa dintre ADR Nord și actorii 

din domeniul DR 

    Nr de scrisori de 

intrare/ieşire 

Raport Director  

Manager de 

oficiu 

FNDR  

Managementul resurselor umane     Nr de ordine Raport Director 

Specialist 

cadre 

FNDR Fluctuaţi

a 

cadrelor 

Planificarea anuală și lunară     1 plan anual 

elaborat  12 planuri 

lunare elaborate 

Planuri 

aprobate 

SPSP/secţiil

e ADR Nord 

FNDR  

 6.2 Gestionarea mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională 

Gestionarea mijloacelor 

financiare destinate 

implementării politicii de 

dezvoltare regională 

Elaborarea planului anual de finanţare al 

ADR Nord; 

    1 plan elaborat / 

aprobat;  

1 notă explicativă a 

planului elaborată / 

prezentată CRD, 

MDRC 

Plan  SFA FNDR  

Raportarea lunară, trimestrială, semestrială, 

anuală 

    47 rapoarte 

financiare și 

statistice  elaborate 

(24 lunare, 20 

trimestriale, 2 

semestriale,1 

Raport  SFA/SMP FNDR  
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de 
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Sursa de 
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I II III IV  

 

anual). 

Elaborarea caietelor de sarcini a proiectelor 

aprobate spre finanţare în 2015 

    Nr de caiete de 

sarcini elaborate/ 

aprobate 

Raport  SFA/SMP FNDR  

Planificarea cheltuielilor operaţionale ale 

ADR pentru anul 2016 

    1 plan elaborat / 

aprobat; 

1 notă explicativă 

elaborată /  

prezentată. 

Plan  SFA FNDR  

6.3 Organizarea procedurilor de achiziții publice 

 

 

Elaborarea planului anual de achiziţii al 

ADR Nord 

    1 plan aprobat; 

1 notă explicativă 

prezentată. 

Plan SFA  FNDR Planurile 

inițiale 

trebuie 

modificat

e 

deoarece 

intervin 

deciziile 

CNCDR 

și apar 

achiziții 

suplimen

tare 

Pregătirea documentelor de achiziţii pentru 

proiectele finanţate în 2015 

 

    Nr. de documente 

pregătite 

Plan 

 

SFA  FNDR Caietele 

de sarcini 

pentru 

bunuri și 

servicii 

nu sunt 

elaborate 

de 

experți, 

de aceea 

licitațiile 

frecvent 

se 
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de 

verificare 
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Riscuri  

I II III IV  

 

anulează. 

Executarea procedurilor de achiziţii şi 

încheierea contractelor pentru proiectele 

finanţate în 2015 

    Nr. de contracte 

semnate 

PV 

Raport SFA  FNDR Anularea 

și 

repetarea 

licitațiilo

r din 

cauza 

lipsei 

ofertelor 

calificate 

tergivers

ează cu 

cel puțin 

30 de 

zile 

impleme

ntarea 

proiectel

or. 

6.4 Asigurarea secretariatului CRD 

Asigurarea secretariatului 

CRD Nord 

Organizarea și desfășurarea ședințelor și 

biroului executiv al CRD Nord 

    4 şedinţe CRD Nord 

desfăşurate; 

Nr de decizii; 

Nr de participanţi 

Procese 

verbale 

SPSP FNDR Lipsa 

cvorum-

ului 

Lansarea concursului pentru selectarea 

membrilor CRD Nord  

 

    1 Concurs lansat; 

Nr. de dosare 

colectate; 

Procese 

verbale; 

 

SPSP FNDR Pasivitat

ea ONG, 

antrepren

ori 

Constituirea CRD Nord  pentru mandatul 

2015-2019 

    1 listă aprobată a 

membrilor CRD Nord 

Ordin semnat 

cu lista 

aprobată 

SPSP FNDR Schimbar

ea 

legislaţ. 

VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

7.1 Realizarea obiectivelor Strategiei Dezvoltare Regională Nord 
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Activităţi generale Subactivităţi 

Perioada de realizare 

(trimestru) Indicatori 

Modalităţi 

de 

verificare 
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bili/parte

neri 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri  

I II III IV  

 

Monitorizarea și evaluarea/ 

trimestrială semestrială/ 

anuală a implementării SDR 

Nord/ POR Nord/ PRS (AAC, 

EE, MDS, DLR)/ PAA   

Elaborarea rapoartelor săptămînale şi lunare 

de implementare a PAA al ADR Nord 

pentru anul 2015 

    53 rapoarte 

săptămînale 

12 rapoarte lunare 

Raport  SPSP/ 

secţiile ADR 

Nord 

FNDR  

Prezentarea la Şedinţele CRD Nord a 

rapoartelor (semestrial  şi anual)  privind 

implementarea SDR Nord/ POR Nord/ PRS 

(AAC, EE, MDS, DLR) /PAA  şi 

proiectelor implementate 

    2 rapoarte prezentate 

la  

2 şedinţe CRD   

Nr de decizii aprobate 

Procese 

verbale 

SPSP/SMP FNDR  

7.2 Elaborarea metodologiei de evaluare a și monitorizare bazată pe rezultate 

Dezvoltarea modelului de 

monitorizare bazat pe 

rezultate a politicilor  

regionale de dezvoltare 

Participarea la elaborarea cadrului 

conceptual și metodologic al M&E bazate 

pe rezultate în domeniul planificării și 

programării dezvoltării regionale. 

    1 model de M&E 

 bazat pe rezultate 

aplicat; 

 

 

SPSP/SMP/ 

 Cons. GIZ 

 FNDR 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Parteneri 

Ne 

agrearea 

modelulu

i de M/E 

de către 

MDRC 

Identificarea și stabilirea indicatorilor 

regionali de monitorizare a dezvoltării 

regionale 

    1 ghid metodologic 

elaborat; 

Nr. de indicatori 

SPSP/SMP/ 

 Cons. GIZ 

 FNDR 

Proiectul 

MSPL, 

GIZ 

Parteneri 

Refuzul 

de 

asistenţă 

din 

partea 

GIZ 

Inga Cojocaru, șef SPSP   ____________ 

 Constantin Bândiu, șef SMP  ____________ 

 Svetlana Bazatin, șef SFA   ____________ 

              Mariana Mihăescu, manager de oficiu  ____________                                                      

APROBAT: 

Director ADR Nord 

Ion BODRUG 

 

____________________ 


