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I.
1.1 Implementarea PRS în
domeniul Infrastructurii de
sprijin a afacerilor (ISA) în
RDN

Termen de
realizare
(trimestru)
I
II III IV

Note
Respons
abil

Parteneri

Indicatori

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE

 Elaborarea studiului privind
specializare economică regională

SPSP
SCAI

 Organizarea ședințelor de lucru cu
GLRS privind specializarea regională

SPSP
SCAI

 Organizarea ședințelor de lucru cu
GLRS privind marketingul regional

SPSP
SCAI

Royal
HaskoningDHV
(Guvernul Cehiei)
APL/CCI/din RDN
Royal
HaskoningDHV
(Guvernul Cehiei)
APL/CCI/din RDN
Royal
HaskoningDHV
(Guvernul Cehiei)
APL/CCI/din RDN

2 şedinţe de lucru a
GLRS desfăşurate

R

2 şedinţe de lucru a
GLRS desfăşurate
2 şedinţe de lucru a
GLRS desfăşurate
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1.2 Implementarea PRS în
domeniul sporirii atractivității
turistice (SAT) pentru RDN

 Actualizarea PRS în domeniul ISA
cu capitolele specializarea regională și
marketing regional
 Crearea unui centru de informare a
IMM-urilor în cadrul ADR Nord
 Informarea și sensibilizarea
producătorilor din RDN despre
oportunitățile asocierii ISA

SPSP

 Furnizarea de micro-granturi
pentru IMM-uri și start-up-uri
localizate în incubatoarele de afaceri
din regiune

ADR
Nord

PiN
PoCoRe

 Promovarea investițiilor în RDN în
cadrul platformei web create pe site-ul
ADR Nord
 Conectarea furnizorilor locali la
piețele internaționale

SCAI

PiN
PoCoRe

SCAI
SPSP

PiN
PoCoRe

 Elaborarea a 2 studii de fezabilitate
a proiectelor de investiții în regiune
 Elaborarea studiului aprofundat în
domeniul turismului rural, în baza
datelor primare colectate din RDN

SCAI

PiN
PoCoRe
ATM

 Organizarea evenimentelor de
informare privind beneficiile asocierii
prestatorilor de servicii în sectorul
turism
 Organizarea sesiunilor de
informare privind marketingul
evenimentelor în sectorul turism

SCAI
SPSP

Tartu Parnu College
Proiect Guvernul
Estoniei

SCAI
SPSP

Tartu Parnu College
Proiect Guvernul
Estoniei

SCAI
SCAI
SMP
SPSP

SPSP

Royal
HaskoningDHV
(Guvernul Cehiei)
PiN
PoCoRe
PiN
PoCoRe

1 PRS în proces de
actualizare
1 centru creat

R

Nr. de ședințe
desfășurate
Nr. de participanți
Nr. de asociații
facilitate
Nr. de ședințe
desfășurate
Nr. de participanți
Nr. de granturi
acordate
Nr. de accesări

R

Nr. de ședințe
desfășurate
Nr. de participanți
Nr. de asociații/IMMuri facilitate
Nr. de studii de
fezabilitate elaborate
1 studiu
elaborat/publicat
4 vizite în teren
desfășurate
2 seminare de
informare

2 seminare de
informare

IP

R

IP

IP
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 Elaborarea ghidului privind
organizarea
evenimentelor/festivalurilor în mediul
rural
 Facilitarea dezvoltării abilităților
antreprenoriale ale locuitorilor din
RDN turism

SCAI
SPSP

Tartu Parnu College
Proiect Guvernul
Estoniei

SCAI
SMP
SPSP

Tartu Parnu College
(Guvernul Estoniei)

 Actualizarea Profilului socioeconomic al RDN
 Actualizarea bazei de date cu
indicatori regionali
 Elaborarea hărţilor tematice

SPSP

BNS

SPSP
SPSP

BNS
APL
-

1.4 Actualizarea POR Nord
2017-2020

 Actualizarea și aprobarea POR
Nord 2017-2020

SPSP

-

1.5 Planificarea anuală

 Elaborarea planului de
implementare a SDR Nord pentru anul
2019
 Elaborarea planului de activitate al
ADR Nord pentru anul 2019
 Asigurarea logisticii şi elaborarea
materialelor necesare, elaborarea PV a
şedinţelor

SPSP

-

SPSP

-

SPSP

-

 Asigurarea logisticii şi elaborarea
materialelor necesare, elaborarea PV a
şedinţelor

SPSP

-

1.3 Analiza potențialului de
dezvoltare a RDN

1.6 Organizarea și desfășurarea
ședințelor CRD Nord
1.7 Organizarea și desfășurarea
ședințelor CRS în domeniile
AAC și MDS

1 ghid în proces de
elaborare
1 ghid în proces de
elaborare

2 instruiri
50 de participanți

1 profil regional
actualizat
Volumul de informaţii
stocate
Nr de hărţi create

IP

1 POR Nord 2017- R
2020
actualizat/aprobat
1 plan
elaborat/aprobat
1 plan
elaborat/aprobat
4 şedinţe ordinare a
CRD Nord
desfăşurate;
Nr de decizii luate
4 şedinţe ordinare a
CRS AAC
4 şedinţe ordinare a
CRS MDS
Nord desfăşurate;
8 procese verbale
elaborate

IP

IP
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1.8 Oferirea asistenței și
consultanței APL în procesul de
planificare strategică locală și
sectorială

 Organizarea ședințelor de
informare în PS (AAC/EE/ISA) pentru
APL, beneficiari ai proiectelor din
surele FNDR
 Asistență în elaborarea Planurilor
de Dezvoltare Economică Locală
pentru 2 orașe (Bălți, Edineț) în cadrul
programului Primarii pentru creștere
economică
II.

2.1 Implementarea proiectelor
regionale din POR Nord 20172020, aprobate spre finanțare în
2018

3 ședințe desfășurate

SPSP

GIZ

SPSP

-

Nr. consultări oferite

Nr. de proiecte în
implementare
îmbunătățite
Nr. de beneficiari
asistați
Nr. de consultări
oferite
Nr. de ședințe de
coordonare
desfășurate
Nr.
contracte
de
finanțare semnate
Nr. de planuri de
implementare
elaborate/
actualizate
Nr. de grafice de
finanțare elaborate
/actualizate
Nr.
de
ședințe
desfășurate
Nr. de PV semnate
Nr. de acte de primirepredare semnate

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

 Acordarea asistentei beneficiarilor
proiectelor din POR 2017-2020,
aprobate spre finanțare in a.2018

SMP

-

 Lansarea proiectelor și încheierea
contractelor de finanțare pentru
implementarea proiectelor de
dezvoltare regională aprobate spre
finanțare în 2018.
 Elaborarea /actualizarea planurilor
de implementare și finanțare a
proiectelor aprobate spre finanțare în
anul 2018

SMP

-

SMP

-


Organizarea recepțiilor la
terminarea lucrărilor, finale la
proiectele implementate

Elaborarea documentelor de
transmitere a proprietății și de gestiune
a serviciilor publice noi create

SMP

-

SMP/
SFA/Juri
st

-
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2.2 Implementarea proiectelor
regionale din surse externe
aprobate spre finanțare în 2018
(GIZ, RoAid, Guvernul
Estoniei, Polish Aid, etc)

 Lansarea proiectelor și încheierea
contractelor de finanțare pentru
implementarea proiectelor de
dezvoltare regională aprobate spre
finanțare în 2018.

SCAI
SMP
SPSP

-

 Elaborarea /actualizarea planurilor
de implementare și finanțare a
proiectelor aprobate spre finanțare în
anul 2018

SCAI
SMP
SPSP

-

 Organizarea recepțiilor la
terminarea lucrărilor, finale la
proiectele implementate

SCAI
SMP
SPSP

-

III.
3.1 Instruirea și informarea
membrilor CRD Nord

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR

 Organizarea sesiunilor de instruire
pentru membrii CRD Nord cu suportul
partenerului de dezvoltare GIZ

SPSP/
consultan
t GIZ

GIZ

Vizita de studiu în RDS/RDC la
proiectele în domeniile AAC/MDS

SPSP/
consultan
t GIZ

GIZ



3.2 Dezvoltarea capacităţilor  Organizarea ședințelor de instruire
APL
pentru beneficiarii proiectelor ce vor fi
finanțate din sursele FNDR în a.c.
întru implementarea lor conform

proiecte
în
implementare
Nr. de beneficiari
asistați
Nr. de consultări
oferite
Nr. de ședințe de
coordonare
desfășurate
Nr.
contracte
de
finanțare semnate
Nr. de planuri de
implementare
elaborate/
actualizate
Nr. de grafice de
finanțare elaborate/
actualizate
1 ședință desfășurată

SPSP
SMP
SCAI

Parteneri de
dezvoltare

48 de membri CRD
Nord instruiți
1 ședință de instruire
desfășurată
48 de membri CRD
Nord instruiți
1 vizită de studiu
desfășurată
Nr. de beneficiari
instruiți
Nr.
de
instruiri
efectuate
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cadrului logic și asigurarea
durabilității proiectelor regionale

3.3 Formarea continuă a
specialiştilor ADR Nord
conform Programului de
instruire a angajaţilor ADR
pentru anul 2017

 Consolidarea capacităților APLurilor din regiune

SPSP
SMP
SCAI

 Participarea la seminarele,
training-urile organizate de către
MADRM şi partenerii de dezvoltare

Specialiș
ti a ADR
Nord

 Auditul internațional al ADR Nord

ADR
Nord
SCAI

 Consolidarea
capacităților
angajaților ADR Nord în domeniul
atragerii și promovării investițiilor
 Elaborarea rapoartelor privind
instruirea angajaţilor în 2018

3.4 Instruiri și consultanță în
pregătirea proiectelor
implementate în domeniul
regenerării urbane

 Elaborarea Programului de
instruire a angajaților ADR Nord
pentru anul 2019
 Participarea la instruiri privind
planurile de revitalizare urbană;
 Oferirea de consultanță
municipiilor/orașelor selectate, în
pregătirea proiectelor de
revitalizare urbană

Specialis
t resurse
umane
Specialis
t resurse
umane
SPSP

Parteneri de
dezvoltare
GIZ
-

PiN
PoCoRe
PiN
PoCoRe

Nr. de beneficiari
instruiți
Nr. de instruiri
efectuate
Nr. de angajați
IP
instruiți
Nr.
de
instruiri
efectuate
1 audit efectuat
R
Nr de participanți
Nr de trening-uri

-

2 rapoarte elaborate

-

1 Program
elaborat/aprobat

Ministerul
Dezvoltării
Economice al
Republicii Polone,
Fondul de
Solidaritate Polonez
- Centrul de
Informare pentru
Autoritățile Locale
din Moldova

Nr. de instruiri
desfășurate
Nr. de participanți
Nr. de consultări
oferite
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3.5 Transfer de bune practici
pentru actorii regionali (CRD,
ADR, APL, ONG, antreprenori
etc.)

 Organizarea și participarea în
cadrul vizitelor de studii şi stagii în
Cehia, Estonia, Polonia, Letonia

IV.
4.1Asigurarea procesului de
raportare privind
implementarea politicii de
dezvoltare regională

SCAI
Specialis
t resurse
umane

Agenția Cehă pentru
DR
MAE
Estonia
Wielkopolska

4 vizite
Nr. de participanți la
stagii

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

 Colectarea datelor de la BNS și APL
II din RDN pentru monitorizarea și
evaluarea progresului înregistrat în
urma implementării proiectelor în
RDN
 Elaborarea raportului pentru
semestrul I al anului 2018 privind
progresul înregistrat la implementarea
SDR Nord 2016-2020
 Elaborarea raportului pentru anul
2018 privind progresul înregistrat la
implementarea SDR Nord 2016-2020
 Elaborarea rapoartelor trimestriale
privind activitatea ADR Nord în anul
2018
 Elaborarea propunerilor privind
perfecţionarea mecanismului de
monitorizare a politicii regionale

4.2 Participarea la crearea
instrumentului de monitorizare
a proiectelor și indicatorilor
regionali
4.3 Monitorizarea procesului  Desfășurarea vizitelor de
de implementare a proiectelor monitorizare la proiectele regionale
de dezvoltare regională

 Elaborarea rapoartelor săptămânale,
trimestriale, semestriale și anual
privind implementarea proiectelor
 Elaborarea rapoartelor finale pentru
proiectele finalizate.

SPSP

APL

1 bază de date
completată
1 analiză a progresului
înregistrat în RDN
elaborată
1 raport
elaborat/aprobat

SPSP/
Secțiile
Agenției

-

SPSP/
Secțiile
Agenției
SPSP/
Secțiile
Agenției
SPSP

-

1 raport
elaborat/aprobat

-

4 raporte elaborate/
prezentate DGDR

GIZ

Nr de propuneri
elaborate/acceptate

SMP

-

SMP

-

SMP

-

R

R

Nr. devișite
desfășurate
Nr. de PV a vizitelor
elaborate
Nr. de rapoarte
elaborate
Nr. de rapoarte finale
realizate
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4.4 Monitorizarea activităților
 Oferirea asistenței tehnice în
conform planului de asigurare a
elaborarea
durabilităţii proiectelor
planului de asigurare a durabilității
implementate
 Elaborarea rapoartelor semestriale
și anual privind realizarea activităților
conform planului de asigurare a
durabilității proiectelor
 Desfășurarea vizitelor
post/implementare la proiectele
finalizate
 Participarea la evaluarea impactului
proiectelor de dezvoltarea regională

V.
5.1 Consolidarea relațiilor de
colaborare cu partenerii de
dezvoltare regionali, naţionali
şi internaţionali

5.2 Facilitarea încheierii
acordurilor de parteneriat între
ADR Nord şi alte instituţii
regionale, naţionale şi
internaţionale
5.3 Promovarea potenţialului
economic şi investiţional
regional

SMP

-

Nr. de consultări
oferite

SMP

-

Nr. de rapoarte
elaborate

SMP

GIZ

SMP

GIZ

Nr. de vizite
desfășurate
Nr. de PV elaborate
Nr. de rapoarte

COOPERAREA CU PARTENERII DE DEZVOLTARE

 Realizarea activităților comune cu
partenerii naționali, regionali și
internaționali, în baza acordurilor de
colaborare încheiate şi planurilor
comune
 Facilitarea vizitelor partenerilor
internaţionali în RDN

SCAI

Parteneri ADR Nord

SCAI

-

 Identificarea noilor parteneri de
dezvoltare cu negocierea obiectivelor
de colaborare
 Încheierea noilor acorduri de
parteneriate
 Organizarea evenimentelor de
promovare a RDN: Zilei Europei, Ziua
Dunării, festivalurilor regionale etc.

SCAI

-

SCAI

-

 Elaborarea setului de promovare a
potențialului investițional al RDN

SCAI
Specialiș
ti ADR
Nord
SCAI

Parteneri media

Nr. de planuri comune
agreate
Nr. de activități
comune desfășurate
Nr. de delegații
primite
Nr. de participanți
Nr. Parteneri
identificați
Nr. de acorduri de
colaborare încheiate
Nr. de evenimente
organizate
Nr. de participanți
1 set de promovare
elaborat
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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
 Identificarea și participarea la
dezvoltarea conceptelor de proiecte
pentru aplicare la Programele de
finanţare naţionale şi internaţionale
unde Agenția și APL-urile sunt
eligibile
 Dezvoltarea CP pentru aplicarea la
apelurile de proiecte anunţate de către
instituţiile donatoare. Implementarea
lor din surse externe

SCAI

-

1 calendar elaborat/
actualizat/

SCAI

APL

SCAI

APL

Nr. de apeluri
identificate
Nr de proiecte
facilitate pentru
finanțare
Nr. de CP aplicate
Nr de CP
aplicate/finanțate

SCAI

GIZ

 Promovarea CP regionale din RDN
în cadrul comunității donatorilor
VI.
6.1 Asigurarea vizibilității  Asigurarea vizibilității proiectelor
proiectelor regionale
în curs de realizare prin intermediul
articolelor şi a materialelor promo
6.2 Asigurarea transparenței
 Actualizarea site-urilor
activităţii ADR Nord
ww.adrnord.md www.comunicate.md

Nr de proiecte
promovate
1 târg de proiecte online

COMUNICAREA ȘI TRANSPARENȚA
SCAI

Parteneri media

Nr. de articole
publicate

SCAI

Parteneri media

 Elaborarea şi publicarea articolelor
pe site-urile ADR Nord

SCAI

Parteneri media

 Colectarea informaţiei despre cele
mai importante evenimente din
domeniul dezvoltării regionale în RDN
şi despre activitățile ADR Nord din
alte surse de informare
 Administrarea canalelor ADR Nord
în rețelele de socializare (Facebook,

SCAI

Parteneri media

nr. de comunicate,
note de presă, anunțuri
publicate lunar
nr. de comunicate,
note de presă, anunțuri
publicate lunar
Nr. de materiale media
colectate

SCAI

-

cca 10 canale
administrate
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Twitter, Scribd, Slideshare, YouTube,
Picasa etc.)
VII.
7.1 Desfășurarea operaţiunilor
financiare

7.2 Desfășurarea procedurilor
de achiziții publice

MANAGEMENTUL FINANCIAR

 Planificarea cheltuielilor
operaţionale ale ADR pentru anul
2019

SFA

-

 Elaborarea planului de achiziții al
ADR Nord 2018

SFA

-

 Raportarea lunară, trimestrială,
semestrială, anuală

SFA/SM
P

-

 Elaborarea caietelor de sarcini a
proiectelor ( la bunuri , servicii)
aprobate spre finanţare în 2018
 Elaborarea devizelor de cheltuieli al
proiectelor aprobate spre finanțare în
2018

SFA/SM
P

-

SFA

-

 Elaborarea planului anual de
finanţare al ADR Nord a.2018

SFA

-

 Executarea procedurilor de achiziţii
şi încheierea contractelor pentru
proiectele finanţate în 2018
 Întocmirea dosarelor procedurilor de
achiziții publice
 Raportarea anuală a procedurilor de
valoare mică

SFA

-

SFA

-

Nr de dosare întocmite

SFA

-

1 raport elaborat

1 plan elaborat / aprobat;
1 notă explicativă
elaborată /
prezentată.
1 plan aprobat;
1 notă explicativă
prezentată.
47 rapoarte financiare
și statistice elaborate
(24 lunare,
20 trimestriale,
2 semestriale,
1 anual).
Nr de caiete de sarcini
elaborate/
aprobate
Nr devizelor de
cheltuieli al
proiectelor aprobate
spre finanțare
1 plan elaborat /
aprobat CNCDR;
1 notă explicativă a
planului elaborată
Nr. de contracte
încheiate
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 Elaborarea răspunsurilor la
demersuri și contestații referitor de
achiziții publice

SFA

-

Nr de răspunsuri
elaborate/
expediate
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