
Anexa 1  
   Aprob:     

 

                                                       _________________Ion BODRUG, 
 

Director ADR Nord 
                                                                            
 

 Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2014 

No. Activităţi generale Subactivităţi 

Perioada de realizare 
(trimestru) Indicatori 

Modalităţi de 
verificare 

Sursa de 
finanţare 

Responsabili/parteneri 

I II III IV 
 

I. PLANIFICARE STRATEGICĂ  
 

1.1Planificarea strategică regională 
 

Inițierea planificării strategice 
pentru perioada 2015-2020 

 

 Stabilirea modelului şi metodologiei de 
elaborare a politicilor de dezvoltare 
regională pînă în a.2020  

    

1 grup de lucru 
(GL) naţional 
2 şedinţe a GL 
1 metodologie 
coordonată 
 

Metodologia  
FNDR 
VARAM 

Secția planificare 
strategică și 
programare (SPSP) 

 Consultarea  publică a procesului de 
planificare strategică regională pînă în 
a.2020 

    

1 activitate de 
consultare 
desfăşurată 
1 proces verbal 
Nr. de participanţi 
 

Raport 
FNDR 
VARAM 

SPSP 

 Întocmirea planului de acţiuni privind 
elaborarea politicilor de dezvoltare 
regionale pînî în a.2020 

    

1 plan de acţiuni 
coordonat 
 
 

Raport  
FNDR 
VARAM 

SPSP 

 Analiza situaţiei socio-economice a 
RDN  

    

 1 studiu elaborat 
 
 
 

Raport  
FNDR 
VARAM 
Donatori 

SPSP 

 Şedinţele grupurilor de lucru (GL) 
regionale privind  stabilirea  priorităţile 
de dezvoltare 

    

4 şedinţe a GL 
4 procese verbale 
 
 

Raport 
FNDR 
VARAM 

SPSP 

 Consultarea cu experţii naţionali şi 
internaționali a opţiunilor de dezvoltare 
regională 

    

2 experţi contractaţi 
1 vizită de studiu 
1 raport de 
expertiză coordonat 
 

Raport 
FNDR 
VARAM 

SPSP 

 Elaborarea studiului privind starea 
mediului ambiant în RDN   
 

   
 
 

 1 studiu 
elaborat/publicat 

Raport  Donatori SPSP 



1.2  Planificarea strategică sectorială integrată în RDN 

 Planificarea regională 
sectorială  integrată (PRS)  în  
domeniile Eficienţei energetice 
(EE) a clădirilor publice,  
 Managementului deşeurilor 
solide (MDS), Aprovizionării 
cu apă şi canalizare (AAC) 
Drumurilor locale şi regionale 
(DLR) 

Planificarea regională sectorială  integrată (PRS)  în domeniul Eficienţei energetice (EE) a clădirilor publice 

 Prezentarea PRS în domeniul EE a 

clădirilor publice în cadrul ședinței CRD 

Nord 

    1 prezentare 
realizată 
1 PRS aprobat  

1 decizie 
CRD 
1 PV elaborat  

ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ SPSP/ GIZ/GOPA 

Planificarea regională sectorială  integrată (PRS)  în domeniul Managementului deşeurilor solide (MDS 

 Prezentarea PRS în domeniul MDS în 

cadrul ședinței CRD Nord 

    1 prezentare 
realizată 
1 PRS aprobat  

1 decizie 
CRD 
1 PV elaborat  

ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP / 
GIZ/GOPA 
 

 Participarea la identificarea locațiilor 

pentru depozitele de gunoi, identificarea 

stațiilor de transfer, aranjamente 

instituționale, studii, coordonare 

    Nr de locații pentru 
depozitele de gunoi 

Raportul 
experților 

ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ SPSP / 

GIZ/GOPA 

Planificarea regională sectorială  integrată (PRS)  în domeniul Aprovizionării cu apă şi canalizare (AAC) 

 Organizarea atelierelor de lucru privind 

elaborarea PRS  în domeniul   AAC 
    2 ateliere de 

lucru 
Raport ADR Nord 

Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP / 
GIZ/GOPA 

 Elaborarea PRS  în domeniul  AAC     1 PRS elaborat Avizul PRS ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

GIZ/GOPA II 

 Consultarea publică a PRS  în domeniul  

AAC 
    1PRS consultat  

Nr. de propuneri  
Nr. de avize 
primite 

ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP/GIZ/GOPA,   
 

 Aprobarea  PRS în domeniul AAC în 

cadrul ședinței CRD Nord 

    1 prezentare 
realizată 
1 PRS aprobat  

1 decizie 
CRD 
1 PV elaborat 

ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP / 
GIZ/GOPA 

Planificarea regională sectorială  integrată (PRS)  în domeniul Drumurilor locale şi regionale (DLR) 

 Crearea grupului de lucru regional 

sectorial (GLRS) domeniul DLR 

    1 GLRS creat  1 ordin  
aprobat 

ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP / 
GIZ/GOPA 

 Organizarea atelierelor de lucru privind 

elaborarea PRS  în domeniul   DLR 
    3 ateliere de 

lucru 
Raport ADR Nord 

Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP / 
GIZ/GOPA 

 Elaborarea Programului sectorial  în 

domeniul  DLR 
    1 PRS elaborat Avizul PRS ADR Nord 

Proiectul 
MSPL, GIZ 

GIZ/GOPA II 

 Consultarea publică a PRS  în domeniul  

DLR 
    1PRS consultat  

Nr. de propuneri  
Nr. de avize 
primite 

ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP /GIZ/GOPA,  

 Aprobarea  PRS în domeniul DLR în 

cadrul ședinței CRD Nord 

    1 prezentare 
realizată 
1 PRS aprobat  

1 decizie 
CRD 
1 PV elaborat 

ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP / 
GIZ/GOPA 



1.3 Facilitarea procesului de planificare la nivelul de APL 

Corelarea SDSE raionale cu 
documentele de planificare 
regionale (strategii, 
programe). 

 Acordarea asistenței tehnice în 
elaborarea și armonizarea politicilor și 
planurilor de dezvoltare la nivel de APL 

    

Nr. de APL  
asistate 
Nr. de documente 
aprobate 

Raport 
ADR Nord 
Parteneri 

SPSP / Parteneri 

• Suport în elaborarea subcapitolului 
SDSE ”Eficiența Energetică a clădirilor 
publice din raionul Soroca” 

    
1 Plan raional 
actualizat 
Nr. de consultări 

Raport 
ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP /Consultanţi 
GIZ 

1.4 Identificarea, dezvoltarea şi promovarea ideilor de proiecte regionale 

Identificarea şi elaborarea 
conceptelor de proiecte viabile 
(CPV) din RDN în baza PRS EE 
a clădirilor publice, AAC, MDS  
şi DLR 

 

• Participarea la stabilirea metodologiei și 
a criteriilor de identificare a proiectelor 
în baza PRS  

    
1 metodologie de 
selectare a CP 
coordonată 

Aviz 
ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ 

• Participarea la dezvoltarea CPV  în 
domeniile AAC, MDS, EE, DLR 

    

Nr de idei de 
proiecte regionale 
identificate/dezvolta
te 

Raport 
ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ 

• Vizite în teren pentru analiza situaţiei în 
localităţile unde au fost identificate idei 
de proiecte regionale 

    
Nr de vizite 
desfăşurate 

Raport 
ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ 

 Consultarea şi aprobarea CPV  
elaborate 

    
Nr de CP 
elaborate/aprobate 

Decizii CRD 
Procese 
verbale 

ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ 

 Promovarea CP regionale din RDN în 
cadrul comunității donatorilor 

 
    

Nr de proiecte 
promovate 
1 tîrg de proiecte 
on-line 

Raport 
ADR Nord 
Proiectul 
MSPL, GIZ 

SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ /Specialist 
in comunicare   

• Elaborarea CP-SOFT pentru aplicarea 
la apelurile de proiecte anunţate de 
către instituţiile donatoare 

    
Nr de CP 
aplicate/finanțate 

Raport ADR Nord  
SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ 

• Elaborarea conceptului de proiect 
pentru dezvoltarea capacităților în 
domeniul GIS 

    
1 concept de 
proiect 

Raport ADR Nord  
SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ 

1.5 Actualizarea POR Nord 2013-2015 

 
• Actualizarea activităţilor din cadrul POR 

2013-2015, în rezultatul aprobării 
finanţării proiectelor în anul 2014, altele 

    
POR Nord 2013-
2015 actualizat 

Procesul 
verbal al 
şedinţelor 

ADR Nord 
SPSP 
 

1.6 Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale 

 
• Elaborarea propunerilor de modificare şi 

completare a actelor normative privind 
domeniul  DR. 

    Nr de propuneri 
Note 
informative 

 
ADR Nord 

Specialişti ADR 
 

1.7 Monitorizarea și evaluarea SDR Nord, POR Nord 2013-2015, PAA al ADR Nord 

 
Monitorizarea și evaluarea/ 
trimestrială semestrială/ 
anuală a implementării SDR 

• Prezentarea la Şedinţele CRD Nord.a 
rapoartelor semestrial  şi anual  privind 
implementarea SDR Nord/ POR 
Nord/PAA  şi proiectelor implementate 

    

3 şedinţe CRD 
desfăşurate 
Nr de decizii 
aprobate 

Procese 
verbal 

ADR Nord 
SPSP/SMP  
    



Nord/ POR Nord/PAA   • Dezvoltarea modelului de monitorizare 
bazat pe rezultate privind programele de 
dezvoltare regională 

    
1 model de M&E 
 bazat pe rezultate 
aplicat 

Raport 
ADR 
Nord/GIZ 

SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ  

 Participarea la elaborarea cadrului 

conceptual și metodologic al M&E 

bazate pe rezultate în domeniul 

planificării și programării dezvoltării 

regionale. 

     
1 ghid metodologic 
elaborat  

Raport de 
activitate. 

ADR 
Nord/GIZ 

SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ  

 Identificarea și stabilirea indicatorilor 
regionali de monitorizare a dezvoltării 
regionale 

    Nr. de indicatori Rapoarte  
Liste de 
indicatori 

ADR Nord 
/GIZ  

SPSP/SMP/ 
 Cons.GIZ  

 

II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE 

 

2.1 Gestionarea și implementarea proiectelor regionale inițiate în 2012-13 aprobate spre finanţare în 2014, inclusiv și din surse externe 

Implementarea proiectelor de 
dezvoltare regională 

 Dezvoltarea și facilitarea procesului de 
îmbunătățire a proiectelor din POR 2013-
2015 aprobate spre finanţare în 2014 

    

Circa 20 şedinţe 
desfăşurate 
Circa 20 pers. 
consultate 
Circa10 proiecte 
îmbunăt. 

Raport ADR Nord  
Secția managementul 
proiectelor (SMP) 

 Încheierea Acordurilor de parteneriat cu 

principalii actori implicați în implementarea 
proiectelor regionale 

    

Cel puţin 4 acorduri 
de parteneriat cu 
actorii implicați în 
implementarea 
proiectelor 
regionale 

Acorduri 
semnate 

ADR Nord  Juristul /SMP 

 Elaborarea /actualizarea planurilor de 
implementare, finanțare şi achiziții a 
proiectelor  

 

    

Cel puţin 11  
planuri de 
implementare a 
proiectelor 
actualizate; 
Cel puţin 11  
planuri de finanțare 
a proiectelor; 
Cel puţin 10 planuri 
de achiziții  
a proiectelor 

Documentele 
elaborate 
Rapoarte 
elaborate 
Studii de 
impact 

ADR Nord  SMP/SFA 



 Vizite de monitorizare, ședințe de lucru, 
rapoarte, note informative la proiectele 
regionale inițiate în 2013/2014 

    

  Cel puţin 9    
proiecte 
implementate din 
FNDR 
Cel puţin 2 proiecte 
implementate din 
surse externe de 
finanțare 
Nr.vizite în teren 
Nr. ședințe de lucru 

Raport  ADR Nord SMP/SFA 

 Elaborarea rapoartelor  săptămînale, 
lunare, trimestriale, semestriale și anual 

    

Estimativ 48 
rapoarte de 
monitorizare 
saptaminale 
12 rapoarte lunare 
4 rapoarte 
trimestriale 
2 rapoarte 
semestriale 
4 rapoarte x nr, de 
proiecte 
4 rapoarte x număr 
de proiecte 

Rapoarte pe 
proiecte, 
Rapoarte de 
activitate 

ADR Nord SMP 

 Organizarea recepției la terminarea 
lucrărilor finale la proiectele 
implementate 

    

Nr. recepții la 
terminare realizate 
Nr. recepții finale 
realizate 

PV ale 
ședințelor 

ADR Nord SMP 

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

    
Cel puțin 5 acte de 
primire predare 
semnate 

Documentele 
elaborate 
 

ADR Nord 
GIZ 

SMP/SFA 
Jurist  

 Acordarea asistenţei tehnice pentru 
implementarea proiectelor prioritare în 
clasterul Prut, r. Rîşcani 

    

Nr de proiecte 
asistate 
Nr. de consultări 
Nr. de vizite 

Raport 
 

GIZ Consultant GIZ 



2.2 Monitorizarea şi evaluarea proiectelor regionale regionale 

 

 Oferirea asistenței tehnice în elaborarea 
planului de asigurare a durabilității 

    
Nr. de consultări 
oferite 

Planuri de 
durabilitate  

ADR Nord SMP 

 Monitorizarea activităților conform  
planului de asigurare a durabilităţii 
proiectelor implementate 
 

    

4 planuri de 
durabilitate a 
proiectelor elabor. 
-24 rapoarte de 

monit.proiect elabor. 

Planuri de 
durabilitate 

ADR Nord SMP  

 

• Elaborarea rapoartelor semestriale și 
anual privind realizarea activităților 
conform planului de asigurare a 
durabilității 

 

    
Nr.rapoarte sem. 
1 raport anual 

Raport 
 

ADR Nord/ 
GIZ 

SMP 
  

 Participarea la evaluarea impactului 
proiectelor implementate 

    
   Cel puțin 2 studii 
de impact elaborate 

Raport  ADR Nord SMP  

 
III. DEZVOLTARE, COOPERARE ȘI PROMOVARE 

 

3.1 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali 

Formarea continuă a 
specialiştilor ADR Nord 

 Implementarea planului de instruire a 
angajaţilor ADR 

    
1 plan de instruire 
implementat 

Raport  
ADR Nord 

Specialist cadre 

 Participarea la seminarele, trening-urile 
organizate de către MDRC şi partenerii 
de dezvoltare 

     

Nr de specialişti 
instruiţi 
Nr de activităţi de 
instruire 

Raport 

ADR Nord 

Specialist cadre 

 Elaborarea rapoartelor privind instruirea 
angajaţilor în 2014 
 

    2 rapoarte elaborate Raport 
ADR Nord 

Specialist cadre 

 Elaborarea planului de instruire pentru 
anul 2015 
 

    
1 plan de instruire 
aprobat 

Raport 
ADR Nord 

Specialist cadre 

Dezvoltarea capacităţilor APL 

 Consolidarea capacităţilor APL în 
planificare strategică şi managementul 
proiectelor  (Notă, in urma planificării 
sectoriale regionale) 

    
7 seminare 
desfăşurate 
30 participanţi/sem. 

Raport  

ADR Nord  
GIZ 
Donatori 
 

SPSP 
Consultant GIZ 

Dezvoltarea capacităţilor 
sectorului privat 

 Acordarea suportului complementar 
sectorului privat în domeniul achiziţiilor 
publice 

    
1 GL 
Nr de  activităţi 
desfăşurate  

Raport  
ADR Nord  
GIZ/CCI 

SFA 
Consultant GIZ 

Transfer de bune practici 
 Vizite de studiu România, Letonia, 

Polonia 
    

Nr de vizite 
desfăşurate 

Raport  
ADR Nord  
Parteneri 

 Specialişti ADR , 
membri CRD Nord 



Nr de participanţi Donatori 

3.2 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 

ADR Nord  
  

Specialişti ADR   

• Facilitarea încheierii acordorilor de 
parteneriat între instituţiile regionali şi 
instituţiile similare internaţionale 

    

Nr. de instituţii 
facilitate 
Nr. de acorduri 
semnate 

Raport 

ADR Nord  
 Parteneri  

Specialişti ADR  

• Vizitele partenerilor internaţionali în RDN     
Nr de delegaţii 
Nr de participanţi 

Raport 
ADR Nord  
 Parteneri 

Specialişti ADR  

3.3 Promovarea potenţialului regional şi localităţilor cu potenţial economic de creştere 

Promovarea potenţialului 
regional  

 Organizarea Zilei Europei în RDN      
Nr. de participanţi 
  

Raport 
ADR Nord  

Specialişti ADR  

 Organizarea Zilei Dunării     
Nr. de participanţi 
  

Raport 
ADR Nord  

Specialişti ADR  

 Organizarea Zilelor RDN      
Nr. de participanţi 
  

Raport 
ADR Nord  

Specialişti ADR 

 Organizarea Forumului regional „Model 
de dezvoltare locală în baza 
remitențelor de peste hotare” (s. 
Corjeuţi, Briceni) 

    
Nr. de participanţi 
  

Raport 

ADR Nord  
  

Specialişti ADR 

 Coorganizarea Festivalului Cartofului (s. 
Corjeuţi, Briceni) 

    
Nr. de producători 
regionali 
Nr. de vizitatori 

Raport 

ADR Nord  
 APL s. 
Corjeuţi, 
Briceni  

Specialişti ADR 

• Elaborarea setului de promovare a RDN      

Nr de publicaţii 
elaborate 
Nr. de seturi  
difuzate 

Raport 

ADR Nord 
Parteneri 
Donatori 
antreprenori  

Specialist în 
comunicare   
 

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 

 ADR Nord 
Parteneri 
Donatori 
antreprenori 

 SPSP 

IV. TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE 

4.1 Organizarea comunicării interne 

Asigurarea comunicării 
interne şi externe 

 Actualizarea calendarului evenimentelor 
ADR Nord 

    
- 1 calendar 
actualizat / aprobat. 
 

- Calendar 
electronic  

ADR Nord  
Specialist în 
comunicare, SPSP 

 Actualizarea planului de comunicare     
1 plan elaborat / 
aprobat. 

Planul  
ADR Nord  Specialist în 

comunicare 



 

 Proiectul „Facilitarea promovării 
potențialului RDN” (regio.md) 

    

- 1 atelier; 
- 1 training; 
- 1 masă rotundă; 
- 1 acord de 
partaneriat semnat; 
- 15 participanţi – 
reprezentanți APL 
din RDN; 
- 10 administratori 
APL. 

- Lista 
participanţilor 
- Agenda 
training-urilor 

ADR Nord  

Specialist în 
comunicare   

 Redactarea și machetarea mesajelor de 
felicitare 

    
- Nr. de felicitări 
elaborate 
 

Site 
ADR Nord  Specialist în 

comunicare/Manager 
oficiu 

4.2 Managementul comunicării externe și asigurarea transparenței 

Asigurarea transparenței în 
activitățile ADR Nord și a 
informării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colectarea informaţiei despre RDN şi 
activitățile ADR Nord din alte surse de 
informare 

    - Nr. de articole 
- Bază de 
date 

 
ADR Nord SC 

 Actualizarea site-urilor www.adrnord.md 
și www.comunicate.md 

    

- cca 15 
comunicate, note 
de presă, anunțuri 
publicate lunar 

- Comunicate 
publicate 

 
ADR Nord 

SC 

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

- Articole 
publicate 

 
ADR Nord 

SC 

 Administrarea canalelor ADR Nord în 
rețelele de socializare (Facebook, Twitter, 
Odnoklassniki, Scribd, Slideshare, YouTube, 
Picasa etc.) 

    
- cca 10 canale 
active 

- Link-uri 
partajate 
- Nr. de 
accesări și 
like-uri 

 
 
ADR Nord SC 

 Buletine informative semestriale / 
tematice 

    

- 4 buletine 
informative 
semestriale (dintre 
care unul anual) 
- 2 buletine 
informative 
tematice 

- Buletine 
informative 
elaborate și 
distribuite 

 
 
 
ADR Nord SC 

 Asigurarea vizibilității proiectelor prin 
intermediul materialelor promoționale 

    

- 14 bannere la 
proiecte 
- Nr. de bannere de 
promovare a 
evenimentelor 
- Alte materiale 
promoționale 

- Bannere 
elaborate și 
instalate 
- Alte 
materiale 
promoționale 

 
 
FNDR, alte 
surse SC, SMP 

 Conferințe de presă / Ziua ușilor deschise     
- 2 conferințe de 
presă (în 
semestrele I și II) 

Comunicate 
pe pagina 
web 

 
 
 

SC 

http://www.comunicate.md/


- 2 ziua ușilor 
deschise (în 
semestrele I și II) 
 

Lista 
participanţilor 
Agenda 
evenimentelor 
 

 
ADR Nord 

 

V. ACTIVITATEA OPREŢIONALĂ A ADR NORD 

5.1 Activitatea managerială, resurse umane 

Managementul activităţii ADR 
Nord 

 Coordonarea activității Agenției 
 

    

Nr de şedinţe de 
lucru 
Nr de PV a 
şedinţelor 

Raport 

 ADR Nord 

Director 

 Corespondenţa dintre ADR Nord și actorii 
din domeniul DR 

    
Nr de scrisori de 
intrare/ieşire 

Raport 
ADR Nord Director  

Manager de oficiu 

 Managementul resurselor umane     Nr de ordine Raport 
ADR Nord Director 

Specialist cadre 

5.2  Programarea activităţilor ADR Nord 

Planificarea anuală și lunară 

• Elaborarea Planului de activitate al ADR 
Nord pentru  a. 2015 
 

    1 plan elaborat 
Planul 
aprobat 

ADR Nord SPSP 

• Elaborarea planurilor lunare de 
activitate al ADR Nord pentru anul 2014 

    12 planuri lunare 
Planul 
aprobat 

ADR Nord SPSP 

5.3 Activitatea CRD Nord 

Asigurarea secretariatului CRD 
Nord 

 Organizarea și desfășurarea ședințelor și 
biroului executiv CRD Nord 

    

4 şedinţe CRD Nord 
desfăşurate 
Nr de decizii 
Nr de participanţi 

Procese 
verbal 

ADR Nord SPSP 

 Desfăşurarea procedurilor de selectare a 
noilor membri CRD Nord, după alegerile 
locale  
 

    
Nr. de membri 
selectati 
1 PV 

Procese 
verbal 

ADR Nord SPSP 

5.4 Finanțe și achiziții 

Gestionarea mijloacelor 
financiare destinate 
implementării politicii de 
dezvoltare regională 

 Elaborarea planului anual de achiziţii al 
ADR Nord 

    
1 plan aprobat; 
1 notă explicativă 
prezentată. 

Plan  
ADR Nord  

SFA 

 Elaborarea planului anual de finanţare al 
ADR Nord; 

 Raportare lunar, trimestrial, semestrial, 
anual 

 Elaborarea caietelor de sarcini a 
proiectelor aprobate spre finanţare în 
2014 

 Pregătirea documentelor de achiziţii 

    

1 plan elaborat / 
aprobat; 
1 notă explicativă a 
planului elaborată / 
prezentată CRD, 
MDRC; 
47 rapoarte 
financiare și 

Plan  
Raport  

ADR Nord  

SFA/SMP 



pentru proiectele finanţate în 2014 
 Executarea procedurilor de achiziţii şi 

încheierea contractelor pentru proiectele 
finanţate în 2014 

 

statistice  elaborate 
(24 lunare, 20 
trimestriale, 2 
semestriale,1 
anual). 

 Planificarea cheltuielilor operaţionale ale 
ADR. 

    

1 plan elaborat / 
aprobat; 
1 notă explicativă 
elaborată /  
prezentată. 

Plan  

ADR Nord  

SFA 

 
Executor:   

Secţia Planificare Strategică şi Programare 


