Proiect ANEXA 1

Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2013
Activităţi generale

No.

I.

Acțiuni

Modalităţi de
verificare

Responsabil

Sursa de
finanţare

Planificare strategică și programare






1.1

Indicatori

Planificarea strategică
sectorială integrată în
RDN







Analiza situaţiei în RDN în domeniile
AAC, MDS, EE

Organizarea atelierelor de lucru privind
elaborarea planurilor sectoriale în
domeniile AAC, MDS, EE

Elaborarea planurilor sectoriale în
domeniile AAC, MDS, EE

Consultarea publică a procesului de
elaborare a planurilor sectoriale în
domeniile AAC, MDS, EE

Consultarea publică a planurilor
sectoriale în domeniile AAC, MDS, EE
încorporate în documentul de politici,
POR Nord

Aprobarea planurilor sectoriale în cadrul
POR Nord la şedinţele CRD Nord

3 studii

3 gr. de lucru
12 ateliere

Raportul
privind studiile

Raport
Lista
participanţilor
Procese
verbale

3 planuri sectoriale

Raport

3 consultări publice

Procese
verbale

1 consultare publică

Procese
verbale

3 planuri sectoriale
aprobate în POR
Nord

Deciziile CRD

1 raport

Raport

• Elaborarea Raportului privind procesul
participativ de planificare sectorială
integrată.

Consultant
GIZ
GOPA II
Secția
planificare
strategică și
programare
Consultant
GIZ
GOPA II
Secția
planificare
strategică
Consultant
GIZ
GOPA II
Secția
planificare
strategică
Consultant
GIZ
GOPA II
Secția
planificare
strategică
Consultant
GIZ
GOPA II
Secția
planificare
strategică
Consultant
GIZ
GOPA II
Secția
planificare
strategică
Consult.GIZ
GOPA II
Secția
planificare
strategică

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

Trim
I

Trim
II

Trim
III

Trim
IV

Cost,
MDL

•

1.2

1.3

Actualizarea POR Nord
2013-2015

Contribuirea la
perfecționarea cadrului
normativ în domeniul
dezvoltării regionale

Actualizarea activităţilor din cadrul POR
2013-2015 în rezultatul aprobării
finanţării proiectelor în anul 2013 şi
elaborării planurilor sectoriale regionale

•

Aprobarea de către CRD Nord a POR
Nord 2013-2015 actualizat

•

Elaborarea propunerilor de modificare şi
completare a actelor normative privind
domeniul DR

• Iniţierea procesului de elaborarea SDR
Nord pînă în 2020 cu suportul
experţilor Letoni

ROR Nord 20132015 actualizat

POR 2013-2015
aprobat

1.4

Iniţierea procesului de
elaborare a SDR Nord
pînă în a.2020

Decizia CRD
Nord

Nr de propuneri

Note
informative

Termeni de referinţă
Plan de acţiuni
1 studiu

Note
informative

1 conferinţă
150 participanţi

Raport
Agenda
evenimentului

1 grup de lucru
4 şedinţe de lucru

Proces verbal

I metodologie
stabilită

Raport

Nr de indicatori

Raport

• Organizarea Conferinţei internaţionale
„Oportunităţi de dezvoltare socioeconomică a RDN pînă în 2020”

Procesul
verbal al
şedinţelor

• Crearea grupului regional pentru
stabilirea priorităţilor de dezvoltare pînă
în 2020

• Stabilirea metodologiei de elaborare a
SDR Nord pînă 2020

• Stabilirea indicatorilor regionali şi
colectarea datelor

1.5

Susţinerea
procesului
de dezvoltare urbană
policentrică

• Susţinerea activităţilor de dezvoltare şi
promovare a oraşelor Soroca şi Edineţ

• Asistarea APL or. Soroca şi Edineţ în

2-4 activităţi comune
Raport
(la solicitare)
Nr de consultări

Raport

Secția
planificare
strategică și
programare
Secția
planificare
strategică și
programare
Specialist in
comunicare
Secția
planificare
strategică și
programare
Secția
planificare
strategică și
programare
Expert
Letonia
Secția
planificare
strategică și
programare
Expert
Letonia
Secția
planificare
strategică și
programare
Secția
planificare
strategică și
programare
Expert
Letonia
Secția
planificare
strategică și
programare
Expert
Letonia
Secția
planificare
strategică și
programare
Secția
planificare

ADR Nord
ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord

strategică și
programare

elaborarea mecanismelor de urbanizare
a localităţilor rurale adiacente

• Monitorizarea și evaluarea / trimestrială
semestrială / anuală a implementării
SDR Nord

1.6

Monitorizarea și
evaluarea SDR Nord şi
POR Nord

• Prezentarea rapoartelor semestrial şi
anual privind implementarea SDR Nord
şi proiectelor la Şedinţele CRD Nord.

• Elaborarea planului pentru anul 2014

Nr. de rapoarte
elaborate
4 şedinţe CRD Nord
desfăşurate
Nr de decizii

Raport

Secția
planificare
strategică și
programare

ADR Nord

Procese
verbal

Secția
planificare
strategică și
programare

ADR Nord

1 plan elaborat

Planul

2 raioane asistate

Raport

• Acordarea asistenţei tehnice raioanelor

1.7

Facilitarea procesului de
planificare locală

Rîşcani şi Floreşti la planificarea
sectorială

• Elaborarea studiului de Fezabilitate în
dom. AAC, clasterul Prut, r. Rîşcani
II.

1 studiu de
fezabilitate

Secția
planificare
strategică și
programare
Secţia
planificare
Strategică
Consultanţi
GIZ
Consultant
GIZ

ADR Nord

ADR Nord
GIZ

GIZ

Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale

Identificarea, dezvoltarea şi promovarea ideilor de proiecte

• Dezvoltarea și facilitarea procesului de
îmbunătățire a proiectelor din POR 20132015

2.1

Acordarea asistenței
actorilor regionali în
îmbunătăţirea și
promovarea
propunerilor de
proiecte

• Identificarea ideilor de proiecte regionale
din RDN în baza planurilor sectoriale în
domeniile AAC, MDS, EE

20 şedinţe;
20 persoane
consultate;
20 proiecte îmbunăt.

Listele
beneficiarilor

12 de idei de proiecte Lista ideilor
identificate
de proiecte

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

Nr. de vizite

Raport

Secția
manag.
Proiecte
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Consultant
GIZ
GOPA II
Secția
manag.
Proiecte
Consultant
GIZ
GOPA II

ADR Nord

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ



Participarea la dezvoltarea conceptelor
de proiecte în domeniile AAC, MDS, EE

• Consultarea conceptelor de proiecte
elaborate

• Dezvoltarea conceptelor de proiecte
regionale în cadrul programului TWINING

 Promovarea PP regionale din RDN în
cadrul comunității donatorilor

12 fişe de proiecte

5 şedinţe de lucru

Raport

Procese
verbale
Raport

2 concepte de
Procese
proiecte dezvoltate
verbale
Nr de de şedinţe a gr.
Raport
de lucru
Cel puțin 20 de
propuneri de
proiecte plasate pe
site-ul ADR Nord
1 „Tîrg de proiecte”
Cel puţin 10 finanț.
naț./ internaționali
1 rubrică pe site
creată

Informația
difuzata

Listele
participanților
Rapoarte

Cons.GIZ
GOPA II
Secția
manag.
Proiecte
Secția
manag.
Proiecte
Consultant
GIZ
GOPA II
Secția
manag.
Proiecte
Secţia
planificare
strategică
Specialist in
comunicare
Secția
manag.
Proiecte
Consultant
GIZ

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
MDRC

ADR Nord
GIZ

Implementarea proiectelor regionale



2.2

Gestionarea și
implementarea
proiectelor regionale
inițiate în 2011- 2012
aprobate spre
finanţare în 2013,
inclusiv și din surse
externe





Implementarea proiectelor regionale
inițiate în 2012 şi 2013, inclusive cele cu
surse externe de finanțare

Încheierea Acordurilor de parteneriat cu
principalii actori implicați în
implementarea proiectelor regionale.

Actualizarea/elaborarea planurilor de
implementare, finanțare şi achiziții a
proiectelor

Cel puţin 6
proiecte
implementate din
FNDR
Cel puţin 3 proiecte
implementate din
surse externe de
finanțare
Cel puţin 3 acorduri
de parteneriat cu
actorii implicați în
implementarea
proiectelor
regionale
Cel puţin 9 planuri
de implementare a
proiectelor
actualizate;
Cel puţin 9 planuri
de finanțare a

Raport

Acorduri
semnate

Documentele
elaborate
Rapoarte
elaborate
Studii de
impact

Secția
manag.
proiecte
Secția
finanţe și
achiziții
Consultanţi
GIZ
Juristul
(Secția
manag.
Proiecte,
Consultanţi
GIZ)
Secția
manag.
proiecte
Secția
finanţe și
achiziții

ADR Nord
GIZ

ADR Nord

ADR Nord
GIZ







Elaborarea caietelor de sarcini a
proiectelor aprobate spre finanţare în
2013
Pregătirea documentelor de achiziţii
pentru proiectele finanţate în 2013
Executarea procedurilor de achiziţii şi
încheierea contractelor pentru proiectele
finanţate în 2013

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



Evidenţa şi monitorizarea proiectelor şi
responsabilităţilor contractuale din FNDR
şi din sursele GIZ



Monitorizarea planului de asigurare a
durabilităţii proiectelor implementate



Organizarea vizitelor în teren la
proiectele în derulare

proiectelor;
Cel puţin 9 planuri
de achiziții/ proiect.
Nr. de caiete de
sarcini a proiectelor
elaborate;
Nr. de experţi
Documentele
contractaţi pentru
elaborate
elaborarea caietelor Rapoarte
de sarcini a
elaborate
proiectelor
Nr. de rapoarte privind
executarea proced.
/achiziții
Nr de proiecte
asistate
Raport
Nr. de consultări
Nr. de vizite
179 rapoarte de
monitorizare privind
executarea
lucrărilor / în cadrul
proiectelor:
-1 raport anual
- 2 semestriale
-4 rapoarte
Rapoarte
trimestriale/
elaborate
rapoarte individuale
-4 rapoarte
generale
trimestriale
-96 rapoarte
săptămînale
-48 rapoarte
săptămînale de
activitate a secţiei.
-4 planuri de
durabilitate a
proiectelor
Raport
-16 rapoarte de
monitorizare a
durab.proiectelor
Raport
Procese
240 vizite în teren
vebale
Lista
participanţilor

Consultanţi
GIZ
Secția
manag.
proiecte
Consultanţi
GIZ
Secția
finanţe și
achiziții
Jurist

ADR Nord
GIZ

Consultant
GIZ

GIZ

Secția
manag.
proiecte
Secția
finanţe și
achiziții
Jurist
Consultanţi
GIZ

ADR Nord/
GIZ

Secția
manag.
proiecte

ADR Nord

Secția
manag.
Proiecte
Consultanţi
GIZ

ADR Nord/
GIZ



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

III.

Secția
manag.
Documentele
Nr de acte de
proiecte
elaborate
primire predare
Secția
finan/achiziț
Jurist
Dezvoltarea capacităților actorilor regionali

ADR Nord
GIZ

Dezvoltarea instituțională a ADR Nord



3.1

Formarea continuă a
specialiștilor ADR
Nord





Implementarea planului de instruire a
angajaţilor ADR
Participarea la seminarele, trening-urile
organizate de către MDRC şi partenerii
de dezvoltare
Elaborarea rapoartelor privind instruirea
angajaţilor în 2013
Elaborarea planului de instruire pentru
anul 2014

1 plan de instruire
implementat

Raport

Specialist
cadre

Nr de specialişti
instruiţi
Nr de activităţi de
instruire

Raport

Specialist
cadre

1 raport

Raport

Specialist
cadre

1 plan de instruire
aprobat

Raport

Specialist
cadre

ADR Nord

• Participarea la activităţile de instruire în
cadrul programului TWINING

•

3.2

Informarea şi
instruirea actorilor
regionali

Consolidarea capacităţilor APL prin
organizarea instruirilor în colaborare cu
Academia de Administrare publică

•

Participarea la ajustarea materialelor
pentru programul de instruire în
domeniul DR

•

Participarea la consultările tehnice cu
actorii regionali şi locali privind principiile
viitoarelor programe de cooperare
transfrontalieră

16 ateliere de lucru
3 module de
instruire (2
săptămini 1 modul)
Circa 25
funcţionarii
informaţi/instruiţi
3 materiale
(Curiculum
cursului DR,
Ghidul
facilitatorului,
Ghidul
participantului
ajustate)
3 consultări
Nr de participanţi

ADR Nord

Raport

Lista
participanţilor
Raport

Raport
Materiale
difuzate

Note
informativîă
Lista
participanţilor

Secția
planificare
strategică și
programare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Secția
planificare
strategică
Consultant
GIZ
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord
MDRC
ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

•

3.3

Facilitarea schimbului
de experienţă pentru
membrii ADR Nord şi
CRD Nord

3.4

1 seminar

•

Crearea Centrului de consultanţă şi
instruirea actorilor regionali în diverse
domenii prioritare DR

•

Vizite de studiu în Letonia, Germania,
România şi Polonia

1 centru creat
Nr. de beneficiari
Nr. de consultări
Nr. de activităţi
3 vizite de studiu în
ţările UE;
4 participanţi

Dezvoltarea capacităților întreprinderilor
prestatoare de servicii publice create
sau dezvoltate prin proiectele din APP I.
 Instruirea angajaților întreprinderilor
prestatoare de servicii publice.
 Îmbunătățirea documentelor de
reglementare internă a
întreprinderilor prestatoare de
servicii publice.
 Desfășurarea campaniilor de
informare a consumatorilor
 Instruirea APL I și II (primari și
consilieri) despre rolul APL în
gestiunea eficientă a serviciilor
publice
 vizite de studiu la proiectele de
succes din domeniul AAC, MDS şi
EE.

6 întreprinderi
municipale
beneficiază de
programul de
asistență în
dezvoltarea
capacităților;
6ateliere de lucru
pentru angajații
prestatorilor de
servicii publice;
60 angajați ai
prestatorilor de
servicii publice
instruiți;
60 de primari și
consilieri informați
despre rolul APL în
furnizarea serviciilor
publice



Dezvoltarea
capacităților
întreprinderilor
prestatoare de servicii
publice create sau
dezvoltate în cadrul
proiectelor
implementate în 2012.

Participarea la instruirile privind
managementul în cadrul noilor programe
de cooperare transfrontalieră ENI CBC
2014-2020

IV.

2 specialişti
ADR instruiţi
Raport

Plan de
acţiuni
Raport

Secția
manag.
Proiecte
Secția
planificare
strategică

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
GIZ

ADR Nord
Rapoarte

Secţia
administr.

Lista
participanţilor
Rapoartele şi
comunicatele
evenimentelor

Secția
manag.
Proiecte
Consultanţi
GIZ

ADR Nord/
GIZ

Comunicarea, promovarea și transparența

Îmbunătățirea comunicării și asigurarea transparenței în activitatea ADR Nord

4.1

Promovarea
potențialului Regiunii de
Dezvoltare Nord

 Colectarea informaţiei despre RDN şi
activitățile ADR Nord din alte surse de
informare
 Lansarea concursului pentru mass-media
„Cunoaşte RDN”, ed. II
 Selectare a unui furnizor de servicii pentru
elaborarea și producerea unui film
promoţional de scurt metraj despre RDN şi
ADR Nord

10 canale de
comunicare pe
Internet.
Nr. de participanţi
Nr de premianţi
1 film de 15 min
Nr de exemplare
difuzate

Specialist în
comunicare

ADR Nord

Pagina Web
Raport

Specialist în
comunicare

ADR Nord

Raport

Specialist în
comunicare

ADR Nord

 Elaborarea şi publicarea unei ediţii despre
potenţialul RDN

• Crearea unui site al RDN și modernizarea
site-ului www.adrnord.md

4.2

Promovarea proiectelor
implementate și a
potențialului Regiunii
Nord, conform
priorităților SDRN

 Promovarea proiectelor implementate și
potențialului RDN

 Tîrgul proiectelor on-line
 Actualizarea și aprobarea planului de
informare şi comunicare al ADR Nord
 Asigurarea comunicării interne şi externe

Îmbunătățirea
comunicării cu APL,
partenerii interni și
externi, ADR

4.3

Asigurarea transparenței în
activitățile ADR Nord și a informării

Nr de publicaţii
Nr de exemplare
Raport
difuzate
I site
Nr de vizite
Raport
Nr de articole
Cel puțin 15
comunicate, note de
presă, noutăți plasate Pagina Web
lunar pe site-ul
Agenției.
Nr. de proiecte
promovate
Nr. de accesări
Nr de solicitări
1 plan elaborat /
aprobat.
4 training-uri;
45 de participanţi –
specialişti de la
ADR Nord, Centru,
Sud.
-2 conferințe de
presă (în
semestrele I și II),
-Ziua ușilor
deschise
(semestrial);
- Editarea unei
broșuri (cca 30 de
pagini, în 500 de
exemplare), în
română (engleză),
despre potențialul
turistic/economic al
RDN
- materiale
promoţionale și
informative: pliante,
agende, pixuri,
mape, insigne,
panouri informative
etc.;
- 12 buletine
electronice
informative
trimestriale

Pagina Web

Planul
Lista
participanţilor
Agenda
trening-urilor

Specialist în
comunicare

ADR Nord

Specialist în
comunicare

ADR Nord

Specialist în
comunicare
Secția
manag.
proiecte
Specialist în
comunicare
Secția
manag.
proiecte
Specialist în
comunicare

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord
ADR Nord

Specialist în
comunicare
ADR Nord

Comunicate
pe pagina
Web
Lista
participanţilor
agenda
evenimentelor

Specialist în
comunicare

electronice;
- 1 Sistem
Informatic de
Gestiune a
Documentelor şi
Înregistrărilor în
Autorităţile Publice
Centrale – SIGEDIA
V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare

 Domeniile de cooperare ale ADR Nord
cu ONG din RDN:
 organizarea activităţilor de dezvoltare a
capacităţilor actorilor regionali din RDN şi
de promovare a parteneriatelor sociale.

 Domeniile de cooperare ale ADR Nord
cu ODIMM, Camerele de Comerţ din RDN,
ZEL Bălţi şi alţi parteneri din mediul de
afaceri:
 Activităţi de informare şi susţinerea a
mediului de afaceri din RDN.

5.1

Cooperare cu partenerii
regionali de dezvoltare

 Domeniile de cooperare ale ADR Nord
cu Universitatea de Stat „A. Russo” în
cadrul:
- programului de stat „Managementul
competitivităţii strategice a capitalului uman
pe piaţa muncii a Republicii Moldova în
condiţiile dezvoltării regionale” ;
- organizarea
conferinţelor,
meselor
rotunde, altor evenimente de importanţă
regională şi naţională: Ziua Europei în or.
Edineţ, Conferinţa internaţională etc.;
- implicarea studenţilor în activitatea
practica în cadrul ADR Nord.
 Domeniul de cooperare cu Agenţia de
Inovaţii şi Transfer Tehnologic:
- organizarea Conferinţei internaţionale.

Nr .de activităţi
comune
Nr de participanţi
Agendele
evenimentelor

Nr .de activităţi
comune
Nr de participanţi
Agendele
evenimentelor

Lista
participanţolor
Agenda
Raportul
activităţii

Lista
participanţolor
Agenda
Raportul
activităţii

Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord
Nr .de activităţi
comune
Nr de participanţi
Agendele
evenimentelor

Nr .de activităţi
comune
Nr de participanţi
Agendele
evenimentelor

Lista
participanţolor
Agenda
Raportul
activităţii

Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte

Lista
participanţolor
Agenda
Raportul
activităţii

Secția
admin.
Spec. în
comunicare
Secția
plan./strat.
Secția

ADR Nord

 Domeniul de cooperare cu CR Briceni și
primăria Corjeuți în:
- coorganizarea Festivalului Cartofului,
ediția II.

 Domeniul de cooperare cu CR Edineţ și
Primăria orașului Edineţ în:
Coorganizarea
Festivalului
Brânzeturilor, ediția I şi.
Coorganizarea Zilei Europei

 Domeniul de cooperare cu „SA
Mobiasbanca Group Societe Generale“:
- organizarea activităţilor de dezvoltare a
capacităţilor actorilor regionali din RDN
privind parteneriatele publice şi private.
-

5.2

Cooperare cu partenerii
internaţionali de
dezvoltare

 Cooperare cu partenerii GIZ
- implementarea
proiectelor
de
infrastructură;
- îmbunătăţirea
managementului
serviciilor publice locale;
- planificarea și programarea (procesul
de planificare sectorială (AAC, MDS,
EE) integrată la nivel de RDN).
Dezvoltarea capacităţilor actorilor
regionali
Suport în organizarea evenimentelor
regionale

Nr .de activităţi
comune
Nr de participanţi
Agendele
evenimentelor

Nr .de activităţi
comune

Nr .de activităţi
comune

Nr de activităţi
comune
Nr. de beneficiari
Nr . de proiecte
implementate

Lista
participanţolor
Agenda
Raportul
activităţii

Lista
participanţolor
Agenda
Raportul
activităţii

Lista
participanţolor
Agenda
Raportul
activităţii

Raport
Lista
participanţilor

manag.
Proiecte
Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Secţia
finanţe şi
achizţii
Consultanţi/
GIZ, experţi
GOPA II

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord

ADR
Nord/GIZ

•

Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu
Ministerul
mediului
şi
Dezvoltării
Regionale din Letonia: Elaborarea SDR
Nord pînă în 2020.
• Cooperarea interregională: RD Nord şi
regiunea
Bavaria
(Germania)
–
semnarea
memorandumului
de
colaborare.
 Cooperarea interregională: RD Nord şi
regiunea
Pomerania
(Polonia)
–
semnarea
memorandumului
de
colaborare.

Nr de activităţi
comune

 Cooperare transfrontalieră cu ADR
Nord-Est şi ADR Vest din România
- Realizarea transferului de bune
practici de DR.
- Participarea la conferinţa
internaţională.
- Elaborarea proiectelor transfrontaliere
comune Ro-Ua-MD.

Nr de activităţi
comune

•
5.3

Cooperare
transfrontalieră

Raport

Raport

Domeniile de cooperare ale ADR Nord cu
Consulatul Românie în mun.Bălţi:
 Facilitarea
creării
parteneriatelor
interregionale;
 Organizarea evenimentelor comune.
 Promovarea potențialului investiţional
din RDN


Cooperare cu Consulatul Ucraine în
mun. Bălţi
 Facilitarea
creării
parteneriatelor
interregionale;
 Facilitarea exportului mărfurilor şi
produselor din RDN în Ucraina;
 Atragerea investiţiilor în RDN.
 Promovarea potenţialului investiţional
din RDN

Nr de activităţi
comune

Raport

Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Secţia
finanţe şi
achizţii
Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Secţia
finanţe şi
achizţii
Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Secţia
finanţe şi
achizţii
Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Secția
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte

ADR Nord

ADR Nord

ADR Nord

•

Susţinerea şi promovarea activităţilor
organizate în baza acordurilor de
cooperare în cadrul Euroregiunilor:
”Prutul de Sus”, "Siret - Prut - Nistru",
"Nistru".
- Susţinerea APL în activităţile de
schimb cultural
VI.

6.1

6.2

6.3

Elaborarea planului
anual de achiziţii al ADR
Nord

Elaborarea planului
anual de finanţare al
ADR Nord

Planificarea cheltuielilor
operaţionale ale ADR.

 Elaborarea planului anual de achiziţii al
ADR Nord

 Elaborarea planului anual de finanţare al
ADR Nord;
 Raportare lunar, trimestrial, semestrial,
anual

 Planificarea cheltuielilor operaţionale ale
ADR.

Secția
admin.
Specialist în
comunicare
Nr de activităţi
Secția
Raport
comune
planificare
strategică
Secția
manag.
Proiecte
Activitatea operaţională a ADR Nord
1 plan elaborat /
aprobat;
1 notă explicativă
elaborată /
prezentată.
1 plan elaborat /
aprobat;
1 notă explicativă a
planului elaborată /
prezentată CRD,
MDRC;
47 rapoarte
financiare și
statistice elaborate
(24 lunare, 20
trimestriale, 2
semestriale,1
anual).
1 plan elaborat /
aprobat;
1 notă explicativă
elaborată /
prezentată.

ADR Nord

ADR Nord
Plan

Secţia
finanţe şi
achiziţii
ADR Nord

Plan
Raport

Secţia
finanţe şi
achiziţii

Plan

Secţia
finanţe şi
achiziţii

ADR Nord

Executor:
Secţia Planificare Strategică şi Programare

Aprobat:
Director ADR Nord

Ion BODRUG

