
ANEXA 1 

Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2011 

No. Activităţi generale Acțiuni Indicatori 
Modalităţi de 

verificare 
Responsabil  

Sursa de 
finanţare 

Trim 
I 

Trim 
II 

Trim  
III 

Trim 
IV 

Cost, 
MDL 

 

 

I. Planificare strategică și programare 

1.1 Actualizarea SDR Nord 

 Colectarea datelor necesare elaborării 
documentelor de planificare la nivel 
regional 

Vol. de date/nr.de 

localități   

Raportul 
privind 
rezultatele 
colectării de 
date 

R.Belousov 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

 

 Crearea parteneriatelor regionale în scopul 
elaborării  documentelor de planificare 
sectoriale; 

Nr. de parteneri 
Acorduri de 
parteneriat 
semnate 

I.Bodrug 
ADR 
Nord  

    

 

 Crearea şi actualizarea bazelor de date 
statistice din regiune; 

Nr. de domenii Dosarul BD R.Belousov 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

 

 Crearea sistemului de gestiune a Bazelor 
de Date pentru utilizarea ulterioară a  
acestora în procesul de planificare 

Nr.de înregistrări/ 

Frecvența actualizării 

Aplicația 
instalată în 
Network 

R.Belousov 
ADR 
Nord  

    
5000 lei 

 Efectuarea analizei situaţiei social-
economice ,  problemelor şi potenţialului 
de dezvoltare al  regiunii; 

Vol.de informație 
analizată 

Raportul cu 
privire la 

situația socio-
economică din 
regiune 

R.Belousov 
ADR 
Nord  

    

 

 Elaborarea propunerilor pentru 
actualizarea SDR Nord. 

Nr. de propuneri 
Notă 
informativă 

R.Belousov 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

 

 Asistarea CRD Nord în organizarea 

ședinței de actualizare a SDR Nord. 
Nr. şedinţe 

Proces-verbal, 
decizii 
aprobate 

I.Bodrug 
ADR 
Nord  

    
 

1.2 
Facilitarea procesului de 
ajustare a strategiilor de 
dezvoltare 

 Colectarea informației și crearea bazei de 

date privind existența strategiilor de 

dezvoltare a localităților și raioanelor. 

Nr. localităţi 
Raport 
elaborat 

R.Belousov 
ADR 
Nord  

    

 



locală/regională la 

strategiile naționale  

și sectoriale  Informarea APL de nivelul I și II privind 

strategiile de dezvoltare naționale și 
sectoriale 

6 seminare realizate 

Notă 
informativă, 
dosarul 
evenimentului 

R.Belousov 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

6 zile x 
1500 lei 
= 9000 
lei (ADR 
Nord) 
 
 

 Racordarea SDR Nord cu planurile socio-
economice / strategiile de dezvoltare 

socio-economică a APL din regiune și a 

surselor de finanțare 

Nr. de doc.analizate 
Raport 
elaborat 

R.Belousov 
ADR 
Nord 

    

 

 Racordarea SDR Nord cu strategiile 
sectoriale prioritare politicii de dezvoltare 
regională 

Nr. de doc.analizate 
Raport 
elaborat 

R.Belousov 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

2 zile x 
expert = 
3000 lei 
(GIZ) 

1.3 
Asistarea CRD Nord  în 
implementarea politicii de 
dezvoltare regională 

 Asigurarea suportului logistic pentru 

organizarea ședințelor CRD Nord 

Nr.proiectelor de 
Decizii pregătite 

Raport, 
dosarul 
participantului 

O. Bejan 
ADR 
Nord 

    
4 sedinte 
*5500 lei 
=22000 

 Acordarea suportului informaţional, 
metodologic şi consultativ CRD Nord 

Nr. de ateliere de 
lucru organizate 

Asgenda, 
Listele 
participantilor, 
chestionare de 
evaluare 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

5000 lei 
(GIZ) 

 Asigurarea suportului logistic în vederea 
aprobării POR Nord actualizat şi a 
Planurilor de lucru anuale ale ADR Nord 

Nr. şedinţe 
Proces-verbal, 
decizii 
aprobate 

R.Belousov 
ADR 
Nord      

 

 Prezentarea rapoartelor 
semestriale/anuale privind implementarea 
SDR Nord 

Nr. rapoartelor 
prezentate 

Rapoarte 
plasate pe site 

R.Belousov 

ADR 
Nord      

 

 
 
 
1.4 

 
 
 
Actualizarea POR Nord 
 
 
 

 Completarea listei proiectelor de 
dezvoltare regională cu proiectele 
selectate în rezultatul Apelului de 
Propuneri de Proiecte 2011 

Nr. proiecte 
Notă 
informativă 

C. Bândiu 

ADR 
Nord  

    

 

 Completarea POR Nord cu proiecte ce au 

obţinut finanțare din surse alternative 
Nr. proiecte 

Notă 
informativă 

C. Bândiu 
ADR 
Nord      

 

 Actualizarea activităţilor prioritare de 

susținere a programelor incluse în POR 
Nr. activități 

Notă 
informativă 

C. Bândiu 
ADR 
Nord      

 



1.5 
Monitorizarea și 
evaluarea SDR Nord şi 
POR Nord 

 Monitorizarea și evaluarea 
semestrială/anuală a implementării SDR 
Nord 

Nr. rapoarte 
Rapoarte 
plasate pe site 

R.Belousov 
ADR 
Nord      

 

 Elaborarea propunerilor de ajustare POR 

2011-2013 la necesitățile dezvoltării RDN 
Nr.propuneri 

Demersul către 
CRD Nord 

R.Belousov 
ADR 
Nord      

 

 Crearea de biblioteci și fișiere de publicații 
privind DR și planificare strategică 

Vol.de informații 
stocate 

Fișiere în 
Network 

R.Belousov 
ADR 
Nord      

 

 Raport privind monitorizarea trimestrială 

asupra mijloacelor de finanțare (FNDR, alți 
potențiali donatori) transmis MCDR 

Nr. rapoarte 
Rapoartele 
semestriale 
plasate pe site 

L. Raileanu 

ADR 
Nord      

 

II. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale  

Identificarea ideilor de proiecte 

2.1 

Acordarea asistenței 
actorilor regionali în 

identificarea PP și 
surselor de finanțare 

 Organizarea atelierelor de lucru pentru 

identifcarea necesităților beneficiarilor din 
regiune. 

Nr. de ateliere 
organizate, 
 nr. participanţilor 

Agenda, listele 
participanţilor, 
rapoarte pe 
activitate 

C. Bândiu 
 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

2 zile x 
5000 lei 
= 10000 
lei (GIZ) 

 Identificarea surselor de finanțare pentru 
proiectele de dezvoltare regională. 

Nr. beneficiarilor 

consultați 
Listele 
beneficiarilor 

C. Bândiu 
 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

6400 lei 

  Traininguri pentru prestatorii de servicii 
privind conceptul de dezvoltare regionala / 
proiect regional / parteneriat regional/… 
identificare 

Nr. traininguri, 
 nr. participanţi 

Raport,  
lista 
participanţi 

 ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord /  
GIZ 
parţial 

    

2 ateliere 
(15 part x 
5 zile) x 
20000 lei 
= 200000 
lei (GIZ) 

Dezvoltarea proiectelor incluse în POR 
 

2.2 
Servicii de consultanță 

pentru îmbunătățirea 
proiectelor regionale 

 Consultanța  pentru îmbunătățirea 
proiectelor regionale elaborate în anul 

2010 și incluse în DUP. 

Nr. proiecte 
 

Raport, 
Lista 
proiectelor, 
Lista 
consultanţă 

C. Bândiu DFID     

13358 
contracta
re serv 
experti 

 Acordarea consultanței pentru 

îmbunătățirea proiectelor regionale 

elaborate în anul 2010 și incluse în POR 

Nr. proiecte 
 

Raport, 
Lista 
proiectelor, 

C. Bândiu 
ADR 
Nord 

    

15987 lei 
contracta
re servicii 



Nord. Lista 
conslutanţă 

experti 

 Ședințe de lucru cu aplicanții privind 
dezvoltarea PP 

Nr. şedinţe 
Proces-verbal, 
Notă 
informativă 

C. Bândiu 
 

ADR 
Nord 

    
 

 Dezvoltarea proiectului ADR Nord inclus în 
DUP 2010-2012 

Nr.aplicări la 

programe de finanțări 
extra-FNDR 

Formulare de 
proiect 
elaborate 

R.Belousov 
ADR 
Nord 

    

 

 Elaborarea proiectelor DR Nr.proiecte elaborate 
Formulare de 
proiect 
elaborate 

C. Bândiu 
 

ADR 
Nord 

    
7000 lei 
traduceri 

Desfățurarea APP 

2.3 
Organizarea APP pentru 
anul  2011  

 Lansarea APP 2011 în mass-media 

regională și locală. 

Nr. anunţuri publicate 
în presă,  
Nr. anunţuri plasate 
pe site-uri, 
Nr. buletine 
distribuite, 
Nr. emisiunilor radio 
şi TV 

Raport 
elaborat 

O. Bejan 

ADR 
Nord  

    

2700 lei 
 
Anunturi 
in SP si 
ziare 
locale 

 Organizarea a 6 seminare de informare 
privind criteriile de eligibilitate pentru APP 
din anul 2011. 

Nr. seminare, 
Nr. participanţi 

Lista 
participanţilor, 
Raport  

C. Bândiu 

ADR 
Nord  

    

6 zile x 
1500 lei 
= 9000 
lei+5000
birotica 

 Oferirea consultanței beneficiarilor din 
regiune în elaborarea proiectelor regionale 
înaintate în anul 2011. 

Nr. consultări  
Lista 
beneficiarilor 

C. Bândiu 

ADR 
Nord      

 

 Colectarea proiectelor în cadrul APP din 
anul 2011. 

Nr. proiecte 

Lista 
proiectelor, 
notă 
informativă 

O. Bejan 

ADR 
Nord  

    

 

2.4 
Evaluarea proiectelor 
regionale depuse în 
cadrul APP 2011 

 Elaborarea propunerilor pentru 

perfecționarea sistemului de evaluare și 
monitorizare a proiectelor regionale 

Nr. propuneri Proces-verbal C. Bândiu 

ADR 
Nord      

 

 Evaluarea administrativă a proiectelor 
depuse în cadrul APP 2011. 

Nr. proiecte 
Proces-verbal, 
notă 
informativă 

I. Bodrug 
ADR 
Nord      

1800,00 
lei 



 Expertizarea în teren a PP Nr. PP expertizate 
Proces-verbal 
de expertizare 
a PP 

C. Bândiu 
ADR 
Nord      

 

 Elaborarea Notelor informative a 
proiectelor selectate spre aprobare de 
către CNCDR 

Nr. de note 
informative 

Note 
informative 
remise MCDR 

C. Bândiu 
ADR 
Nord      

 

Implementarea proiectelor regionale 

2.5 

Gestionarea și 
implementarea 
proiectelor 
la nivel de regiune 

 Încheierea Memorandumurilor de 

colaborare cu principalii actori implicați în 
implementarea proiectelor regionale. 

Nr. acordurilor 
încheiate 
Nr. partenerilor  

Documentele 
semnate 

C. Bândiu 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

 

 Elaborarea planurilor de implementare a 
proiectelor  

Planurile p/u fiecare 
proiect 
Şedinţe de lucru de 
discuţie a planurilor 

Documentele 
elaborate 
Nr. 
Participantilor 
la sedinte de 
lucru 

C. Bândiu 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

 

 Elaborarea planurilor de finanțare a 
proiectelor 

Planurile p/u fiecare 
proiect 

Ședințe de lucru de 

discuție a planurilor 

Documentele 
elaborate 
 

L.Railean 
ADR 
Nord 

    

 

 Elaborarea planului de achiziții a 
proiectelor 

Planurile p/u fiecare 
proiect 

Ședințe de lucru de 
discutie a planurilor 

Documentele 
elaborate 
 

D.Gudumac 
ADR 
Nord 

    

 

 Achiziționarea serviciilor de elaborare a 
caietelor de sarcini a proiectelor în anul 
2011. 

Nr. caietelor de 
sarcini elaborate 

Documentele 
aprobate 

D. Gudumac 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

20 zile x 
170 lei = 
3400 lei 
 
4 zile 
(experti) 
x 1500 lei 
= 6000 
lei (GIZ) 

 Pregătirea documentelor de achiziții pentru 

proiectele finanțate în 2011. 

Nr. pachetele de 
documente elaborate 

Pachete de 
documente 

D. Gudumac 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

9000 lei 



 Executarea procedurilor de achiziții și 
încheierea contractelor pentru proiectele 

finanțate în 2011. 

Nr. anunțuri 
publicate 
Nr. pachetelor 
vindute 

Nr. participanților la 

licitație 
Nr. si valoarea 
contractelor 

Anunturile 
publicate 
Ofertele 
prezentate 
Extrase din 
cont 

D. Gudumac 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

9485 lei 
deplasari 
la 
proiecte 
si  
Agentia 
Achizitii 
publice 

 Evidența și monitorizarea 

responsabilităților contractuale 

Nr. vizitelor de 
monitorizare 

Nr. participanților la 

activitățile de 
monitorizare 

Rapoarte de 
monitorizare 

D.Gudumac 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

 

 Elaborarea documentelor de transmitere a 

proprietății și de gestiune a serviciilor 
publice noi create 

Model de contract 
elaborat 

Documentul 
elaborat 

D.Gudumac 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

 

 Implementarea proiectelor cu surse 

externe de finanțare. 

 
Întîlniri de lucru ale 
partenerilor 
Note 
informative/rapoarte 
ale partenerilor/către 
parteneri 

P.V. ale 
întrunirilor de 
lucru 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

 

2.6 
Dezvoltarea capacităților 

beneficiarilor și a 
prestatorilor de servicii 

 Atelier de lucru pentru angajații 
întreprinderilor din domeniul AAC 

Nr. participanţilor 
Opinia participanţilor 

Materialele 
instructive, 
lista 
participantilor, 
rapoarte de 
activitate 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

 
1 atelier 
(20 part x 
5 zile) = 
75 000 
lei (GIZ) 

2.7 
Elaborarea manualelor, 
ghidurilor pentru diferite 
grupuri de beneficiari 

 Elaborarea Ghidului ”Dezvoltarea 

instituțională a întreprinderii AAC” 
Ghidul elaborat 

Documentul 
elaborat 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

20 zile 
(experti) 
x 1500 lei 
= 30 000 
lei (GIZ) 

 Elaborarea modulului de instruire 
”Management de calitate în întreprinderile 
AAC”. 

Modulul elaborat 
Documentul 
elaborat 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

12 zile 
(experti) 
x 1500 lei 
= 18 000 



lei (GIZ) 

 Modulul de instruire pentru APL 
”Managementul serviciilor publice” 

Modulul elaborat 
Documentul 
elaborat 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

12 zile  
(experti) 
x1500 
lei= 
18000 lei 
GIZ) 

2.8 
Informarea despre 

programele de finanțare 
externe 

 Completarea bazei de date privind 

programele de finanțare. 
Baza de date 

Baza de date 
plasată pe site 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

 

 Plasarea pe site-ul ADR Nord a 

programelor actuale de finanțare pentru 
proiecte regionale. 

Nr.de actualizări a 
rubricii site-ului ADR 
Nord 

Site ADR Nord 
ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

 

 Informarea potențialilor beneficiari privind 

programe de finanțare pentru proiecte 
regionale în cadrul evenimentelor realizate 

de ADR Nord (ședințe CRD Nord, 

seminare, conferințe, „mese rotunde”, etc.). 

Nr. de informatii 
difuzate 
Nr. participantilor 
informati 

Listele 
participantilor, 

informația 
difuzata 

C. Bândiu 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

 

2.9 
Elaborarea bazei de date 
a prestatorilor de servicii 
de consulting 

Crearea unui instrument on-line pe pagina 
web a ADRN cu informaţii privind 
prestatorii de servicii 

Lista potențialilor 
beneficiari a 
programelor de 

finanțare plasată pe 
site 

Site ADR 
ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

 

2.10 
Acordarea asistenței în 
elaborarea proiectelor de 
DR  

 Acordarea asistenței în elaborarea 
proiectelor pentru accesarea fondurilor 
europene: servicii de informare, 

consultanță, coaching, etc. 

Nr. Beneficiarilor 
Lista temelor de 

consultanță  

Lista 
beneficiarilor 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

30 zile 
(experti) 
x 17 000 
lei =  
510 000 
lei (GIZ) 

2.11 

Instruirea beneficiarilor în 

elaborarea și 
managementul 
proiectelor regionale 

 Manualul de elaborare și implementare a 

proiectelor investiționale în domeniul AAC. 

Materialul elaborat 

Nr. ședintelor de 
consultare a 
documentului 
Nr. participantilor 

Documentul 
elaborat 
Listele 

participanților 
 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

12 zile 
(experti) 
x 1500 lei 
= 18 000 
lei (GIZ) 

 Atelier de lucru ”Monitorizarea 
implementării proiectelor de AAC” 

Materialele 
seminarului 

Agenda, lista 

participanților 
ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 

    
1 (50 
participa



Nr. participanților 

Opinia participanților 

GIZ 
parţial 

nti x 2 
zile) =  
80 000 
lei (GIZ) 

2.12 

 
 
 
 
 
 
Elaborarea studiilor, 
analizelor, evaluărilor 

pentru proiecte și servicii 
publice în domeniile AAC 

și SER 

 Elaborarea unui Master-plan în AAC pentru 
raionul Rîscani 

Document elaborat 
Actori implicaţi 

Documentul, 
listele 
participantilor, 
decizia de 
aprobare 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

200 000 
lei (GIZ) 

 Elaborarea situației de referință pentru 

proiectele GIZ (Duruitoarea Veche și 
Tătărăuca Veche) 

Studiu elaborat 
Nr. persoanelor 
implicate 

Chestionare 
utilizate, listele 
participantilor, 
documentul 
final 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

2 
proiecte 
x 35 000 
lei =  
70 000 
lei (GIZ) 

 Efectuarea diagnosticului economic si 
elaborarea unui plan de restructurare a ÎM 

”Apă Canal Costești” 

Planul de 
restructurare aprobat 

Documentul 
elaborat, listele 
participanţilor 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

100 000 
lei (GIZ) 

 Organizarea atelierelor de discuție a 
rezultatelor analizelor/cercetărilor 
efectuate. 

Nr. atelierelor.  
Nr. participanţilor 

Agenda, listele 
participanţilor, 
rapoarte pe 
activitate 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

6 x 1500 
lei = 
9000 lei 
(GIZ) 

 Evaluarea capacităților de gestionare a 
serviciilor publice ale  APL 

Raportul evaluării 

Chestionar de 
evaluare, 
listele 
intervievaţilor 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

35 000 
lei (GIZ) 

2.13 
Facilitarea relațiilor între 

finanțatori și beneficiarii 
ADR Nord 

 Organizarea întrunirilor de lucru cu 

participarea reprezentanților organizațiilor 
donatoare cu beneficiarii din regiune, care 

au identificat spre soluționare probleme din 

domenii prioritare de finanțare. 

Nr. ședintelor 
organizate 
Nr. programelor de 
finantare prezentate 

Listele 
participanţilor, 
rapoarte pe 
activitate 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord 

    

 

 Colectarea conceptelor de proiecte 

regionale pentru a fi transmise potențialilor 

donatori interesați în finanțarea proiectelor 
în anumite domenii.  

Nr. propunerilor de 
proiecte 

Documentele 
colectate si 
transmise 
donatorilor, 
rapoarte 

ADR Nord 
 

ADR 
Nord 

    

 

Facilitarea creării parteneriatelor 



2.14 

Crearea parteneriatelor 

între ADR Nord și 
parteneri interni și externi 
de dezvoltare 

 Elaborarea și semnarea Acordurilor de 

colaborare cu ADR Vest și ADR Nord-Est 
din România. 

Nr. acorduri 
semnate, 
 nr. vizite  

Raport, 
proces-verbal 

I. Bodrug 

ADR 
Nord      

 

 2 vizite în Ucraina pentru stabilirea relațiilor 

de parteneriat cu Agențiile de Dezvoltare 
Regională din Ucraina. 

Nr. vizite, 
 nr. acorduri 

Raport, 
proces-verbal 

I. Bodrug 

ADR 
Nord      

9625 lei 

    4 vizite de studiu și dezvoltarea 
parteneriatelor cu ADR Vest si ADR Nord-
Est în România 

Nr. vizite 
Raport 
elaborat 

I. Bodrug 
ADR 
Nord      

18300 lei 

 Organizarea „meselor rotunde” cu 

potenţialii parteneri din RDN și din alte 
regiuni de dezvoltare  

Nr. „mese rotunde” 
Lista 
participanţilor 

I. Bodrug 

ADR 
Nord      

 

 Organizarea vizitelor de studiu a 
beneficiarilor proiectelor de AAC la proiecte 
de succes din Moldova (ex. Apa San). 

Nr.vizite 
Raport 
elaborat 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

2 x 8000 
lei = 
16000 lei 
(GIZ) 

 Menținerea paginii web 
www.cbcsupport.org  ca un mijloc eficient 
in căutarea partenerilor şi informare a 
regiunii Nord privind Programele UE  

Nr.actualizări Web actualizat 
ADR Nord 
GIZ 

GIZ 
parţial 

    

1000 lei 
(GIZ) 

2.15 

Dezvoltarea 
parteneriatelor 
intercomunitare şi 
transfrontaliere 

 Acordarea asistenţei în stabilirea 

parteneriatelor și elaborarea proiectelor DR 

Nr. proiecte 
dezvoltate 

Lista 
proiectelor, 
notă 
informativă 

C. Bândiu DFID     

 

2.16 
Dezvoltarea 
parteneriatelor cu 
comunitatea donatorilor 

 Stabilirea relațiilor de cooperare cu 

organizații donatoare din țară și de peste 
hotare. 

Nr.contacte stabilite Rapoarte C. Bândiu 

ADR 
Nord      

 

 Organizarea întrunirilor cu reprezentanții 
organizațiilor donatoare. 

Nr.întruniri Rapoarte O. Bejan 
ADR 
Nord      

9600 lei 

 Plasarea unei liste pe pagina web a ADRN 
privind propunerile de proiecte a regiunii 
Nord 

Nr. propunerilor de 
proiecte plasate pe 
site 

Site ADR O.Bejan 

ADR 
Nord/  
GIZ 
parţial 

    

 

2.17 

Facilitarea creării 
parteneriatelor cu 

universitățile și centrele 

științifice în scopul 
promovării tehnologiilor 

 Organizarea unei „mese rotunde” cu 

participarea specialiștilor ADR Nord și a 

colaboratorilor Universității de Stat din Bălți 
„A.Russo” privind domeniile și metodele de 

colaborare între cele 2 instituții. 

Nr. mese rotunde 
Nota 
infromativă 

I. Bodrug 

ADR 
Nord  

    

 

http://www.cbcsupport.org/


inovative  Elaborarea și semnarea unui acord de 

colaborare între ADR Nord și USB 
„A.Russo”. 

Nr. acorduri Proces-verbal I. Bodrug 

ADR 
Nord      

 

 Organizarea atelierelor de lucru cu 

participarea specailiștilor ADR Nord și a 
colaboratorilor USB „A.Russo” în scopul 
identificării ideilor de proiecte de dezvoltare 
regională. 

Nr. ateliere de lucru, 
Nr. participanţi 

Notă 
infromativă, 
lista 
participanţilor 

I. Bodrug 

ADR 
Nord  

    

 

 Implicarea universităţilor, institutiilor de 

cercetare in activități organizate de ARD 
Nr.activități Rapoarte I. Bodrug 

ADR 
Nord      

 

III. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali 
 

Dezvoltarea instituțională a ADR Nord 
 

3.1 
Aprobarea și actualizarea 

Manualului Operațional al 
ADR Nord  

 Elaborarea propunerilor pentru 

îmbunătățirea MO al ADR Nord de către 

specialiștii agenției. 

Nr. propuneri 
Lista 
propuneri, 
process-verbal 

R. Belousov 

ADR 
Nord      

 

3.2 

Actualizarea Strategiei de 

dezvoltare instituțională a 
ADR Nord 

 Organizarea ședințelor de elaborare a 

Strategiei de dezvoltare instituțională a 
ADR Nord. 

Nr. şedinţe,  
nr. participanţi 

Lista 
participanţi 

R. Belousov 

ADR 
Nord      

 

 Definitivarea textului și aprobarea 

Strategiei de dezvoltare instituțională a 
ADR Nord. 

Nr.documente 
aprobate 

Strategia 
aprobată 

R. Belousov 

ADR 
Nord      

 

3.3 
Dezvoltarea capacităților 

angajaților ADR Nord  

 Participarea specialiștilor ADR Nord la 

seminare și traininguri în diverse domenii 

organizate de MCDR, GIZ și alți parteneri 
de dezvoltare. 

Nr. particpanţi, 
 nr. seminare 

Lista 
participanţilor 

I. Bodrug 

ADR 
Nord  

    

 

3.4 
Ajustarea structurii ADR 
în conformitate cu cadrul 
de reglementare al DR 

 Elaborarea propunerilor pentru suplinirea 

personalului ADR Nord reieșind din 

obiectivele și saricnile pentru anul 2011 
(Jurist, Contabil, Specialist proiecte, 

Specialist în comunicare, Șofer*2, 
Deridicătoare) 

Nr. propuneri 
Organigrama 
elaborată 

I. Bodrug 

ADR 
Nord  

    

 

 Elaborarea organigramei și transmiterea 
spre examinare/ coordonare MCDR. 

Nr.variante propuse 
Organigrama 
elaborată 

I. Bodrug 
ADR 
Nord      

 

3.5 
Elaborarea  planului  

anual de achiziții al ADR 

 Elaborarea  planului  anual de achiziții al 

ADR Nord, ce include procurări de bunuri și 
Nr. planuri 

Notă 
informativă 

D. Gudumac 
ADR 
Nord      

 



Nord servicii necesare pentru realizarea 
obiectivelor trasate. 

3.6 
Elaborarea  planului  
anual de finanțare al 
ADR Nord 

 Elaborarea  planului  anual de finanțare al 

ADR Nord, ce include procurări de bunuri și 
servicii necesare pentru realizarea 
obiectivelor trasate. 

Nr. planuri 
Notă 
informativă 

L. Raileanu 

 

    

 

3.7 
Îmbunătățirea bazei 
tehnico-materiale a  

agenției 

 Procurarea de bunuri pentru îmbnuătățirea 

condițiilor de lucru a agenției  

 

Nr. oferte Facturi L. Raileanu 
ADR 
Nord 

    

7000 
mini-
staţie, 
mobilier 
21150 
lei,echipa
ment 
tehnic 
101507,5
0 lei 

Dezvoltarea capacităților CRD Nord 
 

3.8 
Informarea și instruirea 
membrilor CRD Nord 

 Organizarea evenimentelor de informare și 
instruire a membrilor CRD Nord prin 

diverse metode: ședințe de informare, 
seminare de instruire. 

Nr. şedinţe,  
Nr. seminare 

Lista 
participanţilor 

R. Belousov 

ADR 
Nord  

    

 

 Implicarea experţilor străini in procesul de 
informare a CRDN privind dezvoltarea 
regională (studii de caz, exemple practice 
din alte ţări) 

Nr. beneficiari 
informaţi 

Lista experţilor, 
lista 
beneficiarilor 

C. Bândiu 

ADR 
Nord  

    

6680 lei 
salariu 
experţi 

3.9 

Facilitarea schimbului de 

experiență pentru 

membrii ADR Nord și 
CRD Nord 

 Organizarea vizitelor de studiu a 

specialiștilor ADR Nord și membrilor CRD 

Nord atât în țară, cât și peste hotare. 

Nr. vizite 
Lista 
participanţilor 

C. Bândiu 

ADR 
Nord  

    

4850 lei  
deplasări 
in tara    ( 
la  
proiecte) 

IV. Comunicarea, promovarea și transparența 
 

Îmbunătățirea comunicării și asigurarea transparenței în activitatea ADR Nord 
 

4.1 
Aprobarea și actualizarea 

planului de informare și 
comunicare al ADR Nord 

 Elaborarea propunerilor pentru 

completarea planului de informare și 
comunicare al ADR Nord. 

Nr. propuneri 
elaborate 

Notă 
informativă 

O. Bejan 

ADR 
Nord      

 



 Aprobarea planului de informare și 
comunicare al ADR Nord. 

Nr.propuneri 
acceptate 

Notă 
informativă 

O. Bejan 
ADR 
Nord      

 

4.2 

Colectarea informației din 
diferite surse pentru 
informarea mai amplă a 
actorilor regionali 

 Abonarea la buletinele electronice și alte 
produse informative relevante pentru 

asigurarea accesului la informație 
relevantă 

Nr.buletine Abonamente O. Bejan 

ADR 
Nord  

    

 
 

 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Asigurarea transparenței 
în activitatea ADR Nord 
 
 
 
 
 
 

 Elaborarea și plasarea pe site-ul ADR Nord 

a rapoartelor de activitate semestriale și 
anuale 

Nr.rapoarte 
Rapoarte 
plasate pe site 

R. Belousov 

ADR 
Nord      

 

 Elaborarea și distribuirea buletinului 
informativ electronic al ADR Nord 

12 ediţii ale 
buletinului electronic 
elaborate şi 
distribuite 

Poșta 
electronică 

O. Bejan 

ADR 
Nord  

    

5000 lei 
traducere  
site 

 Plasarea pe site-ul ADR Nord a 

comunicatelor de presă și a știrilor ce 

reflectă activitatea agenției. 

Nr. comunicate, 
Nr. ştiri 

Comunicate de 
presă şi ştiri 
plasate pe site 

O. Bejan 

ADR 
Nord  

    

560 lei 
aboname
nt la  IS 
Moldata 

 Plasarea pe site-urile www.comunicate.md 

și www.i-comunicat.md a comunicatelor de 

presă și a știrilor ce reflectă activitatea 

agenției. 

Nr. comunicate, 
Nr. ştiri 

Comunicate de 
presă şi ştiri 
plasate pe site 

O. Bejan 

ADR 
Nord  

    

3600 lei 

 Organizarea conferințelor de presă cu  
ocazia evenimentelor importante realizate 
de ADR Nord. 

Nr. conferinţe de 
presă 

Comunicate de 
presă plasate 

O. Bejan 

ADR 
Nord      

 

 Elaborarea unui film promoțional despre 

activitatea ADR Nord și practicile de succes 
în DR în parteneriat cu studioul TV „Art 
Media”; distribuirea filmului în RDN 

Nr. beneficiari  
 

Raport,  
CD cu film 

R. Belousov 

ADR 
Nord  

    

 

 Editarea și difuzarea materialelor 

promoționale și informative: pliante, 

panouri informaționale, calendare, etc. 

Nr. materiale editate 
Raport 
elaborat 

O. Bejan 

ADR 
Nord  

    

25000 lei 
leaflete,pi
xuri cu 
LOGO 
ADR 
Nord 

http://www.comunicate.md/
http://www.i-comunicat.md/


 Elaborarea și editarea broșurii, ce include 

raportul anual al agenției 

Nr. broșuri editate, 

Nr. broșuri distribuite 

Raport 
elaborat 

O. Bejan 

ADR 
Nord  

    

20000 lei 
broşura + 
1500 lei 
traducere 
brosura 
 

 Organizarea și desfășurarea evenimentelor 

comune cu  mass media, reprezentanții 
APL, membrii CDR Nord, lideri ONG: 

„mese rotunde”, conferințe, ateliere de 
lucru 

Nr. evenimente 
organizate 

Lista 
participanţilor 

O. Bejan 

ADR 
Nord  

    

12000 lei 
ziua 
uşilor  
deschise 

Promovarea proiectelor și politicilor regionale 
 

4.4 
Activități de promovare a 
proiectelor implementate 

 Organizarea evenimentelor de lansare a 

proiectelor aprobate spre finanțare. 

Nr. evenimentelor 
organizate,  
nr. actorilor implicati 

Agenda, anunt 
evenimet, 
listele 
participantilor, 
foto, rapoarte 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

5000 lei 
(GIZ) 

 Promovarea rezultatelor proiectelor 
implementate în anul 2011 în mass-media. 

Nr. articolelor/ 
emisiunilor/ 
informaţiilor  

Arhivele 
Mass-media 

ADR Nord 
GIZ 

 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

2700 lei      
2 articole 
in SP 2 
articole in 
ziare 
locale   

 Organizarea evenimentelor de finalizare a 
proiectelor implementate în anul 2011 

Nr. evenimentelor 
organizate, nr. 
actorilor implicati 

Agenda, anunt 
evenimet, 
listele 
participantilor, 
foto, rapoarte 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

5000 lei 
(GI2*200
0=4000 
conferint
a  de 
evaluare
ZEL si 
Biruinta ) 

 Crearea și actualizarea BD privind 
practicile de succes din regiune 

Nr.de domenii/nr. de 
înregistrări 

Web funcțional 
cu acces 
public  

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
parţial 

    

 

 
4.5 

Organizarea campaniilor 
de informare în domenii 
specifice a DR 

 Organizarea campaniei de informare a 

consumatorilor de apă în comuna Costești 

Materialele info, 
 nr. persoanelor 
informate 

Materiale 
elaborate, 
listele de 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 

    
1 x35000 
lei =  
35 000 



difuzare, 
rapoarte, 
chestionare 

partial lei (GIZ) 

 Participarea în cadrul expozițiilor 

organizate la „Moldexpo” și altor tîrguri-

expoziții. 

Nr. persoanelor 
vizitatori a 
standurilor ADR 

Evidența 
vizitatorilor, 
cartea de opinii 

ADR Nord 
GIZ 

ADR 
Nord / 
GIZ 
partial 

    

1 x 2 
proiecte 
x 6000 lei 
=12 000 
lei (GIZ) 

 

Executor: Specialist în strategii şi planificare                                       Ruslan BELOUSOV 

 
 
 
 
 
 
 
Aprobat:  Director ADR Nord                                                                        Ion BODRUG 


