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Raport narativ final 

privind activitatea desfăşurată în cadrul 

 

Proiectului nr. 9889 „Intersecţii culturale”, s. Băhrînești r.Florești 
 

Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională Nord 

Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiar: Primăria Băhrineşti r-ul Floreşti 

Localizare: r-ul Floreşti 

Perioada de implementare: 18 luni 

Perioada de executare a lucrărilor: 30.07.2012 - 31.10.2012 

 

Prezentare generală: 

Suma totală a proiectului: 2 542,9 mii lei. 

Suma totală aprobată din FNDR:  1 249,7 mii lei inclusiv 665,6 mii lei pentru lucrări 

construcţie-montaj.  

Cofinanțare: Suma totală finanțată din sursele FISM: 1 293,2 mii lei.  

Suma valorificată: 1 249,68 mii lei (Facturile din 28.12.12, MA nr. 1897647 - 85,36 mii lei; MA 

nr. 1897648 – 252,30 mii lei și MA nr. 1897649 – 912,01 mii lei), ceea ce reprezintă 99,99 %.  

din suma totală de 1 249,7 mii lei, alocată din susle FNDR.  

Scopul proiectului:  

Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice. 

Obiective: 

Integrarea localităţilor Rediul-Mare, r-ul Donduşeni; Pelinia, r-ul Drochia; Alexăndreni, r-ul 

Sângerei; Rogojeni, r-ul Şoldăneşti; Negureni, r-ul Teleneşti şi a 12 localităţi din r. Floreşti 

situate în lunca r. Răut în circuitul cultural-turistic regional. 

Tipurile de activitate ale proiectului: 

Activități finanțate din sursele FNDR:  

- Amenajarea terenului adiacent edificiului și scuarului Centrului Cultural. (contract de 

antrepriză nr. 102 din 24.07.12 cu SRL „VALIS”); 

- Contractarea serviciilor de supraveghere tehnică (Contract de servicii nr.103 din 

07.08.12 cu ÎM „DCCCU mun. Bălți”); 

- Contractarea serviciilor de monitorizare a obiectului (Contract de antrepriză nr. 124 din 

22.08.12 cu ÎM „BAS”, mun Bălți). 

- Dotarea CCI  cu mobilier, exhipament tehnic și tehnică de calcul.  

 

Activități finanțate din alte surse, cofinanțări: 

FISM:  Sursele Fondului de Investiții Sociale din Moldova, (total 1 293,2 mii lei) au fost 

utilizate nemijlocit pentru executarea lucrărilor de reparații a CCI din s. Băhrinești. 
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Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului  

Nr. 

d/o 
Indicatori planificați: 

Rezultatele principale atinse la finele 

proiectului: 
Notă explicativă 

Indicatori de produs 

1. Localități beneficiare   

 15 localități beneficiare 10 localități 

Realizat doar 66,66%. Indicatorul va fi realizat pe 

viitor, conform Planului de asigurare a durabilității 

proiectului. 

 Persoane instruite   

 8  persoane instruite 7  persoane instruite 
Indicatorul a fost realizat doar 87,5%. Responsabil 

TI va merge la stagiu în luna februarie, a. 2013. 

2.  Persoane informate   

 3 948 persoane informate 6 432 persoane instruite 

Indicatorul a fost supraîmplinit în rezultatul 

activităților culturale, prin intermediul mass-media, 

etc. 

3. Campania de conștientizare   

 4 emisiuni radio 4  emisiuni radio Indicatorul a fost relizat. 

 5 emisiuni TV 6 emisiuni TV 
Indicatorul a fost supraîmplinit (Prime TV, FLOR 

TV, Publica TV, Jurnal TV). 

 4 publicații în presă 7 publicații în presă 
Indicatorul a fost supraîmplinit (Ziarul local, Ziarul 

de gardă, Publica.md). 

 4 postere informaționale 0 postere informaționale 

Indicatorul urma să fie realizat de către APL 

Băhrinești, însă din lipsa surselor financiare, nu a 

fost atins. 

 2 conferințe de presă 1  conferință de presă 
Menționăm că, 1  conferință de presă va fi realizată 

la inaugurarea CCI din s. Băhrinești. 

 
Editarea a 1 500 exemplare a broșurii „Motive 

florale în textele folclorice din albia r. Răut” 
0 

Conform notei informative parvenite din partea 

APL Băhrinești, indicatorul nu a fost atins din lipsa 

surselor financiare.  Această activitate va fi realizată 

eventual în cadrul unui viitor proiect 

intercommunitar. 

 3948 buclete informaționale 2632  buclete informaționale Editate din sursele APL. Neîmplinit total. 
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2 banere informative pentru informarea și 

conștientizarea populației; 

2 banere informative pentru informarea 

și conștientizarea populației 

Din sursele FNDR au fost confecționate 2  banere 

informaționale, care au fost plasate în locurile 

publice din s. Băhrinești, în scopul informării 

populației. 

 
Cheltuieli pentru amenajarea și protecția 

mediului (mii lei). 
1000 lei   din sursele APL Băhrinești 

1000 lei   din sursele APL Băhrinești au fost folosite 

pentru amenajarea teritoriului ( transportarea 

ciornoziomului). 

Indicatori de rezultat 

4. Locuri noi de muncă   

 10 loc de muncă nou create (pe termen lung) 2 loc de muncă nou create  

Odată cu inaugurarea CCI  și modificarea statutului 

vor fi angajate 8 unități: 1 horeograf, 1 conducător 

pentru teatrul social, 2 meșteri populari, 1 

conducător vocal, 1 specialist-sala multimedia, 1 

pictor, 1 florăreasă. 

5. Obiective turistice   

 1 obiectiv turistic 1 obiectiv turistic  

Terenul  adiacent  CCI și scuarului amenajat;  CCI  

dotat cu mobilier, exhipament tehnic și tehnică de 

calcul din sursele FNDR; 

CCI reparat din sursele FISM. 
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Probleme 

Necesitatea lucrărilor adăugătoare:  

Conform demersului parvenit din partea SRL „VALIS”, (nr. 382 din 08.08.12),  în urma 

suprapunerii proiectului tehnic cu situația reală din teren s-a depistat că lipsește sistematizarea pe 

verticală sub pavaje, astfel a fost necesar de excavat o cantitate de pămînt (strat de humus și 

gunoi) și de adus un strat compact de argilă. Astfel s-a solicitat elaborarea unui caiet de sarcini 

privind lucrările necesare, ce n-au fost incluse la etapa inițială în documentația tehnică. 

Tergiversarea procesului de implementare a proiectului: 

Caietul de sarcini pentru achiziționarea bunurilor planificate în cadrul proiectului a fost prezentat 

de către beneficiar cu întîrzieri, ceea ce a dus la  tergiversarea procesului de implementare a 

proiectului. 

Tergiversarea executării lucrărilor de construcții, cofinanțate din sursele FISM. 

Recepția finală a obiectului 

Recepția finală a obiectului a fost organizată la data de 31.10.2012 

(Proces verbal de receție finală Nr. 12 din 31.10.2012) 

Transmiterea bunurilor: 

Menționăm că, bunurile obținute în cadrul proiectului au fost transmise către APL Băhrinești la 

data de 28.12.12, conform graficului anexat la ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (nr. 115 din 15.11.12) prin Actul de primire-predare a obiectului din 28 

decembrie, 2012. 

Asigurarea durabilității proiectului: 

Pentru asigurarea durabilității proiectului a fost elaborat, de către APL Băhrinești, Planul de 

acțiuni pentru asigurarea durabilității  proiectului care a fost aprobat de către Consiliul local 

Băhrinești, prin Decizia nr.07 / 05 din 14.12.12  

Asigurarea durabilității proiectului va fi monitorizată de către ADR Nord pentru perioada unui 

an calendaristic, începînd din data transmiterii oficiale, către beneficiar, a bunurilor obținute în 

urma implementării proiectului, solicitînd lunar, prezentarea notelor informative, privind 

realizarea activităților conform Planului. 

Concluzii: 

Proiectul a fost finalizat în luna octombrie 2012. Urmează realizarea activităților conform 

Planului de acțiuni pentru asigurarea durabilității  proiectului. 

     

 

 


