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Raport narativ final 

privind activitatea desfăşurată în cadrul 

Proiectului nr. 9665  „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un 

factor important în activităţile privind măsurile active de ocupare a tineretului din 

regiune.” 

 

Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională Nord 

Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiar: Comuna Larga, raionul Briceni 

Localizare: RDN, comuna Larga, raionul Briceni 

Perioada de implementare: 12 luni 

zPerioada de executare a lucrărilor: octombrie 2012 – decembrie 2012 

Prezentare generală: 

Suma totală a proiectului:  4 846,91 mii lei. 

Suma finanţată de FNDR:  2 570,6 mii lei.  

Cofinanțare: 2 276,14 mii lei din sursele APL comuna Larga, raionul Briceni  

Suma valorificată: 2 570,39 mii lei, ceea ce reprezintă 99,99% din suma totală alocată din 

FNDR. 

Scopul proiectului:  

Sporirea şanselor de dezvoltare şi a ratei de supravieţuire a afacerilor preponderent non-agricole 

în rândul tinerilor antreprenori din raionul Briceni. 

Obiective: 

1. Îmbunătăţirea performanţelor manageriale şi economice pentru 8 afaceri din raionul 

Briceni pînă la finele  anului 2013;  

2. Crearea unui mediu de afaceri favorabil iniţierii, dezvoltării şi creşterii IMM-urilor din 

raionul Briceni prin intermediul Incubatorului  de Afaceri; 

3. Facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare, creşterea numărului de activităţi 

economice competitive, întărirea climatului investiţional, instruirea a 31 de persoane, precum şi 

reducerea ratei șomajului cu 16%  şi crearea a 9 locuri de muncă la nivelul raionului Briceni. 

Tipurile de activitate ale proiectului 

În cadrul proiectului au fost preconizate următoarelor activități majore, finanțate din sursele 

FNDR: 

1. Elaborarea Studiului de Fezabilitate; 

2. Lucrări de reparație a clădirii incubatorului; 

3. Achiziționarea echipamentului și utilajului necesar pentru activitatea incubatorului; 

4. Desfășurarea campaniei de conștientizare; 

5. Dezvoltarea capacităților prestatorului de serviciu; 

6. Deschiderea oficială a incubatorului. 
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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 ale proiectului   

 10 localități 10 localități 10 localități din r-ul Briceni beneficiază de 

Incubatorul de afaceri renovat și amenajat.  

2. Spații pentru antreprenori   

 8 spații pentru antreprenori 8 spații pentru antreprenori Indicatorul a fost realizat în mărime de 100%, 

au fost amenajate 8 spații pentru activitatea 

viitorilor antreprenori. 

3. Persoane instruite    

 31 persoane instruite 14 persoane instruite Indicatorul a fost atins parțial, doar  45,16% și 

va fi realizat pe viitor. Au fost instruiți 14 

colaboratori (4 reprezentanți ai ÎM și 10 

reprezentanți ai APL din com. Larga  ) 

4. Persoane informate   

 23 905 persoane informate 23 905 persoane informate Indicatorul a fost realizat 100%, populația 

fiind informată prin intermediul panourilor 

info; seminarelor; materialelor promoționale 

diseminate (2000 pliante, 80 postere, 600 

pixuri, 500 breloace, 700 sacoșe cu logo-ul 

IA). 

5. Campania de conștientizare și informare   

 2 emisiuni radio-TV 1 emisiune radio -TV A fost difuzată o emisiune radio TV. 

 2 publicații în presa locală și națională 2 publicații în presa locală și națională Au fost publicate 2 articole în ziarul local 

„Meleagul Natal”. 

 10 banere pentru campania de conștientizare 10 banere pentru campania de conștientizare Au fost confecționate baner-ul pentru IA și 9 

panouri informative ce au fost plasate în 

licalitățile beneficiare.  
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 2 panouri informative 2 panouri informative Au fost confecționate 2 panouri informative 

care au fost plasate în locurile publice din com. 

Larga. 

 Indicatori de rezultat 

1. Întreprinderi noi create:   

 1 întreprindere nou creată 1 întreprindere nou creată 1 incubator  de afaceri creat 

2. Locuri noi de muncă create   

 0 - pe termen scurt 0 -  pe termen scurt În cadrul proiectului nu a fost planificat 

crearea locurilor noi de muncă pe termen scurt.  

 9 - pe termen lung 0 - pe termen scurt Indicatorul va fi realizat pe viitor, conform 

Planului de asigurare a durabilității proiectului. 

3. Firme incubate   

 10 – incubare fizică 0 – incubare fizică Este un indicator de viitor 

 12 – incubare virtuală 0 – incubare virtuală Este un indicator de viitor 
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Probleme 

 Tergiversarea elaborării documentației tehnice: Serviciile de proiectare și verificare a 

documentației tehnice n-au fost executate în termen. 

Cauza:  

1. APL com. Larga a prezentat cu întîrziere materialele inițiale necesare pentru proiectare; 

2. Condițiile tehnice de proiectare a gazoductului, cazangeriei și cele la electricitate au fost 

emise cu întîrziere. 

Recepția finală a obiectului 

Recepția finală la obiect a fost organizată la data de 21.12.2012 (Proces verbal de receție finală 

nr.13 din 21.12.2012) 

Transmiterea bunurilor: 

Menționăm că, la data de 24.12.12 bunurile obținute în urma implementării proiectului au fost 

transmise către beneficiarul final, APL din com. Larga prin Actul de predare-primire din 

24.12.12. 

Asigurarea durabilității proiectului: 

În scopul asigurării durabilității proiectului, ADR Nord a solicitat beneficiarului final, APL din 

com. Larga, elaborarea și remiterea Planului de acțiuni pentru asigurarea durabilității  

proiectului,  aprobat prin Decizia Consiliului local. 

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.    

Concluzii: 

Proiectul a fost finalizat .   

Urmează monitorizarea realizării activităților, conform Planului de asigurare a durabilității 

 

 

 

 

 

 


