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ABREVIERI ŞI ACRONIME 

 

AAC – Aprovizionarea cu apă şi canalizare 

ADR Nord – Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

APL – Administrația Publică Locală 

APP II – Apel de propuneri de proiecte II 

AEE – Agenţia pentru Eficienţă Energetică 

AITT – Agenţia pentru Inovaţii şi Transfer Tehnologic 

APP – Agenţia Proprietăţii Publice 

BD – Baza de Date 

CCI – Camera de Comerţ şi Industrie 

CNCDR – Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CPP – Concepte de proiecte posibile 

CPV   – Concepte de proiecte viabile 

CR RDN – Consiliul Raional 

CRD Nord – Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord 

DGDR  – Direcția Generală Dezvoltare Regională 

DLR – Drumurile Locale şi Regionale   

DR – Dezvoltare Regională 

DUP – Documentul Unic de Program 

EE – Eficienţa Energetică 

FNDR – Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 

GIS – Sisteme Geografice Informatice 

GIZ – Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

GL – Grup de lucru 

GOPAII – Grup internaţional de experţi contractaţi de GIZ 

M&E – Monitorizarea și Evaluarea 

MDS – Managementul deşeurilor solide 

MDRC – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

MO – Manualul Operaţional 

ONG – Organizație neguvernamentală 

ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

PAA – Planul Anual de Activitate al ADR Nord 

PAI – Planul Anual de Implementare a SNDR 

POR Nord – Planul Operațional al Regiunii Nord 

PSI – Planificare Sectorială Integrată 

RDC – Regiunea de Dezvoltare Centru 

RDN – Regiunea de Dezvoltare Nord 

RDS – Regiunea de Dezvoltare Sud 

SDR Nord – Strategia de Dezvoltare Regională Nord 

SIDA – Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională 

SNDR – Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

UAT – Unităţi Administrativ Teritoriale 

VARAM – Ministerul protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale din Letonia 

ZEL – Zona Economică Liberă 
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SUMAR EXECUTIV 

 

Prezentul raport privind implementarea PAA al ADR Nord vizează perioada anului 2015.  

Raportul pentru anul 2015 al ADR Nord reflectă toate activitățile instituționale ale 

Agenției, activitățile procesului de dezvoltare regională, de suport în elaborarea și promovarea 

proiectelor regionale, de asigurare a transparenței decizionale și financiare în conformitate cu 

PAA al ADR Nord pentru anul 2015, cadrul normativ al dezvoltării regionale, Planului de 

activitate al DGDR a MDRC, SNDR și SDR Nord şi reieşind din obiectivele principale pentru 

anul 2015: 

• Elaborarea documentelor de politici regionale de dezvoltare a RDN;   

• Participarea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale; 

• Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor finanţate din FNDR şi din alte surse; 

• Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea politicilor de dezvoltare şi 

proiectelor investiţionale; 

• Cooperarea cu partenerii de dezvoltare; 

• Promovarea potenţialului socio-economic al RDN şi atragerea investiţiilor în regiune; 

• Asigurarea unui management eficient al Agenţiei. 

 

Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate: 

  1 SDR Nord 2016-2020 în proces de elaborare 

 1  PRS în domeniul DLR  aprobat de către CRD Nord 

 3  APL II asistate la elaborarea/actualizarea SDSE raionale conform politicilor regionale 

 1 şedinţă a CRD Nord desfăşurată 

 Circa 10  proiecte implementate din sursele FNDR şi din alte surse  

 Circa 10 CPP în domeniile: AAC, MDS, DLR şi EE a clădirilor publice dezvoltate în CPV 

 3 CR asistate în elaborarea politicilor locale de dezvoltare 

 1 Zi a uşilor deschise desfăşurate  

 2 sesiuni de instruire a actorilor regionali şi 2 stagieri pentru specialiştii ADR 

 6 vizite de studiu peste hotare. 
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I. PLANIFICARE STRATEGICĂ  

1.1 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 

Procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-economică 2016- 2020, iniţiat de ADR 

Nord în anul 2013, a continuat şi în anul 2015.  

Pe parcursul anului curent activităţile generale au fost orientate spre definitivarea proiectului 

SDR Nord. În acest sens, s-a lucrat la elaborarea capitolelor: 

”Contextul dezvoltării regionale”; ”Analiza situației socio-

economice a RDN”; Stabilirea Obiectivului general și a 

obiectivelor specifice, precum și la Planul de acțiuni și 

etapele de implementare a SDR Nord.  

Proiectul SDR Nord 2016-2020 a fost elaborat de către 

specialiștii ADR Nord cu suportul grupului de lucru regional 

și a partenerilor de dezvoltare: Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ); 

Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM), Letonia; ADR Vest, 

Romînia; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, conform legislației în vigoare şi 

cadrului strategic naţional.   

Pe parcursul anului au fost desfășurate două ședințe a grupului de lucru regional (GLR).  Astfel, 

în data de 27.05.2015 a avut loc ședința IV a grupului de lucru regional (GLR) pentru 

planificarea strategică a RDN pînă în a.2020 ”Marketing regional”, unde a fost inițiat procesul 

de branding regional. În cadrul ședinței s-a discutat despre elementele conceptului de marketing 

regional, avantajele acestuia, s-au analizat istoriile de succes privind marketingul regional din 

câteva state europene și s-a discutat despre particularitățile ce scot în evidență RDN. La finele 

ședinței au fost propuse și analizate un șir de elemente de branding regional care se vor regăsi 

ulterior în SDR Nord pentru anii 2016-2020. 

În data de 03.11.2015 a avut loc ședința a V-a a GLR pentru planificarea strategică a RDN, unde, 

cu participarea membrilor grupului de lucru regional, au fost stabilite obiectivele strategice şi 

măsurile de dezvoltare a regiunii pînă în a. 2020.  

În data de 23.12.2015 au fost organizate consultările publice a documentului de politici regional. 

La evenimentul de consultare publică a documentului strategic au participat autorități publice 

locale, reprezentanți ai sectorului neguvernamental și ai mediului academic din Regiunea de 

Dezvoltare Nord, reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), 

experți locali și naționali și alți factori interesați. Participanții și-au expus opiniile vizavi de noul 

document strategic, sugerând mai multe propuneri de completare și perfecționare a SDR Nord. 

Proiectul SDR Nord 2016-2020 urmează a fi aprobat la următoare ședință a CRD Nord, care va 

avea loc la începutul anului 2016. 

Ședința GLR ”Marketing regional” 
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Tot în anul 2015 a fost inițiat procesul de creare a bazei de date (BD) statistice regionale a RD 

Nord și elaborare a hărților tematice pentru SDR Nord. În acest scop, s-au colectat date statistice, 

respectiv s-au elaborat hărți tematice pe domenii.   

1.2 Planificarea strategică sectorială integrată în RDN 

Planificarea strategică sectorială (PRS) în domeniul drumurilor locale şi regionale (DLR) 

În anul 2015, semestrul I, a fost definitivat procesul de planificare strategică sectorială în 

domeniul DLR, prin organizarea consultărilor publice a proiectului PRS în domeniul DLR şi 

aprobarea programului de către CRD Nord în primul trimestru al anului, si anume: 

- În data de 11 martie 2015, autoritățile publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord s-au 

reunit în cadrul unei ședințe de consultare publică pentru a pune în discuție Programul 

regional sectorial în domeniul Drumuri regionale și locale (DRL). PRS în domeniul DRL a 

fost elaborat în concordanță cu actualele documente naționale de dezvoltare, oferind soluții în 

ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii rutiere în RDN. 

- În data de 3 aprilie 2015, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord au aprobat 

PRS-ul în domeniul DRL pentru Regiunea de Dezvoltare Nord. Referindu-se la documentul 

strategic de îmbunătățire a infrastructurii drumurilor regionale și locale, directorul ADR Nord, 

Ion Bodrug, a apreciat pozitiv implicarea activă a membrilor grupului de lucru regional, 

menționând că acest Program, va permite realizarea unor importante proiecte de îmbunătățire 

a infrastructurii drumurilor, cu impact regional, documentul reprezentînd un pas important 

către fondurile europene. 

Planificarea strategică sectorială (PRS) în domeniul managementului deşeurilor solide (MDS)  

Pe parcursul sem. I al anului 2015, procesul de identificare a terenului pentru construcția 

depozitului regional în Zona II de MDS în RDN s-a aflat într-o perioadă de stagnare. În data de 6 

februarie curent, în incinta CR Edineț a avut loc o ședință, în cadrul căreia s-a intenționat, cu 

suportul APL-urilor invitate și intervenția reprezentanților MDRC, MM, GIZ/Gopa, să fie 

soluționată întrebarea selectării terenului pentru construcția depozitului regional. Ședința nu s-a 

soldat cu rezultate concrete.  

Totodată, la ședința CRD Nord din 03.04.2015, în rezultatul prezentării informației referitor la 

implementarea PRS în MDS, s-a discutat despre organizarea unei ședințe cu participarea APL, 

MDRC, ADR, GIZ și reprezentanții companiei Eco Verde, pentru clarificarea situației din orașul 

și raionul Edineț, unde au fost identificate 2 variante optimale pentru construcția depozitului 

regional de deșeuri, conform prevederilor Strategiei de gestionare a deșeurilor și PRS în MDS. 

Decizia de colaborare în continuare cu compania Eco Verde, care nu și-a onorat obligațiile 

contractuale, aparține doar APL Edineț, care a semnat contractul de concesionare a terenului. 
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1.3 Acordarea suportului APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de 

planificare strategică 

Pe parcursul semestrului I, la solicitarea CR, s-a acordat suport metodologic și consultativ la 

elaborarea SDSE CR Ocniţa, Rîşcani, Edineţ. De asemenea, cu suportul specialiştilor ADR Nord 

şi consultanţilor GIZ în cadrul proiectului MSPL, CR Floreşti a beneficiat de asistență la 

elaborarea capitolului ”Managementul deșeurilor solide” a SDSE a raionului Floreşti. CR Soroca 

a fost consultat în procesul de planificare a subcapitolului SDSE ”Eficiența Energetică a 

clădirilor publice din raionul Soroca”. 

1.4 Elaborare POR Nord 2016-2018 

Elaborarea POR Nord pentru perioada anilor 2016-2018 este planificată pentru anul 2016, după 

aprobarea SDR Nord 2016-2020. 

1.5 Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale  

În primul semestru anul curent specialiștii ADR Nord a înaintat MDRC propuneri de modificare 

şi completare a actelor normative, în domeniul DR din RM, în vederea îmbunătăţirii şi 

eficientizării activităţii instituţiilor de dezvoltare regională şi implementării politicii de DR.  
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II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

2.1 Organizarea apelului de propuneri de proiecte 

Anunțarea Apelului de Propuneri de Proiecte III urmează a fi realizat în semestrul II al anului 

2015, care va fi organizat și desfășurat conform etapelor și cerințelor elaborate de către MDRC.  

Astfel, pentru a asigura un proces transparent, echidistant și funcțional, ADR Nord urmează să 

organizeze buna desfășurare a evenimentului prin oferirea consultanței beneficiarilor din regiune 

în elaborarea proiectelor regionale. În acest sens vor fi organizate ședințe de informare privind 

criteriile de eligibilitate, se vor colecta CP, respectîndu-se toate procedurile prevăzute în MO al 

FNDR. 

2.2 Implementarea Programelor sectoriale regionale   

Pe parcursul semestrului I al anului 2015 pentru implementarea Programelor sectoriale regionale 

în domeniile EE a clădirilor publice, AAC din RDN, elaborate cu suportul experților GIZ, au fost 

organizate și desfășurate ședințe ale Grupurilor de lucru pe proiecte pentru dezvoltarea CPV (4 

CPV în domeniul AAC, 5 CPV în domeniul EE a clădirilor publice). Conceptele de proiecte au 

fost examinate în ceea ce privește impactul de mediu, ținînd cont de reglementările naționale. 

2.3 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

Pentru perioada anului 2015, Agenția de Dezvoltare Regională are în gestiune 10 proiecte de 

dezvoltare regională, după cum urmează: 

- 8  proiecte finanțate din sursele FNDR, în valoare de 67 824,99 mii lei (7 proiecte cu 

extindere din 2014 și 1 proiect nou); 

- 2 proiecte finanțate din sursele Guvernului German, în valoare de 24 208,65 mii lei. 

 Implementarea proiectelor regionale din sursele FNDR 

În anul 2015, ADR Nord a continuat implementarea celor 7 proiecte de dezvoltare regională, 

finanțate din mijloacele FNDR, iniţiate în anii 2013-2014, conform Planurilor de implementare 

cît și a proiectului nou aprobat prin Decizia CNCDR nr. 2/15 din 29 aprilie  2015, în total 8 

proiecte finanțate din sursele FNDR.  

Gradul de valorificare a proiectelor aprobate spre finanțare din sursele FNDR pentru anul 2015 și 

suma necesară pentru finalizarea activităților de implementare a proiectelor în anul curent este 

indicată în tabelul de mai jos: 

Nr. 

ord. 

Cod 

proiect 

Denumirea 

proiectului 

Costul 

total al 

proiectului 

(mii lei) 

Alocat prin 

Decizia 

CNCDR nr. 

2/15 din 

29.05.2015 

Suma 

valorificată 

în sem. I, 

2015 

(mii lei) 

Gradul de 

valorificare 

% 

Perioada de 

implementare 

/ finalizate 

8 PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 2015 
7 proiecte cu termen de extindere 

1. 4918 
„Reabilitarea 

monumentului 
26 303,50 4 000,00 0 0 2013-2015 
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istorico-arhitectural 

”Conacul Pommer” şi 

drumului de acces la 

parcul dendrologic 

din s.Țaul, r-nul 

Donduşeni”. 

2. 0739 

„Susţinerea 

dezvoltării sectorului 

industrial în RDN 

prin reabilitarea şi 

modernizarea şi 

infrastructura de apă 

şi canalizare pentru 

Parcul Industrial pe 

teritoriul S.A. "Răut" 

mun. Bălţi” 

14 440,00 9 655,69 0 0 2014-2015 

3. 0838 

Reabilitarea 

infrastructurii rutiere 

spre punctele Vamale 

Internaționale Briceni 

și Larga, r-ul Briceni 

25 297,36 10 000,00 7 585,50 75,85 2014-2015 

4. 0846 

Renovarea sectorului 

de drum L-20 

Briceni-Grimăncăuți, 

frontiera cu Ucraina 

40 763,90 8 000,00 8 000,00 100 2014-2015 

5. 0745 

Conectarea parcului 

Industrial Edineţ la 

infrastructura de 

acces şi utilităţile 

publice 

12 362,92 9 862,92 1 970,75 19,98 2014-2015 

6. 0760 

Aprovizionarea cu 

apă potabilă și 

canalizare a  

locuitorilor satelor 

Risipeni şi Bocșa și a 

instituțiilor de  

menire social-

culturală (Fălești) 

11 776,07 8 776,13 4 384,24 49,96 2014-2015 

7. 0748 

Centru Creativ – 

Inovativ PRO Cariera 

(Otaci) 

22 222,87 10 000,00 0 0 2014-2015 

1 proiect nou aprobat spre finanțare 

8.  

”Crearea condițiilor 

de aprovizionare cu 

apă potabilă și 

canalizare a 

locuitorilor com. 

Parcani, Ocolina și 

Rădi Cereșnovăț din 

r-nul Soroca” 

27 105,48 7 530,26 0 0 2015 

TOTAL 180 272,10 67 824,99 21 940,49 32,35 2015 

 

 Implementarea proiectelor cu surse externe de finanțare 

Proiectul finanțat din mijloacele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), 

implementat de ADR Nord: 

 Programul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 

Conform Suplimentului 2 la Acordul de finanțare Nr. 81155779, încheiat între GIZ și MDRC 

la data de 09.05.2014, pentru perioada anului 2014, din sursele GIZ a fost aprobat 1 proiect în 

valoare de 17 713.33 mii lei. 
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Pentru anul 2015 se planifică implementarea a 3 subproiecte, după cum urmează:  

Menționăm că în anul 2014, ADR Nord a preluat implementarea proiectului „Un mediu curat 

pentru o societate durabilă” depus de APL or. Florești în cadrul APP II și inclus în DUP 2013-

2015. Inițial proiectul a fost implementat de ADR Centru din sursele Guvernului German prin 

intermediul GIZ. În anul 2015 s-au întreprins acțiuni privind extinderea serviciului de MDS în 7 

localități din r-nul Florești. A fost expertizat proiectul tehnic al Stației de sortare de către 

Inspectoratul Ecologic de Stat și transmis către ADR Nord. 

Acordarea asistenței beneficiarilor proiectelor din POR 2013-2015, aprobate spre finanțare în 

2015. 

În anul 2015 au fost organizate ședințe de lucru cu beneficiarul și partenerii proiectului nou 

aprobat spre finanțare în anul 2015, în cadrul cărora au fost informați cu privire la procesul de 

implementare a proiectului, precum și etapele ce urmează a fi realizate.  

Lansarea proiectelor și încheierea Acordurilor de parteneriat pentru implementarea proiectelor 

de dezvoltare regională aprobate spre finanțare în 2015. 

În cadrul semestrului I, anul 2015 nu au fost desfășurate ședințe de coordonare a proiectelor din 

cauza procedurilor îndelungate de achiziții. Urmează ca în semestrul II să fie organizate și 

desfășurate ședințele menționate cu semnarea Acordurilor de parteneriat. 

Elaborarea /actualizarea planurilor de implementare și finanțare a proiectelor  aprobate spre 

finanțare în anul 2015 

În rezultatul desfășurării ședinței CNCDR la data de 29 aprilie 2015, au fost actualizate atît 

planurile de implementare a proiectelor cît și devizele de cheltuieli pentru anul 2015. 

Nr 

d/o 

 

 

Denumirea proiectului 

Costul total 

al proiectului 

din sursele  

GIZ (mii lei) 

Suma totală 

alocată în 

2011 – 2013 

(mii lei) 

Alocat în 

2015 

(mii lei) 

Perioada 

de 

implement

are 

1. 

 

 

 

”Îmbunătățirea serviciilor de 

aprovizionare  

cu apă și canalizare  

în raionul Rîșcani” 

    

 Subproiecte:  

 

2 279,74 

 

 

Proiect nou 

 

 

 

2 279,74 

 

 

2015 
Construcţia sistemului de canalizare 

în satul Duruitoarea Veche 

(Rîșcani). 

Renovarea staţiei de tratare a apei 

din or. Costeşti (Rîșcani). 

7 437,86 Proiect nou 7 437,86 2015 

Extinderea reţelelor de canalizare in 

or. Costeşti (Rîșcani). 

6 197,89 Proiect nou 6 197,89 2015 

2. Un mediu curat pentru o societate 

durabilă 

8 293,16 8 293,16 - 2013-2015 

Total proiecte finanțate din sursele GIZ 24 208,65  15 915,49  
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Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice  nou 

create  

În cadrul semestrului I, anul 2015 s-au colectat Deciziile privind luarea la bilanțul contabil al 

APL, a bunurilor create în urma implementării proiectelor din sursele FNDR și respectiv 

Deciziile privind transmiterea bunurilor create de la bilanțul APL către prestatorul de serviciu. 

2.4 Monitorizarea si raportarea despre procesul de implementare a proiectelor 

Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor în derulare (vizite de monitorizare, 

ședințe de lucru, rapoarte, note informative ) 

Pentru monitorizarea implementării proiectelor, în anul 2015 au fost întreprinse următoarele 

acțiuni: 

a. actualizate/elaborate Planurile de implementare (9); Planurile de finanțare (9); Graficele de 

execuție a lucrărilor (9).  

b. organizate 10 şedințe de lucru cu actorii implicați în procesul de implementare a proiectelor; 

c. verificate actele de recepţie a lucrărilor prezentate; 

d. efectuate 9 vizite la locul de implementare a proiectelor; 

e. efectuate 2 vizite post- implementare în cadrul proiectelor la care au fost semnalate nereguli - 

or. Biruința și CR Sîngerei. 

În cadrul procesului de implementare a fiecărui proiect au fost elaborate și expediate către 

MDRC: 

- 11 rapoarte privind monitorizarea realizării activităților conform planului de implementare a 

proiectului, care reflectă mijloacele financiare aprobate, contractate și transferate, precum și 

informații cu referire la valorificarea bugetului proiectului individual și cheltuielile efectuate 

în cadrul proiectului individual, redistribuite conform structurii bugetare și surselor de 

finanțare (săptămînal pentru toate proiectele);.  

- 20 rapoarte trimestriale privind monitorizarea proiectului individual (cîte 2 la fiecare 

proiect); 

- 2 rapoarte trimestriale privind monitorizarea mijloacelor financiare; 

- 2 rapoarte finale pentru proiectul din mun. Bălți (ZEL)și subproiectul:  "Achiziționarea 

vehiculelor pentru prestatorul de servicii ÎMDP „Apă-Canal Costești” în cadrul cărora au fost 

transmise bunurile beneficiarilor;  

- 1 raport narativ semestrial  

Monitorizarea planurilor de asigurare a  durabilităţii impactului proiectelor implementate  
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În anul 2014 ADR Nord a avut în proces de implementare 11 proiecte finanţate din mijloacele 

FNDR, dintre care 3 proiecte au fost finalizate iar la 1 proiect a fost retrasă finanțarea din 

motivul obținerii finanțării de la alt finanțator. Bunurile obţinute în urma implementării acestor 

proiecte s-au transmis beneficiarilor finali. La momentul raportării aceste proiecte sunt la etapa 

post-implementară. 

În scopul asigurării durabilității proiectelor finalizate din sursele FNDR, pentru perioada post-

implementară, ADR Nord a solicitat prezentarea, de către beneficiari, a Planului de asigurare a 

durabilității proiectului, ce include activități, termeni concreți și responsabilități pe perioada unui 

an calendaristic, începînd cu data petrecerii recepției finale. Planurile au fost aprobate prin 

Decizia CL.  

În perioada raportată, ADR Nord a monitorizat realizarea activităților conform Planurilor la toate 

3 proiecte, solicitînd beneficiarilor, trimestrial, prezentarea Notelor informative privind 

activitățile realizate și problemele cu care se confruntă în perioada post-implementară, și 

respectiv a elaborat și remis către MDRC, 2 note informative cu privire la monitorizarea 

procesului de asigurare a durabilității proiectelor finalizate.  

 Participarea la evaluarea impactului proiectelor implementate 

În cadrul semestrului I al anului 2015 s-a participat la evaluarea impactului proiectului ZEL mun. 

Bălți, finalizat în anul 2014. 
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III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 

3.1 Dezvoltarea capacităților specialiştilor ADR Nord 

În primul semestru al anului 2015, colaboratorii ADR Nord au participat la diverse seminare de 

instruire, ateliere de lucru, mese rotunde organizate de către partenerii naționali și internaționali 

în scopul consolidării capacităţilor profesionale şi dezvoltarea noilor abilități în diverse domenii 

complementare domeniului DR (Anexa 2).  

Organizarea cît și participarea specialiștilor agenției la activitățile destinate dezvoltării 

capacităților, vin în susţinerea procesului de perfecţionare continuă a acestora și asigurarea 

continuității procesului de dezvoltare regională.  

3.2 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali implicați în procesul de realizarea a 

politicii de dezvoltare regională  

Dezvoltarea capacităţilor APL. Activitățile de instruire, inițiate în anul 2014, la solicitarea APL 

din RDN axate pe Consolidarea capacităţilor APL II în planificare strategică şi managementul 

proiectelor, au fost desfășurate și în anul 2015. În acest sens, ADR Nord a elaborat proiectul 

“Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale. Experienţa Regiunii 

Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. Obiectivul principal al 

proiectului constituie consolidarea capacității instituționale a Agenției de Dezvoltare Regională 

de Nord și a autorităților publice locale în absorbția efectivă a fondurilor naționale și 

internaționale. Conform proiectului, în primul semestrul al 2015, secția planificare strategică și 

programare, secția finanțe și achiziții și secția management proiecte au fost instruite timp de 10 

zile de către administrația regiunii Wielkopolska. În urma instruirii, ADR Nord a elaborat un 

program de studii, în baza căruia vor fi organizate sesiuni de instruire/consultare pentru APL de 

nivelul II în domeniile menționate în al doilea semestrul al anului (septembrie 2015). Se planifică 

organizarea unei sesiuni de instruire (5 zile), la care vor participa cel puțin 25 de funcționari din 

APL. Scopul acestor seminare este sporirea competențelor teoretice și practice în elaborarea și 

implementarea corectă a proceselor de planificare strategică în administrația publică locală, 

reieșind din posibilitățile și necesitățile raionului, identificarea ideilor de proiecte, procedura de 

achiziții precum și managementul proiectelor. 

O altă variantă, în vederea sporirii competențelor APL din RDN, a fost implementarea 

proiectului “Formare de formatori în elaborarea planurilor/strategiilor locale/regionale” 

elaborat de către ADR Nord în parteneriat cu ONG-ul ”Institutul pentru Germania și Europa de 

Nord” (Instytut Niemiec I Europy Polnocnej/INEP) unde ADR Nord și APL-urile din RDN au 

fost beneficiarii direcți în formarea capacităților de elaborare a planurilor/strategiilor 

locale/regionale. În acest sens, în perioada 16-20 februarie 2015, 4 specialiști în planificare 

strategică din cadrul ADR Nord au participat la o vizită de studiu în orașul Szczecin, Polonia, 

pentru a-și consolida capacitățile în domeniul elaborării planurilor și strategiilor de dezvoltare 
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regională. Astfel ca, la rîndul lor, în calitate de formatori, să organizeze seminare de instruire 

pentru reprezentanți ai autorităților administrației publice locale din nordul republicii în perioada 

4-5 iunie 2015.  

3.3  Transfer de bune practici 

Un factor oportun pentru dezvoltarea capacităților staff-ului ADR Nord sunt vizitele de studiu 

atît peste hotarele țării, cît și în interiorul ei. Preluarea experienței și bunelor practici motivează 

și stimulează specialiștii agenției. Experiența partenerilor de dezvoltare ne ajută să sporim 

dezvoltarea regională și să evităm eșecurile, care pot apărea în proces. 

În acest context, în primul semestrul 2015 au avut loc 6 vizite de studiu peste hotarele Republicii 

Moldova în țările: Letonia, Polonia, Slovacia, Lituania și Germania:  

- Un grup de specialiști în planificare strategică din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord (ADR Nord), a participat, în perioada 16-20 februarie 

2015, la o vizită de studiu în orașul Szczecin, Polonia, pentru 

a-și consolida capacitățile în domeniul elaborării planurilor și 

strategiilor de dezvoltare regională. Vizita de studiu a fost 

găzduită de Asociația obștească „Institutul Germaniei și 

Europei de Nord” (Instytut Niemiec i Europy Północnej / 

INEP) în incinta Școlii Superioare de Administrație Publică din Szczecin. 

- Germania, 22-28 martie 2015. O delegaţie din 13 reprezentanţi ai instituţiilor de dezvoltare 

regională şi mediului academic au participat la un training cu genericul „Marketing regional - 

instrument de dezvoltare regională”. Scopul acestei activități a fost de a consolida şi de a 

dezvolta competenţele profesionale ale participanților privind conceptul de marketing 

regional, în vederea inițierii unui nou curs de „Marketing local și regional pentru o dezvoltare 

regională mai durabilă”, care va fi elaborat în acest an de Academia de Administrare Publică 

și care este destinat autorităților publice locale. Programul a inclus vizite în teren şi discuţii cu 

reprezentanții instituţiilor relevante din domeniu.  

- 2 specialiștii ADR Nord au participat, în perioada 16-19 

martie 2015, la o vizită de studiu în capitala Slovaciei, 

Bratislava. Evenimentul a fost organizat în cadrul 

proiectului „Regiunile Moldovei merită un viitor 

european”, realizat de Asociația pentru Politică Externă 

din Slovacia în colaborare cu IDIS „Viitorul”. Din componența delegației din Republica 

Moldova au făcut parte 13 participanți. Experiența slovacă în procesul de integrare în UE, 

metodele de comunicare cu cetățenii și promovarea valorilor europene au fost principale teme 

de discuție în cadrul vizitei de studiu în Slovacia. 

Vizită în or. Szczecin, Polonia 

Vizita de studiu în Bratislava 
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- În perioada 30 martie - 2 aprilie 2015, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, s-a 

aflat într-o vizită de studiu în Lituania și Letonia, pentru a studia experiența acestor țări 

europene în domeniul activității și dezvoltării regiunilor, în contextul realizării reformelor 

administrativ-teritoriale. De asemenea, în cadrul vizitei de studiu a fost stabilit modul de 

realizare a activităților incluse în planul comun de acțiuni al ADR Nord și al Ministerul 

Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia (VARAM).  

-  În perioada 3-17 mai 2015, 8 specialiști ADR Nord și 2 

reprezentanți MDRC au participat, la un curs de stagiere în 

Polonia, organizat în cadrul proiectului „Managementul 

proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale. 

Experienţa Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord, Moldova”, lansat de ADR Nord și Oficiul 

Mareșalului Regiunii Wielkopolska în aprilie 2015, la Bălți. Stagiul s-a desfășurat în orașul 

Poznań, în cadrul Departamentului de politici regionale și a Departamentului de implementare 

a proiectelor ale Oficiului Mareșalului Regiunii Wielkopolska.  

- Directorul ADR Nord a participat, în perioada 21-22 mai a.c., la Forumul de afaceri organizat 

în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic, care s-a 

desfășurat la Riga, Letonia. La Forumul de afaceri de la Riga 

au fost puse în discuție progresul și perspectivele cooperării 

dintre Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic, rolul 

Acordurilor de asociere și ale Acordurilor de Comerț Liber 

Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) în sprijinul cooperării 

politice și economice, precum și oportunitățile pentru cooperare investițională și comercială. 

Evenimentul a fost organizat de președinția letonă a Consiliului Uniunii Europene, 

Confederația patronatelor și BusinessEurope.  

  

Vizită în regiunea Wielkopolska, Polonia 

Summit-ul Parteneriatului Estic, Riga 
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IV. RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI FACILITAREA ATRAGERII INVESTIȚIILOR 

4.1 Facilitarea atragerii investiţiilor în RDN 

În perioada noiembrie/decembrie 2014, ADR Nord e elaborat un calendar al Apelurilor și 

concursurilor de propuneri de proiecte din fonduri naționale și internaționale, unde Agenția și 

APL-urile sunt eligibile, pentru a putea planifica din timp elaborarea eventuală a proiectelor de 

dezvoltare. Astfel pe parcursul primului semestrul al anului 2015 acest calendar a fost actualizat 

și plasat pe pagina web a Agenției. 

Conceptele de proiecte noi elaborate, precum şi cele din POR Nord care nu au acoperire 

financiară au fost promovate şi pe site-ul www.adrnord.md, la rubrica tîrg de proiecte on –line, 

atît în limba română cît și în limba engleză, astfel informînd donatorii despre proiectele aflate 

lista în de așteptare pentru finanțare. 

De asemenea, specialiştii ADR Nord au  elaborat  concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate 

la concursurile de proiecte anunţate de către instituţiile donatoare (EuropeAid, Guvernul Cehiei, 

Poloniei, etc.).  Astfel, în primul semestru al 2015 au fost lansate 4 proiecte finanțate din 

fondurile UE. 

 “Formare de formatori în elaborarea planurilor/strategiilor locale/regionale” 

Proiectul a fost elaborat de către ADR Nord în parteneriat cu ONG-ul ”Institutul pentru 

Germania și Europa de Nord”, finanțat din cadrul programului RITA-Regiune în tranziție în 

perioada ianuarie-septembrie 2015. Obiectivul general al proiectului este formarea de formatori 

în planificare strategică (timp de 5 zile, la Școala Superioară de Administrație Publică din 

Szczecin, Polonia), prin creșterea nivelului de cunoștințe în domeniu, dezvoltarea abilităților 

analitice și schimbul de bune practici cu privire la planurile și strategiile locale / 

sectoriale/regionale. 

 ”Crearea sistemului de panificare geospaţială”   

La data de 18 martie 2015, o delegație din cadrul Agenției Cehe pentru Dezvoltare a vizitat ADR 

Nord, în contextul stabilirii următorilor pași de realizare a proiectului-pilot „Dezvoltarea 

instrumentelor moderne de planificare în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) utilizând 

tehnologia GIS”, finanţat din sursele Guvernului Republicii Cehe. În cadrul întrevederii cu 

specialiștii ADR Nord, reprezentanții delegației cehe au discutat despre etapele ulterioare, 

activitățile și rezultatele proiectului. În acest context, 10 persoane specializate în planificare 

strategică vor fi instruite cum să utilizeze sistemul GIS în domeniul planificării strategice precum 

și în crearea brandului regional. De asemenea, în cadrul proiectului urmează a fi organizate o 

vizită de studiu în Republica Cehă, pentru familiarizarea cu practicile de succes în domeniu, o 

campanie de conștientizare și o conferință de finalizare a proiectului.  

http://www.adrnord.md/
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 „Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale. Experienţa 

Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” 

La data de 15 aprilie 2015, ADR Nord în parteneriat cu Oficiul Mareșalului Regiunii 

Wielkopolska, Polonia, a lansat, în cadrul unei conferințe, proiectul „Managementul proiectului - 

instrument al dezvoltării locale şi regionale. Experienţa Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea 

de Dezvoltare Nord, Moldova”. Evenimentul, în cadrul căruia au participat autorități centrale și 

locale din Moldova și Polonia, a avut loc în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 

Proiectul moldo-polon urmărește să consolideze capacitățile instituționale ale ADR Nord și ale 

autorităților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord, precum și ale factorilor interesaţi 

de absorbția efectivă a fondurilor naționale și internaționale prin sporirea cunoștințelor în 

domeniu, dezvoltarea abilităților analitice și schimbul de bune practici. 

 „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de 

Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” 

La data de 12 iunie 2015, Edineț, a fost lansat proiectul „Crearea 

sistemului integrat de dezvoltare  durabilă a sectorului apicol în 

Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”,  finanțat 

prin intermediul Asistenței oficiale pentru dezvoltare a României. 

Proiectul urmărește să creeze un sistem integrat de dezvoltare 

durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare  Nord prin dezvoltarea unui sistem de 

achiziții, stocare, procesare și ambalare de produse apicole la nivel regional. În cadrul proiectului 

100 de apicultori locali vor fi instruiți cum să utilizeze programele de implementare a 

standardelor internaţionale de calitate şi de inofensivitate alimentară în cadrul a 10 seminare și a 

unei vizite de studiu organizate în perioada pasivă a sezonului apicol. Totodată, va fi organizată 

o campanie de informare privind modul sănătos de viață prin consumul mierii de albine, fapt ce 

va contribui la promovarea produselor apicole în vederea diversificării obținerii veniturilor și 

fortificării sănătății oamenilor. Valoarea totală a proiectului se cifrează la 157,382 de euro, 

oferiți prin intermediul Asistenței oficiale pentru dezvoltare a României. Durata de implementare 

a proiectului este de 18 luni.  

4.2 Cooperare, parteneriate şi promovare a potențialului regional   

 a) Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naţionali şi 

internaţionali 

Regionali 

- La 27 martie 2015, ADR Nord, reprezentată de directorul Ion Bodrug, și publicația „Ziarul 

Nostru”, reprezentată de directorul și redactorul-șef Natalia Vrancean, au semnat un acord de 

colaborare, pentru a se susține reciproc în domeniul informării și sensibilizării opiniei publice. 

Dezbatere on-line la ADR Nord 

Lansarea proiectului în domeniul apicol 
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Acordul de colaborare cu publicația „Ziarul Nostru” are scopul să asigure transparența 

procesului de realizare a proiectelor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin informarea 

operativă și obiectivă a cetățenilor, instituțiilor publice, societății civile și mediul de afaceri 

din regiune etc. 

- ADR Nord și Filiala Soroca a Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, au 

semnat un acord de parteneriat la data de 27 martie 2015 în vederea realizării și dezvoltării de 

programe comune, specifice domeniului dezvoltării regionale și capacităților instituționale. 

ADR Nord și Filiala Soroca a CCI vor desfășura proiecte comune, în cadrul cărora vor oferi 

consultanță actorilor regionali - întreprinzători, autorități publice locale, asociații de business 

etc. - privind eficientizarea parteneriatului public-privat. Totodată, instituțiile vor organiza 

mese rotunde, conferințe, forumuri, traininguri, expo-târguri, precum și alte activități 

destinate mediului de afaceri și societății civile. 

Naționali. 

ADR Nord și Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”), au 

semnat la 6 martie 2015, un memorandum de colaborare, în baza căruia cele două instituții își 

vor uni eforturile în ceea ce privește realizarea obiectivelor comune în Regiunea de Dezvoltare 

Nord. ADR Nord și IDIS „Viitorul” și-au luat angajamentul să coopereze în domeniul 

consolidării sistemului de administrație publică locală și al dezvoltării regionale. De asemenea, 

cele două instituții vor promova o guvernare mai transparentă și mai responsabilă, vor contribui 

la consolidarea cooperării regionale și a autonomiei locale, creând mecanisme adecvate de 

consultare și informare reciprocă în procesul integrării europene a Republicii Moldova. 

Internaționali 

Activitățile realizate cu implicarea partenerilor internaționali au fost discutate și coordonate din 

timp cu: VARAM din Letonia, ADR Vest din Romania cu care au fost organizate activități 

comune pe parcursul anului trecut precum și cu autoritățile Regiunii Wielkopolska și ONG-ul 

”Institutul Germaniei și Europei de Nord” din Polonia cu care ADR Nord a inițiat proiecte de 

dezvoltare.  

 Stabilirea parteneriatelor între ADR Nord şi alte instituţii internaţionale 

- În primul semestru al anului curent a fost inițiată colaborarea cu Regiunea Wielkopolska din 

Polonia. Cooperarea dintre regiuni a început prin implementarea unui proiect comun întitulat 

” Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale. Experienţa 

Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” propus spre finanțare 

în cadrul programului Polish Aid. Semnarea oficială a acordului de colaborare dintre ADR 

Nord și Oficiul Mareșalului regiunii Wielkopolska este planificată în a doua jumătate a an. 

2015. 
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- ADR Nord a colaborat cu ONG-ul ”Institutul Germaniei și Europei de Nord” din Polonia în 

vederea implementării proiectului ”Formare de formatori în elaborarea planurilor/strategiilor 

locale/raionale” finanțat din cadrul programului RITA – Regiune în Tranziție. 

- În perioada 21-22 mai, în cadrul participării delegației RM la Forumul de afaceri organizat în 

cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic, din Riga, Letonia, directorul ADR Nord a semnat un 

acord de colaborare cu compania ZAAO din Letonia în domeniul managementului deșeurilor 

pentru implementarea directivelor Uniunii Europene. În baza Acordului de colaborare, în 

perioada 23-24 iunie curent, președintele consiliului de administrare al companiei ZAAO a 

vizitat RDN, iar în cadrul unei ședințe la sediul ADR Nord a fost discutat Planul comun de 

activități ce urmează a fi realizat pe parcursul anilor 2015-2016. La fel, s-au întreprins vizite 

la proiectele implementate din FNDR în domeniul managementului deșeurilor. 

 Vizitele partenerilor internaţionali în RDN 

- În prima jumătate a anului curent au avut loc o serie de vizite a partenerilor internaționali în 

RDN, și anume: vizita delegației letone, vizita ambasadoarei Republicii Federale Germania în 

Moldova, Excelența Sa Ulrike Knotz, vizita delegației suedeze de documentare la un proiect-

pilot realizat în Regiunea de Dezvoltare Nord în vederea familiarizării cu Regiunea de 

Dezvoltare Nord, vizita oficialilor din cadrul Oficiului Mareșalului Regiunii Wielkopolska, 

vizita INIEP. 

Cooperarea cu partenerii letoni 

- În perioada 16-20 martie curent o delegație din Letonia, în număr de 9 persoane, printre care 

reprezentanți ai VARAM, APL și antreprenori au vizitat RDN în scopul stabilirii de contacte 

cu antreprenorii din regiune. Partenerii letoni au vizitat ÎMM din mun. Bălți, Florești, Edineț 

și raionul Briceni. La fel au avut loc discuții referitor la stabilirea relațiilor de colaborare 

dintre regiunea Madona din Letonia și raionul Briceni, ce vor fi semnate în sem. II. 

- În data de 17 martie în s. Corjeuți, r-nul Briceni în colaborare cu ESRA a fost organizat un 

seminar-training cu genericul „Cultivarea cartofului, standard european” și master class cu 

genericul „Accesarea fondurilor naționale și internaționale pentru dezvoltarea agriculturii”, cu 

participarea partenerilor letoni. Producătorii agricoli şi actorii regionali din RDN au fost 

informați cu noile tehnologii de producere a cartofului, conform standardelor Uniunii 

Europene, precum și informații despre posibilele surse de finanțare pentru fermieri, 

organizații neguvernamentale și autorități publice locale. 

b) Promovarea potenţialului regional şi localităţilor cu potenţial economic de creştere  

 Promovarea potenţialului regional: 

În anul 2015 ADR Nord a continuat să promoveze potenţialul economic, social şi cultural al 

RDN pe rețeaua Internet: www.adrnord.md, www.comunicate.md, www.civic.md etc. precum şi 

http://www.adrnord.md/
http://www.comunicate.md/
http://www.civic.md/
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în cadrul diferitor evenimente de anvergură regională şi naţională: Ziua Europei în RDN, ed.V, 

Ziua Dunării. La evenimente au fost diseminte seturi de promovare a RDN. 
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V. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 

5.1 Asigurarea transparenței procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare 

regională 

În vederea asigurării transparenței procesului de realizare a proiectelor de dezvoltare regională, 

ADR Nord a elaborat materiale informative (comunicate și note de presă, avize), publicații 

informative (pliante, broşuri, buletine informative, rapoarte anuale), a organizat vizite în teren, 

întruniri informative, mese rotunde, conferinţe etc. În acest sens, beneficiarii direcți ai produselor 

informative elaborate și difuzate de ADR Nord au fost APL, ONG, mass-media regională și 

națională, potențialii donatori sau investitori, reprezentanții mediului de afaceri și locuitorii din 

RDN. 

Promovarea proiectelor de dezvoltare regională. ADR Nord a mediatizat activitățile de lansare 

și etapele de realizare a proiectelor prin intermediul canalelor proprii de comunicare, a mass-

mediei, a panourilor informative, a pliantelor de prezentare a proiectelor și a unui buletin 

informativ semestrial, a elaborat și difuzat aproximativ 75 de comunicate de presă și note de 

presă. 

Rezultatele și produsele proiectelor de dezvoltare regională realizate au fost diseminate prin 

intermediul unui buletin informativ semestrial, distribuit, în format electronic, beneficiarilor 

proiectelor de DR. 

Jurnaliștii au fost informați despre etapele realizării proiectelor prin intermediul vizitelor în 

teritoriu, a interviurilor și / sau a conferinţelor de presă. 

Actualizarea rubricilor „Proiecte de dezvoltare regională” și „Galerie multimedia” din site-ul 

www.adrnord.md a contribuit la asigurarea transparenței etapelor de realizare a proiectelor de 

DR. 

Vizita jurnaliștilor în RDN. Un grup de jurnaliști de la 

câteva instituții mass-media naționale și locale, membre ale 

Asociației Presei Independente (API), au vizitat în data de 

27 aprilie 2015, două destinații turistice din nordul 

republicii, unde ADR Nord a realizat proiecte de dezvoltare 

regională finanțate din sursele FNDR. 

Prima destinație a jurnaliștilor a fost în raionul Glodeni, la Rezervația Naturală Pădurea 

Domnească, unde ADR Nord a realizat proiectul „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea 

Domnească”, pentru care FNDR a oferit peste 5,5 de milioane de lei. Astfel, însoțiți de 

managerul de proiect Aurel Bodean, jurnaliștii au vizitat zimbrăria din preajma satului Moara 

Domnească și pensiunea „La Fontal”, situată în vecinătatea satului Cobani. 

Țaul, Conacul Pommer 
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Parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni, a fost următoarea destinație pe care au 

vizitat-o jurnaliștii. La Țaul, unde este cel mai mare parc dendrologic din republică, ADR Nord 

realizează proiectul „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a 

drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni”. Jurnaliștii s-au 

întâlnit cu vicepreşedintele Consiliului raional Dondușeni, Tatiana Cojocaru, și primarul de Țaul, 

Andronii Mitrică. 

Vizita a avut loc în cadrul proiectului „Sporirea vizibilităţii programelor de dezvoltare regională 

în mass-media audiovizuale”, finanţat prin intermediul GIZ, şi în baza unui acord de parteneriat 

semnat de API şi MDRC. 

5.2 Asigurarea transparenței activității ADR Nord și promovarea RDN 

Activitățile de comunicare au fost desfășurate conform planului anual al ADR Nord. Principalele 

obiective în acest sens au fost: 1) promovarea RDN și a activităților ADR Nord; 2) asigurarea 

transparenţei privind valorificarea mijloacelor din FNDR. 

Informare și transparență. ADR Nord a difuzat informaţii de interes public privind activitățile 

sale. Pe site-ul oficial al ADR Nord (www.adrnord.md) au fost publicate rapoartele de activitate 

semestriale şi anuale, decizii și procese-verbale din cadrul ședințelor CRD Nord, precum și alte 

documente de interes public. ADR Nord a monitorizat periodic mass-media regională și 

națională ce a relatat despre activitățile din domeniul dezvoltării regionale. În primul semestru al 

anului 2015, site-ul www.adrnord.md a fost vizualizat de peste 250,000 de ori, fiind accesat de 

circa 22,500 de vizitatori unici. 

Relațiile cu mass-media au fost menținute prin intermediul comunicatelor de presă, buletinelor 

informative, rapoartelor și / sau dosarelor de presă, întrunirilor informale, vizitelor informative, 

site-urilor oficiale gestionate de ADR Nord, prin organizarea conferințelor de presă și a 

evenimentelor de anvergură. În total, au fost identificate aproximativ 150 de materiale 

jurnalistice despre activitățile ADR Nord și CRD Nord. 

Campania națională „Cooperare pentru dezvoltare”. La 

1 aprilie 2015, MDRC și ADR-urile au lansat campania de 

comunicare despre dezvoltarea regională „Construim 

viitorul acasă”. Campania se desfășoară cu sprijinul 

Guvernului Germaniei și Uniunii Europene, oferit prin 

intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ). Pe parcursul a două luni, 4 posturi TV și 2 radio vor rula 3 spoturi video și 3 audio care 

relatează despre cum proiectele de dezvoltare regională au reușit să contribuie la creșterea 

calității vieții. Pe lângă spoturi, au fost elaborate bannere ce surprind reușitele din domeniul 

dezvoltării regionale, pe regiuni de dezvoltare.  

Lansarea campaniei naționale 
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Dezbatere on-line despre dezvoltarea regională în RDN. În 

data de 22 aprilie 2015, în incinta ADR Nord, a avut loc o 

dezbatere on-line despre dezvoltarea regională în RDN. 

Dezbaterea publică a fost organizată de publicația independentă 

„SP” în cadrul proiectului „Transparență”, finanțat de 

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.  

La dezbatere au participat reprezentanți ADR Nord, APL, antreprenori și jurnaliști. 

Comunicare internă. Pentru a asigura comunicarea eficientă a ADR Nord cu CRD Nord, MDRC 

și celelalte ADR-uri, au fost folosite următoarele instrumente: întruniri informative, prezentări, 

buletine informative electronice, rapoarte anuale, vizite de studiu, administrarea site-ului, 

publicaţii media etc. În scopul îmbunătățirii comunicării dintre ADR-uri, au fost organizate 

traininguri pe domenii specifice (planificare strategică, managementul proiectelor, comunicare, 

finanțe și achiziții). În cadrul atelierelor de lucru s-a discutat despre experiențe și dificultăți de 

comunicare și au fost inițiate activități comune. 

Activităţi de promovare a RDN. Proiectul „Regiunile 

Moldovei merită un viitor european”, care îşi propune să 

susţină procesul de promovare a valorilor europene în 

Republica Moldova, a fost lansat în data de 27 aprilie 

2015, la Chişinău. Iniţiativa este bazată pe un parteneriat 

între experţii din Moldova şi Slovacia. Astfel, proiectul 

este implementat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” (IDIS 

„Viitorul”), în colaborare cu Asociaţia Slovacă pentru Politică Externă și cu susţinerea financiară 

a Ministerului Afacerilor Externe al Slovaciei. În cadrul acestui proiect, ADR Nord în colaborare 

cu IDIS „Viitorul” a desfășurat în RDN o expoziție de caricaturi în aer liber despre nivelul de trai 

în Republica Moldova și cel din statele membre ale Uniunii Europene. Evenimentul a avut loc în 

data de 12 mai 2015 la Bălți, în Piața Vasile Alecsandri. În cel de-al doilea semestru, ADR Nord 

și IDIS „Viitorul” au planifică să desfășoare în RDN două mese rotunde în cadrul proiectului 

menționat. 

Ziua Europei la Bălți. În contextul Zilei Europei la Bălți, 

ADR Nord și Centrul „Pro-Europa” Bălți au organizat, în 

data de 12 mai 2015, un concurs de desene pe asfalt pentru 

copii cu genericul „Europa la noi acasă!”. Evenimentul a 

avut loc în Piața Vasile Alecsandri de la Bălți. La concurs 

au participat 25 de copii de la grădinițe. Aceștia au desenat 

Expoziție de caricaturi despre UE la Bălți 

Europa la noi acasă! 

Dezbatere on-line la ADR Nord 
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pe asfalt cum își imaginează Europa, la final fiind premiați. Concursul de desene pe asfalt a avut 

loc concomitent cu expoziția de caricaturi vernisată în cadrul proiectului „Regiunile Moldovei 

merită un viitor european”, realizat de IDIS „Viitorul” în parteneriat cu ADR Nord.  

Totalizare. În primul semestru al anului 2015, ADR Nord a organizat evenimente comune cu 

mass-media, reprezentanţii APL, membrii CRD Nord, membri ONG: mese rotunde, conferinţe, 

ateliere de lucru, traininguri, vizite de studiu etc. În acest sens, au fost organizate / elaborate / 

asigurate: 

- Aproximativ 75 de comunicate de presă și note de presă publicate pe site-ul ADR Nord; 

- Peste 250,000 accesări și peste 22,500 de vizitatori unici pe site-ul ADR Nord; 

- Aproximativ 150 de materiale jurnalistice despre activitățile ADR Nord și CRD Nord; 

- 1 buletin electronic informativ anual; 

- 1 buletin electronic informativ semestrial; 

- 1 vizită pentru jurnaliști la proiectele de dezvoltare regională din raioanele Glodeni și 

Dondușeni; 

- 1 dezbatere on-line organizată de publicația „SP”; 

- Elaborarea a 4 machete pentru panourile informative în cadrul proiectului „Îmbunătățirea 

serviciilor de apă și canalizare în raionul Rîșcani”; 

- 1 concurs de desene pe asflat și 1 expoziție de caricaturi despre UE (Ziua Europei la 

Bălți); 

- Prezentări PowerPoint tematice (proiecte, evenimente, totalizări etc.); 

- Abonament anual pentru www.comunicate.md; 

- Administrarea tehnică, editorială a site-ului www.adrnord.md și www.inforegio.md; 

- 1 campanie națională cu genericul „Cooperare pentru dezvoltare”, pentru a promova 

subiecte legate de dezvoltarea regională pe agenda media. 
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VI. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

6.1. Activitatea managerială, resurse umane  

Pe parcursul semestrului I al anului 2015 a fost asigurat un management eficient al Agenţiei cu  

gestionarea optimală atît a resurselor umane, cît şi a mijloacelor financiare. S-a acordat 

importanţă maximă activităţilor de formare şi dezvoltare a resurselor umane, evaluarea 

performanţelor profesionale şi motivarea personalului (Anexa 3).   

În baza planului anual au fost elaborate planurile lunare de activitate ale Agenţiei, care reflectă în 

detalii acţiunile şi evenimentele ce vor fi organizate lunar. 

6.2. Gestionarea mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională 

 Elaborarea  planului  anual de finanțare al ADR Nord. 

Procesul de planificare financiară al Agenţiei  include o serie de activităţi orientate spre atingerea 

obiectivelor propuse în anul 2015: 

Pentru anul 2015 a fost elaborat planul anual de finanțare al ADR Nord, ce include procurări de 

bunuri și servicii necesare pentru realizarea obiectivelor trasate în sumă de 3264,8 mii lei. 

Astfel, pentru exercitarea competențelor şi îndeplinirea tuturor sarcinilor, ADR Nord planifică un 

deviz de cheltuieli anual în sumă de 3 264 756.24 lei, inclusiv: din FNDR 2 960 314,45 lei, din 

sursele Guvernului Germaniei   131 349,30 lei , din alte surse  173 092,49 lei. 

1. Cheltuieli de personal 

Fondul de salarizare a fost calculat în baza HG nr.743 din 11 iunie 2002 ”Cu privire la 

salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”, HG nr.165 din 09 martie 2010 ”Cu 

privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”, Regulamentului intern privind 

stabilirea și acordarea sporurilor, suplimentelor, premiilor și ajutorului material al angajaților 

ADR Nord și Schemei de încadrare pentru anul 2015. 

Cheltuielile de personal pentru anul 2015 constituie 2 689 783,75 lei  și are următoarea structură: 

- Fondul de salarizare componenta FNDR  - 2 046 826,60 lei; 

- Contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat - 429 370,22 lei; 

- Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală - 82 837,63lei 

                 Total componenta FNDR - 2 559 034.45 lei 

- Fondul de salarizare componenta GIZ - 106 470,00 lei; 

- Contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat - 20 348,00 lei; 

- Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală - 3 931,30 lei 

                                                 Total componenta GIZ - 130 749,30 lei 

2. Deplasări în interes de serviciu 
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Conform planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2015 sunt preconizate deplasări în sumă 

de 58 000,00 lei, inclusiv din FNDR 58 000,00 lei, calculate conform HG nr.10 din 05 ianuarie 

2012. 

3. Cheltuieli administrative 

Sediul ADR Nord se află în incinta Î.S. „Registru”, ocupînd suprafaţa de 250 m
2
. Suma 

cheltuielilor administrative calculate pentru anul 2015 constituie 366 079,00 lei, inclusiv: din 

FNDR – 241 670 lei, GIZ -600 lei  din alte surse – 123 809,00 lei 

3.1 Cheltuieli de arendă a oficiului – 10 800,00 lei (900 lei/lună x 12 luni), contractul nr 229 

din 15.04.2010 cu acordurile adiționale ulterioare incheiat cu Întreprinderea de Stat Centrul 

Resurselor Informaționale de Stat Registru. 

3.2 Cheltuieli de întreţinere a sediului – 67 080 lei, d.c: din FNDR – 60 480,00lei, din alte 

surse -6 600,00 lei. 

- Energia electrică – 23 400 lei (1950 lei x 12 luni, Conform contractului de locațiune încheiat 

cu Î.S. „Centul Resurselor Informaționale de Stat Registru”); 

- Energia termică – 25 200,00 lei ( 4200 lei x 6 luni, Conform contractului de locațiune încheiat 

cu Î.S. „Centul Resurselor Informaționale de Stat Registru”); 

- Apă şi canalizare – 3 000,00 lei (5,13 m
3 
x 48,74 lei/ m

3
 x 12 luni); 

- Salubritate – 480,00 lei (40 lei/lună x 12 luni); 

- Deservirea tehnică – 3 600,00 lei din alte surse (deservirea tehnică a 5 climatizoare x 200 

lei/climatizor, deservirea blocului sanitar 100 lei x12 luni, întreținerea spațiului ocupat – 

reparații curente 1 400 lei);  

- Materiale de uz gospodăresc – 6 600,00 lei (produse de uz casnic, materiale de gospodărie ) 

dintre care: din FNDR – 3 600 lei 233.34 lei/lună x 12 luni, acumulator pentru videocameră și 

aparat foto – 800 lei.; din alte surse – 3 000 lei 2 000 lei soluții menajere ( praf, săpun, teu, 

rezerv mop, căldare, mănuși cauciuc, lavete din celuloză, saci menaj; 1 000 lei pentru 

procurarea pieselor de rezervă la aparate sanitare. 

- Deservirea coolerilor pentru apă potabilă – 4 800 lei  (400 lei/lunar x 12 ); 

3.3 Consumabile de birou – 38 200 lei , d.c. din FNDR 19 339 lei, din alte surse 18 861.00 lei. 

Executarea lucrărilor de registratură generală, sortarea înregistrarea, distribuirea datelor, 

arhivarea materialelor necesită planificarea surselor necesare a rechizitelor de birou.  

-  Abonare, servicii poștale 2015 – 4 100 lei. În vederea informării și aplicării cadrului 

legislativ, cunoașterii și aplicării în practică a legislației în vigoare, cunoașterii și formării 

opiniei publice, am planificat abonarea la ediții periodice. 
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3.4  Servicii de comunicare (tel/fax, internet) – 30 780  lei. 

- Telefonie mobilă – 3 360 lei (280 lei * 12 luni). 

- Telefonie fixă – 20 400 lei (4 numere telefoane *425 lei*12 luni);x 3numeni). 

- Servicii internet – 6 000 lei (500 lei/lună *12 luni). 

- Servicii poștale – 1 020 lei (85 lei/lună *12 luni; semne poștale, plicuri). 

3.5 Întreţinerea mijloacelor de transport – 180 069.00 lei, inclusiv din FNDR – 81 721,00 

lei, din alte surse - 98 348,00 lei. 

- Combustibil –  113 960,00 lei  dintre care: din FNDR - 15 612,00 lei ; din alte surse - 

98 348,00 lei (23 488 lei benzina, 89 512,50 lei  motorină). 

Benzina A 95 pentru automobilul Suzuki Grand Vitara  23 526,40 lei.     

Parcursul total pe 12 luni va constitui 10 000 km *12.8litri/100=1 280.00 litri *18.38 lei/litru.     

Motorină pentru 2 automobile VW-Tiguan = 90 433,20 lei 

Parcursul total pe 12 luni a 2 automobile va constitui 55000 km*9.3litri/100= 5115 *17.68 

lei/litru  

- Servicii deservire tehnică a automobilului – 30 502 lei  (3 667 lei/testare x 6 testări). 

În baza programei de deservire tehnică de garanție a  2 automobile de model VW-Tiguan și a 

actelor de îndeplinire a lucrărilor de prestare a serviciilor auto la automobilul de model Suzuki 

Grand Vitara, deservirea tehnică se efectuează la fiecare 10 000 km. Total, se planifică 6 testări 

la preț a cîte 3 667 lei = 22 002 lei. 

Ulei  8 500 lei  (283,40 lei/litru * 5 litri x*6 testări). 

- Anvelope – 20 000,00 lei:  8*2 500lei. 

- Spălătorie auto, balansare – 10 080,00 lei. 

Balansarea roților este planificată din necesarul actual, cel puțin de 2 ori pe an, costul unei 

balansări este de 250 de lei*3 automobile. Spălarea automobilului e prevăzută de 3 ori pe lună, 

36* 79.45*3 automobile și constituie 8 580,00 lei. 

- Impozit rutier, revizie tehnică pentru 3 automobile– 3 300,00 lei. 

Impozitul rutier pentru anul 2015 constituie 798 lei*3 automobile, testarea auto anuală constituie 

906  lei pentru 3 automobile. 

- Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă – 2 227,00 lei. 

Prima de asigurare internă pentru anul 2015 constituie 742,50 lei*3 automobile.  

3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul – 24 950,00  lei 
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- Deservirea calculatoarelor – 8 000,00 lei( 400 lei/calc. * 20 calculatoare ); 

- Deservirea imprimantelor–3 750,00lei (250 lei /deservirea*15 imprimante); 

- Procurarea Antivirus -1 200 lei (4 programe*300 lei) 

- Deservirea programei 1C-Contabilitate (abonament, reînnoirea programei, linia de 

consultanţă) – 12 000 lei (1 000 lei/lună x 12 luni). 

ADR Nord folosește programa de evidență contabilă 1C versiunea 8. Modificările frecvente în 

cadrul legislativ al R.M. duc la apariția necesităților de modificare și modernizarea a programei 

automatizate. Din aceste considerente, apelăm la serviciile specialiștilor în acest domeniu, pentru 

ajustarea programei pe care o aplicăm cu legislația în vigoare. În prezent, contractul de 

abonament constituie 15 minute zilnic de deservire la costul de 3 000 de lei. Pentru lucrările de 

înnoire a  programei, ieșirea în teren a specialistului s-au planificat 9 000 lei. 

3.7  Alte cheltuieli – 14 200,00 lei, inclusiv: din FNDR – 13 600 lei, din  surse GZI – 600 lei 

- Comision bancar – 10 200 lei (850 lei/lunar * 12 luni din FNDR, 150 lei/lunar * 4 luni din 

componenta GIZ); 

- Alte costuri – 4 000 lei. În componența altor costuri intră achiziționarea prelungitoarelor, 

cablului pentru conectarea calculatoarelor la rețeaua Internet, acumulatoare de menținere a 

tensiunii energiei electrice, obținerea unor certificate. 

4.  Dezvoltare instituţională, activităţi şi promovare 

Activitatea ADR Nord implică şi dezvoltare instituțională, activități şi promovare în sumă totală 

de 150 893,49 lei: dintre care: din FNDR -101 610,00 lei ; din alte surse -49 283,49 lei 

4.1 Materiale promoționale și publicaţii – 13 900 lei  

- Publicarea materialelor de promovare a RDN (elaborarea și editarea altor materiale 

promoționale – 13 900 lei (agende 70 buc.*110 lei/buc., 200 felicitări*10 lei/buc., 375 

pixuri*8 lei/buc., 2 bannere rulante – 600 lei/baucata);  

Agendele, pixurile sunt destinate pentru reprezentanții APL, societății civile, membrii CRD. 

Aceste materiale sunt necesare pentru organizarea lucrului eficient în domeniul promovării 

regiunii. 

4.2 Servicii mediatizare  -  3 600 lei  

Abonament anual www.comunicare.md – 3 600 lei  

4.3 Servicii hosting / domeniu / suport tehnic / redesign  -  6 010 lei  

- site-ul www.adrnord.md – 4 475 lei 

(domeniu – 575 lei, hosting – 1 500 lei, suport tehnic -2 400 lei,) 

http://www.adrnord.md/
http://www.adrnord.md/
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- site-ul www.inforegio.md – 1 535 lei 

(domeniu – 575 lei, hosting – 960 lei) 

4.4 Cheltuieli pentru conferinţe și seminare – 127 383,49 lei,  

4.4.1 Seminare/mese rotunde: -107 383,49 lei 

- Ședințe a GL regional privind stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare; seminare 

de instruire/informare în cadrul APP III– 4 200,00 lei (7 ședințe*40 persoane*15 lei/pers). 

- Ziua ușilor deschise – 750,00 lei  (2 activități*25 persoane*15 lei/pers.). 

- Conferințe de presă – 750,00 lei  (2 activități expozițiilor).   

- Zilele RDN (5 zile) – 49 600,00 lei ( arenda sălii 8 ore*350 lei/ora*5 zile =14000lei), prînz 

140 persoane*111 lei*2 zile=31100, 2 pauze de cafea*15 lei*150 persoane=4500 lei. 

- Materiale promoționale (2 banere mari, 200 insigne) – 2 800,00 lei. 

- Cofinanțarea proiectului „Managementul proiectului – instrument al dezvoltării   locale și 

regionale. Experiența Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, 

Moldova” – 49 283,49 lei.  

4.4.2 Cheltuieli de protocol – 10 000,00 lei (pentru primirea delegaţiilor oficiale (Letonia, 

Polonia, România, Cehia; ședințe extraordinare a CRD, întruniri cu potențialii donatori, parteneri 

de dezvoltare). 

4.4.3  Ședinţe ale Consiliului Regional – 10 000,00 lei (25 lei*55 persoane*4 ședințe, arenda 

sălii – 4 500 lei). 

Executarea bugetului de către ADR Nord pentru perioada primului semestru al anului  2015 s-a 

desfășurat în modul următor: 

Din FNDR au fost alocate 843,1 mii lei, pentru cheltuieli operaționale, dintre care, conform 

devizului cheltuielilor de organizare și funcționare a Agenției au fost utilizare la următoarele 

articole de cheltuieli (Anexa 4): 

- retribuirea muncii și contribuţii de asigurări de stat obligatorii și prime de asigurare 

obligatorie de asistență medicală:  - 704,9 mii lei; 

- plata mărfurilor şi a serviciilor:     - 135,0  mii lei; 

- deplasări în interes de serviciu:      - 3,2  mii lei. 

În baza elaborării  avizului intern de debursare a mijloacelor bănești pe proiecte (cu includerea  

documentelor obligatorii pentru prezentare şi persoanele responsabile) am obținut surse 

financiare din FNDR pentru implementarea proiectelor în sumă de 10757,2 mii lei, care au fost 

repartizate în modul următor: 

- 0760 – 2757,3 mii lei- Aprovizionarea cu apa potabila și canalizare –Risipeni Bocsa.  

http://www.adrnord.md/
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- 0846 – 7999,9 mii lei – Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni Grimăncăuți. 

 Evidenţa contabilă şi valorificarea  mijloacelor financiare se  efectuiază:  

În baza informației actualizate au fost efectuate transferurile planificate, în corespundere cu 

volumul de lucru, servicii îndeplinite, inclusiv necesităţile operaționale contractate, conform 

facturilor primite și contractelor încheiate. 

 Raportarea şi analiza financiară a activității ADR sa realizat  prin: 

Elaborarea rapoartelor interne şi externe şi prezentarea lor la MDRC. 

Cheltuielile operaționale ale ADR Nord rezultă din bugetul anual aprobat al Agenției de către 

CRD Nord şi MDRC ( Anexa 5).  

În baza bugetului, grupurile de lucru pentru achizițiile de bunuri, servicii și lucrări pentru 

necesitățile Agenției au programat în planurile unice de achiziție sumele acordate, procedurile 

aplicate, tipurile de bunuri, servicii, lucrări care au fost contractate.  

6.3.  Organizarea procedurilor de achiziții publice 

Planificare 

În I semestru al anului curent a fost elaborat planul anual de achiziții pentru necesitățile 

proiectelor finanțate din FNDR, sursele Guvernului German și cheltuielile operaționale ale 

agenției. 

La 2 iunie 2015 a fost publicat anunțul de intenție pentru: 

- Restaurarea conacului din satul Țaul, Dondușeni. 

- Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a celui de canalizare menajeră în s. 

Țepilova, r. Soroca. 

- Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci. 

- Amenajarea teritoriului şi iluminării exterioare în complexul reabilitării şi modernizării 

infrastructurii tehnoparcului pe teritoriul SA „RĂUT” pe str. Decebal, 13 în m. Bălţi. 

În perioada următoare vor fi publicate și anunțurile pentru serviciile de supraveghere tehnică la 

aceste lucrări. 

Documentațiile de licitație au fost elaborate și trimise pentru avizare la minister: 

Remis la 12 mai 2015 –  Amenajarea teritoriului tehnoparcului SA „RĂUT” – aprobat 

Remis la 12 mai 2015 – Restaurarea conacului din satul Țaul, Dondușeni – nu a fost primit un 

răspuns 

Remis la 28 mai 2015 – Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci – aprobat 

Remis la 28 mai 2015 – Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a celui de 

canalizare menajeră în s. Țepilova, r. Soroca – avizat negativ 

Executarea procedurilor 
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– 15/00001 Sistemul de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or. Costeşti, raionul 

Rîşcani. Deschiderea ofertelor la 17 februarie 2015. 

Anunțul pentru licitație a fost publicat la 16.01.15. La solicitarea GIZ, termenul de colectarea a 

ofertelor a fost de 30 zile (cel obișnuit este 15 zile). 

Licitația s-a anulat la 07.04.15 deoarece toate ofertele erau descalificate. 

Ofertele din această licitație au fost evaluate de către experți contractați de GIZ. Raportul 

acestora a fost primit la 07.04.15. 

– 15/00937 Sistemul de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or. Costeşti, raionul 

Rîşcani. Deschiderea ofertelor la 13 mai 2015. 

Anunțul pentru licitație a fost publicat la 28.04.15. La solicitarea GIZ, termenul de colectarea a 

ofertelor a fost cel obișnuit de 15 zile. 

La 05.06.15 grupul de lucru a anulat licitația deoarece trei din patru oferte erau descalificate. 

Unica ofertă calificată era de la SRL „Valis”, care în același timp depășește cu 41,50 la sută 

valoarea estimată a lucrărilor, fiind cea mai scumpă. 

La 16.06.15 documentația de licitație pentru repetarea acestei proceduri a fost trimisă pentru 

avizare către MDRC și GIZ. 

– 15/00002 Reconstrucția și modernizarea stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA 

I. Deschiderea ofertelor la 16 februarie 2015. 

Anunțul pentru licitație a fost publicat la 16.01.15. La solicitarea GIZ, termenul de colectarea a 

ofertelor a fost de 30 zile (cel obișnuit este 15 zile). 

Licitația s-a anulat la 16.03.15 deoarece niciuna dintre oferte nu era calificată. 

– 15/00621 Reconstrucția și modernizarea stației de epurare din or. Costești r. Rîșcani TRANȘA 

I. Deschiderea ofertelor la 30 martie 2015. 

Anunțul pentru licitație a fost publicat la 13.03.15. La solicitarea GIZ, termenul de colectarea a 

ofertelor a fost cel obișnuit de 15 zile. 

Ofertele din această licitație au fost evaluate de către experți contractați de GIZ în perioada 12-

13.05.15 în sediul agenției. Raportul acestora a fost primit la 05.06.15. Din această cauză ofertele 

care trebuiau să expire la 30.05.15, au fost prelungite la solicitarea agenției până la 30.06.15. 

La 10.06.15 a fost semnat procesul verbal de evaluare. Grupul de lucru a desemnat câștigătoare 

cea mai ieftină ofertă calificată – cea a SRL „Uralis”. 

Membrii grupului de lucru din partea GIZ (2 persoane) au votat împotriva desemnării 

câștigătorului SRL Uralis, membrii din partea agenției (7 persoane) au votat pentru. 

La 11.06.15, procesul-verbal a fost transmis la GIZ pentru traducere și remiterea acestuia la 

oficiul din Eschborn pentru avizare. 

Grupul de lucru este în așteptarea avizului de la Eschborn fără de care nu poate întreprinde 

acțiunile de mai departe la această licitație. 
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– 15/00003 Extinderea rețelelor de canalizare din sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani. 

Deschiderea ofertelor la 25 februarie 2015 

Ofertele din această licitație au fost evaluate de către experți contractați de GIZ. Raportul 

acestora a fost primit la 07.04.15. 

Agenția Achiziții Publice a solicitat dosarul procedurii și a înregistrat contractul la 30.04.2015. 

La 19.05.15 contractul și procesul-verbal de evaluare au fost transmise la GIZ pentru traducere și 

remitere la sediul central din Eschborn. 

La 08.06.15 a fost primită aprobarea acestor acte. 

Autorizația de construire s-a emis la 10.06.15. 

– 15/01017 servicii de supraveghere tehnică la lucrări de extindere a rețelelor de canalizare din 

sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani. Deschiderea ofertelor la 15 mai 2015. 

Grupul de lucru a anulat concursul în temeiul art. 59, alin. 1 lit. a legea 96/2007, deoarece au fost 

prezentate numai două oferte la prima desfășurare a procedurii de achiziție. Inclusiv conform 

anexei nr. 1 la acordul de finanțare încheiat între GIZ și ADR Nord, care prevede obținerea a trei 

oferte. 

– 15/00034 Servicii de supraveghere tehnică la lucrări de extindere a rețelelor de canalizare din 

sectorul individual din or. Costești, r. Rîșcani. Deschiderea ofertelor la 5 iunie 2015. 

Grupul de lucru în temeiul criteriului prețul cel mai mic a desemnat câștigătoare a concursului 

oferta ÎI Nicolaev Constantin. Suma contractului 34285,76 lei (TVA cota zero). 

– 15/00225 Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5). 

Deschiderea ofertelor la 9 februarie 2015. 

În temeiul criteriului prețul cel mai mic fără TVA, grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta 

Î.M. Rompetrol  Moldova S.A. pentru loturile nr. 1 motorină și nr. 2 benzină. 

Valoarea contractului: 17014 lei cu TVA. 

– 15/00762 Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5). 

Deschiderea ofertelor la 8 mai 2015 

Grupul de lucru a anulat concursul în temeiul art. 59 alin. 1 lit. a legea 96/2007, deoarece a fost 

prezentată numai o singură ofertă. 

– 15/000041 Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5). 

Deschiderea ofertelor la 8 iunie 2015 

Grupul de lucru în temeiul criteriului prețul cel mai mic fără TVA, a desemnat câștigătoare 

oferta Î.M. Rompetrol  Moldova S.A. pentru pozițiile nr. 1 motorină și nr. 2 benzină. Suma 

contractului 87102,28 lei cu TVA. 

– 15/000044 Amenajarea teritoriului şi iluminării exterioare în complexul reabilitării şi 

modernizării infrastructurii tehnoparcului pe teritoriul SA „RĂUT” pe str. Decebal, 13 în m. 

Bălţi. Deschiderea ofertelor la 24 iunie 2015 

Grupul de lucru a anulat licitația deoarece niciuna dintre cele 6 oferte obținute nu era calificată. 
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– 15/01479 Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci. Deschiderea ofertelor la 24 

iunie 2015. 

Grupul de lucru a anulat licitația deoarece au fost prezentate numai două oferte. 

6.4 Asigurarea secretariatului CRD 

- În perioada I semestru a avut loc o ședință a CRD Nord, în cadrul căreia au fost votate 4 

decizii:  

1.Cu privire la aprobarea Programului Regional Sectorial în domeniul infrastructurii 

Drumurilor Regionale și Locale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord,  

2.Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

Regională Nord  2016-2020 și prezentarea profilului socio-economic al RDN,  

3.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al CRD Nord pentru anul 2015,  

4.Cu privire la prezentarea informației referitor la implementarea PRS în MDS, realizările și 

problemele apărute. 

- La inițiativa MDRC a fost inițiat procesul de selectare a noilor membri ai CRD Nord 

pentru următorul mandat. ADR Nord a întocmit o listă a potențialilor membri din partea 

sectorului privat și societății civile, propuși de APL din regiune, ce a fost remisă MDRC.  
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VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

7.1 Realizarea obiectivelor Strategiei Dezvoltare Regională Nord 

Conform cerinţelor MO, lunar / trimestrial / semestrial / anual sunt elaborate și remise către 

MDRC spre evaluare rapoarte privind monitorizarea procesului de implementare a SDR Nord și 

POR Nord, PRS (AAC, MDS, EE a clădirilor publice, DLR), PAA al ADR Nord,  inclusiv 

rapoarte privind monitorizarea trimestrială a mijloacelor de finanțare (FNDR, alți potențiali 

donatori).  

7.2 Elaborarea Metodologiei de evaluare și monitorizare bazată pe rezultate 

Activităţi privind dezvoltarea modelului de monitorizare bazat pe rezultate, pentru monitorizarea 

implementării politicilor de dezvoltare se vor organiza în semestrul II al anului curent. Se va 

elabora cadrul conceptual și metodologic al M&E bazate pe rezultate în domeniul planificării și 

programării dezvoltării regionale, se vor identifica și stabili indicatorii regionali de monitorizare 

a politicilor dezvoltării regionale. 
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CONCLUZII 

Semestrul I al anului 2014 a fost o perioadă productivă pentru activitatea ADR Nord. Activităţile 

desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reieşit din prevederile în 

vigoare ale cadrului legislativ al Republicii Moldova privind dezvoltarea regională.  

În comparaţie cu perioada similară a anului trecut, a crescut simțitor numărul şi nivelul de 

profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activităţilor organizate şi a nivelului de 

implementare a proiectelor.  

În I semestru al anului 2015 ADR Nord a valorificat în jur de 21 940,49 mii de lei, din mijloacele 

Fondului Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR), adică circa 32,35% din suma de 67 824,99 

mii lei, planificată  pentru anul 2015. 

ADR Nord a desfăşurat multiple activităţi importante în contextul dezvoltării regionale. Astfel a 

fost organizată a IV ședință a grupului de lucru (GL) pentru planificarea strategică a RDN pînă 

în a.2020 ”Marketing regional”, unde a fost inițiat procesul de branding regional. De asemenea 

de către CRD Nord a fost aprobat programul regional sectorial (PRS) în domeniul drumurilor 

locale și regionale (DRL).  Pe parcursul semestrului I, la solicitarea CR, specialiștii ADR Nord 

au acordat suport metodologic și consultativ la elaborarea SDSE CR Ocniţa, Rîşcani, Edineţ.  

În scopul facilitării atragerii investițiilor, specialiştii ADR Nord au  elaborat concepte de proiecte 

SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunţate de către instituţiile donatoare 

(EuropeAid, Guvernul Cehiei, Poloniei, etc.).  Astfel, în primul semestru al 2015 au fost lansate 

4 proiecte finanțate din fondurile UE. 

În domeniul stabilirii parteneriatelor au fost încheiate acorduri de colaborate atît cu partenerii 

regionali și naționali, cît și cu parteneri internaționali (a fost inițiată colaborarea cu Regiunea 

Wielkopolska din Polonia, cu ONG-ul ”Institutul Germaniei și Europei de Nord” din Polonia, a 

fost semnat un acord de colaborare cu compania ZAAO din Letonia în domeniul 

managementului deșeurilor).  

De asemenea, în contextul dezvoltării și consolidării capacităților în primul semestrul 2015 au 

avut loc 6 vizite de studiu ale specialiștilor ADR Nord peste hotarele Republicii Moldova în 

țările: Letonia, Polonia, Slovacia, Lituania și Germania. 

 

 

Director ADR Nord                                                                                Ion BODRUG 
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