Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Centru

APROBAT:
Eleonora GRAUR
Președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru

PLANUL DE ACȚIUNI
AL AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU PENTRU
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU
PE PARCURSUL ANULUI 2017

Ialoveni, 2017

CUPRINS

Acronime ..................................................................................................................................................... 2
Sumar executiv ............................................................................................................................................ 3
Obiectivul specific 1. Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate.......................... 4
Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale .............................................................. 4
Măsura 1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare ............................................... 4
Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la nivel regional .... 5
Măsura 1.4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice .......................................... 5
Obiectivul specific 2. Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii ................................... 5
Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile ................................................................................ 5
Măsura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare și diversificarea infrastructurii de
afaceri ..................................................................................................................................................... 5
Măsura 2.3 Dezvoltarea potenţialului turistic al regiunii ........................................................................ 6
Obiectivul specific 3. Consolidarea unei bune guvernanțe regionale .................................................... 7
Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili de dezvoltarea
regională ................................................................................................................................................. 7
Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru ......................................................... 7
Măsura 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare ...................................................... 8
Măsura 3.4 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare şi atragerea investiţiilor ....................................... 9
Planul de acțiuni pentru anul 2017 ................................................................................................... 11

1

Acronime

AAC
ADR
APL
BNS
CRD
CNCDR
DGDR
DPCR
DRIAI
DRIDR
DUP
FNDR
IDAM
IMM
MDRC
MDS
MF
ME
MM
MTID
NUTS
ONG
PIB
POR
PRS
RDN
RDC
RDS
RM
SDR
SND
SNDR
STATREG
SWOT
UE

Alimentarea cu apă și canalizare
Agenția de Dezvoltare Regională
Administrația Publică Locală
Biroul Național de Statistică
Consiliul Regional pentru Dezvoltare
Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
Direcția Generală Dezvoltare Regională
Direcția Politică și Cooperare Regională
Direcția Relații Internaționale și Atragerea Investițiilor
Direcția Relații cu Instituțiile de Dezvoltare Regională
Documentul Unic de Program
Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
Indice de Deprivare a Ariilor Mici
Întreprinderi Mici și Mijlocii
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Managementul Deșeurilor Solide
Ministerul Finanțelor
Ministerul Economiei
Ministerul Mediului
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
Nomenclatorul Unităților Teritoriale de Statistică
Organizații Non-guvernamentale
Produs Intern Brut
Planul Operațional Regional
Plan Regional Sectorial
Regiunea de Dezvoltare Nord
Regiunea de Dezvoltare Centru
Regiunea de Dezvoltare Sud
Republica Moldova
Strategia de Dezvoltare Regională
Strategia Națională de Dezvoltare
Strategia Națională de Dezvoltare Regională
Proiectul UE „Îmbunătățirea statisticilor regionale”
Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări
Uniunea Europeană
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Sumar executiv
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) este o instituţie publică necomercială cu
autonomie financiară subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) şi
s-a constituit pentru asigurarea operaţionalităţii procesului de implementare şi realizare a
Strategiei de Dezvoltare Regională (SDR) în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). ADR Centru
este organul executiv al Consiliului Regional pentru Dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru
din Republica Moldova.
Planul de activitate al ADR Centru este elaborat în baza Planului de acţiuni pentru
implementarea SDR Centru 2016-2020 şi este corelat cu Planul de activitate pentru anul 2017 al
Direcţiei Generale Dezvoltare Regională a MDRC. Aşa cum Planul de Acţiuni 2016-2020 oferă un
cadru strategic global pentru a facilita și orienta complexul proces de dezvoltare durabilă a
Regiunii Centru, detalierea acţiunilor în subacţiuni incluse în planuri anuale de activitate oferă
platforma de implementare a strategiei la nivelul tuturor domeniilor și obiectivelor strategice.
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Obiectivul specific 1.
Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate
Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale
Pe parcursul anului 2017 va continua implementarea proiectului „Dezvoltarea activității
economice în sectorul cu potenţial industrial regional a orașului Hînceşti prin construcţia
capitală a drumului de ocolire”; aplicant – primăria or. Hîncești.
În procesul implementării proiectului vor fi realizate achiziții publice în conformitate cu
argumentările proiectului și vizite de monitorizare a lucrărilor executate în cadrul proiectului.
Rezultatele așteptate în urma finisării implementării proiectului sunt:





construcţia unui sector de drum pichetul 9+35 şi instalarea sensului giratoriu în or.
Hînceşti;
cu accesul la traseele republicane R3, R34 şi R33;
devierea traficului rutier regional ce trece prin centrul oraşului cu scopul de a micșora
intensitatea circulaţiei transportului tranzit şi de mare tonaj;
asigurarea accesului transportului către zonele industrial-economice.

Odată cu aprobarea DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020 va fi inițiat procesul de
implementare a proiectelor incluse în aceste documente, cu finanțare din FNDR.
Măsura 1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare
Pe parcursul anului 2017 va continua implementarea proiectelor:
-

„Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă
potabilă şi de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r.
Lapuşniţa, raionul Hînceşti”, depus de primăria s. Sofia, r-nul Hîncești și prevede
construcţia şi reabilitarea sistemelor de evacuare şi purificare a apelor uzate din satele
Sofia, Bălceana şi Negrea ale raionului Hinceşti cu lungimea totală de 27,6 km;

-

„Construcţia staţiei raionale de epurare şi dezvoltarea sistemului public de canalizare
şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar”, depus de primăria or. Telenești,
prevede dezvoltarea cooperării intercomunitare pentru creşterea calităţii vieţii şi a
mediului înconjurător prin construcţia staţiei raionale de epurare a apei uzate şi
extinderea sistemului de canalizare din oraşul Teleneşti şi satul Ineşti.

În procesul implementării proiectului vor fi realizate achiziții publice în conformitate cu
argumentările proiectului și vizite de monitorizare a lucrărilor executate în cadrul proiectului.
Odată cu aprobarea DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020 va fi inițiat procesul de
implementare a proiectelor incluse în aceste documente, cu finanțare din FNDR.
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Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la nivel
regional
Pe parcursul anului 2017, în domeniul dezvoltării sistemelor integrate de management al
deșeurilor solide la nivel regional ADR Centru va coordona procesul de elaborare a studiului de
fezabilitate pentru Zona de Management 5.
În proiectele documentelor DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020, alte proiecte în domeniul
managementului deșeurilor solide pentru Regiunea Centru nu sînt prevăzute.
Măsura 1.4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice
Pe parcursul anului 2017, va continua implementarea proiectului „Creşterea eficienţei
energetice a spitalului regional Orhei”, (GIZ), beneficiar – CR Orhei. Obiectivul general al
proiectului este creşterea eficienţei energetice a spitalului raional din oraşul Orhei. Durata de
implementare constituie 24 luni. Costul estimativ al proiectului este de 10 657,85 mii lei.
Odată cu aprobarea DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020 va fi inițiat procesul de
implementare a proiectelor incluse în aceste documente, cu finanțare din FNDR.
***

Obiectivul specific 2.
Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii
Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Pe parcursul anului 2016 au fost 12 concepte de proiecte şi 12 hărţi privind dezvoltarea
economică a oraşelor în context regional. Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului
„Planificarea urbană integrată în context regional”. Tot în cadrul acestui proiect a fost elaborat
studiul socio-economic în domeniul planificării urbane integrate și a fost lansat site-ul orasecentru.md. Pe parcursul anului 2017 se planifică activități de menținere a site-ului și de
actualizare permanentă a acestuia.
Măsura 2.2
Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare și diversificarea
infrastructurii de afaceri
Dezvoltarea economică constantă și echilibrată poate genera resurse necesare pentru investiții
și dezvoltare socială. Totodată zonele de intervenție și măsurile planificate vin să stimuleze
valorificarea potențialului economic al RDC și să diminueze impactul celor mai grave probleme
printre care: numărul redus de întreprinderi în regiune, gradul scăzut de ocupare a forței de
muncă, rata înaltă a șomajului, exodul masiv al populației apte de muncă, agricultura
neperformantă ș.a.
Pe parcursul anului 2016, specialiștii ADR Centru au inițiat procesul de identificare a
potențialului investițional al regiunii. Specialiștii ADR Centru au elaborat chestionare care au
fost distribuite Consiliilor raionale din RDC. În baza chestionarelor au fost identificate locații și
terenuri pentru potențiali investitori. Pe parcursul anului 2017 va fi elaborată baza de date ce
va conține aceste locații, și va fi creat un portal on-line care va conține date cu privire la starea
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tehnică și infrastructura fizică a acestor locații. Lansarea portalului on-line de promovare a
potențialului investițional al RD Centru se planifică pentru primul trimestru al anului 2017.
Deoarece necesarul de investiții pentru soluționarea acestor probleme este extrem de mare,
ADR Centru cu suportul partenerilor de dezvoltare planifică continuarea activității de elaborare
a Programului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării economice, unde vor fi identificate
intervențiile și acțiunile prioritare, care vor produce efecte la nivel teritorial și impact generat
asupra calităţii vieţii locuitorilor.
În activitatea de planificare a dezvoltării economice a regiunii, ADR Centru mizează pe suportul
partenerilor de dezvoltare, a Ministerului Economiei şi a experţilor naţionali şi internaţionali în
domeniul economic. În comun cu partenerii de dezvoltare, instituţiile sectoriale şi GLRS vor
identifica direcțiile de intervenție la nivel regional și criteriile de selectare a proiectelor și vor
elabora proiectul PRS de dezvoltare a infrastructurii de afaceri în regiune. Proiectul elaborat
urmează a fi consultat public şi aprobat la una din şedinţele CRD Centru.
Măsura 2.3 Dezvoltarea potenţialului turistic al regiunii
2.3.1 Elaborarea PRS în domeniul turismului
PRS în domeniul atractivității turistice a fost elaborat împreună cu membrii GLRS în domeniul
atractivității turistice și cu experții în domeniu. La începutul anului 2017, proiectul
documentului va fi propus pentru consultări publice, după care va fi propus pentru consultări
publice membrilor CRD Centru.
Pentru anul 2017 ne propunem dezvoltarea unui portofoliu de proiecte, destinate creșterii
atractivității turistice a regiunii de dezvoltare Centru, creştere bazată pe proiecte de anvergură,
cu un impact regional major și excluderea posibilităților de finanțare a unor proiecte cu impact
local, solicitate de către APL de nivelul I. În procesul derulării acestei activităţi, ADR Centru
mizează pe suportul Agenţiei Turismului şi a partenerilor de dezvoltare.
2.3.2 Implementarea proiectelor în domeniul sporirii atractivității turistice
Pe parcursul anului 2017, va continua implementarea proiectelor:
-

„Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpuşna) prin restaurarea obiectelor de
patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey” din or. Hînceşti, locaţia geto-dacică din s.
Stolniceni” a fost propus de către CR Hînceşti. Obiectivul general al proiectului este
îmbunătățirea situației economice și sociale prin creșterea contribuției sectorului de
turism la economia regională. Costul total al proiectului este de 23 500 000,0 lei;
Conform deciziei CNCDR nr. 14/16 din 19.12.2016 pentru anul 2016 au fost alocați
1 501 308,69 lei; Durata implementării proiectului este de 24 luni. Lucrările au fost
sistate pe o perioadă, conform indicațiilor Ministerului Finanțelor (scrisoarea nr. 06/117/2, din 25 ianuarie 2016)

-

„Traseul turistic în 9 localități – crearea oportunităților de investire în turism (Ulmu,
Ialoveni)” își propune ca obiectiv crearea oportunităților de atragere a turiștilor străini și
locali în regiunea de dezvoltare Centru. Costul total al proiectului este de 11 097 026,79
lei; Conform deciziei CNCDR nr.14/16 din 19.12.2016 pentru anul 2016 au fost alocați
3 132 804,25 lei; Durata proiectului este de 24 luni.
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Odată cu aprobarea DUP 2017-2020 și POR Centru 2017-2020 va fi inițiat procesul de
implementare a proiectelor incluse în aceste documente, cu finanțare din FNDR.
***

Obiectivul specific 3.
Consolidarea unei bune guvernanțe regionale

Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili de dezvoltarea
regională
În colaborare cu partenerii de dezvoltare, pe parcursul anului 2017 vor fi organizate
instruiri/ateliere pentru membrii CRD, reprezentanți ai Consiliilor raionale, ai ONG-urilor și
agenților economici în domeniul dezvoltării regionale. În acest context, ADR Centru a elaborat
Planul de instruiri pentru anul 2017, unde sînt identificate tematicile și perioada pentru
instruirile planificate.
3.1.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în elaborarea de politici și
managementul proiectelor de dezvoltare regională
Specialiștii ADR Centru vor beneficia de instruiri organizate în comun cu reprezentanții
proiectului STATREG și ai altor parteneri de dezvoltare, care au fost detaliate în Planul de
instruiri pentru anul 2017.
3.1.2 Asigurarea managementului activităţii instituţiilor de dezvoltare regională
Asigurarea secretariatului CRD Centru. În conformitate cu prevederile legislative, ADR Centru va
asigura buna desfășurare a 4 ședințe ordinare ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare
Centru, elaborînd în acest scop proiectele de decizii și procesele verbale ale ședințelor şi
asigurînd logistica şi suportul informativ pentru membrii CRD. La necesitate, ADR Centru va
asigura suport pentru organizarea ședințelor extraordinare.
Planificarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare gestionate. Pe parcursul anului 2017,
ADR Centru va asigura gestionarea mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională,
elaborarea planurilor de finanțare și de implementare a proiectelor aprobate şi efectuarea
transferurilor de mijloace financiare pentru procurarea de bunuri, executarea de lucrări și/sau
prestări de servicii. În vederea asigurării unei bune implementări a proiectelor de dezvoltare
regională vor fi întreprinse măsuri organizatorice privitor la organizarea achizițiilor publice și
încheierea contractelor pentru proiectele de dezvoltare regională, efectuarea controalelor
asupra dosarelor de achiziții publice, precum și monitorizarea executării acestora.
Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru
3.2.1 Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind dezvoltarea regională,
cooperarea interregională, transfrontalieră și transnațională
Pe parcursul anului 2017, ADR Centru va continua realizarea acestui obiectiv prin acțiunile
permanente de actualizare şi monitorizare a paginii web a ADR, precum și prin plasarea pe
pagina web a planurilor de activitate, rapoartelor, proiectelor în derulare, a partenerilor de
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dezvoltare, proiectelor regionale aprobate în DUP, a evenimentelor ce țin de domeniul
dezvoltării regionale, a materialelor promoționale, studiilor și analizelor realizate.
Comunicarea și transparența în procesul de realizare a proiectelor de dezvoltare regională în
RDC vor fi asigurate prin actualizarea compartimentului „Harta interactivă a proiectelor” de pe
pagina oficială a agenției: www.adrcentru.md, unde periodic sînt adăugate toate modificările
operate în procesul de implementare a proiectelor. Această rubrică, care a fost creată la sfîrșitul
anului 2013, a demonstrat o creștere importantă a numărului de accesări a paginii web, dar și
un interes sporit al surselor mass-media pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectelor. Tot
aici sînt indicate linkuri către vizitele specialiștilor în teren și descrierea periodică a activităților
desfășurate.
În 2017, ADR Centru va continua să promoveze potenţialul socio-economic şi cultural al Regiunii
de Dezvoltare Centru prin organizarea mai multor evenimente, dar și prin distribuirea
informațiilor de interes public prin intermediul site-urilor www.adrcentru.md,
www.comunicate.md, www.civic.md etc. O importanță sporită va fi acordată platformei de
socializare Facebook, unde ADR Centru actualizează pagina agenției cu regularitate, partajînd
link-uri către articole informative relevante şi fotografii, organizate în albume tematice.
În anul 2017, activităţile planificate de ADR Centru vor fi reflectate atît prin instrumentele de
comunicare ale Agenţiei, cît şi de către sursele mass-media locale, regionale și naționale.
Principalele canale de comunicare cu actorii dezvoltării regionale, care vor asigura promovarea
și transparența actvității Agenției de Dezvoltare Regională Centru, vor fi comunicarea
electronică, respectiv pagina web a agenţiei, comunicarea directă prin întruniri şi vizite pe
teren, sesiuni de informare şi materiale informative precum broșuri și buletine informative,
distribuite la diverse evenimente în formă electronică sau tipărită.
3.2.2 Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forumuri, expoziții,
festivaluri)
Pe parcursul anului, se planifică organizarea a 2 evenimente de promovare a regiunii şi a
procesului de dezvoltare regională: „Ziua Europei” şi „Zilele Regiunii”. Pentru organizarea
acestor evenimente vor fi pregătite materiale promoţionale şi vor fi identificaţi parteneri
externi pentru finanţarea activităţilor comune. ADR Centru va participa în calitate de copartener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții, festivaluri) din regiune.
Măsura 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare
3.3.1 Suport acordat APL-urilor din regiune pentru perfecţionarea/elaborarea documentelor
de planificare şi programare locală
În procesul de elaborare a SDL sau actualizare a acestora, autoritățile locale beneficiază de
suport informațional și consultativ din partea specialiștilor ADR Centru. Pe parcursul anului
2017, specialiștii agenției vor participa la consultarea/facilitarea procesului de
elaborare/actualizare a SDL la solicitarea autorității publice sau la propunerea partenerilor de
dezvoltare.
3.3.2 Aprobarea POR 2017-2020 la şedinţa CRD Centru
Pe parcursul anului 2016, a fost iniţiat Apelul de Propuneri de Proiecte, organizat în baza
obiectivelor identificate în SDR Centru 2016-2020. În urma derulării AAP, au fost colectate
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concepte de proiecte depuse de APL-urile din regiune şi este în proces de elaborare al treilea
Plan Operaţional Regional. Acest document va fi consultat public și, în cele din urmă, propus
pentru aprobare către CRD Centru la prima ședință din anul 2017.
3.3.3 Îmbunătățirea sistemului de monitorizare și evaluare
În cadrul acestei activități, se va dezvolta cadrul conceptual și metodologic al sistemului integrat
de monitorizare și evaluare bazat pe rezultate în politica de dezvoltare regională. La realizarea
activității respective, ADR Centru va fi asistată de către experții GIZ, în cadrul proiectului de
asistență tehnică „Modernizarea serviciilor publice locale”.
În scopul implementării consecutive şi eficiente a SDR Centru 2016-2020, ADR Centru va realiza
monitorizarea implementării activităţilor planificate şi va elabora un raport semestrial şi un
raport anual, care vor fi prezentate MDRC şi CRD Centru.
Măsura 3.4 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare şi atragerea investiţiilor
3.4.1 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare naţionali şi internaţionali
ADR Centru în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și ADR Senec-Pezinok (Slovacia) va
implementa, cu finanțare din programul SlovakAid, subproiectul Magistrala de apă Bardar accesul la apă potabilă calitativă, îmbunătaţirea sănătaţii cetăţenilor și managementul durabil
al rețelei de apă, a proiectului Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa
2) și rețele de canalizare pentru or. Ialoveni depus în cadrul concursului de propuneri de
proiecte cu finanțare din FNDR. De asemenea, activitatea SRIAI se va axa în continuare pe
realizarea activităților comune cu alți parteneri de dezvoltare, precum și pe identificarea noilor
parteneri de dezvoltare.
3.4.2 Identificarea noilor surse de finanțare prin asistența oficială de dezvoltare oferită de
țările partenere
La momentul actual, ADR Centru are stabilite parteneriate în Slovacia și România și a identificat
potențiali parteneri în Letonia.
În rezultatul unei comunicări anterioare cu ADR Centru, România, în primul semestru al anului
2017 planificăm o întîlnire bilaterală în RM și ulterior o vizită de studiu în Romania.
În urma vizitei partenerilor letoni în cadrul Zilelor Regiunii din octombrie 2016, pentru perioada
următoare planificăm o întîlnire bilaterală în cadrul căreia urmează a fi discutate acțiuni
comune precum și semnarea intențiilor de colaborare cu administrația Regiunii de Planificare
Riga.
În contextul extinderii parteneriatelor și cu alte țări ale UE care oferă Republicii Moldova
asistență de dezvoltare, ADR Centru se află în proces de căutare/identificare a partenerilor și în
alte țări precum: Estonia, Polonia, Ungaria ș.a. În acest sens, ADR Centru este în proces de
comunicare cu ambasadele țărilor respective la Chișinău, precum și a RM în țările menționate și
planificăm să avem întilniri bilaterale pentru a iniția relații de cooperare.
De asemenea, pe parcursul anului 2017 specialiștii Serviciului relații internaționale și atragerea
investițiilor vor elabora propuneri de proiecte în domeniul dezvoltării regionale și le vor înainta
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spre finanțare către partenerii de dezvoltare, vor acorda suport, la solicitare, APL-urilor în
elaborarea propunerilor de proiecte.

10

Planul de acțiuni pentru anul 2017
(elaborat în baza SDR Centru 2016-2020)

D/A

Acţiuni

Subacţiuni

Perioada de realizare
(trimestru)
I

II

III

Indicatori

Sursa de
finanţare

Responsabili
/ Parteneri

Riscuri

IV

Obiectivul specific 1. Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate

DA II. Managementul proiectelor

Măsura 1.1 Reabilitarea rețelei de drumuri locale și regionale
Implementarea
Realizarea activităţilor de
proiectelor
de implementare a proiectelor
reabilitare a rețelei de
drumuri
locale
și
regionale

Organizarea procedurilor de
achiziţii publice la proiecte
aprobate spre finanţare

Nr. proiecte
implementate

FNDR

SMP

Drumuri
reabilitate (km)

Nr. proceduri de
achiziţii
organizate

Lipsa resurselor
financiare
Nerespectarea
termenilor de
implementare
conform planurilor
de activitate

FNDR

SFA

Lipsa resurselor
financiare
Lipsa ofertelor
necesare pentru
desemnarea
cîștigătorului

Monitorizarea
implementării

Organizarea
monitorizare

vizitelor

de

Nr. vizite de
monitorizare

FNDR

SMP

-
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proiectelor
Elaborarea rapoartelor de
monitorizare

Nr. rapoarte de
monitorizare

FNDR

SMP

-

Elaborarea raportului final şi
transmiterea bunurilor

1 raport final

FNDR

SMP

-

Elaborarea raportului de
asigurare a durabilității
proiectului

1 raport de
asigurare a
durabilității

FNDR

-

Măsura 1.2 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

DA II. Managementul proiectelor

Implementarea
Realizarea activităţilor de
proiectelor
de implementare a proiectelor
alimentare cu apă și
canalizare

Organizarea procedurilor de
achiziţii publice la proiecte
aprobate spre finanţare

3 proiecte
implementate

FNDR, USAID

SMP/USAID

Lipsa resurselor
financiare
Nerespectarea
termenilor de
implementare
conform planurilor
de activitate

Nr. proceduri de
achiziţii
organizate

FNDR, USAID

SFA/USAID

Lipsa resurselor
financiare
Lipsa ofertelor
necesare pentru
desemnarea
cîștigătorului

Monitorizarea
implementării
proiectelor

Organizarea
monitorizare

vizitelor

de

Elaborarea rapoartelor de
monitorizare

Nr. vizite de
monitorizare

FNDR, USAID

SMP/USAID

-

Nr. rapoarte de
monitorizare
elaborate

FNDR, USAID

SMP/USAID

-
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Elaborarea rapoartelor finale
şi transmiterea bunurilor

3 rapoarte finale

FNDR, USAID

SMP/USAID

-

Elaborarea rapoartelor de
asigurare a durabilității
proiectului

3 rapoarte de
asigurare
durabilitate

FNDR, USAID

SMP/USAID

-

Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la nivel regional
Elaborarea Studiului
de Fezabilitate în
domeniul
managementul
deșeurilor
solide,
Regiunea Centru

Coordonarea procesului de
elaborare a studiului de
fezabilitate pentru Zona de
Management 5

1 Studiu de
fezabilitate
elaborat

Facilitarea procesului de
elaborare a studiului de
fezabilitate

4 ședințe a CDL
organizate

GIZ

SMP/ GIZ

Lipsa mijloacelor
financiare
Nerespectarea
termenilor de
prezentare a
informației de către
serviciile vizate

GIZ

SMP/ GIZ

-

DA II. Managementul
proiectelor

Măsura 1.4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice
Implementarea
Realizarea activităţilor de
proiectelor
în implementare a proiectelor
domeniul
Eficiența
energetică a clădirilor
publice

3 proiecte
implementate

FNDR, GIZ

SMP/ GIZ

Lipsa resurselor
financiare
Nerespectarea
termenilor de
implementare
conform planurilor
de activitate
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Organizarea procedurilor de
achiziţii publice la proiecte
aprobate spre finanţare

Nr. proceduri de
achiziţii
organizate

FNDR, GIZ

SFA

Lipsa resurselor
financiare
Lipsa ofertelor
necesare pentru
desemnarea
cîștigătorului

Monitorizarea
implementării
proiectelor

Organizarea
monitorizare

vizitelor

de

Nr. vizite de
monitorizare

FNDR, GIZ

SMP/ GIZ

-

Elaborarea rapoartelor de
monitorizare

Nr. rapoarte de
monitorizare
elaborate

FNDR, GIZ

SMP/ GIZ

-

Elaborarea raportului final şi
transmiterea bunurilor

3 rapoarte finale

FNDR

SMP/ GIZ

-

Obiectivul specific 2. Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii
Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Sprijinirea acțiunilor
inovative în
dezvoltarea orașelor

Nr. consultații
oferite

Partenerii de
dezvoltare

SRIAI

Lipsa interesului din
partea APL

SPSP

Măsura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare și diversificarea infrastructurii de afaceri

DA I. Planificare
strategică

Elaborarea
Elaborarea PRS în domeniul
Programului Regional dezvoltării infrastructurii de
Sectorial în domeniul suport pentru afaceri
dezvoltării economice
Aprobarea PRS în domeniul
dezvoltării infrastructurii de
suport pentru afaceri

1 program
elaborat

FNDR/Donat
ori externi

SPSP

FNDR/Donat
ori externi

SPSP

Lipsa resurselor
financiare alocate

2 ședințe GLRS
1 proiect aprobat

-
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Elaborarea propunerilor de
proiecte în domeniul
dezvoltării economiei
regionale și diversificării
infrastructurii de afaceri

Nr. proiecte
elaborate

FNDR/Donat
ori externi

SPSP

Lipsa resurselor
financiare alocate

DA II. Managementul proiectelor

DA I. Planificare strategică

Măsura 2.3 Dezvoltarea potenţialului turistic al regiunii
Elaborarea
Programului Regional
Sectorial de dezvoltare
a turismului în RD
Centru

Aprobarea PRS în domeniul
dezvoltării
atractivității
turistice

1 program
aprobat

FNDR

SPSP

-

Elaborarea propunerilor de
proiecte
în
domeniul
promovării
potențialului
turistic al regiunii, sporirii
vizibilității
turistice
și
reabilitării
patrimoniului
cultural și natural

5 proiecte
propuse

FNDR /

SPSP/Agenţia
Turismului

-

Implementarea
Realizarea activităţilor de
proiectelor
în implementare a proiectelor
domeniul
sporirii
atractivității turistice

Organizarea procedurilor de
achiziţii publice la proiecte
aprobate spre finanţare

Donatori
externi

2 proiecte
implementate

FNDR

SMP

Lipsa resurselor
financiare
Nerespectarea
termenilor de
implementare
conform planurilor
de activitate.

Nr. proceduri de FNDR
achiziţii
organizate

SFA

Lipsa resurselor
financiare
Lipsa ofertelor
necesare pentru
desemnarea
cîștigătorului
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Monitorizarea
implementării
proiectelor

Organizarea
monitorizare

vizitelor

de

Nr. vizite de
monitorizare

FNDR

SMP

-

Elaborarea rapoartelor de
monitorizare

Nr. rapoarte de
monitorizare
elaborate

FNDR

SMP

-

Elaborarea rapoartelor finale
şi transmiterea bunurilor

2 rapoarte finale
elaborate

FNDR

SMP

-

Elaborarea rapoartelor de
asigurare durabilitate

2 rapoarte de
asigurare
durabilitate
elaborate

FNDR

SMP

-

Obiectivul specific 3. Consolidarea unei bune guvernanțe regionale

DA. III Dezvoltarea capacităţilor

Măsura 3.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali responsabili de dezvoltarea regională
Consolidarea
capacităților actorilor
locali și regionali în
elaborarea de politici
și
managementul
proiectelor
de
dezvoltare regională

Fortificarea
capacităţilor
actorilor implicaţi în procesul
de implementare a politicii
de dezvoltare regională

Nr.
ateliere FNDR,
organizate
donatori
externi

SPSP, SMP

Implicarea
personalului în
evenimente
complementare

Organizarea vizitelor de
studiu a colaboratorilor ADR
și a membrilor CRD în alte
țări pe domenii conexe
dezvoltării regionale

Nr. vizite
studiu

SPSP, SMP

Lipsa surselor
financiare

de FNDR,
donatori
externi, GIZ

Delegarea
persoanelor străine
domeniului.
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Consolidarea
capacităţilor
angajaţilor ADR în domeniile
lor de activitate

Nr. sesiuni
instruire
desfășurate

de FNDR,
ADR Centru
parteneri de
dezvoltare

DA IV. Managementul instituţional

Nr. de specialiști STATREG
cu
capacități
sporite

Asigurarea
Acordarea suportului şi
managementului
consultanţei membrilor CRD
activităţii instituţiilor Centru
de
dezvoltare
regională
Organizarea
şedinţelor
ordinare şi extraordinare a
CRD Centru

Schimbări în ordinea
desfăşurării
evenimentelor
Implicarea
personalului în
evenimente
complementare

Nr.
consultaţii FNDR
acordate

ADR Centru

Lipsa interesului
membrilor CRD faţă
de dezvoltarea
regională

4
şedinţe FNDR
ordinare
desfăşurate

ADR Centru

Lipsa interesului
membrilor CRD faţă
de dezvoltarea
regională

ADR Centru

Dificultăţi de ordin
instituţional

Nr.
ședinţe
extraordinare
Eficientizarea
activităţii
instituţionale a ADR Centru

Nr. angajări

FNDR

Planificarea
activităţii
financiare a ADR Centru

Nr.
Planuri FNDR
elaborate

SFA

Modificarea cadrului
legislativ

Raportarea
activităţii
financiare a ADR Centru

Nr.
Rapoarte FNDR
elaborate

SFA

Modificarea cadrului
legislativ

Măsura 3.2 Promovarea potențialului de dezvoltare a RD Centru
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DA VI. Comunicare şi transparenţă

Dezvoltarea rețelelor
de informare și
comunicare privind
dezvoltarea regională,
cooperarea
interregională,
transfrontalieră și
transnațională

Administrarea și actualizarea
paginii web a ADR Centru

Nr. articolelor
/comunicatelor
plasate

FNDR

SP.
comunicare

Dificultăți tehnice

FNDR

SP.
comunicare

Dificultăți tehnice.

Nr. documentelor
plasate
Nr. de vizitatori a
paginilor web
Administrarea și actualizarea
contului facebook a ADR
Centru

Nr. articolelor
/comunicatelor
distribuite

Insuficiență de timp.

Nr. albumelor
create
Nr. persoanelor
care apreciază
pagina de
facebook
Nr. de distribuiri a
articolelor de
catre persoane
(cu exceptia
administratorului)
Elaborarea și publicarea
materialelor promoționale

Act de
recepționare

FNDR

SP.
comunicare

Insuficiențe de surse
financiare

Nr. de exemplare
pe fiecare tip
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Organizarea
evenimentelor de
promovare a regiunii
(conferințe, forumuri,
expoziții, festivaluri)

Diseminarea pe site-ul ADR a
informaţiilor
privind
apelurile
de
proiecte
deschise

Nr. articole
publicate

FNDR

SP.
comunicare

-

Plasarea pe pagina web a
ADR Centru a planurilor și
rapoartelor
privind
implementarea proiectelor și
măsurilor de dezvoltare
regională

Nr. rapoarte
plasate

FNDR

SP.
comunicare

Dificultăți tehnice

Coparteneriat
în cadrul
evenimentelor (conferințe,
forumuri,
expoziții,
festivaluri) din regiune

Participare la 7
evenimente
regionale/
naționale

FNDR,
donatori
externi

ADR Centru

Lipsa solicitărilor din
partea APL şi a
partenerilor
de
dezvoltare

Desfăşurarea evenimentului
„Zilele regiunii Centru”

Nr. evenimente
desfășurate

FNDR, surse
externe

ADR
Centru/APL

Lipsa resurselor
financiare

Nr. estimativ de
participanţi
Nr. participanţi
străini
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Desfăşurarea evenimentului
„Ziua Europei”

Nr. evenimente
desfășurate

FNDR,
donatori
externi

ADR Centru

Lipsa resurselor
financiare

Nr. estimativ de
participanţi
Nr. participanţi
străini
Măsura 3.3 Perfecționarea sistemului de planificare și programare

DA I. Planificare strategică

Implementarea eficientă
și
transparentă
a
strategiei și planurilor
operaționale regionale

Suport acordat APL-urilor
din regiune pentru
perfecţionarea/
elaborarea documentelor
de planificare şi
programare locală

Nr. SDSE
actualizate/e
laborate

Aprobarea POR 20172020 la şedinţa CRD
Centru

1 POR
aprobat

FNDR

SPSP, SMP

2 rapoarte
elaborate

FNDR

SPSP

Îmbunătățirea sistemului Elaborarea rapoartelor
de
monitorizare
și privind implementarea
evaluare
SDR Centru şi prezentarea
lor către MDRC şi CRD
Centru

FNDR,

SPSP

donatori
externi

Insuficienţa
resurselor financiare
Lipsa solicitărilor

Nr. SDL
actualizate/e
laborate

Lipsa cvorumului

-
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Elaborarea mecanismului
de monitorizare şi
evaluare

1 mecanism
elaborat

FNDR/GIZ

SPSP,
SMP/MDRC/GIZ

Insuficienţa
mijloacelor
financiare

FNDR

SPSP, SMP

-

FNDR,
Programe de
finanțare
externă

SRIAI

Lipsa interesului din
partea partenerilor

1 SDR Centru
actualizat
Implementarea
mecanismului
de
monitorizare şi evaluare
elaborat

1 mecanism
implementat

Măsura 3.4 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare şi atragerea investiţiilor

DA VII. Cooprarea cu partenerii de dezvoltare

Consolidarea relațiilor de
colaborare cu partenerii
de dezvoltare regionali,
naționali și internaționali

Identificarea noilor surse
de
finanțare
prin
asistența oficială de
dezvoltare oferită de

Realizarea
activităților
comune
în
baza
acordurilor de colaborare
încheiate și planurilor de
acțiuni comune

Nr. activități
comune
realizate

Facilitarea
vizitelor
partenerilor internaționali
și naționali în RDC

Nr.
delegațiilor/
persoanelor
primite

FNDR,
Programe de
finanțare
externă

SRIAI

-

Identificarea
noilor
parteneri de dezvoltare

Nr.
partenerilor
identificați

FNDR,
Programe de
finanțare
externă

SRIAI

Lipsa domeniilor de
interese comune

Elaborarea și depunerea
conceptelor de proiecte în
cadrul concursurilor de
propuneri de proiecte cu
finanțare externă

Nr. concepte
elaborate

Partenerii de
dezvoltare

SRIAI

Eligibilitatea
aplicantilor

Nr.
participanților

Lipsa partenerilor
lideri
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țările partenere
Necesitatea
cofinanțării

Acordarea
suportului
actorilor
regionali
în
elaborarea proiectelor și
atragerea investițiilor

Nr. consultații
oferite

Partenerii de
dezvoltare

SRIAI

Lipsa interesului din
partea APL
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