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– Domeniu de Activitate

FNDR

– Fondul Național de Dezvoltare Regională
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– Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
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– Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
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– Modernizarea Serviciilor Publice Locale
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– Secția Managementul Proiectelor
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– Secția Finanțe și Achiziții
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– Strategia de Dezvoltare Regională
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– Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională
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SUMAR EXECUTIV
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru (în continuare ADR Centru) este o instituţie publică
necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor (în continuare MDRC) şi s-a constituit pentru asigurarea operaţionalităţii
procesului de implementare şi realizare a Strategiei de Dezvoltare Regională (în continuare
SDR) în Regiunea de Dezvoltare Centru (în continuare 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 reprezintă documentul de programare, în care sînt trasate
sarcinile concrete pe termen de un an în domeniul dezvoltării regionale. Planul de activitate al
ADR Centru se referă la perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 şi reprezintă activităţile pentru
implementarea politicii de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Centru.
Planul este elaborat conform cadrului normativ și de programare al dezvoltării regionale, și
anume Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (2013-2015), Documentul Unic de Program
(2013-2015), Strategiei de Dezvoltare Regională Centru (2010-2016) și Planului Operațional
Regional (2013-2015).
Principalele rezultate ale ADR Centru obținute în realizarea politicii de dezvoltare regională pe
parcursul anului 2013 sunt:
a) În domeniul planificării strategice și programării regionale:
 Elaborate și consultate cu publicul două programe regionale sectoriale în domeniul
managementului deșeurilor solide și eficiența energetică a clădirilor publice;
 Inițiat procesul de elaborare a programului regional sectorial în domeniul
aprovizionării cu apă și canalizare;
 Acordată asistență tehnică CR Nisporeni și Anenii Noi în elaborarea strategiilor de
dezvoltare socio-economică etc.
b) Promovarea potențialului de dezvoltare a regiunii:
 Organizat Forumului Regional de Investiții și Inovații (24-25 mai 2013);
 Partener al Forumului Regional Economic (Ungheni, noiembrie 2013) și Forumului
Investițional ”Investește în Hîncești” (octombrie 2013);
 Co-organzator al Festivalului rîului Bîc (septembrie 2013);
 Stabilite relații de colaborare cu 5 parteneri internaționali și naționali (ADR NordEst (România), Euroregiunea Bug (Polonia), ONG Centrul Național de Mediu etc.)
etc.
 Organizate sesiuni de instruire și schimb de experiență (conferințe, vizite de studiu
etc.) pentru actorii locali și regionali etc.
c) În domeniul managementului proiectelor regionale:
 Lansarea și implementarea a 10 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv 8 proiecte
finanțate din FNDR și 2 proiecte-pilot finanțate de GIZ;
 Planificarea, desfășurarea și asigurarea transparenței achizițiilor publice pentru
prestarea de servicii și aprovizionarea cu bunuri în cadrul proiectelor în
implementare;
 Dezvoltarea capacităților autorităților publice locale și prestatorilor de servicii prin
organizarea de ateliere de lucru, vizite de teren, elaborarea de studii de referință etc.
d) În domeniul comunicării:
 Elaborate materiale promoționale, comunicate de presă, buletine informative, harta
interactivă a proiectelor, calendarul regiunii etc. difuzate sau distribuite către
publicul țintă prin mijloace on-line, TV, radio sau tipărire.
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Pentru asigurarea implementării politicii de dezvoltare regională, în conformitate cu atribuțiile
sale de bază, pentru anul 2014 ADR Centru și-a stabilit următoarele obiective:
1) Inițierea planificării strategice regionale pentru perioada 2015/2016 – 2020;
2) Elaborarea planurilor regionale sectoriale în domeniul aprovizionare cu apă și sanitație
și drumuri locale și regionale;
3) Asigurarea implementării eficiente și durabile a proiectelor de dezvoltare regională în
Regiunea de Dezvoltare Centru;
4) Promovarea potențialului de dezvoltarea a Regiunii de Dezvoltare Centru;
5) Consolidarea capacităților actorilor regionali în domeniul planificării strategice și programării,
managemetul proiectelor și guvernării regionale, cooperării transfrontaliere și transnaționale;

6) Asigurarea vizibilității și transparenței implementării programelor și proiectelor de dezvoltare
regională.

7) Întărirea capacității instituționale ale agenției și CRD Centru;
8) Realizarea eficientă și transparentă a managementului financiar și a achizițiilor publice în
activitatea ADR Centru și implementarea proiectelor de dezvoltare regională;

Planul de activitate conține descrierea activităților structurate în 5 domenii de activitate (DA)
și a datelor suplimentare, ce sunt prezentate în anexele documentului:
DA 1 Planificare strategică și programare regională;
DA 2 Managementul proiectelor regionale;
DA 3 Dezvoltarea și cooperare;
DA 4 Comunicare și transparență;
DA 5 Activitate operațională.
Planul de activitate al ADR Centru pentru anul 2013 va produce următoarele rezultate:
 La nivel regional este stabilită viziunea și prioritățile de dezvoltare pentru perioada
2015/2016 – 2020;
 ADR Centru și autoritățile publice locale planifică în mod eficient investițiile în
sectoarele aprovizionare cu apă și sanitație, managementul deșeurilor solide, eficiența
energetică, drumuri locale și regionale;
 ADR Centru, în cooperare cu autoritățile publice locale, asigură corelarea documentelor
de planificare strategică raionale cu programele regionale sectoriale;
 Potențialul de dezvoltare a RDC este mai bine cunoscut și promovat la nivel național și
european;
 Infrastructura fizică si serviciile publice locale în satele și orașele din Regiunea de
Dezvoltare Centru s-a îmbunătățit;
 ADR Centru monitorizează și evaluează în mod eficient modul de implementare a
proiectelor în sectoarele prioritare;
 ADR Centru și CRD Centru monitorizează în mod eficient propriile intervenții;
 Crește nivelul de cunoaștere și vizibilitate a domeniului dezvoltare regională
(planificare, programare, managementul proiectelor) în RDC.
În vederea implementării cu succes a obiectivelor politicii dezvoltării regionale, ADR Centru va
lucra în strînsă legătură cu Direcția Generală Dezvoltare Regională a MDRC, instituțiile publice
implicate direct sau parțial în implementarea politicii de dezvoltare regională. De asemenea,
ADR Centru va colabora cu partenerii de dezvoltare, sectorul privat, ONG-uri locale și
naționale.
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Domeniul de activitate I
PLANIFICAREA STRATEGICĂ ȘI PROGRAMAREA REGIONALĂ
1. 1 Inițierea planificării strategice regionale 2015/2016 – 2020
În anul 2014 va fi inițiat procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională
Centru pentru perioada 2015/2016-2020, care va include o serie de activități legate de
constituirea și funcționarea grupului de lucru, elaborarea profilului socio-economic a Regiunii
de Dezvoltare Centru (RDC). De asemenea, în cadrul unei conferințe regionale, vor fi analizate
prioritățile de dezvoltare ale RDC în perspectiva 2020, ținînd cont de dezvoltarea socioeconomică actuală și cadrul de planificare la nivel național (Strategia Națională de Dezvoltare
Regională 2013-2015 și Moldova 2020) și sectorial (mediu, infrastructura rutieră, dezvoltare
economică etc.).
1.2 Planificarea regională sectorială integrată
În anul 2013, cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL),
finanțat de Agenția de Cooperare a Germaniei (GIZ), domeniul de intervenție 2, au fost
elaborate 2 Programe Regionale Sectoriale (PRS): Managementul Deșeurilor Solide (MDS) și
Eficiența Energetică a Clădirilor Publice (EE), care au fost trecute prin procedura de consultare
publică, iar pentru anul 2014 este preconizată aprobarea PRS MDS și EE de către Consiliul
Regional pentru Dezvoltare. În domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare (AAC) vor
continua activitățile începute anul trecut, prin organizarea ședințelor Grupului Tehnic de Lucru
pentru definitivarea PRS AAC, se va desfășura consultarea publică a programului și se va
aproba de către CRD Centru. Un alt pas în procesul de planificare regională sectorială, valabil
pentru toate domeniile, este identificarea Conceptelor de Proiecte Posibile (CPP) și
transformarea acestora în Concepte de Proiecte Viabile (CPV), prin analiza propunerilor de
proiecte și stabilirea celor mai viabile idei de proiect, pentru care se vor efectua, în 2014, studii
de fezabilitate.
În anul 2014 va fi lansat și procesul de planificare regională în domeniul infrastructurii
drumurilor locale și regionale, care, la fel, va include ședințe ale Grupului Tehnic de Lucru,
consultarea publică a PRS DLR, aprobarea acestuia de către CRD Centru și identificarea de
CPP.
1.3 Corelarea documentelor de planificare raionale cu programele regionale sectoriale
Un alt capitol de activitate îl va constitui armonizarea documentelor de planificare
raionale cu programele regionale sectoriale în domeniile prioritare de dezvoltare. ADR Centru
va facilita, la cerere, actualizarea Strategiilor de Dezvoltare Socio-Economică a raioanelor din
RDC, în conformitate cu principiile planificării regionale sectoriale integrate. Pentru SDSE a
Raionului Orhei și a Raionului Nisporeni se va elabora componenta Eficiența Energetică, iar
pentru SDSE a Raionului Șoldănești și SDSE a Raionului Rezina se va elabora componenta
Managementul Deșeurilor Solide.
În scopul urmăririi procesului de implementare a SDSE (compartimentul monitorizare și
evaluare), ADR Centru va acorda asistență tehnică Consiliilor Raionale Nisporeni și Anenii Noi.
Se vor organiza ședințe ale Comisiilor/comitetelor de implementare a SDSE cu participarea
principalilor actori locali implicați și se va determina gradul de implementare a SDSE pentru
anul 2014, pregătind astfel actualizarea SDSE și concretizarea acțiunilor pentru anul 2015.
1.4 Monitorizarea și evaluarea implementării SDR Centru 2010-2016 și POR 20132015
Monitorizarea și evaluarea implementării SDR Centru 2010-2016 și a POR 2013-2015
se va efectua prin intermediul unui nou instrument creat: sistemul de M&E bazat pe rezultate.
Se va elabora un ghid metodologic care va facilita utilizarea acestuia.
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Domeniul de activitate II
MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE
2.1. Planificarea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională constituie unul din scopurile
prioritare ale activității ADR Centru. În anul 2013 au fost inițiate și implementate 12 proiecte
investiționale, inclusiv 10 proiecte în domeniul dezvoltării regionale, finanțate din FNDR și 2
proiecte pilot realizate cu suportul GIZ. Asigurarea planificării și implementării eficiente a
proiectelor de dezvoltare regională, presupune parcurgerea următoarelor etape: actualizarea
planurilor de implementare şi activitate a proiectelor cu finanţare FNDR şi GIZ, stabilirea
echipei de implementare a proiectelor, lansarea proiectelor, valorificarea investițiilor, evaluarea
finală. Pe parcursul anului 2014 vor fi lansate noi proiecte investiţionale cu finanţare din FNDR.
În cadrul acestor evenimente de lansare vor fi încheiate şi semnate acorduri de parteneriat între
ADR Centru, aplicanţi şi parteneri ai proiectelor. La aceste activități vor participa reprezentanţi
MDRC, ADR Centru, servicii deconcentrate, aplicanţi şi parteneri ai proiectului, mass-media
locală şi naţională. Informaţia va fi plasată şi pe site-ul ADR Centru: www.adrcentru.md.
Persoanele prezente la evenimente de lansare vor fi familiarizate cu scopul proiectului, cine sunt
beneficiarii finali ai proiectului, care va fi impactul acestor proiecte.
Pentru realizarea măsurilor investiţionale ale proiectelor, specialiştii agenţiei vor asigura
implementarea și monitorizarea activităților care vizează construcţia și repararea apeductelor,
reţelelor de canalizare, staţiilor de epurare şi/sau a staţiilor de pompare; construcţia sau reparaţia
reţelei de drumuri locale şi/sau regionale, construcţia platformelor de stocare DMS, a staţiilor de
reciclare şi depozitelor sanitare/staţiilor de transfer, amenajarea locaţiilor, structurilor de
agrement. De asemeni, se vor lua măsuri privind eficienţa energetică a spitalelor raionale: din
Orhei având ca obiectiv reconstrucția rețele termice exterioare, instalarea punctelor termice
individuale și sisteme solare, din Nisporeni având ca obiectiv izolarea termică și reabilitarea
exterioară a blocului chirurgical.
De asemenea, specialiştii ADR Centru vor analiza mersul şi gradul de implementare a
proiectelor în derulare, nivelul de valorificare a mijloacelor financiare, vor identifica abaterile
de la graficele de implementare şi planul de finanţare, vor elabora note informative. Totodată, ei
vor elabora devize de cheltuieli, caiete de sarcini, vor obţine autorizaţii de construire, vor
organiza recepţii la terminarea lucrărilor şi recepţii finale a obiectelor (bunurilor, serviciilor,
lucrărilor executate). La finalizarea proiectelor, se vor semna acte de transmitere în proprietate a
bunurilor şi serviciilor (însoțite de facturi fiscale) obţinute în cadrul proiectelor, care potrivit
legislaţiei, vor trece în gestiunea beneficiarilor. Drept rezultat vom avea proiecte gestionate
eficient și durabil.
În cadrul proiectelor-pilot, realizate cu suportul Proiectului MSPL, vor fi elaborate studii
de caz privind cooperarea intermunicipală în domeniul AAS și MDS, a unui studiu privind
formele legale/instituționale și tehnice/financiare cu referire la sistemul de management al
deșeurilor solide în raioanele Șoldănești și Rezina. Tot pe parcursul anului 2014 se vor organiza
două sesiuni de conștientizare privind formele și beneficiile cooperării între comunități în
vederea prestării serviciilor locale.
Se preconizează mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor în dezvoltarea
durabilă a serviciilor publice locale prin implementarea programelor de mobilizare și implicare
a comunității în cadrul proiectelor–pilot. Vor fi organizate campanii de informare și sensibilizare
a cetățenilor în cadrul proiectelor de dezvoltare regională.
2.2. Monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională
Monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională va urmări conformarea
activităţilor realizate cu planul de implementare a proiectelor, depistarea problemelor ce apar în
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procesul de implementare a proiectelor şi identificarea soluţiilor de depăşire a lor. Acest obiectiv
se va realiza prin organizarea vizitelor de monitorizare săptămânale a progresului implementării
proiectelor, monitorizarea lucrărilor de construcţie şi montaj, în urma cărora vor fi întocmite
procese verbale de lucru şi vor fi prezentate procese verbale de execuţie a lucrărilor. Eficienţa
implementării proiectelor investiţionale se va monitoriza şi prin raportarea privind
monitorizarea realizării activităţilor conform planului de implementare a proiectului individual
(săptămînal), raportarea privind valorificarea bugetului proiectului individual (lunar), raportarea
cu privire la situația proiectelor în implementare din RDC (trimestrial) și monitorizarea
valorificării mijloacelor financiare, precum și prezentarea raportului de evaluare finală a
proiectelor (FNDR, GIZ).
Agenția va facilita activitatea Comitetului de supervizare a proiectului „Creşterea
eficienţei energetice a spitalului raional Orhei”. Specialiștii agenției, cu suportul experților, vor
contribui la îmbunătățirea sistemului de monitorizare şi evaluare a proiectelor.
Pentru asigurarea durabilității proiectelor specialiștii agenției vor efectua vizite de teren
pentru analiza derulării activităților post-proiect oferind consultanță autorităților publice locale.
Domeniul de activitate III
DEZVOLTARE ȘI COOPERARE
3.1 Promovarea potențialului de dezvoltare a RDC
Regiunea de Dezvoltarea Centru, cea mai mare ca populație și suprafață, dispune de un
bogat potențial de dezvoltare determinate de condiții obiective: poziția geografică, natura,
resursele umane, structura localităților, structura economică. Pentru a valorifica acest potențial
este necesar de a identifica avantajele competitive ale regiunii, de a mobiliza actorii regionali și
dezvolta capacități adecvate ale acestora.
Pentru realizarea acestor obiective, ADR Centru îşi propune în anul 2014 să promoveze
potenţialul economic al Regiunii de Dezvoltare Centru prin organizarea a două evenimente
regionale: Forumul economic regional ”Parteneriatul Public Privat în promovarea exporturilor
și atragerea investițiilor” şi Întrunirea regională privind investițiile în raionul Anenii Noi.
Evenimentele vor fi organizate în comun cu partenerii ADR Centru: Euroregiunea BUG Polonia
şi ADR Centru România; cât şi Consiliile raionale din RDC, Ungheni, Nisporeni şi Anenii Noi.
Grupul țintă îl constituie antreprenorii și autoritățile publice locale din regiune.
Pentru promovarea potenţialului de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Centru, ADR
Centru va elabora studii regionale privind potențialul de dezvoltare socio-economic al regiunii
și domeniilor de dezvoltare.
3.2 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali
Un alt domeniu prioritar de activitate al ADR Centru rămâne a fi consolidarea
capacităților actorilor locali și regionali. În acest sens, Agenţia îşi propune organizarea unor
evenimente de tip Master class, pentru prestatorii de servicii din RDC cu subiectul ”Depozitarea
deșeurilor (proiectare, construcție, exploatare)”; iar pentru echipa ADR Centru la tema
”Implementarea proiectelor investiționale”. Evenimentele vor fi organizate în parteneriat cu GIZ
şi ADR Nord-Est România.
În cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, GIZ şi ADR Centru vor
organiza doua seminarii ”Sistemul inteligent de monitorizare a consumului de energie în
spitale” şi ”Marketing și branding regional”.
Un alt eveniment axat pe dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali este cursul de
formare ”Dezvoltarea
strategiilor naționale și regionale de inovare, promovarea
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antreprenoriatului și crearea de clustere”, care se preconizează a fi finanţat de către Solidaruty
Fund, Polonia, în cadrul unui proiect comun MDRC și Ministerul Dezvoltării Regionale din
Polonia.
De asemenea, ADR Centru va continua să ofere suport Consiliului Regional de
Dezvoltare Centru printr-un program de consolidare a capacităților care presupune organizarea
unor ateliere de instruire, cât şi a unui seminar cu tematica ”Guvernanța Regională Rurală”.
3.3 Consolidarea capacităților de cooperare transfrontalieră și transnațională
Pentru a consolida relaţiile de cooperare transfrontalieră și transnațională, ADR Centru
planifică să elaboreze o serie de propuneri de proiecte în cadrul programelor de dezvoltare, cum
ar fi Slovak AID, Programul de Dezvoltare a Ministerului de Externe al Estoniei, Programul
pentru Cooperarea Teritorială Republica Moldova-Ucraina, ş.a.
Un alt aspect important în procesul de dezvoltare regională este schimbul de experiență
între ADR-uri. Astfel ADR Centru îşi propune să organizeze două vizite de studiu: ”Planificare
strategică la nivel regional” în Regiunea de Dezvoltare Centru din România şi ”Dezvoltarea
economică locală și regională” în Regiunea de Dezvoltare Senec-Pezinok din Slovacia.
În rezultatul tuturor acestor activităţi, ADR Centru va contribui la promovarea
potenţialului de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Centru, prin promovarea potenţialului
economic a regiunii, prin dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali şi prin intensificarea
colaborării cu partenerii internaţionali ai Agenţei.
Domeniul de activitate IV
COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ
4.1 Asigurarea vizibilității și transparenței activităților instituțiilor de dezvoltare
regională
Comunicarea reprezintă unul dintre domeniile majore prin care are loc implementarea
politicii de dezvoltare regională și anume raspîndirea către publicul larg a informațiilor și
noutăților din acest domeniu. Menținerea unui dialog continuu cu toți actorii implicați în
dezvoltarea regională reprezintă o sarcină dar și o necesitate a instituțiilor ce promovează și
implementează această politică. Prin canalele de comunicare are loc transmiterea mesajelor și a
noutăților tuturor parților interesate și implicate în acest proces, dar și mediatizarea rezultatelor
care vin să faciliteze viața cetățenilor din regiune.
Informarea grupului țintă și publicului larg asupra activităților instituțiilor de dezvoltare
regională (comunicate de presă, știri, actualizarea paginii web, actualizarea contului de
facebook a ADR Centru, panou informativ), reprezintă una dintre activitățile majore puse în
sarcina specialistului în comunicare. Prin instrumentele de comunicare precum:
 Actualizarea paginii Web a agenției (www.adrcentru.md);
 Întreținerea contului facebook al ADR Centru;
 Actualizarea informației pe panoul informativ al ADR Centru;
 Elaborarea și distribuirea buletinului informativ lunar electronic;
 Încheierea unui Acord de colaborare cu Revista Managementul Deșeurilor;
 Organizarea evenimentului Ziua Europei la ADR Centru, se va asigura transmiterea
informației de interes public în timp util.
Difuzarea informației cu ajutorul instrumentelor sus-numite reprezintă calea cea mai
sigură de informare a publicului larg cu privire la toate activitățile desfățurate în Regiunea de
Dezvoltare Centru, dar și în întreaga țară, la acest capitol. Noutățile despre proiectele de
dezvoltare regională sînt raspîndite în continuu astfel încît cetățenii, care sînt beneficiari ai
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proiectelor implementate de ADR Centru în regiune, să fie la curent cu toate activitățile
desfășurate.
Organizarea evenimentului Ziua Europei la ADR Centru, preconizată pentru luna mai,
reprezintă o actvitate fără precedent în RDC și are drept scop prezentarea agenției ca fiind o
instituție europeană, care promovează valorile europene și care tinde să crească nivelul de trai al
cetățenilor din RDC după standardele țărilor membre a UE.
Elaborarea și tipărirea materialelor promoționale (Broșura ”Proiecte investiționale 20132015”, mape, pixuri, calendare de masă, Buletinul trimestrial) are drept scop promovarea
imagini și activității ADR Centru. Editarea acestor broșuri cu caracter informativ despre
Proiectele din Regiunea Centru au drept public țintă donatorii, investitorii străini, dar și locali
pentru atragerea investițiilor în regiune. Totodată, se preconizează elaborarea buletinul
informativ în format electronic și tipărit. Buletinul informativ electronic va fi distribuit lunar.
Buletinul informativ pe suport de hîrtie, va apărea trimestrial și se prevede să fie tipărite, format
A4, 4 pagini, color, hîrtie cretată lucioasă și vor conţine cele mai relevante activități trimestriale
desfășurate în RDC. Concomitent cu distribuirea fizică, acesta va fi plasat pe pagina web a
agenţiei şi se va expedia in format electronic membrilor CRD, mass-media regională și
națională, ONG-uri regionale, agenţii economici, etc.
Comunicarea cu specialiștii responsabili de paginile web ale Consiliilor raionale din
regiunea Centru reprezintă o acțiune prioritară pentru anul de activitate 2014. Prin această
acțiune se urmărește distribuirea noutăților despre proiectele din regiune și pe paginile
Consiliilor raionale unde se implementează un proiect. Preluarea bannerului www.adrcentru.md
va contribui la diseminarea informațiilor din domeniul Dezvoltării regionale și nemijlocit la
informarea oamenilor cu privire la acest domeniu relativ nou și necunoscut de publicul larg. De
asemenea vor fi plasate și actualizate informaţiile de pe panourile informative din incinta
Consiliilor raionale din RDC cu noutăți și anunțuri la acest capitol. Totodată,în urma
modernizării paginii electronice a agenției, pe site-ul www.adrcentru.md a fost creată rubrica
Calendarul Regiunii care va fi completat cu evenimentele importante desfășurate în RDC.
4.1 Asigurarea vizibilității și transparenței implementării proiectelor și măsurilor de
dezvoltare regională
Una din activitățile majore ale ADR Centru este organizarea evenimentelor de lansare a
proiectelor. Astfel, în 2014, vor fi mediatizate activitățile de lansare a proiectelor prin
intermediul tuturor canalelor de comunicare, mass-media și panouri informative. Se
preconizează publicarea și difuzarea comunicatelor de presă în presa regională şi cea naţională.
Totodată, va fi asigurată mediatizarea permanentă a rezultatelor implementării proiectelor, dare
în exploatare a obiectelor construite/reabilitate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională prin
plasarea informațiilor pe pagina web la rubrica nou creată „Harta interactivă a proiectelor”.
De asemenea se preconizează ca în urma încheierii unui Acord de colaborare cu Revista
Managementul Deșeurilor să fie publicate cel puțin 4 articole în această revistă despre
proiectele din domeniul MDS implementate în RDC. În vederea atingerii obiectivului de
mediatizare a procesului implementării proiectelor, în mod permanent, pe site vor fi plasate
rapoarte, informații despre mediatizarea rezultatelor și darea în exploatare a obiectelor
construite sau reabilitate în cadrul acestor proiecte de dezvoltare regională.
Domeniul de activitate V
ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ
5.1Activitatea managerială, resurse umane și dezvoltarea instituțională
Planificarea și raportarea anuală se va realiza prin elaborarea a cîtorva documente ce
asigură buna funcționare al ADR Centru și vizibilitatea activităților acesteia. În acest scop, se va
elabora planul de activitate pentru anul 2015 care va cuprinde domeniile prioritare de activitate,
inclusiv activitățile prioritate realizate în comun cu partenerii ADR Centru.
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În scopul realizării calitative al activităților planificate al ADR Centru se va elabora
programul de instruire pentru anul 2015.
Vizibilitatea activițăților ADR Centru se va realiza prin elaborarea raportului semestrial
și a raportului anual.
Dezvoltarea capacităților interne ale ADR Centru va fi un rezultat scontat realizat în
baza programului de instruire elaborat în prealabil în urma analizei profilului instituțional al
agenției. Organizarea a patru mese rotunde, intitulate „Consolidarea capacităților de planificare
a agențiilor de dezvoltare regională” vor contribui nemijlocit la dezvoltare capacităților interne
ale ADR Centru.
La fel, pentru eficientizarea realizării sarcinilor ADR Centru și intensificării cooperării
cu alte instituții publice, se va implementa Sistemul Informatic de Gestiune a Documentelor și
Înregistrărilor Autorităților Publice Locale.
5.2 Managementul financiar și achiziții publice
Elaborarea bugetului operațional al ADR Centru prevede planificarea anuală mai multor
tipuri de cheltuieli operaționale, cum ar fi cheltuieli de personal, deplasări în interes de serviciu,
cheltuieli administrative, cheltuieli pentru dezvoltarea instituțională și activități de promovare,
cheltuieli de achiziționare și deservire a echipamentului tehnic, precum și activele nemateriale.
Elaborarea planului de finanțare al ADR Centru este o activitate de planificarea
financiară lunară al agenției ce identifică sursele și tipurile de cheltuielilor operaționale lunare.
Evidența contabilă și valorificarea mijloacelor financiare se va realiza prin transferul
mijloacelor băneşti în corespundere cu volumul de lucrări, servicii, bunuri achiziţionate,
inclusiv necesităţile operaționale contractate și actualizarea informației ce ţine de finanțarea
proiectelor şi coordonarea cu managerul de proiecte.
Recepționarea, verificarea și prelucrarea documentelor primare se va realiza prin
procesarea documentelor primare prezentate şi verificarea lor (operațional + proiecte) și
elaborarea avizului intern de debursare a mijloacelor bănești pe proiecte în derulare (cu
includerea documentelor obligatorii pentru prezentare).
Raportarea anuală, lunară, trimestrială, săptămînală și analiza financiară a activității
ADR Centru va consta în elaborarea rapoartelor interne şi externe şi prezentarea lor către
organele de resort; analiza îndeplinirii volumului de lucrări pe proiecte şi a activităţilor
operaționale pentru verificarea corespunderii cheltuielilor efective cu planul de finanțare;
raportarea privind depistarea abaterilor către MDRC și actualizarea politicii de contabilitate
pentru anul 2014.
Elaborarea Planurilor anuale și trimestriale de organizare a achizițiilor publice pentru
proiectele în curs de implementare va fi realizată cu scopul satisfacerii necesităţilor de bunuri,
lucrări şi servicii ale ADR Centru și pentru proiectele în curs de implementare şi asigurarea
transparenţei achiziţiilor publice conform Regulamentului cu privire la modul de calculare a
valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 10.12.2008. Ca rezultat vor fi elaborate, aprobate şi plasate pe
site-ul ADR planurile anuale şi trimestriale privind necesitățile de bunuri, lucrări şi servicii ale
ADR Centru și pentru proiectele în curs de implementare. Desfăşurarea achiziţiilor publice,
evaluarea ofertelor, desemnarea cîştigătorului şi încheierea contractelor de achiziţii publice se
va realiza pentru implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în anul 2013 şi care vor
continua să fie implementate în anul 2014, precum şi a proiectelor aprobate spre finanţare în
anul 2014, precum şi buna funcţionare a ADR Centru, prin achiziţionarea de bunuri, servicii şi
lucrări de calitate. Drept rezultat se vor considera achiziţiile desfăşurate şi contracte încheiate.
Perfectarea și păstrarea dosarelor de achiziție publică va urmări scopul asigurării elaborării
11

dosarelor în conformitate cu prevederile legislative şi normative în domeniu, arhivarea şi
păstrarea acestora, iar ca finalitate va avea dosare perfectate şi arhivate.
5.3 Asigurarea secretariatului CRD Centru
Susținerea administrativă a CRD Centru va fi asigurată prin acordarea suportului
informațional și consultativ CRD și organizarea ședințelor CRD. În acest context se va realiza
elaborarea agendei și a materialelor informative pentru CRD Centru; plasarea materialelor
relevante pe pagina web; elaborarea proiectelor de documente relevante pentru activitatea ADR
Centru (rapoarte și planuri de activitate); întocmirea şi semnarea proceselor-verbale ale
şedinţelor Consiliului Regional; asistarea preşedintelui şi membrilor Consiliului Regional în
perioada dintre şedinţe; asigurarea evidenţei, păstrării şi arhivării documentelor şi altor
materiale ale Consiliului Regional.
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Anexa nr.1

Plan de activitate al ADR Centru pentru anul 2014
Activități

Acțiuni

Perioada de
realizare
(trimestru)
I
II III IV

Indicatori

Modalități
de verificare

Responsabil/
Parteneri

Sursa de
finanțare

DA I. Planificarea strategică şi programarea regională
1.1 Inițiera planificării strategice regionale 2015/2016-2020
1.1.1 Elaborarea
Strategiei de
Dezvoltare Regională
(2015/2016-2020)

Analiza cadrului legal,
instituțional și metodologic
privind planificarea regională.
Constituirea Grupului de
Planificare strategică

Elaborarea profilului socioeconomic al RDC
Conferința de planificare
strategică ”Regiunea de
Dezvoltare Centru ´2020”

1 plan de acțiuni
elaborat

Ordin de
aprobare.

SPSP/MDRC, ADR
Nord, ADR Sud

FNDR.

1 grup de lucru
constituit;
1 plan de actiuni
elaborat.
1 studiu
elaborat.

Ordin de
constituire.

SPSP.

FNDR.

Sondajul
socioeconomic.
Raport de
activitate

SPSP.

FNDR.

SPSP.

FNDR;
donatori.

Procesverbal.

SPSP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ)

Analiza SWOT
revizuită;
Priorități,
obiective și
rezultate de
dezvoltare
elaborate.

1.2 Planificarea regională sectorială integrată
1.2.1 Elaborarea
Programului Regional
Sectorial (PRS) în

Ateliere de lucru ale Grupului
Tehnic de Lucru.

Nr. ateliere de
lucru organizate.
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domeniul
Aprovizionării cu Apă
și Canalizare (AAC).
Consultarea publică a PRS
AAC.

1 ședință de
consultare
publică
organizată.

Aprobarea PRS AAC.

1 PRS AAS
aprobat.

Elaborarea Conceptelor de
Proiecte Viabile (CPV) în
domeniul AAC

Nr. CPV
elaborate

1.2.2 Elaborarea
Programului Regional
Sectorial (PRS) în
domeniul
Managementului
Deșeurilor Solide
(MDS).

Aprobarea PRS MDS.

1 PRS MDS
aprobat.

Elaborarea Conceptelor de
Proiecte Viabile (CPV) în
domeniul MDS

Nr. CPV
elaborate

1.2.3 Elaborarea
Programului Regional
Sectorial (PRS) în
domeniul Eficienței

Aprobarea PRS EE.

1 PRS EE
aprobat.
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2)/Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2).
Tabel de
SPSP; Consultanți
divergențe.
GIZ (domeniul de
intervenție
2)/Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2).
Decizia CRD CRD Centru; SPSP
Centru.
/Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2).
Cereri de
Proiectul MSPL
finanțare
(domeniul de
complete.
intervenție 2); SMP;
Consultanți GIZ
(domeniul de
intervenție 1,2).
Decizia CRD CRD Centru; SPSP
Centru.
/Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2).
Cereri de
Proiectul MSPL
finanțare
(domeniul de
complete.
intervenție 2); SMP;
Consultanți GIZ
(domeniul de
intervenție 1, 2).
Decizia CRD CRD Centru; SPSP
Centru.
/Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).
FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).
FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

Energetice (EE).

Elaborarea Conceptelor de
Proiecte Viabile (CPV) în
domeniul EE

Nr. CPV
elaborate

1.2.4 Elaborarea
Programului Regional
Sectorial (PRS) în
domeniul
infrastructurii
drumurilor locale și
regionale.

Analiza situației în domeniul
infrastructurii drumurilor locale
și regionale.

1 raport analitic
elaborat (10-11
pagini).

Organizarea atelierelor de lucru
ale Grupului Tehnic de Lucru.

5-6 ateliere
organizate.

Consultarea publică a PRS în
domeniul infrastructurii
drumurilor locale și regionale.

1 ședință de
consultare
publică
organizată.

Aprobarea PRS în domeniul
infrastructurii drumurilor locale
și regionale.

1 PRS în
domeniul
infrastructurii
drumurilor
locale și
regionale
aprobat.
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Cereri de
finanțare
complete.

Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2); SMP;
Consultanți GIZ
(domeniul de
intervenție 1, 2).
Raport.
Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2); SPSP;
Grupul Tehnic de
Lucru/Consiliile
Raionale.
Ordin de
SPSP; Consultanți
constituire a GIZ (domeniul de
GTL;
intervenție
Procese
2)/Proiectul MSPL
verbale ale
(domeniul de
atelierelor.
intervenție 2).
Tabel de
SPSP; Consultanți
divergențe.
GIZ (domeniul de
intervenție
2)/Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2).
Decizia CRD CRD Centru; SPSP
Centru.
/Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

Elaborarea Conceptelor de
Proiecte Viabile (CPV) în
domeniul infrastructurii
drumurilor locale și regionale.

Nr. CPV
elaborate.

Cereri de
finanțare
complete.

Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 2); SMP;
Consultanți GIZ
(domeniul de
intervenție 1, 2).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

1.3 Corelarea documentelor de planificare raionale cu programele regionale sectoriale
1.3.1 Strategii de DSE
raionale actualizate în
corelare cu
programele regionale
sectoriale

Asistența tehnică acordată
consiliilor raionale privind
actualizarea SDSE în
conformitate cu documentele de
planificare regionale sectoriale.
Facilitarea procesului de
elaborare a SDSE a Raionului
Orhei și Raionului Nisporeni,
componenta Eficiența
energetică.

Nr. SDSE
actualizate.

Raport de
activitate.

SPSP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție
2)/Proiectul MSPL

FNDR;
Proiectul
MSPL.

Nr. zile de
asistență.

Consultanți GIZ
(domeniul de
intervenție 1, 2);
SPSP/ CR Orhei, CR
Nisporeni.

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ);
CR Orhei;
CR
Nisporeni.

Facilitarea procesului de
elaborare a SDSE a Raionului
Șoldănești, componenta
Managementul Deșeurilor
Solide
Facilitarea procesului de
elaborare a SDSE a Raionului
Rezina, componenta
Managementul Deșeurilor
Solide
Asistența tehnică acordată

Nr. zile de
asistență
Nr.documente
actualizate.

Acord de
colaborare
(ADR
Centru-GIZCR Orhei);
Decizia CR
Orhei;
Decizia CR
Nisporeni
Decizia CR
Șoldănești

Consultanți GIZ
(domeniul de
intervenție 1,2);
SPSP/ CR Șoldănești

FNDR;
Proiectul
MSPL, CR
Șoldănești

Nr. zile de
asistență
Nr.documente
actualizate.

Decizia CR
Rezina.

SPSP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 1,2)/ CR
Rezina

FNDR;
Proiectul
MSPL, CR
Rezina

Nr. zile de

Raport lunar.

SPSP; Consultanți

FNDR; CR
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Consiliilor Raionale Nisporeni
asistență
și Anenii Noi privind procesul
Nr. documente
de monitorizare și evaluare a
evaluate.
SDSE.
1.4 Monitorizarea și evaluarea implementării SDR Centru 2010-2016 și a POR 2013-2015

GIZ (domeniul de
intervenție 2)/CR
Nisporeni, CR Anenii
Noi

Nisporeni,
CR Anenii
Noi

1.4.1 Elaborarea
sistemului de M&E
bazat pe rezultate în
domeniul planificării
și programării
dezvoltării regionale.

SPSP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 2)/MDRC,
Proiectul MSPL.
SPSP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 2)/MDRC,
Proiectul MSPL.

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

Analiza cadrului legal,
1 studiu
Raport de
instituțional și metodologic al
elaborat.
activitate.
M&E privind dezvoltarea
regională.
Elaborarea cadrului conceptual
1 ghid
Raport de
și metodologic al M&E bazate
metodologic
activitate.
pe rezultate în domeniul
elaborat.
planificării și programării
dezvoltării regionale.
DA II. Managementul Proiectelor Regionale

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

2.1 Planificarea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională
2.1.1 Elaborarea și
actualizarea
planurilor de
implementare și
activitate a proiectelor
de dezvoltare
regională.

Actualizarea planurilor de
implementare şi activitate a
proiectelor cu finanţare FNDR
şi GIZ lansate în anii
2012/2013.

8 planuri de
implementare și
activitate
a
proiectelor
pe
anul
2014
actualizate.

Plan
de
implementar
e
și
activitate;
Anexa nr.3
”Lista
proiectelor
lansate
în
anii
2012/
2013
cu
continuare în
anul 2014”.
Nr. planuri de Plan
de
implementare și implementar
activitate
a e
și

Actualizarea planurilor de
implementare şi activitate a
proiectelor cu finanţare FNDR
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SMP; Consultanți GIZ FNDR;
(domeniul
de Proiectul
intervenție
1)/APL, MSPL (GIZ).
Proiectul
MSPL
(domeniul
de
intervenție 1).

SMP; Consultanți GIZ FNDR;
(domeniul
de Proiectul
intervenție
1)/APL, MSPL (GIZ).

şi GIZ pentru anul 2014.

proiectelor
pe activitate.
Proiectul
MSPL
anul
2014
(domeniul
de
actualizate.
intervenție 1), USAID
Nr. de manageri Dispoziții ale SMP; Consultanți GIZ
desemnați.
Primăriilor și (domeniul
de
Consiliilor
intervenție
1)/APL,
raionale
Proiectul
MSPL
partenere.
(domeniul
de
intervenție 1).
Nr. evenimente Acorduri de SMP; Consultanți GIZ
de lansare;
parteneriat;
(domeniul
de
Nr. participanți; Raport.
intervenție
1)/APL,
Nr.
acorduri
Proiectul
MSPL
semnate.
(domeniul
de
intervenție 1)
Lungimea rețelei Raport de
SMP/APL, USAID.
de apeduct
monitorizare.
construit sau
reparat;
Lungimea rețelei
de canalizare
construită sau
reparată;
Nr. stații de
pompare
renovate/constru
ite;
Nr. stații de
epurare
construite/renov
ate.

Stabilirea echipei de
implementare a proiectelor de
dezvoltare regională.

Lansarea proiectelor, încheierea
acordurilor de parteneriat.

2.1.2 Implementarea
proiectelor de
dezvoltare regională

Măsuri investiționale pentru
îmbunătățirea infrastructurii în
domeniul aprovizionării cu apă
și sanitație.
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FNDR;
Proiectul
MPLS (GIZ).

FNDR;
Proiectul
MPLS (GIZ).

FNDR;
USAID.

Măsuri investiționale privind
infrastructură drumurilor locale
și regionale.

Lungimea rețelei
de km de drum
local sau
regional
construit sau
reparat.
Structuri de
sprijinire a
afacerilor
inițiate.
Nr. stații de
reciclare
construite;
Nr. depozite
sanitare/stații de
transfer
construite.
Nr. complex
turistic sportiv
construit;
Nr. monument
istoric de
importanță
națională
reabilitat;
Nr. ghid turistic
sportiv elaborat.
Lungimea
rețelelor termice
exterioare
renovate;
Nr. puncte
termice

Măsuri investiționale privind
susținerea dezvoltării sectorului
privat.
Măsuri investiționale pentru
îmbunătățirea infrastructurii în
domeniul managementului
deșeurilor solide.

Măsuri investiționale privind
dezvoltarea infrastructurii
turistice din RDC.

Măsuri investiționale privind
eficiența energetică a clădirilor
publice.
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Raport de
SMP/APL.
monitorizare.

FNDR.

Raport de
SMP/APL.
monitorizare.

FNDR.

Raport de
SMP; Consultanți GIZ FNDR;
monitorizare. (domeniul de
Proiectul
intervenție 1)/APL,
MSPL (GIZ).
Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 1).
Raport de
SMP/APL.
monitorizare.

FNDR.

Raport de
SMP; Consultanți GIZ FNDR;
monitorizare. (domeniul de
Proiectul
intervenție 1) /APL,
MSPL (GIZ).
Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 1).

procurate și
instalate;
Suprafața
colectoarelor
solare instalate;
Suprafața
izolării termice a
clădirilor.
2.2 Monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională
2.2.1 Monitorizarea
implementării
proiectelor de
dezvoltare regională.

Vizite săptămînale de
monitorizare a progresului
implementării proiectelor.

Nr. vizite
realizate

Raport de
monitorizare.

Elaborarea și implementarea
sistemului de M&E bazat pe
rezultate a 2 proiecte regionale.

1sistem de M&E
bazat pe
rezultate
elaborat;
2 proiecte
regionale M&E
în baza
modelului bazat
pe rezultate .
Nr. proiecte
evaluate;
Nr. rapoarte
finale elaborate.
52 rapoarte
elaborate.

Instrucțiunea
privind
aplicarea
modelului de
M&E bazat
pe resultate.

2.2.2 Evaluarea
proiectelor de
dezvoltare regională

Evaluarea impactului
proiectelor în domeniile
prioritare

2.2.3 Raportarea
privind progresul
implementării
proiectelor.

Raport privind monitorizarea
realizării activităţilor conform
planului de implementare a
proiectului individual
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SMP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 1)/APL,
Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 1).
SPSP; SMP;
Consultanți GIZ
(domeniul de
intervenție 1 și 2)/
Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 1).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

Raport final.

SMP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 1).

FNDR.

Raport de
monitorizare.

SMP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 1);
Manager de proiect.

FNDR.

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

(săptămînal).
Raport privind valorificarea
bugetului proiectului individual
(lunar).
Raport de monitorizare a
proiectului individual
(trimestrial).
Raport privind monitorizarea
mijloacelor financiare
(trimestrial).
Elaborarea rapoartelor finale
ale proiectelor (FNDR, GIZ).

12 rapoarte
elaborate.

Raport de
monitorizare.

4 rapoarte
elaborate.

Raport de
monitorizare.

4 rapoarte
elaborate.

Raport de
monitorizare.

Nr. rapoarte
finale elaborate.

Raport final.

SMP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 1); SFAP.
SMP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 1).
SMP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 1); SFAP.
SMP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 1).

FNDR.

SPSP; specialist
comunicare; SFAP/
Consiliul raional
Ungheni, ADR
Centru (RO),
Euroregiunea Bug
(PL)
SPSP/CIAL, CR
Anenii Noi.

FNDR;
Consiliul
Raional
Ungheni.

FNDR.

FNDR.

FNDR.

DA III. Dezvoltare și cooperare
3.1 Promovarea potențialului de dezvoltare a RDC
3.1.1 Promovarea
potențialului
economic al regiunii

Organizarea forumului
economic regional
”Parteneriatul public privat în
promovarea exporturilor și
atragerea investițiilor”

Întrunirea regională ”Bunelor
practici locale și regionale
(Anenii Noi)”
Elaborarea studiului regional
”Profilul socio-economic al
RDC”.
3.2 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali
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Nr. materiale
pentru
participanți;
Nr. ședințe
preparatorii;
50 participanți

Proceseverbale a
ședințelor;
Acte de
recepție.

Nr. participanți

Raport de
activitate

600 exemplare
tipărite.

Act de
recepționare.

SPSP.

FNDR,
CIAL, CR
Anenii Noi.
FNDR.

3.2.1 Master class în
dezvoltare regională

3.2.2 Programul de
consolidare a
capacităților CRD

Seminar ”Implementarea
proiectelor investiționale”.

Raport de
activitate.

SMP; SPSP/ADR
Nord-Est.

FNDR.

Seminar ”Depozitarea
deșeurilor (proiectare,
construcție, exploatare) ”

1 seminar
organizat;
30 participanți.
1 seminar
organizat;
30 participanți.

Raport de
activitate

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

Seminar ”Sistemul inteligent de
monitorizare a consumului de
energie în spitale”

1 seminar;
30 de
participanți.

Raport de
activitate

Seminar ”Marketing și
branding regional”.

1 seminar
organizat;
30 participanți.
1 curs de
formare;
15 participanți

Raport de
activitate.

SMP; SPSP;
Consultanți GIZ
(domeniul de
intervenție 1)
/Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 1),
Consiliile raionale.
SPSP; SMP;
Consultanți GIZ
(domeniul de
intervenție 1)/
Proiectul MSPL
(domeniul de
intervenție 1), CR
Orhei, manageri
spitale raionale.
SPSP, SMP/Proiectul
MSPL, ADR Nord,
ADR Sud.
Director/MDRC.

Nr. seminare
organizate;
Nr. persoane

Raport de
activitate.

SPSP; Consultanți
GIZ (domeniul de
intervenție 2)

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

Cursul de formare
”Dezvoltarea strategiilor
naționale și regionale
de inovare,
promovarea
antreprenoriatului și
crearea de clustere”
Ateliere de instruire
”Consolidarea capacităților
CRD Centru”
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Raport de
detasare

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).
Solidarity
Fund/Polonia

Centru

instruite.
1 seminar
organizat;
30 participanți.

Seminar ”Guvernanța
Regională Rurală”.

Raportde
activitate.

/Proiectul MSPL.
SPSP/Proiectul
MSPL, ADR Nord,
ADR Sud.

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

3.3 Consolidarea relațiilor de cooperare transfrontalieră și transnațională
3.3.1 Elaborarea
propunerilor de
proiecte în cadrul
programelor de
dezvoltare.

3.3.2 Schimb de
experiență în
domeniul dezvoltării
regionale.

Elaborarea propunerilor de
proiecte în cadrul Programului
pentru Cooperarea Teritorială
Republica Moldova-Ucraina.
Elaborarea de propuneri de
proiecte în cadrul programelor
de dezvoltare.
Vizită de studiu ”Planificare
strategică la nivel regional” în
Regiunea Centru (România).
Vizită de studiu ”Dezvoltarea
economică locală și regională”
la ADR Senec-Pezinok
(Slovacia).

1propunere de
proiect
elaborată.

Cerere de
finanțare.

SPSP; SMP.

FNDR.

Nr. propuneri de
proiecte.

Cerere de
finanțare.

SPSP; SMP.

FNDR.

1 vizită
organizată;
Nr. participanți.
1 vizită
organizată;
Nr. participanți.

Raport de
detașare.

SPSP/ADR
Centru(România).

FNDR.

Raport de
detașare.

SPSP; SMP /ADR
Senec-Pezinok
(Slovacia).

FNDR.

Contor al
paginii Web.

Specialist
comunicare;

FNDR.

Contor al
paginii
electronice.

Specialist
comunicare;

FNDR.

DA IV. Comunicare și transparență
4.1 Asigurarea vizibilității și transparenței activităților instituțiilor de dezvoltare regională
4.1.1 Informarea
grupului țintă și
publicului larg asupra
activităților
instituțiilor de
dezvoltare regională
(comunicate de presă,
știri, actualizarea
paginii web,
actualizarea contului

Actualizarea paginii Web a
agenției (www.adrcentru.md).

Nr. de vizitatori
a paginilor ADR
Centru;
Nr. articolelor și
comunicatelor.
Nr. persoanelor
care apreciază
pagina de
facebook a ADR
Centru.

Întreținerea contului facebook
al ADR Centru.
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de facebook a ADR
Centru, panou
informativ).

4.1.2 Elaborarea și
publicarea
materialelor
promoționale.

4.1.3 Coordonarea
comunicării cu
Consiliile raionale din
RDC.

Actualizarea informației pe
panoul informativ al ADR
Centru.
Elaborarea buletinului
informativ lunar electronic.
Încheierea unui Acord de
colaborare cu Revista
Managementul Deșeurilor.

Nr. materiale
plasate.

Raport.

Specialist
comunicare;

FNDR.

12 buletine
elaborate.
1 Acord de
colaborare
încheiat.

Raport.

FNDR.

Organizarea evenimentului
Ziua Europei la ADR Centru.

Nr vizitatorilor.

Raport lunar.

Organizarea evenimentului
Ziua Dunării la ADR Centru.

Nr vizitatorilor.

Raport lunar.

Materiale promoționale (mape,
calendare etc. ).
Broșura ”Proiecte investiționale
2013-2015”.

Nr. exemplare.

Act de
recepționare.
Act de
recepționare.

Broșura ”ADR Centru”.

100 exemplare.

Buletinul informativ
(trimestrial).

4 ediții;
100 exemplare.

Specialist
comunicare;
Director ADR
Centru;
Specialist
comunicare
Director ADR
Centru;
SPSP; Specialist
comunicare
Director ADR
Centru;
SPSP; Specialist
comunicare
Specialist
comunicare; SFAP.
Specialist
comunicare; SMP;
SPSP.
Specialist
comunicare.
Specialist
comunicare.

Colectarea informațiilor cu
privire la evenimentele ce vor
avea loc în fiecare raion din
RDC pentru actualizarea
permanentă a Calendarului

Nr. de
evenimente din
RDC incluse în
Calendarul
Regiunii.

Specialist
comunicare.

FNDR.

150 exemplare.
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Acord de
colaborare
semnat.

Act de
recepționare.
Raport lunar;
Act de
recepționare.
Raport lunar.

FNDR.

FNDR.

FNDR.

FNDR.
FNDR.

FNDR.
FNDR.

Regiunii.
Lansarea pe pagina Web a
agenției a rubricii Calendarul
Regiunii (activități și
evenimente majore).

Nr. de activități
lunare reflectate
în Calendarul
Regiunii.

Raport lunar;
Site-ul
agenției
(www.adrcen
tru.md).
4.2 Asigurarea vizibilităţii şi transparenţei implementării proiectelor și măsurilor de dezvoltare regională
4.2.1 Comunicarea
eficientă a progresului
implementării
proiectelor

Actualizarea permanentă a
rubricii „Harta interactivă a
proiectelor”.
Publicarea periodică a
articolelor în domeniul
managementului deșeurilor
solide în Revista
Managementul Deșeurilor.
Plasarea pe pagina web a ADR
Centru a planurilor și
rapoartelor privind
implementarea proiectelor și
măsurilor de dezvoltare
regională.

Specialist
FNDR.
comunicare/Consiliile
raionale din RDC.

Informații
actualizate.

Raport lunar.

Specialist
comunicare; SMP.

FNDR.

4 articole
publicate.

Materiale
publicate.

Specialist
comunicare.

FNDR.

Nr. rapoarte
publicate.

Pagina Web
www.adrcent
ru.md.

Specialist
comunicare; SPSP;
SMP.

FNDR.

1 plan de
activitate
elaborat.
1 program
elaborat

Decizia CRD
Centru.

Director ADR
Centru.

FNDR

Ordin.

SPSP.

FNDR

1 raport
semestrial

Decizia CRD
Centru.

SPSP.

FNDR

DA V. Activitate operațională
5.1 Activitatea managerială, resurse umane și dezvoltarea instituțională
5.1.1 Planificarea și
raportarea anuală.

Elaborarea planului de
activitate pentru anul 2015.
Elaborarea programului de
instruire al ADR Centru pentru
anul 2015.
Elaborarea raportului
semestrial.
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elaborat.
Elaborarea raportului anual.

1 raport anual.

5.1.2 Dezvoltarea
capacităților interne
ale ADR Centru.

Decizia CRD
Centru.
Raport de
activitate.
Raport de
activitate.

SPSP.

FNDR.

SPSP.

FNDR

SPSP, SMP/Proiectul
MSPL, ADR Nord,
ADR Sud

FNDR;
Proiectul
MSPL (GIZ).

Analiza profilului instituțional
al agenției.
Organizarea meselor rotunde
”Consolidarea capacităților de
planificare și managementul
proiectelor a agențiilor de
dezvoltare regională”.
Implementarea Sistemului
Informatic de Gestiune a
Documentelor și Înregistrărilor
Autorităților Publice Locale.
5.2 Managementul financiar și achiziții publice

1 Studiu elaborat

1 SIIADR
implementat.

Raport lunar.

Manager de oficiu/
Proiectul MSPL.

Manager de
oficiu

5.2.1 Planificarea
cheltuielilor
operaționale ale ADR
Centru.

1 buget
operațional
elaborat.
1 plan de
finanțare
elaborat.
Nr. rapoarte
elaborate.
1 plan de
achiziții publice
elaborat.
Nr. achiziții
publice
organizate.

Ordin.

SFAP.

FNDR.

Ordin.

SFAP.

FNDR.

Raport lunar.

SFAP.

FNDR.

Ordin.

SFAP.

FNDR.

Procesverbal.

SFAP.

FNDR.

5.2.2 Planificarea
achizițiilor publice.

4 mese rotunde
organizate.

Elaborarea bugetului
operațional al ADR Centru.
Elaborarea planului de finanțare
al ADR Centru.
Raportarea lunară, trimestrială,
săptămînală, anuală.
Elaborarea Planului anual de
achiziții publice.
Desfășurarea achizițiilor
publice.

5.3 Suport instituțional pentru CRD Centru
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5.3.1 Asigurarea
secretariatului CRD
Centru.

Nr. consultații
oferite;
Nr.
ședințe/grupuri
de lucru
organizate.
4 ședințe
ordinare
organizate.

Acordarea suportului
informațional și consultativ
CRD Centru.

Organizarea ședințelor CRD
Centru.
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Proceseverbale.

Director; SPSP.

FNDR.

Proceseverbale ale
ședințelor.

Președintele CRD
Centru; Secretarul
CRD Centru;
SPSP/CRD Centru.

FNDR.

Anexa 2
Devizul cheltuielilor de organizare și funcționare a Agenției de Dezvoltare regională
Centru pentru anul 2014
Denumire articol
TOTAL - Cheltuieli generale
1.Retribuirea muncii
1.1 Retribuirea muncii (salariu de bază)
1.2 Spor vechime muncă (suma lei)
1.3 Spor pentru intensitate (suma lei)
1.4 Contribuţii de asigurări sociale de
stat obligatorii 23%
1.5 Prime asig. oblig. de asist. med.
achitate de patroni 3,5 %
1.6 Ajutor material
2.Deplasări in interes de serviciu
2.1 Deplasările în interiorul ţării
2.2 Deplasările peste hotare
3.Cheltuieli administrative
3.1 Cheltuieli de intretinerea sediului
3.1.1 Energia electrica
3.1.2 Energia termica
3.1.3 Apa si canalizare
3.1.4 Salubrizare
3.1.5 Deservire tehnica
3.1.6 Materiale de uz gospodaresc
3.1.7 Deservirea culerului cu apa potabila
3.1.8 Procurarea veselei
3.1.9 Completarea trusei medicale
3.2 Consumabile de birou
3.2.1 Birotica
3.2.2 Abonare ziare
3.2.2 Abonare program "Jurist"
3.3 Servicii de comunicare
3.3.1 Telefonie mobila
3.3.2 Telefonie fixa
3.3.3 Servicii internet
3.3.4 Servicii postale
3.4 Intretinerea mijloacelor de transport
3.4.1 Petrol(benzina 4800 l, motorina 4800 l.)
3.4.2 Servicii deservirea tehnica a
automobilului (schimbare ulei, etc)
3.4.3 Anvelope
3.4.4 Spălătorie auto, balansare
3.4.5 Impozit rutier, revizie tehnica
3.4.6 Asigurarea Casco
3.4.7 Arenda garajului
3.4.8 Arenda automobile

Unitate

angajaţi

luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni

Nr.
Unități
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Cost Unitar

Total Costuri

1,088,826.00
226,086.00
316,864.80

2,870,933.60
2,209,115.6
1,088,826.00
226,086.00
316,864.80

385,622.50

385,562.70

57,112.20

57,112.20

134,663.90

17.2

134,663.90
66,470.00
2,000.00
64,470.00
423,553.0
76,680.0
25,800.0
24,000.0
3,600.0
1,980.0
7,600.0
3,600.0
8,400.0
1,200.0
500.0
39,329.0
30,000.0
6,329.00
3,000.0
39,544.0
6,480.0
20,000.0
8,064.0
5,000.0
215,600.0
150,600.0

12
6
12
12
4
12
12
1
1

2,150.0
4,000.0
300.0
165.0
1,900.0
300.0
700.0
1,200.0
500.0

12

30,000.0
6,328.98
250.0

luni
luni
luni
luni

12
12
12
12

540.0
1,666.7
672.0
416.7

litri

8750

buc.

deserviri

6

5,400.0

32,400.0

buc.
unit.
unit.
unit.

2
40
2
1

2,500.0
125.0
2,000.0
15,000.0

5,000.0
5,000.0
4,000.0
15,000.0

unit.

3

1,200.0

3,600.0
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3.5 Deservirea si intretinerea tehnicii de
calcul
3.5.1 Deservirea calculatoarelor
3.5.2 Deservirea imprimantelor
3.5.3 Aprovizionarea cu toner
3.5.4 Procurarea Antivirus
3.5.5.Deservirea programei 1C
3.6 Alte cheltuieli
3.6.1 Comision bancar
3.6.2 Brosurarea mapelor pentru arhiva
3.6.3.Alte costuri
4. Dezvoltare Instituționala, activitați si
promovare
4.1 Materiale promoționale și publicații
4.2 Traduceri de documente
4.3 Găzduirea spatiului sait
4.4 Cheltuieli pentru conferințe, inclusiv:
4.4.1 Seminare/Mese rotunde
4.4.2 Seminare/ protocol
4.4.3 Organizarea ședințelor CRD
5. Echipament Tehnic/Mobilier
5.1 Monitoare, cumputere, telefoane, xerox

34,000.0
unit.
unit.
unit
unit
luni

17
4
32
9
12

400.0
500.0
356.3
200.0
1,000.0

luni
unit.

12
100

533.3
20.0

6,800.0
2,000.0
11,400.0
1,800.0
12,000.0
18,400.0
6,400.0
2,000.0
10,000.0
151,345.0
61,445.0
10,000.0
2,400.0
77,500.0
10,100.0
55,400.0
12,000.0
20,450.0
20,450.0
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Anexa nr.3

Nr

Lista proiectelor inițiate în anii 2012-2013 cu continuare în anul 2014
Cod
Proiecte
PRIORITATEA 1 ,,Reabilitarea infrastructurii fizice “

PROGRAMUL 1 ,,Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare “
1

9897

„12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi”, Primăria com.
Mănoileşti, r-nul Ungheni.

PROGRAMUL 2 ,,Modernizarea și amenajarea drumurilor regionale și locale”
2

7763

„Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului
turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru”, CR Nisporeni.

3

4920

„Acces asigurat la viaţa publică”, Primăria com. Pîrliţa, r-nul Ungheni.

4

7766

„Reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Străşeni –
s. Scoreni (r-nul Străşeni) – s. Malcoci (r-nul Ialoveni), Primăria s. Scoreni,
r-nul Străşeni.

PROGRAMUL 3 „Creșterea eficienței energetice în clădirile și facilitățile publice”
5

GIZ

„Creşterea eficienţei energetice a spitalului regional Orhei”, CR Orhei.

PRIORITATEA 3 ,,Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice”
PROGRAMUL 4 ,, Crearea oportunităților de investire în turism”
6

4916

„Construcţia complexului turistic sportiv”, Primăria s. Vălcineţ, r-nul
Călăraşi.

7

4912

„Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpuşna) prin restaurarea
obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey” din or. Hînceşti,
Locaţia geto-dacică din s. Stolniceni”, CR Hînceşti.

Programul 6,,Protecția mediului ambiant și prevenirea calamităților naturale”
8

GIZ

„Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în
raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti”, Primăria or. Şoldăneşti.
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