MINISTERUL CONSTRUCłIILOR
ŞI DEZVOLTĂRII REGIONALE

AGENłIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU
RAPORT
privind implementarea Planului de activitate ADR Centru
în anul 2010

Decembrie 2010

CUPRINS
ABREVIERI ......................................................................................................................................................................................................... 3
INTRODUCERE................................................................................................................................................................................................ 4
1.

2.

Principalele activităţi ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru în anul 2010 ............................... 5
1.1.

Dezvoltarea instituţională a Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru ......................................................... 5

1.2.

Finalizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Centru .......................................................................................... 6

1.3.

Identificarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare regională pentru anul 2010 ................................. 8

1.4.

Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare a măsurilor de susţinere în DR ......................... 20

1.5.

Dezvoltarea şi implementarea Planului de informare şi comunicare în cadrul ADR Centru .......... 20

1.6.

Crearea parteneriatelor regionale .................................................................................................................................. 23

Alte activitati...................................................................................................................................................................................... 24

Cooperarea cu partenerii de dezvoltare ................................................................................................................................... 24
2.1

Cooperarea ADR Centru cu proiectul MDRD/DFID ................................................................................................ 24

2.2

Cooperarea cu Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei GTZ....................................................................... 25

2.3

Organizarea Forumului Regional de Investiţii la data de 8 – 9 octombrie, 2010 .................................. 26

2.4

Vizite peste hotarele ţării .................................................................................................................................................... 28

ANEXA 1: Nota informativă privind executarea bugetului ADR Centru în anul 2010 ........................................ 31
ANEXA 2: Executarea bugetului pe surse de finanţări ale ADR Centru în anul 2010 ....................................... 33
ANEXA 3: Lista indicatorilor de progres în dezvoltarea regională în anul 2010 .................................................. 34

2

ABREVIERI
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FNDR

– Fondul Național de Dezvoltare Regională
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– Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord

CNCDR

– Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
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– Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei
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– Buletin de Achizitii Publice

COP

– Concursul Ofertelor de Pret
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INTRODUCERE
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) este instituŃie publică necomercială
cu autonomie financiară, subordonată Ministerului ConstrucŃiilor şi Dezvoltării Regionale şi a fost
constituită pentru asigurarea operaŃionalităŃii procesului de implementare şi realizare a Strategiei de
Dezvoltare Regională (SDR) în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), este persoană juridică, dispune
de bilanŃ autonom, conturi bancare si trezoreriale.
ADR Centru îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului cadru aprobat de MCDR conform
legii nr 438 privind dezvoltarea regională, fiind finanțată din mijloacele Fondului NaŃional pentru
Dezvoltare Regională (FNDR), donaŃii şi granturi (din partea organizaŃiilor donatoare internaŃionale
sau altor entităŃi private şi publice) şi a altor surse, ce nu contravin legislaŃiei, în colaborare cu
ministerele, alte autorităŃi administrative centrale şi autorităŃile administraŃiei publice locale, parteneri
de dezvoltare, societatea civilă, agenŃi economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma de
organizare, din Republica Moldova şi din străinătate.
RDC are în componenŃa sa 13 (treisprezece) raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari,
Ialoveni, Hînceşti, Orhei, Nisporeni, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Rezina, Ungheni, iar ADR Centru
are ca şi scop primordial implementarea obiectivelor de bază în domeniul politicilor de dezvoltare
regională în toate raioanele.
Reieșind din obiectivele de bază ale procesului de Dezvoltare Regională și atribuțiile de bază a
ADR Centru, agenția trebuie să fie motorul de bază a îmbunătățirii calității vieții în RDC. Întru
realizarea obiectivelor procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova, ADR Centru, de la
înființare și pînă în prezent, a întreprins măsuri concrete în vederea transpunerii misiunii ei în practică.
Pentru implementarea politicii de dezvoltare regională, ADR Centru a activat în strînsă legătură
cu Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională și, mod special, cu Direcția Relații cu Instituțiile de
Dezvoltare Regională din cadrul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, instituțiile
publice implicate direct sau parțial în implementarea politicii de dezvoltare regională. De asemenea,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a colaborat cu partenerii proiectelor internaționale de
asistență tehnică: “Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională”, finanțat de DFID/SIDA și Biroul
de Cooperare Tehnică a Germaniei (GTZ).
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1. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE AGENŢIEI DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ CENTRU ÎN ANUL 2010
1.1.

DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A AGENŢIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

În vederea realizării obiectivelor naționale pentru
dezvoltare regională, și pentru crearea cadrului
instituțional pentru dezvoltare regională, a fost creată
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR
Centru), care ulterior a fost dotată cu birouri,
echipament, mobilier cu finanțarea integrală din partea
Proiectului “Moldova: Cooperare în Dezvoltarea
Regională”, finanțat de DFID/SIDA. În acest context, a
fost elaborat și aprobat regulamentul ADR Centru prin
ordinul nr 19, emis la data de 14 decembrie 2009 de
către Ministrul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, domnul Marcel RĂDUCAN.
Pentru dezvoltarea instituțională a Agenției de Dezvoltare Regională Centru, a fost organizat
concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante din cadrul Agenției. A fost angajat personalul ADR
Centru în număr de 6 (șase) persoane: Directorul ADR Centru dl Tudor MEȘINA, contabil șef – dna
Nina BORDEI, specialist în probleme strategice și planificare – Svetlana DUCA, specialist în
elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor – dl Andrei HÎNCU, specialist în achiziții
publice – dl Sergiu GOLOVCO, manager de oficiu – dra Lilia CIOBANU.
La etapa actuală, ADR Centru este asigurată cu însemnele distincte și deviz: Cooperare pentru
Dezvoltare! Agenția a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat - nr 197705 din data de
21.12.2009; Inspectoratul fiscal principal de stat - Nr 0001542, Seria SF; Biroul național de
statistică - CUIIO – 40671247, COCM – 07174, CUATM – 5501, CAEM 2 – 75130; Casa națională
de asigurări sociale - nr de înregistrare – 4004857, la data de 18.12.2009; la Compania Națională
Asigurări în Medicină.
La data de 23.03.2010, Ministerul Finanțelor a RM a deschis contul bancar pentru ADR Centru
în cadrul Contului Unic Trezorerial - Contul Trezorerial: Pentru venituri 462600000376100; Pentru
cheltuieli 262600000376100; Cont bancar 226431002. Prin Ordinul nr. 14 din 11.02 2010 emis de
ministrul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Marcel RĂDUCAN, a fost aprobat ,,Devizul
cheltuielilor de organizare și funcționare a Agenției de Dezvoltare Regională Centru pe anul 2010,,
Au fost elaborate fișele de post pentru toți angajații ADR Centru. De asemenea, a fost elaborat
Manualul Intern al Agenției și aprobat la data de 01.03.2010. Pentru consolidarea capacităților
instituționale ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, au fost organizate seminare, sesiuni de
instruire, vizite de studiu în țară și înafara țării, întruniri cu persoane influente în domeniul dezvoltare
regională și alte domenii conexe relevante în vederea îmbunătățirii capacităților, deprinderilor și

5

abilităților profesionale ale angajaților Agenției (informații suplimentare despre denumirea, data, ora,
locul organizării seminarelor, ședințelor de instruire, puteți găsi în Anexa A a raportului)
În vederea reglementării procedurilor de funcționare eficientă a Agenției pentru Dezvoltare
Regională Centru, inclusiv management financiar eficient, achiziții publice, identificare, aprobare,
monitorizarea și evaluare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională, a fost elaborat și
aprobat Manualul Operațional al Agenției.
Întrucît procesul DR este la început de cale în Ńara
noastră, instruirea angajaŃilor ADR Centru este imperativ
necesară pentru a face ca lucrurile sa funcŃioneze în
RDC. În scopul consolidării capacităŃilor, în anul 2010
personalul ADR Centru a participat la diferite tipuri de
evenimente instructive: seminare de instruire, mese
rotunde organizate de MCDR în parteneriat cu proiectul
MDRD; instruiri interne organizate de consultanŃii
proiectului MDRD; ședințe de lucru organizate de
MCDR şi alte tipuri de activităŃi, vizite de studiu în Ńară
şi peste hotarele țării – România, Republica Cehă,
Macedonia.

1.2.

FINALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

La 4 martie 2010 prin HG nr. 158 a fost aprobată Strategia națională de dezvoltare regională,
principal document de planificare a dezvoltării regionale care reflectă politica naŃională și determină şi
mecanismele naŃionale în acest domeniu.
Proiectul strategiei a fost elaborat de către MCDR în corespundere cu normele de tehnică legislativă,
fiind coordonat cu ministerele și alte autorități administrative centrale cointeresate și supus expertizei
juridice și anticorupție.
După aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională, ADR Centru a lansat procesul de
organizare a consultărilor publice a Strategiei de dezvoltare regională Centru (SDR Centru), ca
document principal de planificare a dezvoltării regiunii.
SDR Centru este documentul de politici, care are rolul de a trasa dezvoltarea pe termen mediu
de 7 (șapte) ani a RDC și a fost aprobată de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru la data
de 23 martie 2010. Strategia reprezintă documentul de bază pentru identificarea proiectelor și
programelor de dezvoltare regională, reieșind din prioritățile aprobate de către Consiliul Regional
pentru Dezvoltare.
Proiectul Strategiei de Dezvoltare Regională Centru
a fost elaborat în cadrul Proiectului „Moldova:
Coperarea în Dezvoltare Regională” cu implicarea
membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare,
prin Grupurile de Lucru create şi ulterior proiectul
SDR Centru a fost transmis AgenŃiei pentru
Dezvoltare Regională Centru.
În vederea asigurării transparenței în procesul
decizional, Agenția pentru Dezvoltare Regională
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Centru a asigurat ca aprobarea proiectului Strategiei pentru dezvoltare regională Centru să fie
precedată de procesul de consultări publice a părților interesate: membrii consiliului regional pentru
dezvoltare, reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul I și II, reprezentanți ai sectorului
privat, reprezentanți ai societății civile.
Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională Centru a constituit primul pas în procesul de
creare a unui mediu atractiv în vederea obŃinerii unei creşteri economice durabile în regiunea de
dezvoltare centru. La fel, aprobarea Strategiei permite coagularea energiilor din regiune pentru
implementarea proiectelor de dezvoltare regională, ce vor avea un impact direct pozitiv asupra
calităŃii vieŃii populației din regiunea centru.
Astfel, în urma organizării desfășurării procesului de
consultări publice pe marginea proiectului Strategiei de
Dezvoltare Regională Centru, ADR Centru a asigurat
expedierea proiectului documentului pentru examinare şi
avizare, la data de 03.03.2010 la toate autorităŃile publice
locale din regiune, membrii CRD, reprezentanți ai
sectorului privat, precum şi către societatea civilă. AnunŃul
privind consultarea publică a Strategiei de Dezvoltare
Regională Centru a fost publicat în locuri publice de acces
a cetăŃenilor în toate administrațiile publice locale de
nivelul II din regiune. În total, proiectul Strategiei a fost
consultat de 2 082 de părŃi interesate, a fost publicat în ziare locale din raionul Rezina, Orhei, Ialoveni
și a fost plasat pe pagina web a MCDR.
În urma procesului consultărilor publice, părțile interesate au expediat în adresa ADR Centru 65 de
propuneri şi obiecții de îmbunătăŃire şi completare a conŃinutului proiectului Strategiei RDC.
Recomandările pe marginea proiectului documentului au fost colectate pînă la data de 19 martie 2010.
În baza acestor propuneri și obiecții a fost elaborată o matrice, ce cuprindea toate propunerile
parvenite din regiune. Acestea se refereau atît la conŃinutul de bază al Strategiei, cît şi la greşeli de
ordin redacŃional, dar și de sens. Din totalul propunerilor și obiecțiilor parvenite pe marginea
proiectului documentului Strategiei, au fost întemeiat acceptate 35 de propuneri de îmbunătățire.
Propunerile și obiecțiile acceptate pentru completarea şi modificarea conținutului proiectului
Strategiei de Dezvoltare Regională Centru au fost întroduse în proiectul documentului. Astfel, la 23
martie 2010 a avut loc şedinŃa Consiliului Regional de Dezvoltare Centru, în cadrul căreia s-a aprobat
proiectul Strategiei cu votul majoritar al membrilor Consiliului cu propunerea din partea membrilor
CRD centru de a îmbunătăți calitatea și a actualiza informațiile Strategiei. Principalul subiect inclus în
ordinea de zi a fost aprobarea SDR Centru. Ulterior, la solicitarea MCDR a fost elaborată o variantă
succintă a SDR Centru.
În lunile noiembrie și decembrie, ADR Centru a elaborat o bază de date referitor la
inventarierea strategiilor sectoriale cu domeniile prioritare strategiei și o altă bază de date cu strategiile
locale ale administrațiilor publice locale de nivelul I și II în vederea stabilirii unei abordări structurale
și stabilirii concordanței sau ajustării obiectivelor la nivel local cu cele la nivel regional. Procesul de
analiză a strategiilor locale din RDC și sectoriale va continua în perioada imediat următoare a anului
2011 în contextul procesului planificării strategice în regiunea centru.
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1.3.

IDENTIFICAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PENTRU
ANUL 2010

La data de 10 mai 2010, Ministrul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, domnul Marcel
RĂDUCAN, a lansat oficial, în cadrul unei conferințe de presă, Apelul de Propuneri de Proiecte pentru
anul 2010, care presupunea finanțarea ulterioară a celor mai bune propuneri de proiecte din Fondul
Național pentru Dezvoltare Regională. Drept urmare a acestui eveniment, Agenția de Dezvoltare
Regională Centru a întreprins un șir de măsuri pentru consultarea administrațiilor publice locale pe
marginea Apelului de propuneri de proiecte în Regiunea de Dezvoltare Centru.
După plasarea pe sit-ul ADR Centru, www.adrcentru.md, a
Instrucțiunilor pentru Utilizatori și a Formularului Cererii de
Finanțare, membrii Agenției au elaborat prezentarea în variantă
Power Point a Formularului de Cerere de Aplicare și-au organizat în
cadrul Agenției ședințe improvizate în vederea pregătirii consultării
Administrațiilor Publice Locale de nivelul I și II. Ulterior a fost
elaborat un grafic a ședințelor, ce urmau a fi desfășurate în regiunea
de dezvoltare centru în vederea consultării potențialilor aplicanți.
A fost creată o echipă consolidată, constituită din 3 (trei) angajați ai ADR Centru și un consultant
DFID, care au condus desfășurarea ședințelelor de lucru în RD Centru.
Ședințele de instruire au avut loc în:
• orășelul Ialoveni, în cadrul ședinței au participat reprezentanți ai administrațiilor publice
locale de nivelul I și II din raionul Ialoveni, Anenii Noi și Hîncești
• orășelul Orhei, în cadrul ședinței au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale
de nivelul I și II din raionul Rezina, Dubăsari, Șoldănești
• orășelul Telenești, în cadrul ședinței au participat reprezentanți ai administrațiilor publice
locale de nivelul I și II din raionul Strășeni și Criuleni
• orășelul Nisporeni, în cadrul ședinței au participat reprezentanți ai administrațiilor publice
locale de nivelul I și II din raionul Ungheni și Călărași.
După prezentarea Apelului de Propuneri de Proiecte și a
Formularului de Cerere de Finanțare, angajaŃii ADR Centru au
oferit răspunsuri la întrebările participanților și consultanŃă
metodologică
potenŃialilor aplicanŃi. La seminarele de
instruire au participat peste 340 de persoane, administrații
publice locale fiind cu preponderență de 90% la sută.
După finalizarea ședințelor de instruire referitor la lansarea
Apelului de Propuneri de proiecte pe teritoriul Regiunii de
Dezvoltare Centru, procesul de consultare a potenŃialilor
aplicanŃi a continuat în cadrul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Centru. A fost elaborat un grafic
de consultări cu doritorii de a beneficia în continuare de ședințele de consultări . Astfel, în perioade 20
mai – 9 iunie 2010, au beneficiat de consultanŃă în vederea elaborării propunerilor de proiecte 75 de
potenŃiali aplicanŃi.
În urma procesului de consultare publică a Apelului de Propuneri de Proiecte pentru Fondul
NaŃional pentru Dezvoltare Regională finalizat la 9 iunie 2010, AutorităŃile Publice Locale de nivelul I
şi II din Regiunea de Dezvoltare Centru au prezentat 67 de propuneri de proiecte.
În baza celor 3 (trei) priorități din Strategia de Dezvoltare Regională, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru a primit 67 de propuneri de proiecte, după cum urmează:
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1. „Dezvoltarea infrastructurii fizice” – 46 de propuneri de proiecte;
2. „Susținerea dezvoltării sectorului privat” – 2 propuneri de proiecte;
3. ”Dezvoltarea factorilor de mediu și a atractivității turistice” – 19 propuneri de proiecte;
La 11 iunie 2010, prin dispoziția nr.1 din 10 iunie 2010 a președintelui CRD Centru, domnul
Mihail SILISTRARU, în cadrul AgenŃiei de Dezvoltare Regională Centru, a avut loc ședința Grupului
de Lucru pentru efectuarea verificării administrative și examinării preliminare a propunerilor de
proiecte, prezidată de către domnul Mihail Silistraru. ComponenŃa nominală a Grupului de Lucru, după
cum urmează:
Nr

Numele, prenumele membrilor
Grupului de Lucru

1

Mihail SILISTRARU

2

Olga GHERMAN

Preşedinte al Grupului de lucru, Președinte al
CRD Centru
Vice preşedinte al CRD Centru

3

Tudor MEȘINA

Director al ADR Centru, secretar al GL

4

Andrei HÎNCU

5

Veaceslav GUȚUȚUI

specialist în elaborarea, implementarea şi
monitorizarea proiectelor ADR Centru
viceministru al MCDR

Funcția

Grupul de Lucru a efectuat verificarea administrativă și examinarea preliminară a Propunerilor de
Proiecte în conformitate cu Îndrumarul privind verificarea administrativă şi examinarea preliminară
şi Grila de examinare preliminară a propunerilor de proiecte în domeniul dezvoltării regionale, iar ca
urmare a ședinței, 5 proiecte din 67 nu au trecut etapa de verificare administrativă și examinare
preliminară, astfel, au fost înaintate 62 de propuneri de proiecte spre aprobare către Consiliul Regional
pentru Dezvoltare pentru a fi incluse în Planul Operațional Regional.
În perioada 11 - 22 iunie 2010, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, cu suportul major al
consultantului DFID, a elaborat Planul OperaŃional Regional în baza proiectelor primite de ADR
Centru și l-a expediat Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale.
La data de 21 iunie 2010 a avut loc şedinŃa Consiliului Regional pentru Dezvoltare. Principalul
subiect din ordinea de zi a şedinŃei a țintit în prezentarea şi
aprobarea Planului OperaŃional Regional pentru perioada
2010 – 2012 (POR). Toate cele 62 de propuneri de proiecte,
care au trecut etapa evaluării administrative, au fost
aprobate de către CRD Centru pentru a fi incluse în POR.
La fel, CRD Centru a votat pentru 45 de propuneri de
proiecte spre a fi înaintate pentru examinare comisiei
constituite pe lîngă Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării
Regionale, care ulterior vor fi înaintate Consiliului NaŃional
de Coordonare a Dezvoltării Regionale spre examinare și
incluse în Documentul Unic de Program.
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În urma organizării vizitelor fizice și examinarii a celor 23 de proiecte de către grupul de lucru
alcătuit din experți tehnici DFID, reprezentanți MCDR și colaboratori ADR Centru au fost intate la
CNCDR 6 proiecte, din care doar 5 sunt aprobate spre finanțare din FNDR pentru anul 2010, după
cum urmează:
1. Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/managementul deșeurilor
solide, înaintat de primăria comunei Vatici, raionul Orhei;
2. ÎmbunătăŃirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 in Regiunea de
Dezvoltare Centru, înaintat de către Consiliul Raional Ialoveni;
3. Managementul deşeurilor menajere în localităŃile din raionul Teleneşti şi Sîngerei înaintat de
către primăria Teleneşti;
4. Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea poluării resurselor naturale prin
reconstrucŃia staŃiei de epurare a apelor reziduale, reconstrucŃia şi extinderea reŃelelor de
apă şi canalizare înaintat de către Consiliul Raional Călăraşi;
5. Salubrizarea localităŃilor din raioanele Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu curat
şi sănătos înaintat de către primăria com. Cioreşti, r-nul Nisporeni.
Paralel cu activitatea de baza a ADR Centru sau intreprins un șir de activități asa cum:
Colaborarea cu Ambasada Poloniei în cadrul programului SMALL GRANTS la bază fiind
Memorandumul de ÎnŃelegere dinte MCDR cu Ministerul Dezvoltării Regionale al Republicii Polone
în domeniul cooperării regionale semnat la 18 februarie 2010 , și anume prin informarea, consultarea și
colectarea propunerilor de proiecte pentru a fi transmise Ambasadei Poloniei la finanțare. Conform
cerințelor expuse de către Guvernul Poloniei vor fi finanțate proiectele care nu vor depăşi suma de 20
mii de euro pentru un proiect, aplicant eligibil erau doar APL și prioritar sunt proiectele
neinvestiționale (de infrastructură, sociale, de asistență tehniăa etc.). Perioada de aplicare a fost
între 19.08.2010 pînă la 1.11.2010. Au fost depuse în total 28 de propuneri de proiecte dar după
examinarea grupului de lucru spre finanțare au fost transmise doar 15 care corespundeau cerințelor
expuse în progarmul dat. Din ele 2-infrastructură, 7- sociale, 6-asistență tehnică.
O altă activitate este Acordul de colaborare între ADR Centru și ODIMM semnat la data de 18
noiembie 2010 ce va contribui la dezvoltarea durabilă a economiei naŃionale şi menŃinerea stabilităŃii
sociale prin:
• facilitarea accesului IMM-urilor la informaŃii şi consultanŃă;
• facilitarea accesului IMM-urilor la resurse financiare;
• dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri;
• eficientizarea dialogului public-privat;
• dezvoltarea proiectelor regionale comune etc.
Parteneriatul este stabilit pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. În urma acestui acord sau
petrecut trei Workshop-uri organizate cu scopul generării de idei pentru propuneri de proiecte pe
prioritatea II a Strategiei NaŃionale de Dezvoltare Regionale, în următoarele localități:
Ialoveni pe 16.12.2010 (cu participarea reprezentanților APL, APC, ONG și agenților economici din
r.Hîncești-r.Anenii Noi-r.Criuleni) cu participarea a 94 persoane;
Orhei pe 17.12.2010 (cu participarea reprezentanților APL, APC, ONG și agenților economici din r.
Telenești-r.Rezina-r.Șoldănești-r.Dubăsari) cu participarea a 104 persoane;
Ungheni pe 21.12.2010 (cu participarea reprezentanților APL, APC, ONG și agenților economici din
r. Strășeni-r.Călărași-r.Nisporeni) cu participarea 93 persoane;
Ca rezultat seminarile și-au atins scopurile, au fost indentificate noi idei de proiecte, sa adus la
cunoștință despre rolul Strategiei de Dezvoltare Regională, sa argumentat situația proiectelor aplicate
la ADR Centru pentru implementare, sa discutat posibiliatatea de aplicare a ideilor de proiecte la alți
potențiali finanțători prin intermediul ADR Centru.
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1.3.1

Implementarea și monitorizarea proiectelor în anul 2010

În urma ședinței CNCDR din 20 septembrie 2010 cu privire la disbursarea mijloacelor financiare
din Fondul NaŃional pentru Dezvoltare Regională, sau apropbat spre finațare în 2010 5(cinci)
proiecte din DUP:
1. Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/managementul deșeurilor
solide.
Localizare: Raioanele Orhei, Călăraşi şi Străşeni, comunele: Vatici, Selişte, Isacova, Neculăieuca,
Morozeni, PuŃintei şi Ghetlova (raionul Orhei); Săseni (raionul Călăraşi); Codreanca (raionul Străşeni).
(satele: Vatici, Tabăra, Curchi, Selişte, Mana, Lucaşeuca, Isacova, Neculăieuca, Morozeni, Breanova,
PuŃintei, Dîşcova, Noroceni, Ghetlova, Hulboaca, Vîprova (raionul Orhei); Săseni, Bahu (raionul
Călăraşi); Codreanca, Lupa-Rece (raionul Străşeni).
Aplicant: Primăria comunei Vatici, raionul Orhei.
Obiectivul general al proiectului: Realizarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor
menajere solide, prin colectare în containere şi transportare la gunoiştea nou creata din c.Morozeni
(etapa I) din comunele Vatici, Selişte, Isacova, Neculăieuca, Morozeni, PuŃintei şi Ghetlova (raionul
Orhei); Săseni (raionul Călăraşi); Codreanca (raionul Străşeni).
Grupul țintă:
1. 9 primării şi 20 de localităŃi: Vatici, Tabăra, Curchi, Selişte, Mana, Lucaşeuca, Isacova,
Neculăieuca, Morozeni, Breanova, PuŃintei, Dîşcova, Noroceni, Ghetlova, Hulboaca, Vîprova
(raionul Orhei); Săseni, Bahu (raionul Călăraşi); Codreanca, Lupa-Rece (raionul Străşeni);
2. circa 25 de mii de locuitori ai localităŃilor sus-menŃionate;
3. 68 de agenŃi economici;
4. 107 instituŃii publice.
Durată estimativă: 18 luni
Suma totală a proiectului - 5.079.577 lei, inclusiv:
•
•

suma solicitată de la FNDR – 4.648.577 lei,
contribuția aplicantului conform Deciziei Consiliului Local este de 431.000 lei.

ActivităŃi desfășurate în cadrul proiectului:
1.
2.
3.

S-au elaborat planul de implementare a proiectului și planul de achiziții publice;
S-au efectuat vizete de lucru la aplicant în vedrea selectării terenului pentru gunoiștea nou creata;
S-a inițiat procedura de achiziții publice prin:
• Elaboraea caietelor de sarcini la următoarele achiziții:
♦ Platforme pentru colectarea DMS;
♦ Containere pentru colectarea DMS;
♦ Proiectarea Proiectului Tehnic pentru poligonul de depozitare a DMS;
♦ Autospecială pentru colectarea DMS;
♦ Tehnica de calcol;
• Inițierea grupului de lucru;

4.

S-a lansat concursul la funcția de manager de proiect.
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Rezultate obținute la momentul raportării:
•

•
•
2.

2 vizite de lucru pe teren:
- eligibilitatea terenului existent propus de către aplicant pentru proiectarea
construcției poligonului de DMS;
- analiza fizică a terenurilor noi propuse de aplicant pentru proiectarea construcției
poligonului de DMS
10 oferte recepționate conform legislației în vigoare;
2 licitații efectuate conform planului de achiziții publice elaborat de ADR Centru.

ÎmbunătăŃirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 in Regiunea de
Dezvoltare Centru

Localizare: Regiunea Centru, raionul Ialoveni, localitățile Ruseștii Noi, Văsieni, Ulmu
Aplicant: Consiliul Raional Ialoveni
Obiectivul general al proiectului: ÎmbunătăŃirea situaŃiei social-economice în Regiunea de dezvoltare
Centru prin consolidarea coeziunii infrastructurii rutiere.
Grupul țintă:
1.
2.
3.

4 sate s.Ulmu, s.Vasieni, s.Ruseștii Noi, s. Horodca;
Circa 15400 locuitori;
Firme, entitati ale administratiei publice locale şi raionale, ONG-uri si organizatii nonprofit),
potentiali antreprenori din zona regionala: agenŃii economici;
4. Titularii agricoli - 1200 persoane si institutiile publice din aceste sate.
Durată estimativă: 24 luni
Suma totală a proiectului - 64.327.550 lei inclusiv:



suma aprobata de la FNDR– 10.280.820 lei;
contribuția aplicantului conform Deciziei Consiliului Local este de 2.963.945,73 lei.

ActivităŃi desfășurate în cadrul proiectului:
1.
2.
3.
4.

S-au elaborat planul de implementare a proiectului;
S-au efectuat vizete de lucru la aplicant în vedrea evaluării și transmiterii lucrărilor efectuate;
S-a semnat acordul aditional la contractul de achiziții publice existent;
S-a lansat concursul la funcția de manager de proiect.

Rezultate obtinute la moment:
•
•

sa intocmit devizul de cheltuieli pe lucrările nefinisate conform proiectului tehnic
ezistent
4 vizite de lucru pe teren:
- analiza fizică a 4,57 km de drum conform proiectului tehnic elaborat;
- analiza fizică a 18,4 km de drum conform proiectului propus de aplicant;

3. Managementul deşeurilor menajere în localităŃile din raionul Teleneşti şi Sîngerei
Localizare: Regiunea Centru, Raionul Teleneşti, oraşul Teleneşti, satele Ineşti, Băneşti, Budăi,
Ciulucani şi Verejeni. Raionul Sîngerei, c. PrepeliŃa
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Aplicant: Consiliul local Teleneşti
Obiectivul general al proiectului: Ameliorarea calităŃii vieŃii a populaŃiei localităŃilor din r.
Telenești şi Sîngerei: or. Teleneşti, s. Ineşti, Băneşti, Budăi, Ciulucani, Verejeni şi PrepeliŃa;
ÎmbunătăŃirea situaŃiei mediului ambiant în localităŃile din RDC
Grupul țintă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PopulaŃia localităŃilor implicate în proiect – 25,6 mii locuitori;
319 de agenŃi economici;
29 instituŃii publice;
Î.M. Serviciu de Salubrizare Teleneşti din or. Teleneşti (Î.M.”SST”);
16 angajaŃi noi ai Î.M. Serviciu de Salubrizare Teleneşti;
2939 gospodării Ńărăneşti şi fermieri;
APL Teleneşti în calitate de aplicant;
APL Ineşti, Băneşti, Budăi, Ciulucani, Verejeni, PrepeliŃa ca parteneri ai proiectului.

Durată estimativă: 12 luni
Suma totală a proiectului - 4.974.300 lei, inclusiv:
•

suma aprobată de la FNDR– 4.974.300 lei.

ActivităŃi desfășurate în cadrul proiectului:
1. S-au elaborat planul de implementare a proiectului și planul de achiziții publice;
2. S-au efectuat vizete de lucru la aplicant în vedrea analizei fizice a poliginului de DMS existent;
3. S-a inițiat procedura de achiziții publice prin:
• Elaboraea caietelor de sarcini la următoarele achiziții:
- Platforme pentru colectarea DMS;
- Containere de tip UE pentru colectarea DMS;
- Proiectarea Proiectului Tehnic pentru poligonul de depozitare a DMS;
- Autospecială pentru colectarea DMS;
- Tractor cu remorcă;
- Tehnica de calcol;
• Inițierea grupului de lucru;
4. S-a lansat concursul la funcția de manager de proiect.
Rezultate obținute la momentul raportării:
•

•
•

2 vizite de lucru pe teren:
- eligibilitatea terenului existent propus de către aplicant pentru proiectarea
construcției poligonului de DMS;
- analiza fizică a poligonului propus de aplicant pentru amenajarea poligonului de
DMS
9 oferte recepționate conform legislației în vigoare;
3 licitații efectuate conform planului de achiziții publice elaborat de ADR Centru.

13

4. Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea poluării resurselor naturale prin
reconstrucŃia staŃiei de epurare a apelor reziduale, reconstrucŃia şi extinderea reŃelelor de apă şi
canalizare.
Localizare: Regiunea Centru, Raioanele Călăraşi, Străşeni, Anenii-Noi; LocalităŃile: or.
Călăraşi, satele Tuzara şi Seliştea Nouă
Aplicant: Consiliul raional Călăraşi
Obiectivul general al proiectului: Asigurarea dezvoltării locale durabile prin prevenirea
poluării resurselor naturale.
Grupul țintă:
1. PopulaŃia activă din Călăraşi, Străşeni, Anenii-Noi;
2. AgenŃii economici care îşi desfăşoară activitatea în zonă;
3. APL Consiliul raional Călăraşi, primăria Tuzara, Consilul raional Străşeni, Consiliul raional
Anenii-Noi;
4. Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunal Locativă”.
Durată estimativă: 24 luni
Suma totală a proiectului - 27.711.280 lei, inclusiv:
- suma solicitată de la FNDR – 25.473.050 lei;
- contribuția aplicantului conform Deciziei Consiliului Raional este de 2.238.230
lei.

ActivităŃi desfășurate în cadrul proiectului:
1.S-au elaborat planul de implementare a proiectului și planul de achiziții publice;
2.S-au efectuat vizete de lucru la aplicant în vedrea selectării terenului pentru gunoiștea nou creata;
3.S-a inițiat procedura de achiziții publice prin:
•

•

Elaboraea caietelor de sarcini la următoarele achiziții:
♦ Reconstrucția rețelelor și sistemelor de canalizare din or.Călărași;
♦ Tehnica de calcol;
Inițierea grupului de lucru;

4.S-a lansat concursul la funcția de manager de proiect.
Rezultate obținute la momentul raportării:
•

•
•

2 vizite de lucru pe teren:
- eligibilitatea actelor prezentate de către aplicant pentru implementarea proiectului;
- analiza fizică a stației de epurare din or.Călărași;
8 oferte recepționate conform legislației în vigoare;
1 licitație efectuată conform planului de achiziții publice elaborat de ADR Centru.

5. Salubrizarea localităŃilor din raioanele Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu
curat şi sănătos.
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Localizare: Regiunea Centru: raioanele Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi, satele: Cioreşti,
Vulcăneşti, Selişte, Poruceni, Ciuteşti, Valea Nîrnovei şi Vînători din r-nul Nisporeni; Micleuşeni,
Huzun şi Dolna din r-nul Străşeni; Pîrjoltăni şi Horodişte din r-nul Călăraşi.
Aplicant: Primăria com.Cioreşti, r-nul Nisporeni
Obiectivul general al proiectului: Ameliorarea calităŃii resurselor naturale şi ameliorarea
condiŃiilor de trai ale locuitorilor din 12 localităŃi ale raionul Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi.
Grupul țintă:
1. 8 primării care includ 12 de localităŃi: satele Cioreşti, Vulcăneşti, Selişte, Păruceni, Ciuteşti,
Valea Nîrnovei şi Vînători din r-nul Nisporeni; Micleuşeni, Huzun şi Dolna din r-nul Străşeni;
satele Pîrjolteni şi Horodişte din r-nul Călăraşi;
2. 6774 gospodării casnice;
3. circa 21 mii locuitori;
4. 96 agenŃi economici;
5. 48 instituŃii publice aşa ca şcoli, grădiniŃe, centre de sănătate, oficii poştale,
centre sociale.
Durată estimativă: 24 luni
Suma totală a proiectului - 4.953.127 lei:
-

suma aprobata de la FNDR – 4.953.127 lei.

ActivităŃi desfășurate în cadrul proiectului:
1. S-au elaborat planul de implementare a proiectului și planul de achiziții publice;
2. S-au efectuat vizete de lucru la aplicant în vedrea selectării terenului pentru extinderea poligonului
existent;
3. S-a inițiat procedura de achiziții publice prin:
•

•

Elaboraea caietelor de sarcini la următoarele achiziții:
♦ Platforme pentru colectarea DMS;
♦ Containere pentru colectarea DMS;
♦ Proiectarea Proiectului Tehnic pentru extinderea poligonului de depozitare a DMS;
♦ Autospecială pentru colectarea DMS;
♦ Tehnica de calcol;
Inițierea grupului de lucru;

4. S-a lansat concursul la funcția de manager de proiect.
Rezultate obținute la momentul raportării:
•

2 vizite de lucru pe teren:
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-

•
•

eligibilitatea terenului existent propus de către aplicant pentru proiectarea extinderii
poligonului de DMS;
- analiza fizică a terenurilor noi propuse de aplicant pentru proiectarea extinderii
poligonului de DMS
8 oferte recepționate conform legislației în vigoare;
1 licitație efectuată conform planului de achiziții publice elaborat de ADR Centru.

La moment, RDC beneficiază de finanțarea a două proiecte din partea Biroului de Cooperare Tehnică
a germaniei GTZ, și anume:
1. ,,Extinderea sistemului integrat de management a deşeurilor solide al oraşului Şoldăneşti în
7 localităŃi din raioanele Şoldăneşti şi Rezina, amplasate în bazinul bazinul rîului Ciorna”
Aplicant: Primăria orasului Soldăneşti
Obiectivul general al proiectului: Reducerea nivelului de poluare a mediului prin extinderea
managementului integrat de colectare şi stocare şi reciclare a deşeurilor din orasului Soldanesti si din
8 localităŃi amplasate în bazinul r.Ciorna.
Durata implementării proiectului: 2 ani
Suma totala a proiectului: 4.043.609 lei
Grupul Ńintă: Locuitorii or. Şoldăneşti şi satelor: Parcani, Glingeni, Mihuleni, Şestaci, Şipca, Olişcani
din r. Şoldăneşti şi satul Lipceni din r. Rezina., Î.M. Regia Apă Şoldăneşti, in total 14844 locuitori.
ActivităŃile desfăşurate în cadrul proiectului:
 Evaluarea şi îmbunătăŃirea proiectului. La această etapă
au fost implicaŃi experŃi tehnici, experŃi de mediu locali
şi internaŃionali, inclusiv MCDR, Ministerul Mediului.
S-au organizat 3 ateliere de lucru în cadrul cărăra s-au
discutat soluŃiile propuse pentru îmbunătăŃirea şi
eficientizarea proiectului.
 Elaborarea proiectului de execuŃie. În cadrul şedinŃelor
de lucru s-a ajuns la concluzia că pentru realizarea
proiectului este necesar să amenajeze depozitul DMS,
unde vor fi evacuate deşeurile din toate localităŃile
partenere în proiect. Astfel, s-a primit decizia sa se facă
proiectul tehnic al depozitului DMS din Soldăneşti. S-a elaborate tema de proiectare (caietul de
sarcini), s-a organizat solicitarea de oferte, a fost selectată compania cîştigătoare – IPS
“Iprocom”. La momentul actual se începe elaborea proiectului tehnic şi de execuŃie pentru acest
depozit.
 S-a efectuat o evaluare iniŃială a situaŃiei ÎM ”Regia Apa Soldăneşti” serviciul salubrizare, s-a
elaborat chestionarul de evaluare a companiei şi situaŃiei din domeniul salubrizării, s-a efectuat
o evaluare superficial care a scos in evidenŃă necesitatea unui diagnostic amplu al situaŃiei
economice a întreprinderii şi elaborarea unui plan de restructurare a întreprinderii.
Rezultatele obŃinute la momentul raportării:
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 S-a defintivat soluŃia optimă pentru asigurarea cu
servicii de salubrizarea a locuitorilor oraşului
Şoldăneşti şi extinderea serviciului spre alte şapte
localităŃi rurale
 s-a elaborate caietul de sarcini pentru elaborarea
proiectului tehnic pentru construcŃia depozitului
DMS Soldăneşti.
 Se încheie contractul de executare a lucrărilor de
proiectare.

Au fost implicaŃi în activităŃile proiectului cca 60 persoane, reprezentanŃi ai beneficiarilor proiectului,
APL, prestatori de servicii de salubrizare, servicii publice desconcentrate în teritoriu, MCDR,
Ministerul Mediului, ADR Nord, Centru şi Sud, ONG-uri din domeniul mediului.
2. Îmbunătățirea eficientei energetice a spitalului de la Orhei.
Aplicant: Consiliul raional Orhei
Localizare: Regiunea Centru: raionul Orhei
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea eficientei energetice a spitalului din Orhei.
Durată estimativă: 24 luni
Costuri estimative: 1.600.000 Lei
ActivităŃile desfăşurate în cadrul proiectului: Elaborarea studiului
de fezabilitate pentru identificarea soluției tehnice optime.
Rezultatele obŃinute la momentul raportării:a fost efectuata o
analiza preliminara a situației curente si au fost identificate
masurile imediate care sunt necesare pentru facilitarea elaborării
studiului de fezabilitate si anume instalarea sistemului se
contorizare a energiei electrice pe fiecare etaj si a energiei termice
e fiecare clădire.
 Gestionarea achiziŃiilor publice pentru proiectele de dezvoltare regională
Întru asigurarea desfăşurării eficiente a procesului de achiziŃii publice în domeniul dezvoltare
regională, în luna august au avut loc seminare cu tematica „Bazele sistemului AchiziŃiilor Publice”, cu
scopul de a instrui specialiştii în achiziŃii publice, contabilii şi directorii ADR Nord, Centru şi Sud în
acest domeniu. După aprobarea de către Consiliul NaŃional de Coordonare în Dezvoltare Regională a
listei proiectelor de dezvoltare regională, care urmează a fi finanŃate din sursele financiare ale Fondului
naŃional pentru dezvoltare regională în anul 2010, ADR Centru, în calitate de beneficiar a mijloacelor
alocate din FNDR, a iniŃiat activităŃi în domeniul achiziŃii publice, avînd drept responsabilitate
prioritară de a perfecta documentele necesare pentru finanŃarea proiectelor respective, în
conformitate cu legislaŃia în vigoare a RM în domeniul achiziŃii publice.
Specialistul în achiziŃii publice din cadrul ADR Centru, în coordonare cu expertii tehnici
angajati de DFID si reprezentantii MCDR, au elaborat un şir de documente necesare pentru iniŃierea
procedurilor de achiziŃii publice. Au fost perfectate planurile de achiziŃii publice pentru fiecare proiect
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în parte, cu excepŃia proiectului „Extinderea sistemului integrat de management a deşeurilor solide al
oraşului Şoldăneşti în 7 localităŃi din raioanele Şoldăneşti şi Rezina, amplasate în bazinul rîului
Ciorna”, întrucît proiectul este gestionat, respectiv, preluat spre finanŃare din mijloacele oferite de
către partenerul ADR Centru în dezvoltare regională, Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei GTZ.
La fel, procesul a fost însoŃit de elaborarea de scrisori oficiale în adresa Ministerului
ConstrucŃiilor şi Dezvoltării Regionale şi Ministerului FinanŃelor a Republicii Moldova, prin
intermediul cărora au fost solicitate delegări pentru participarea în cadrul grupurilor de lucru a
reprezentanŃilor acestor instituŃii publice centrale, în calitate de membri ai Grupului de lucru pentru
achiziŃii publice. DispoziŃia privind crearea Grupului de Lucru a fost semnată la data de 24 noiembrie
2010, fiind constituită din 4 reprezentanŃi ai ADR Centru cu drept de vot, 3 reprezentanŃi din partea
Ministerului ConstrucŃiilor şi Dezvoltării Regionale, dintre care 2 cu drept de vot şi 1 cu vot
consultativ, un reprezentant al Ministerului FinanŃelor cu drept de vot, precum şi un expert tehnic în
funcŃie de domeniul proiectului, un reprezentant al administraŃiei publice locale, care a aplicat proiectul
şi un reprezentant al beneficiarului final, ultimii trei urmând a fi nominalizaŃi în procesele-verbale ale
şedinŃei Grupului de lucru, avînd vot consultativ.
CapacităŃile specialistului în achiziŃii publice au fost consolidate semnificativ în cadrul vizitei
de studiu la ADR Nord - Est, România, şi, în mod special, în cadrul participării la Atelierul de lucru
organizat de către GTZ în comuna Costeşti, raionul Rîşcani, cu tematica: Implementarea proiectelor de
asigurare cu apă şi canalizare şi seminarul cu tematica „Căutarea celor mai bune practici în
gestionarea deşeurilor solide – schimb de experienŃe practice şi abordări inovatove, or. Şoldăneşti.
În baza planurilor de achiziŃii publice, a fost perfectat un plan unic pentru ADR Centru pentru
trimestrul IV a anului 2010. Ulterior, a fost întocmit textul anunŃului de intenŃii, care include obiectele
achiziŃiilor publice cu sumele estimative şi procedurile de achiziŃii publice. Perioada desfăşurării
acestor acŃiuni a fost preconizată pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie. Din considerente
provocate de mediul extern a ADR Centru, demararea procedurilor de achiziŃii publice nu a fost iniŃiată
conform planului anual a ADR Centru 2010, astfel încît să fie posibil ca procedurile să fie finalizate
până la sfârşitul anului bugetar 2010.
În perioada lunii octombrie, specialistul în achiziŃii publice, de comun cu experŃii angajaŃi de
către MDRD (T. ługui, V. Miron, S. Bogza, M.
Cojocaru), au elaborat caietele de sarcini şi
documentaŃii pentru achiziŃii publice, necesare
pentru demararea procedurilor de achiziŃii publice.
DocumentaŃia menŃionată în enunŃul precedent, a
fost elaborată pentru toate proiectele aprobate de
către CNCDR în RDC, precum şi pentru proiectul
finanŃat de către Biroul de Cooperare Tehnică a
Germaniei GTZ. O contribuŃie semnificativă la
elaborarea documentaŃiei de achiziŃii publice în
domeniul asistenŃă consultativă a fost oferită de către
dna Ecaterina Grib, angajată în cadrul proiectului
MDRD.
În planurile de implementare a proiectelor aprobate spre finanŃare, care includ şi graficul de
finanŃare a acestora pentru anii 2010-2011, au fost selectate achiziŃiile care pot fi efectuate în anul 2010
şi la data de 25 noiembrie au fost depuse primele cereri de publicare în Buletinul de AchiziŃii Publice a
invitaŃiilor pentru participare a operatorilor economici la licitaŃiile publice şi concursurile cererii ofertei
de preŃ. InformaŃiile publicate de ADR Centru au fost publicare ediŃiile BAP nr. 92 din 26.11.2010, 3
din 30.11.2010. Ulterior a fost publicat anunŃul de intenŃii în BAP nr.95 din 07.12.2010.
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Au fost iniŃiate 4 licitaŃii publice pentru:
 procurări de tehnică specială,
 containere pentru colectarea DMS,
 reconstrucŃia staŃiei de epurare şi
 proiectarea unui drum
La fel, au fost iniŃiate 4 concursuri prin oferta de preŃ:
construcŃia platformelor pentru precolectare a DMS (2
aplicanŃi), servicii de proiectare pentru două poligoane.
Plus la cele menŃionate, ADR Centru va încheia un
contract de valoare mică pentru proiectarea extinderii
poligonului. La fel, prin decizia grupului de lucru din 13
decembrie 2010, se va aproba un acord adiŃional la
contractul încheiat între Consiliul raional Ialoveni şi
operatorul economic, care nu a finalizat lucrările de
construcŃie a drumului L464-R3 din lipsa mijloacelor
financiare.

Până la data de 10 decembrie 2010, au fost solicitate seturi de documente pentru achiziŃii
publice, după cum urmează:
 LicitaŃie publică pentru procurarea Autospecialei şi tractorului cu remorcă pentru colectarea
şi transportarea deşeurilor – 5 solicitări, au participat 3 ofertanți, în curs de evaluare;
 LicitaŃie publică pentru procurarea containerelor pentru colectarea deşeurilor, containerelor
pentru colectarea plasticului – 5 solicitări, au participat – 4 ofertanți, licitația anulată cu
perspectiva inițierii altei licitații;
 LicitaŃie publică pentru reconstrucŃia reŃelelor şi sistemelor de canalizare din or. Călăraşi– 11
solicitări, au participat 7 ofertanți, în curs de evaluare.
 LicitaŃie publică pentru Servicii de proiectare tehnică pentru drumul L 464-R3– 4 solicitări, au
participat – 3 ofertanți, desemnându-se câștigător SRL „Universcons”, contract încheiat la 31
decembrie 2010.
 Concurs COP pentru lucrări de construcŃie a platformelor pentru precolectare a DMS
(Cioreşti)– 8 solicitări, au participat 8 ofertanŃi, procedură anulată, cu perspectiva elaborării
proiectelor tehnice şi iniŃierii altui concurs.
 Concurs COP pentru lucrări de construcŃie a platformelor pentru precolectare a DMS (Vatici)
– 7 solicitări, au participat 8 ofertanŃi, procedură anulată, cu perspectiva elaborării
proiectelor tehnice şi iniŃierii altui concurs. .
 Concurs COP pentru servicii de proiectare a poligonului (Vatici) - 6 solicitări, au participat 3
ofertanŃi, procedură anulată, nesitând reperfectarea caietului de sarcină cu perspectiva
iniŃierii unui nou concurs.
 Concurs COP pentru servicii de proiectare a amenajării poligonului existent (Teleneşti) – 2
solicitare, au aprticipat 2 ofertanŃi, procedură anulată cu perspectiva anunŃării repetate a
concursului.
 Acord adiŃional pentru executarea lucrărilor de construcție a drumului auto Ulmu - șoseaua
Poltava, încheiat la data de 31 decembrie 2010.
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1.4.

DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A MĂSURILOR DE
SUSŢINERE ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ

Pentru consolidarea capacităților de monitorizare și evaluare, în cadrul ADR Centru, MCDR a
organizat seminarul de instruire: Monitorizarea și Evaluarea pentru dezvoltarea regională în
Republica Moldova la data de 22 - 23 iunie 2010, în cadrul Hotelului Vila Verde, mun. Chișinău, str.
Grenoble, 110.
Participanți la seminarul de instruire au fost angajați ai Agențiilor de dezvoltare regională,
Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, reprezentanți ai Proiectului DFID ”Moldova:
Cooperare în dezvoltare regională”, Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei (GTZ).
Pentru elaborarea bazei de date în domeniul situației managementului deșeurilor din regiune,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat desfășurarea unui proces de selectare a
informației privind sistemul de selectare și sortare a deșeurilor în vederea obținerii informației despre
starea lucrurilor în domeniul gestionării deșeurilor.
Alte activități întreprinse de către ADR Centru întru asigurarea procesului de monitorizare şi
evaluare a măsurilor de susŃinere în dezvoltare regională, au fost i) asigurarea faptului ca proiectele să
includă indicatori pentru rezultate şi produse şi ii) identificarea indicatorilor proiectelor înaintate spre
finanŃare în anul 2010.
Întru asigurarea unui proces de monitorizare şi evaluare efectiv, în perioada respectivă, în procesul
evaluării propunerilor de proiecte înaintate spre aprobare către CNCDR în anul 2010, s-a Ńintit în
formularea impactului, pe care proiectele implementate îl vor avea în regiune asupra realizării
obiectivelor generale ale SDR şi SNDR prin intermediul indicatorilor pentru tipologiile de proiecte
conform priorităților strategiei: apă canalizare, drumuri, deșeuri, turism, susținerea mediului de afaceri.
O altă măsură în dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare a măsurilor în dezvoltarea
regională, a constat în activităŃile de consolidare a capacităŃilor angajaŃilor ADR Centru în domeniul
monitorizării şi evaluării. Pentru a asigura specialiştilor ADR Centru cunoştinŃe şi abilităŃi în domeniul
monitorizării şi evaluării, în luna august, data de 10, cu suportul MCDR şi DFID, a fost organizat
seminarul „Monitorizarea şi evaluarea proiectelor” cu participarea expertului internaŃional Anne
Thomson.
Un alt seminar „Criteriile de monitorizare, raportare a etapelor de implementare a proiectelor,
prin prisma indicatorilor interni şi externi” a fost organizat în luna septembrie, în cadrul căruia a fost
consolidată experienŃa angajaŃilor ADR Centru în domeniul monitorizării şi evaluării proiectelor, iar
reprezentanŃii ADR Centru şi-au creat o viziune conturată privind organizarea procesului de
monitorizare şi evaluare a proiectelor regionale. Anne Tomson a prezentat un sistem integru de
monitorizare şi evaluare. S-a făcut referire la indicatorii şi instrumentele de monitorizare şi evaluare,
au fost discutaŃi indicatorii de monitorizare a proiectelor înaintate spre finanțare în 2010, cît şi la
cerinŃele de raportare şi formularele tip elaborate pentru acest proces.

1.5.

DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INFORMARE ŞI COMUNICARE ÎN
CADRUL ADR CENTRU

În scopul implementării eficiente a obiectivelor de dezvoltare regională şi în scopul consolidării
imaginii ADR în calitate de coordonator a proceselor de dezvoltare în RDC, ADR Centru a planificat
şi a realizat o serie de măsuri pentru asigurarea transparenŃei în procesul de dezvoltare regională, şi, în
mod deosebit, asigurarea transparenŃei în valorificarea surselor financiare din FNDR și celor acordate
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de Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei. Numărul de cetăŃeni interesaŃi şi informaŃi referitor la
cele desfăşurate în regiune este în permanentă creştere datorită mediatizării de către ADR Centru a
celor mai importante evenimente din procesul dezvoltării regionale.
Au fost planificate şi realizate acŃiuni cu menirea de a consolida capacităŃile angajaŃilor ADR
Centru de realizare a obiectivelor la nivel regional şi naŃional în domeniul dezvoltare regională prin
realizarea unui proces de comunicare şi informare logic şi eficient. Cea mai mare parte din activităŃile
de comunicare planificate şi realizate sînt reflectate în „Planul de comunicare” elaborat de către
MCDR, iar aceste activităŃi, la fiecare etapă de planificare, au fost discutate, analizate şi aprobate de
către toŃi angajaŃii ADR Centru.
În cadrul ADR Centru, activităŃile ce Ńin de domeniul informare şi comunicare pe plan intern şi pe
plan extern au fost implementate în timp util. ÎntreŃinerea paginii electronice a ADR Centru, care este
actualizată sistematic cu articole şi alte informaŃii pertinente în domeniul dezvoltare regională,
elaborarea buletinelor informative lunare şi mediatizarea acestora, comunicarea şi informarea părŃilor
interesate şi implicate în procesul dezvoltare regională constituie gama de activităŃi ce contribuie la
canalizarea unui cadru transparent în procesul dezvoltare regională în RDC.
Pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu actorii implicaŃi în procesul dezvoltare regională,
ADR Centru a creat o bază de date eficientă a contactelor reprezentanŃilor ADR Nord şi Sud, a
colaboratorilor MCDR, membrilor CRD, CNCDR, colaboratorilor proiectului MDRD, primarilor
localităŃilor din cele 13 raioane ale RDC, agenŃilor economici şi ONG-urilor din regiune. ToŃi aceşti
actori implicaŃi în procesul dezvoltare regională au fost contactaŃi periodic (prin e-mail, telefon, fax,
poştă) pentru a fi invitaŃi la diverse evenimentele organizate de ADR Centru, sau pur şi simplu, pentru
a fi informaŃi, sau pentru a solicita informaŃii din regiune, pentru a remite documente strategice, planuri
de implementare şi alte informaŃii utile. Lunar este publicat buletinul informativ cu informaŃii despre
cele mai importante evenimente, care se produc în regiune.
Asigurarea unei comunicări interne este foarte importantă şi s-a realizat prin transmiterea
informaŃiei, buna înŃelegere, schimbul de experienŃă în domeniul dezvoltării regionale, astfel trasînd
vectorul unei bune desfăşurări a stării lucrurilor în domeniul dezvoltare regională întru implementarea
cu succes a obiectivelor de dezvoltare regionale şi naŃionale şi valorificarea eficientă a eforturilor
întreprinse în domeniul acesta.
De la crearea ADR Centru și pînă în prezent, au fost întreprinse și alte măsuri pentru asigurarea
transparenței în procesul de dezvoltare regională. În anul 2010, în procesul de activitate al ADR Centru
au fost organizate mai multe activități pentru comunicarea și informarea părților interesate.
1. Pentru lansarea Agenției au fost editate calendare de masă și de buzunar, pliante, care conțin
informații despre regiunea centru, pixuri cu logotipul ADR Centru. De asemenea, au fost
imprimate fotografii și hărți, care ilustrează Regiunea de Dezvoltare Centru, ce au fost plasate
în oficiile ADR Centru atît pentru crearea unei atmosfere de lucru plăcute și armonioase, cît și
pentru informarea vizitatorilor.
2. Concomitent cu aceste activități, au fost elaborate și transmise spre mediatizare comunicate de
presa către sursele media regionale.

3. Comunicarea cu membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru a fost menținută prin
adresele de poștă electronică, telefon, fax și întruniri. Începînd cu luna mai, anul curent,
Agenția și-a lansat pagina electronică oficială, unde sunt plasate cu regularitate toate noutățile
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despre activitățile de bază ale Agenției. Pentru fiecare ședință a Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Centru au fost pregătite comunicate de presa, ce au fost difuzate spre informare
surselor media regionale.
4. În această perioadă au fost trei ieșiri la TV, una la radio și cinci articole în presa regională, care
au au avut drept scop informarea populației cu existența și genurile de activitate a Agenției de
Dezvoltare Regională Centru. Totuși, fiind de curînd creată, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru, necesită măsuri de consolidare a capacităților de comunicare atît pe plan
intern, cît și pe plan extern.
De exemplu, sit-ul necesită o revizuire considerabilă pentru a
sistematiza eficient informaŃia oferită vizitatorilor şi pentru a
asigura o accesare rapidă a informaŃiilor necesare și-n acest
sens, Agenția planifică măsuri concrete de îmbunătățire a
calității site-ului prin structurarea și diversificarea
informației plasate.
Pentru îmbunătățirea situației în domeniul comunicării, la
data de 6 și 7 iulie 2010 a fost organizată instruirea cu
genericul „Comunicarea cu publicul: de la comunicatul de
presă la evenimentele publice”.
Activitățile întreprinse în vederea îmbunătățirii calității procesului de comunicare urmează să fie
susŃinute de alte acțiuni de informare, comunicare şi dezvoltare a capacităŃilor persoanelor antrenate în
procesul de comunicare, care vor asigura transparenŃa procesului de dezvoltare regională, inclusiv de
valorificare a Fondului naŃional pentru dezvoltare regională; creşterea numărului de cetăŃeni/locuitori
informaŃi despre regiuni şi obiectivele de dezvoltare regională; informarea constantă şi exhaustivă a
factorilor interesaŃi despre realizarea obiectivelor de dezvoltare regională; sporirea gradului de
mediatizare a activităŃilor de dezvoltare regională; consolidarea imaginii ADR ca și coordonator a
proceselor de dezvoltare în regiune.
Între 16 şi 21 decembrie, ADR Centru a lansat în regiune, în cele 13 (treisprezece) raioane
constituiente ale RDC, un proces de consultări publice a părŃilor interesate în procesul dezvoltare
regională referitor la elaborarea proiectelor de succes pe prioritatea II a Strategiei de Dezvoltare
Regională Centru: SusŃinerea mediului de afaceri şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
La acest eveniment, desfășurat la Ialoveni, Orhei și Ungheni, în calitate de parteneri ai ADR
Centru, întru realizarea cu succes a obiectivelor propuse de către ADR, au venit într-ajutor ODIMM
cu tema: „Proiecte de dezvoltare antreprenorială implementate de ODIMM” şi Centrul Analitic
Independent Expert Grup cu tema „ExperienŃa cehă în crearea parcurilor tehnologice industriale şi
a incubatoarelor de afaceri în Republica Moldova ”, care au avut rol semnificativ în transmiterea
mesajului în domeniile vizate către administraŃiile publice locale, dar şi organizaŃiile non –
guvernamentale, în vederea lansării de idei în dezvoltarea sectorului privat şi scrierii calitative a
propunerilor de proiecte pe prioritatea II a Strategiei de Dezvoltare Regionale Centru.
Scopul de bază a acestor seminare desfăşurate în regiune de către ADR Centru este pregătirea în
elaborarea şi scrierea de către viitorii potenŃiali aplicanŃi de propuneri de proiecte calitative înaintate la
următorul apel de propuneri de proiecte pentru finanŃare din FNDR. Evenimentele Ńintesc consultarea
invitaŃilor pe următoarele domenii ce Ńin de prioritatea II a SDR Centru:
 EducaŃia populaŃiei din mediul rural întru diversificarea mijloacelor de trai şi dezvoltarea
afacerilor non-agricole în mediul rural.
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 Consolidarea capacităŃilor instituŃiilor de informare consultanŃă şi susŃinere.
 Dezvoltarea structurilor de cooperare în marketing pentru producŃia agricolă şi integrarea lor
în clustere.
 Dezvoltarea programelor de implementare a standardelor internaŃionale de calitate şi
inofensivitatea

1.6.

CREAREA PARTENERIATELOR REGIONALE

Pentru implementarea politicilor de dezvoltare regională, ADR Centru a iniŃiat relaŃii de
colaborare cu partenerii de dezvoltare din regiune, întrucît, prin armonizarea eforturilor în cadrul
parteneriatelor regionale, pot fi atinse obiectivele majore ale SDR Centru. În acest scop, ADR Centru a
iniŃiat şi a facilitat parteneriate între raioane şi un parteneriat de colaborare cu OrganizaŃia de
Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).
Parteneriat intraregional. ADR Centru a organizat semnarea Acordurilor de parteneriat cu
preşedinŃii de raioane din componenŃa RDC. În cadrul discuŃiilor, a fost pus accent pe conceptele a
două proiecte de parteneriat iniŃiate de ADR Centru în scopul dezvoltării regionale şi s-a menŃionat
rolul fiecărui partener în acest proces. Primul a fost proiectul înaintat de ADR centru spre finanŃare la
FNDR în domeniul dezvoltării turismului în RDC, pe marginea căruia s-a semnat declaraŃiile de
parteneriat între APL de nivel II din cele 13 raioane şi ADR
Centru. A doua propunere de proiect, asupra căreea s-a
discutat, dar care e încă la etapa de pregătire de către ADR
Centru, Ńine de elaborarea planurilor urbanistice de
dezvoltare pentru localităŃile din RDC.
Parteneriat public de colaborare. La data de
29.10.2010, ADR Centru a semnat Acordul de colaborare cu
ODIMM, pentru stabilirea unei colaborări durabile şi de
succes în scopul susŃinerii dezvoltării sectorului IMM în
RDC şi pentru contribuŃia la dezvoltarea durabilă a
economiei naŃionale şi menŃinerea stabilităŃii sociale.
Parteneriat interregional. La data de 25.08.2010, ADR Centru a organizat şedinŃa de lucru, în
cadrul căreia a început procesul de negociere pentru semnarea unui acord de parteneriat între ADR
Centru, Euroregiunea Siret Prut Nistru şi Consiliul raional Ungheni. Scopul semnării Acordului a
constat în stabilirea relaŃiilor de bună colaborare, vecinătate şi parteneriat strategic pentru organizarea
cu succes a Forum-ului Regional de InvestiŃii.
În concluzie, putem menŃiona că ADR Centru a iniŃiat un proces prielnic de stabilire a
parteneriatelor şi pentru viitor intenŃionăm să facilităm şi să dezvoltăm parteneriate public private,
intersectoriale, interregionale, de vecinătate, internaŃionale cu actori impunători în procesul de
dezvoltare regională atît din Republica Moldova, cît şi din exteriorul Ńării. Pentru perioada de
raportare, nu toate relaŃiile stabilite de către ADR Centru au fost oficializate în parteneriate,
memorandumuri sau acorduri de colaborare, aceste activităŃi se vor realiza în perioada imediat
următoare a anului 2011.
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2. ALTE ACTIVITATI
COOPERAREA CU PARTENERII DE DEZVOLTARE
2.1 COOPERAREA ADR CENTRU CU PROIECTUL MDRD/DFID
În perioada de raportare au fost organizate de către MCDR şi MDRD un şir de instruiri, in
vederea cresterii capacitatii angajatilor Agentiei. Aceasta se datoreaza faptului ca proiectul MDRD a
identificat unele necesitati si lipsuri in cadrul ADR –ului si a contrcatat experti internationali, care sa
transmita experianta internationala la angajatii ADR. Astfel:
9-10 iulie 2010 consultanŃii MDRD împreună cu echipa ADR au partcipat la instruirea
„Abilități de comunicare eficientă” scopul căreia a fost consolidarea capacităŃilor de comunicare a
ADR şi consolidarea echipelor.
27 iulie 2010 - participarea la seminarul de instruire „Implementarea proiectelor de
infrastructură”. În cadrul acestui seminar John Clifton, consultant international în infarstructură OPM,
a prezentat unele aspecte legate de implementarea proiectelor de construcŃie şi reabilitare a drumurilor.
La 10 august 2010 la AgenŃia de Dezvoltare Centru a avut loc o şedinŃă de lucru, unde au
participat Dna Anne Thomson, expert în monitorizarea şi evaluarea proiectelor, specialistul în
monitorizarea proiectelor și specialistul în planificarea strategică ai ADR Centru, consultanții MDRD
și GTZ, specialiștii MCDR.
În perioada de raportare experŃii tehnici angajaŃi de
MDRD au fost implicaŃi în activitatea de evaluarea
proiectelor care au fost selectate de către CNCDR pentru a
fi incluse în DUP pentru finanŃare în anul 2010. La 16
iulie 2010 consultanŃii și experții tehnici pe domenii au
participat la şedinŃa ordinară din cadrul proiectului
MDRD. Evaluarea proiectelor în teren a fost efectuată cu
suportul consultanților și experților tehnici contractați de
către MDRD.
Au fost pregătite şi prezentate către MCDR notele
informative asupra 6 proiecte prioritare care au fost
anterior evaluate în teritoriu. Astfel în perioada de raportare la sediul ADR Centru au avut loc mai
multe şedinŃe de lucru, scopul cărora a fost ajustarea proiectelor incluse în Documentul Unic de
Program la recomandările experŃilor tehnici care au făcut evaluarea în teren.
În cadrul şedinŃelor, aplicanții proiectelor împreună cu colaboratorii ADR Centru şi consultanŃii
MDRD, au lucrat asupra precizării şi detalizării bugetului proiectului.
Asistența în elaborarea caietelor de sarcini pentru organizarea licitatiilor publice. Experții
tehnici pe domenii contractați de către MDRD au fost implicați în elaborarea caietelor de sarcini și
pachetului de documente pentru demararea procedurii de achiziții publice în proiectele selectate. De
asemeena consultantii au fost implicati in elaboraea fișei postului pentru managerii de proiecte si
managerii tehnici, care urmeaza sa fie angajati, conform planului de implementare.
În perioada de raporatre, consultanții MDRD alături de angajații ADR Centru au asistat angajatii ADR
în organizarea Forumului Regional de Investiții.
Din lipsa proiectelor calitative regionale care au fost aplicate la ADR Centru, în urma apelului
de proiecte 2010, a fost inițiat un program complex de asistență a APL –urilor din regiune în
elaborarea proiectelor regionale: Parteneriate pentru Proiecte inițiat de proiectul MDRD. În acest
program au fost invitați să participle specialiștii în atragerea investițiilor din consiliile rationale din
regiune pentru a le acorda asistență în elaborarea poriectelor regionale pe bază de parteneriat. În acest
context au fost organizate mai multe întîlniri.
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14 septembrie 2010 – participarea la work-shopul „Parteneriate pentru Proiecte” organizat
pentru reprezentanții MCDR și a Agențiilor de Dezvoltare. Scopul ședinței a fost elucidarea ideilor de
proiecte care pot fi implementate în parteneriat.
17 septembrie 2010– participarea la work-shopul „Parteneriate pentru Proiecte” organizat
pentru reprezentanții Consiliilor Raionale din RDC și a aplicanților la apelul de proiecte 2010 la
FNDR. Participanții și-au împărtășit experiența și și-au exprimat dorința de a particpa în continuare la
instruiri cu asistență tehnică în elaborarea ideii lor de proiect.
24, 26 Noiembrie participarea la work-shopul „Parteneriate pentru Proiecte” organizat pentru
aplicanții care s-au implicat activ în program.
30 Noiembrie – înrtîlnire cu coordonatorii regionali și experții străini Liliana Lucaciu și Colm
McClements care au explicat procesul de asistență în elaborarea proiectelor, am stabilit termenii de
referință am elaborat planul de activități și responsabiitățile fiecărui membru a echipei de coordonatori.
28 Decembrie – întîlnire cu expertul tehnic pe managemntul răurilor, Dl. Gîlcă Gabriel, angajat
de MDRD, cu aplicanții din r-nul Ungheni și reprezentanții primărieii Hîncești pentru acordarea
suportului în elaborarea proiectelor: Managemntul rîului Prut, și Curățirea rîului Cogîlnic. La această
întrunire s-au evaluat obiectivele generale și specifice ale proiectelor, activitățile de bază, cît și
rezultatele așteptate după implementarea proiectului.
Proiectul MDRD a contractat experți străini care au evaluat necesitățile de instruire și asistență
tehnică în dezvoltarea ADR Centru și în implementarea activităților de bază a agenției. Ca urmare a
vizitei expertului romînia, Mihaela Constantinescu, va fi efectuată analiza discuțiilor purtate cu
angajații ADR, va fi elaborat un chestionar in vederea precizarii clare a lacuneleor de capacitati din
ADR Centru și în final vor fi propuse instruiri la tema necesara.
Alte activităŃi realizate cu suportul MDRD:
 Asistență în elaborarea planurilor și rapoartelor lunare, trimestriale, simestriale
 AsistenŃă în pregătirea informaŃiilor pentru plasarea pe site-ul ADR Centru
 Implicarea în activităŃi de instruire organizate de către MCDR şi MDRD,
 Elaborarea planului de dezvoltare anual pentru 2011 a AgenŃiei

2.2

COOPERAREA CU BIROUL DE COOPERARE TEHNICĂ A GERMANIEI GTZ

Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei (GTZ) este o organizaŃie internaŃională, care oferă
soluŃii viabile, de perspectivă, pentru dezvoltarea economică, socială şi ecologică în lumea întreagă.
GTZ susŃine reformele complexe, procesele de schimbare şi ajută la îmbunătăŃirea condiŃiilor de trai şi
a perspectivelor. Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei a fost instituit în 1975 de către Guvernul
Federal German, din numele căruia, în prezent, GTZ implementează circa 2.700 de proiecte şi
programe de dezvoltare în peste 100 de Ńări ale lumii.
Acest birou implementează proiecte de dezvoltare din
numele Ministerului Federal de Cooperare Economică şi
Dezvoltare (BMZ) şi alte Ministere Federale, precum şi
pentru alte instituŃii şi organizaŃii internaŃionale.
GTZ susŃine procesele complexe de reforme şi schimbări
în Ńările în curs de dezvoltare şi cele aflate în tranziŃie.
Toate activităŃile biroului sînt orientate spre îmbunătățirea
durabilă a condiŃiilor de trai şi a perspectivelor oamenilor.
Promovarea cooperării între Guvernul Germaniei şi
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Guvernul Republicii Moldova a început în 1994. De atunci, au fost implementate un şir de proiecte
importante de dezvoltare, care au avut drept scop facilitarea procesului de tranziŃie de la o economie
planificată la cea de piaŃă. În prezent, GTZ implementează 8 proiecte în Moldova.
Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei (GTZ) de comun acord cu ADR şi MCDR a
participat la organizarea şi desfăşurarea activităților comune, inclusiv:
-

-

Monitorizarea implementării proiectelor susținute financiar de către GTZ.
Au fost organizate 7 sedinte de lucru cu beneficiarii proiectelor, reprezentanți ai APL și
serviciilor desconcentrate în teritoriu, Ministerul Mediului, MCDR. Au fost discutate
problemele aparute la această etapă de implementare și identificate soluții pentru depășirea
acestora.
Organizarea atelierului de lucru”Implementarea proiectelor de gestionare a
deșeurilor”. A fost organizat în or. Șoldănești și au participat reprezentanți ai APL, companiilor
prestatoare de servicii în domeniu, MCDR, CALM (Congresul Autorităților Publice Locale din
Moldova). Timp de 2 zile participanții au avut posibilitatea să cunoască istorii de success in
organizarea serviciului de salubritate, au discutat problemele cu care se confruntă APL în
organizarea acestui serviciu, au vizitat serviciul de salubritate din or. Soldănești.

În cadrul cooperării Biroului cu ADR centru, consultanŃii GTZ au participat la organizarea şi
desfăşurarea activităților ADR Centru în semestrul II şi în mod special:
1. Participarea la organizarea şi desfăşurarea ședințelor de informare privind îmbunătăŃirea
propunerilor de proiecte selectate în anul 2010 şi înaintate la ADR Centru
2. Oferirea consultanței beneficiarilor ADR Centru în cadrul celor 2 proiete finanŃate de GTZ
3. Analiza, examinarea proiectelor (pentru care GTZ va oferi suport financiar în RDC) şi
pregătirea acestora pentru a fi implementate, şi anume:
 ,,Extinderea sistemului integrat de management a deşeurilor solide al oraşului Şoldăneşti în 7
localităŃi din raioanele Şoldăneşti şi Rezina, amplasate în bazinul bazinul rîului Ciorna”
 Îmbunătățirea eficientei energetice a spitalului regional Orhei.

2.3

ORGANIZAREA FORUMULUI REGIONAL DE INVESTIŢII LA DATA DE 8 – 9 OCTOMBRIE,
2010

La data de 8 - 9 octombrie, 2010, în orașul Ungheni s-a desfășurat Forumul Regional de
InvestiŃii „InvestiŃii pentru Dezvoltare„ ediŃia a III-a. În calitate de organizatori de bază au fost:
Regiunea de Dezvoltare Centru, Euroregiunea Siret Prut Nistru, Consiliul raional Ungheni și Camera
de Comerț, filiala Ungheni.
În calitate de coorganizator a Forumului, ADR Centru a realizat mai multe activităŃi pentru
îndeplinirea obiectivului de bază a evenimentului:
 Negocierea şi semnarea Acordului de parteneriat încheiat între ADR Centru, ESPN, CR
Ungheni
 Convocarea, organizarea şi desfăşurarea şedinŃelor Grupului de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea FR
 Asigurarea materialelor promoŃionale, a profilurilor investiŃionale
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 Asigurarea corespondenŃei, perfectarea invitaŃiilor, asistenŃă de secretariat pentru găsirea
mijloacelor financiare, contactare
 Elaborarea materialelor adiționale de promovare ADR Centru pentru mapele participanților la
Forum
1. Suport informațional relevant despre Regiunea de Dezvoltare Centru.
2. Date relevante despre Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
3. Selectarea propunerilor de proiecte pentru includerea lor în broșură
4. Prezentarea conceptuală privind proiectele înaintate de către ADR Centru


Asigurarea materialelor necesare de promovare a ADR Centru pentru stand în cadrul FR
1. Imagini relevante cu RD Centru, mape, calendare, stilouri, pliante, carnete ADR Centru



Rezervarea spaŃiilor de cazare

 Procurarea mărfurilor de birotică
 Pregătirea şi amenajarea stand-urilor cu oportunităŃi investiŃionale
 Organizarea expoziŃiei din 09.10.10
 Asigurarea cu echipament tehnic pentru dotarea cu materiale video și imagini în procesul
desfășurării FR
1. Documentul în format Power Point - slideshow, cameră video, foto
2. Mediatizarea forumului
3. PublicaŃii în mass-media
Obiectivele majore ale
Forumului au Ńintit
în
promovarea, încurajarea, atragerea şi dezvoltarea
investiŃiilor regionale, inclusiv
prin
încurajarea
cooperării transfrontaliere, promovarea practicilor de
succes în afaceri ale investitorilor străini, facilitarea
dialogului dintre oamenii de afaceri.
În cadrul evenimentului au fost prezentate propuneri de
proiecte privind dezvoltarea infrastructurii regionale şi a
sectorului agroindustrial, proiecte privind dezvoltarea
cooperării transfrontaliere, a fost organizată expoziŃia cu
participarea producătorilor locali şi externi și a luat start procesul de negociere și semnare a unor
acorduri de colaborare. ParticipanŃii din RDC au avut cea mai bună oportunitate de valorificare a
propunerilor de proiecte, care n-au obŃinut acoperire
financiară din partea donatorilor, partenerilor,
investitorilor.
Astfel, în
reprezentanŃi ai
regionale şi locale,
sectorului asociativ

cadrul Forumului au participat
administraŃiei publice centrale,
ai ambasadelor mai multor țări, a
privat, a mediului de afaceri din
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Republica Moldova, România, Cehia, Turcia, Polonia, Letonia, Lituania, Belarus, Ucraina.
În calitate de coorganizator al Forumului Regional pentru InvestiŃii, ADR Centru a asigurat
materialele logistice, iar pentru acestea au fost cheltuiŃi circa 60,0 mii lei. În conformitate cu legislația
în vigoare, de către specialistul în achiziții publice, a fost elaborată invitaŃia la concurs pentru
achiziŃionarea bunurilor/serviciilor prin metoda cererii ofertelor de preŃuri, la care au participat 3
ofertanŃi, câştigător fiind SC” Dira-AP.

2.4

VIZITE PESTE HOTARELE ŢĂRII

ADR Centru a întreprins cîteva vizite de studiu în România, Macedonia, Cehia întru valorificarea
experienŃelor Ńărilor înaintate în domeniul dezvoltare regională, aplicarea şi valorificarea celor mai
bune experienŃe, dar şi în scopul evitării unor greşeli, prin care au trecut Ńările vecine în acest domeniu.
 Vizite de studiu în Republica Cehă
Specialistul în probleme strategice și planificare din cadrul
Agenției de Dezvoltare Regională Centru, a participat la
seminarul de instruire cu denumirea „Transferul experienŃei
cehe de reforme economice: suport pentru dezvoltarea
capacităŃilor inovaŃionale în Moldova”, organizat și finanțat
integral de către Republica Cehă, la Praga, în luna mai – 23 27, 2010. ParticipanŃii responsabili de realizarea misiunii
seminarului de instruire din partea Republicii Cehe,
CzechINVENT, AgenŃia Tehnologică și Ministerul EducaŃiei
al Republicii Cehe (din partea Republicii Moldova au mai
participat alte 13 persoane din diferite domenii de activitate profesională, dintre care: economişti,
lectori universitari, reprezentanŃi ai APL şi APC, ADR, manageri în incubatoare de afaceri).
Scopul seminarului de instruire în Republica Cehă a constat in transferul de experienŃă cehă din
ultimii 20 de ani în domeniile de dezvoltare a infrastructurii pentru inovare, cercetare şi dezvoltare în
vederea accelerării transformărilor economice în Republica Moldova.
În urma participării la seminar, specialistul în strategii și planificare a acumulat cunoștințe în
domeniul cercetare şi dezvoltare, dar și în domeniul protejării proprietăŃii intelectuale
Pe durata deplasării au fost efectuate vizite în diferite
regiuni ale Republicii Cehe, unde sînt amplasate parcurile
ştiinŃifice şi tehnologice: regiunea Zlin, regiunea Moravia de
Sud, oraşele Pardubice, parcul tehnologic ştiinŃific al
UniversităŃii Palasky, Olomouc, parcul tehnologic Brno,
parcul ştiinŃific tehnologic Ostrava. Aceste parcuri
tehnologice şi ştiinŃifice promovează dezvoltarea economică
a regiunii.
Scopurile de bază ale acestor parcuri ştiinŃifice și tehnologice sînt de a servi drept catalizatori a
schimbării – restructurarea economiei; susŃinere a creării noilor companii orientate spre tehnologii şi
dezvoltarea celor existente; stimulare a cooperării dintre sectorul academic şi cel privat; susŃinere a
comercializării rezultatelor cercetare şi dezvoltare; creare a infrastructurii necesare companiilor din
regiune pentru susŃinerea creşterii economice; susŃinere a creării noilor locuri de muncă calificate;
majorare a atractivităŃii regiunii; atragere a investitorilor interni şi străini.
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Seminarul de instruire constă din 4 (patru) etape și a finalizat în luna septembrie 2010 cu
monitorizarea și consultarea din partea cehă, ceea ce a presupus că, după atelierul de lucru Elaborarea
și gestiunea proiectelor de infrastructură tehnologică și inovațională, beneficiarii seminarului de
instruire au întocmit o listă de acțiuni concrete, coerente și consecvente, pentru a fi ulterior
implementate în regiunea de dezvoltare.
În perioada 4 - 11 decembrie 2010, directorul ADR Centru, Meșină Tudor, și specialistul în
dezvoltarea proiectului, împreună cu grupul format din reprezentanții MCDR, Ministerul Finanțelor,
Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii Drumuirilor, au întreprins o vizită de studiu în Republica Cehă, unde au acumulat
cunoştinŃe despre experiența Ńării în domeniul dezvoltării regionale.
Totodată, în cadrul şedinŃelor organizate la Ministerul Dezvoltării Regionale din Cehia s-a
prezentat şi Planul OperaŃional Integrat pentru perioada 2007-2013. Deasemenea a fost prezentată şi
politica urbană în R.Cehă.
Programul vizitei a inclus şi întrevederi cu Autoritățile Publice implicate în statistica regională
și analiza disparităților regionale – Oficiul Ceh de Statistică și Centrul Tehnologic al Academiei de
Științe, unde au fost abordate temele ce se referă la calcularea indicatorilor regionali și utilizarea lor,
disparitățile regionale și analiza acestora în profil teritorial.
Pentru a cunoaşte experienŃa AgenŃiilor de Dezvoltare Regionale din Cehia membrii delegaŃiei
din Moldova au vizitat Centrul de Proiecte Europene de la Hradec Kralove, Agenția de Dezvoltare
Regională din Moravia de Sud şi Centrul de Inovații din Moravia de Sud, unde au studiat rolul
agențiilor de dezvoltare regională, cooperarea cu partenerii, serviciile prestate de agenții, strategiile și
programele implementate, sistemele informaționale de monitorizare a proiectelor regionale, raporturile
și relațiile dintre instituțiile care sunt implicate în susținerea dezvoltării economice la nivel regional,
cooperarea transfrontalieră.
 Vizită de studiu la Iaşi, cu pariciparea la Forumul Regional de Investitii Nord-Est, ediŃia
a VII-a, Iași
O delegație compusă din Directorii ADR-urilor
Centru, Nord și Sud au participat la Forumul
Regional de Investitii Nord-Est, ediŃia a VII-a, Iași.
Forumul de InvestiŃii a fost organizat de ADR NordEst, în parteneriat cu autoritățile publice locale din
județul Iași și alte organizații relevante din mediul
academic și de afaceri, care a avut loc pe 4-5
noiembrie 2010, la Iași

La forumul de InvestiŃii au avut loc manifestări regionale dedicate promovării Regiunii NordEst ca mediu favorabil pentru investiŃii, inovare şi dezvoltare economică sustenabilă. Forumul sa
desfăşurat pe o durată de doua zile consecutive, conŃinînd următoarele manifestări:
Managementul urban integrat înseamnă o strategie unică care să conducă la servicii publice
moderne, condiŃii de viaŃă mai bune pentru cetăŃeni şi o zonă atractivă pentru investitori şi turişti;
aceasta implica o buna accesibilitate, relaŃii de colaborare interne şi internaŃionale de calitate.
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Teritoriul este valorizat atunci cînd există cooperare între promotorii de dezvoltare. Cît de reale
sunt reŃelele de cooperare din regiune? Exista exemple de bună practică privind inovarea tehnologică să le cunoaştem!
 Vizită de studiu la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din România
Directorul ADR Centru, Meșina Tudor şi Svetlana Duca, specialist în probleme strategice și
planificare, au participat în calitate de reprezentanți ai AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Centru în
cadrul vizitei de studiu din România, Timişoara, la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR
Vest) în perioada 22 - 25 septembrie 2010.
Obiectivul vizitei a fost de a studia şi de a prelua
experienŃele pozitive a Regiunii Vest în domeniul
managementul programelor Fondului European de
Dezvoltare Regională, precum şi de a vizita locaŃii
ale unor proiecte de succes în domenii:
infrastructură de transport, mediu, social şi mediu
de afaceri.
Programul a cuprins o serie de întâlniri a delegaŃiei
moldovene cu reprezentanŃi ai ADR Vest, care au
susŃinut o serie de prezentări despre activitatea
agenŃiei pentru dezvoltare Vest, Timişoara. În
cadrul discuŃiilor s-a vorbit despre implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 în
Regiunea Vest, s-au prezentat proiectele internaŃionale pe care ADR Vest le-a implementat sau le
implementează, au fost prezentate activităŃi de promovare internaŃională a Regiunii Vest.
În cursul aceleiaşi vizite, au fost realizate vizite la proiectele aflate în desfăşurare în judeŃele
Timiş şi Arad. Proiectele vizitate au acoperit cîteva domenii, de la infrastructura rutieră la reabilitarea
unor monumente importante, proiecte sociale, cum ar fi: reabilitarea şi revitalizarea CetăŃii Timişoara Bastionul, căminul de bătrâni de la Jimbolia.
 Vizita de studiu în România a reprezentanților MCDR și ADR-urilor regionale din
Republica Moldova
În cadrul proiectului "Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională" finanțat de către DFID /
SIDA a fost organizată vizită de studiu avînd ca scop Schimbul de experiență profesională dintre ADR
Nord-Est din România și R.Moldova. La un nivel profesional a fost organizat întrunirea dintre
reprezentanții de vîrf ai ADR Nord-Est în frunte cu Dierectorul General Constantin Apostol, directorii:
Vasile Asandei, Gheorghe Haja, Cristian Zamă și alți colaboratori a ADR Nord-Est cu reprezentanții
MCDR în frunte cu dna Valentina Pleșca, ADR Centru Tudor Meșină, ADR Sud Maria Culeșov și
ADR Nord Ion Bodrug în localitatea Piatra Neamț, Județul Neamț, sediul ADR Nord-Est.
Datorita costurilor scăzute și a fortei de muncă bine calificată, Regiunea Nord-Est este una din
cele mai avantajoase zone pentru investiții din Europa.
ADR Nord-Est este un generator de dezvoltare economico-socială a Regiunii Nord-Est. ADR
elaborează și promovează strategii, atrage resurse, identifică și implementează programe de finanțare și
oferă servicii pentru stimularea creșterii economice durabile, a parteneriatelor și spiritului
antreprenorial.
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 Vizita de studiu în Macedonia cu participarea la conferința internațională „Depăşirea
disparităŃilor regionale. Implementarea eficientă a politicilor regionale a Uniunii
Europene, orașul Ohrid, Macedonia
În perioada 4 - 9 septembrie 2010, Svetlana Duca,
specialist în probleme strategice şi planificare în cadrul
AgenŃiei de Dezvoltare Regională Centru, a participat la
ConferinŃa InternaŃională „Depăşirea disparităŃilor
regionale. Implementarea eficientă a politicilor regionale
a Uniunii Europene", care a avut loc în oraşul Ohrid,
Macedonia. Evenimentul a fost organizat de Ministerul
Auto-guvernării Locale a Macedoniei, cu suportul
Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei (GTZ) în
Macedonia, subvenŃionat de Ministerul Federal al
Economiei şi Dezvoltării al Germaniei.
Obiectivul general al ConferinŃei a fost de a provoca discuŃii şi negocieri la subiectul
implementării politicilor de depăşire a disparităŃilor regionale în cadrul Uniunii Europene, şi în special
în statele care tind spre integrare în UE sau a statelor vecine. ConferinŃa a fost deschisă de către
Ministrul auto-guvernării locale din Macedonia, dl. Musa Xhaferri, care s-a referit la specificul
dezvoltării regionale din Republica Macedonia, instituŃiile responsabile, atribuŃiile acestora, dar şi
problemele cu care se confruntă Guvernul în realizarea politicii regionale a statului. De asemenea, a
luat cuvîntul şi dl Walter Leuches, vice-ambasador al Germaniei în Macedonia, care s-a referit în
discursul său la relaŃiile pe care le are Republica Macedonia cu Uniunea Europeană în domeniul
dezvoltării regionale a Ńării în contextul dezvoltării integrale a ComunităŃii Europene.

ANEXA 1: NOTA INFORMATIVĂ PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI DE CĂTRE AGENŢIA DE
DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU PENTRU PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2010
Pentru AgenŃia de Dezvoltare Regională Centru în anul 2010 din Fondul NaŃional de Dezvoltare
Regională au fost preconizate 729,87 mii lei, dintre care pentru:
- retribuirea muncii
- 427,28 mii lei;
- contribuŃii de asigurări de stat obligatorii
- 98,27 mii lei;
- plata mărfurilor şi serviciilor
- 174,06 mii lei;
- deplasări în interes de serviciu
- 15,30 mii lei;
- prime de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală - 14,96 mii lei.
Inclusiv pentru semestrul II 2010 au fost planificate 386,88 mii lei, dintre care pentru:
-

retribuirea muncii
- 228,54 mii lei;
contribuŃii de asigurări de stat obligatorii
- 52,56 mii lei;
plata mărfurilor şi serviciilor
- 88,60 mii lei;
deplasări în interes de serviciu
- 9,18 mii lei;
prime de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală - 8,00 mii lei.

La finele anului 2010, pentru finanțarea agențiilor din mijloacele Fondului NaŃional de Dezvoltare
Regională s-au valorificat 633.0 mii lei, dintre care pentru

31

-

retribuirea muncii contribuŃii de asigurări de stat obligatorii
prime de asigurări de stat obligatorii de
asistenŃă medicală

- 381,30 mii lei;
- 83,95 mii lei;
- 12,74 mii lei;

- mărfuri şi servicii
- 155,01 mii lei;
Inclusiv pentru semestrul II 2010 s-au valorificat 405.38 mii lei, dintre care pentru:
-

retribuirea muncii
- 225,21 mii lei;
contribuŃii de asigurări de stat obligatorii
- 48,89 mii lei;
plata mărfurilor şi serviciilor
- 122.85 mii lei;
prime de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală - 8,43 mii lei.

La finele perioadei raportate, din mijloacele Fondului NaŃional de Dezvoltare Regională preconizate
pentru finanțarea ADR Centru în anul 2010, s-au valorificat 87.0 % (Anexa1).
O contribuŃie importantă la consolidarea capacităților instituŃionale a AgenŃiei de Dezvoltare
Regională Centru au avut-o partenerii de dezvoltare DFID/SIDA şi Biroul de cooperare tehnică al
Germaniei (GTZ).
AsistenŃa tehnică acordată de către DFID/SIDA Agenției de Dezvoltare Regională Centru pentru anul
2010, documentată în baza actelor de primire –predare a bunurilor marteriale, a fost în mărime totală
de 688,43 mii lei, inclusiv în semestrul II 2010 a fost în mărime de 2,33 mii lei, după cum urmează la
următoarele compartimente:
-

autoturism
– 354,63 mii lei;
mobilier
– 68,56 mii lei;
reparaŃii
– 45,79 mii lei;
echipament tehnic
– 204,12 mii lei
birotică, consumabile – 5,80 mii lei
seminare
– 9,53 mii lei

ContribuŃia GTZ în anul 2010 pentru ADR Centru a constituit 4,73 mii lei la următorul articol:
-

Covoare – 4,73 mii lei; (Anexa 1).

Prin urmare, la sfârșitul anului 2010, pentru activitatea ADR Centru s-au valorificat 1326.13 mii lei.
Din totalul cheltuielilor efectuate, contribuŃia majoră în mărime de 51,91% a avut-o proiectul
DFID/SIDA. Aceasta s-a manifestat prin dotarea ADR Centru cu echipament și mobilier de birou,
efectuarea lucrărilor de renovare a oficiului, asigurarea cu automobil de serviciu.
AngajaŃii ADR Centru au fost asigurați cu salarii din mijloacele FNDR. Din sursa menționată, au fost
acoperite și toate impozitele necesare pentru funcŃionarea ADR Centru.
Deci, din suma totala a cheltuielilor efectuate în anul 2010, contribuŃia FNDR a constituit – 47.73 %.
Aportul GTZ în cheltuielile totale constituie 0,36%. Cheltuielile respective au fost efectuate pentru
procurarea covoarelor pentru ADR Centru.
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Sold mijloace bănești la contul bancar al ADR Centru la data de 23.12.2010 a constituit 572086,60
lei, inclusiv:
-

Sold transfer din FNDR -20886,60 lei;
Garanția bancară pentru ofertă -545000 lei;
Taxa documente licitație, achitată de ofertanți -6200.00 lei.

ANEXA 2: EXECUTAREA BUGETULUI (CHELTUIELI ȘI ECONOMII) PE SURSE DE FINANŢĂRI ALE ADR
CENTRU PENTRU IANUARIE - DECEMBRIE 2010

Valorificat buget din sursele
Planificat din
FNDR
Articolele de
cheltuieli

FNDR

Total
1. Fondul de 540.5
salarizare
0
2. Deplasări
în interes de
serviciu
15.30
3. Cheltuieli
de birou,
inclusiv
94.00
3.1 Arenda
oficiului
3.2
Consumabile
de birou
24.00
3.3 Servicii
comunicare
(tel/fax,
Internet)
30.40
3.4
Cheltuieli de
întreținere
(electricitate,
încălzire, apă
și canalizare,
salubritatea,
deservirea
39.60

Inclusiv
Semestr
ul II
2010
289.10

Total
477.9
9

GTZ

Inclusiv
Semestr
ul II
2010

Tota
l

Inclusiv
Semestr
ul II
2010

DFID/SIDA

Total

282.53

Inclusiv
Semestr
ul II
2010

mii lei
%
Ececutăr
ii
bugetulu
i

0.88

9.18

0.00

52.00

71.74

43.08

5.80

0.00 0.76

12.90

20.46

10.35

5.80

0.85

15.40

14.53

9.38

0.48

23.70

36.75

23.35

0.93
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tehnică)

4. Alte
costuri,
inclusiv
4.1 Publicații
(liflete,
broșuri,
ghiduri)
4.2 Studii,
cercetari de
caz
4.3 Traduceri
de
documente
4.4
Cheltuieli
pentru
conferințe și
seminare
4.5
Cheltuieli
pentru
campania de
informare
Cheltuieli
planificate,
total
Alte
cheltuieieli
extrabugeta
re
1. Automobil
Nissan XTrail
2. Reparația
sediului
3.
Echipament
tehnic
4.
Condiționere
5. Mobilier
Total
general

80.10

36.60

83.27

79.77

9.53

0.00 1.04

20.00

10.00

0.00

25.00

7.50

0.00

15.00

9.00

2.10

2.10

14.10

6.10

77.67

77.67

6.00

4.00

3.50

729.9
0

386.88

633.0
0

0.14

9.53

5.51

0.58
405.38

15.33

4.70

673.1
0

0.87

2.33

354.6
3
45.79

4.70
729.9
0

386.88

633.0
0

405.38

4.70

204.1
2

2.33

68.56
688.4
3

2.33

ANEXA 3: LISTA INDICATORILOR DE PROGRES ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ ÎN ANUL 2010
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Nr/or

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18

19

Denumirea indicatorului

Agenții de dezvoltare regională create și dotate cu
echipament
Personal angajat în ADR, inclusiv
bărbați
femei
Ședințe ale CRD
Vizite de studii locale pentru CRD
Persoane participante la vizitele de studii pentru CRD,
inclusiv
bărbați
femei
Sesiuni de instruire pentru DGDR și ADR
Participanți la sesiuni de instruire pentru DGDR și ADR,
inclusiv
bărbați
femei
Vizite de studii locale pentru DGDR și ADR
Persoane participante la vizitele de studii pentru DGDR și
ADR, inclusiv
bărbați
femei
Vizite peste hotare efectuate de colaboratorii DGDR și
ADR
Persoane participante la vizitele peste hotare, inclusiv
bărbați
femei
Strategii aprobate, inclusiv
Strategia națională de dezvoltare regională
Strategii de dezvoltare regională
Apeluri de proruneri de proiect spre finanțare din FNDR
Instruiri în teritoriu privind apelul de propuneri de proiect
Participanți la instruiri în teritoriu privind apelul de
propuneri de proiect
Consultări privind apelul de propuneri de proiect
Conferințe de presă
Publicații, inclusiv
în presa locală
în presa națională
Comunicate de presă

Unitatea
fizică de
măsură

ADR
Centru

unități
persoane

2
12
6
6
3
0

unități
unități
persoane

0
0
0
33 .

unități
persoane

186
95
91
4
6
4
2

unități
persoane

6
5
3
2
1
0
1
1
4

unități

unități
unități
persoane
unități
unități
unități
articole
unități

339
62
0
10
6
1
6
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20
21
22
23
24
25

ieșiri la TV
ieșiri la radio
Accesări ale paginii web
Propuneri de proiecte recepționate, inclusiv
Propuse pentru a fi finanțate din FNDR
proiecte incluse în planul operațional regional
parteneri de dezvoltare

unități
unități
unități
unități

5
2
4300
67
50
124
4
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