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ÎMM Întreprinderi mici şi mijlocii
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LCSM Listă de Control pentru Scanarea de Mediu

LDR Legea cu privire la dezvoltarea regională

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

M&E Monitorizare şi Evaluare

MF Ministerul Finanţelor

NSM Notă despre Scanarea de Mediu

PAA Planul Anual de Activitate

POR Plan Operaţional Regional

SDR Strategie de Dezvoltare Regională

SDN Strategie de Dezvoltare Naţională

SNC Standarde Naţionale de Contabilitate

SNDR Strategie Naţională de Dezvoltare Regională
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Introducere

Obiectivul prezentului manual este de a asigura realizarea eficientă a sarcinilor şi atribuţiilor de
bază ale agenţiei de dezvoltare regională (ADR). În acest scop manualul:

 Descrie procedurile interne cu privire la regulile şi îndrumările administrative relevante pentru
realizarea funcţiilor, sarcinilor şi împuternicirilor agenţiei;

 Oferă ghidare pas cu pas pentru personalul ADR cu privire la prevederile financiare, pe care
Agenţia trebuie să le respecte;

 Clarifică  aspecte ale activităţii  ADR, care  nu sunt prezentate explicit în actele legislative de
rigoare.

Manualul a fost elaborat conform Regulamentului Cadru al Agenţiei de dezvoltare regională,
aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 127 din 8 februarie, 2008, care stipulează că Agenţia trebuie să
„aprobe şi să propună pentru aprobare de către MDRC propriul manual operaţional ca document
principal cu privire la organizarea şi descrierea funcţiilor, gestiune, administrare şi proceduri
relevante.”1

Manualul ţine să identifice şi să definească procesele şi procedurile cheie ale ADR.  Procesele sunt
descrise în termeni detaliaţi de procedură atunci cînd se cere îndeplinirea exactă a sarcinilor trasate.
În alte cazuri, descrierea este limitată, cu precădere, la procesul general.

Grupul ţintă principal al manualului este personalul  ADR. De asemenea, poate fi utilizat de către
funcţionarii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), care sunt responsabili de
coordonarea  activităţilor Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) şi
cele ale CRD-ului. Manualul oferă, de asemenea, claritate în diverse aspecte ale legii cu privire la
DR şi ale regulamentelor aprobate ulterior de Guvern, asigurând realizarea lor oportună şi reuşită.

Un şir de suplimente detaliate (Volumul II al manualului)   asigură înţelegerea adecvată a  anumitor
funcţii şi sarcini ale ADR de către personalul agenţiei. Ele pot fi ajustate şi utilizate atît de către
personalul ADR, cît şi de către consultanţii externi angajaţi pentru dezvoltarea capacităţilor, ca
materiale de instruire sau consiliere în procesul de dezvoltare a resurselor umane din cadrul ADR.

Manualul este compus din trei părţi:

1. Aspecte ce ţin de fondare, de organizare şi de management
2. Politici-cheie interne
3. Procese cheie ale dezvoltării regionale

1 ADR funcţionează ca entitate juridică conform Regulamentului aprobat de către MDRC. Este important de specificat
că regulamentul ADR stipulează aspecte legislative generale, iar manualul operaţional al ADR oferă ghidare
administrativă şi tehnică detaliată cu privire la organizarea şi îndeplinirea activităţilor zilnice ale ADR. Regulamentul
ADR are prioritate juridică asupra manualului operaţional.
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PARTEA 1: Aspecte ce ţin de fondare, de organizare şi de management1.1 Privire generală asupra cadrului instituţional şi celui de politici
1.1.1 Obiectivele dezvoltării regionale
Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova defineşte  obiectivele şi principiile
majore ale DR, determină cadrul instituţional şi instrumentele de planificare pentru dezvoltarea
regională. Conform acestei legi, obiectivele principale ale dezvoltării regionale sunt axate pe:

 Atingerea dezvoltării socio-economice echilibrate şi durabile pe tot teritoriul Republicii
Moldova;

 Reducerea dezechilibrelor în nivelurile de dezvoltare socio-economică dintre regiuni şi în cadrul
regiunilor;

 Consolidarea resurselor financiare, instituţionale şi umane orientate spre dezvoltarea socio-
economică a regiunilor; şi,

 Susţinerea autorităţilor publice locale şi comunităţile cu scopul dezvoltării socio-economice a
localităţilor şi coordonării acţiunilor între ultimele conform strategiilor şi programelor de
dezvoltare naţională, sectorială şi regională.

1.1.2 Strategia naţională de dezvoltare
Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) a Guvernului Republicii Moldova pentru perioada 2008-
2011 identifică dezvoltarea regională ca una dintre cele cinci priorităţi naţionale cheie,  şi are ca
scop primordial de a „realiza o dezvoltare socială şi economică echilibrată şi durabilă în toată ţara
prin coordonarea eforturilor în cadrul regiunilor de dezvoltare”.

SND relevă următoarele obiective pe termen mediu ale politicii de dezvoltare regională:

 Participarea echilibrată a tuturor regiunilor în dezvoltarea socio-economică a ţării, îndeosebi cu
axare pe regiunile Nord, Centru şi Sud;

 Accelerarea dezvoltării oraşelor mici ca „poli de creştere” regionale;

 Dezvoltarea economiilor rurale şi îmbunătăţirea productivităţii în agricultură;

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii regionale şi promovarea parteneriatelor public-
privat; şi,

 Evitarea poluării mediului înconjurător şi promovarea utilizării eficiente a resurselor naturale în
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Politica de dezvoltare regională vizează întreg teritoriul Republicii Moldova şi va fi implementată
în două etape. Pe parcursul etapei iniţiale (2010-2012) eforturile Guvernului vor fi îndreptate spre
consolidarea capacităţilor şi condiţiilor de dezvoltare în cadrul a trei regiuni de dezvoltare – Nord,
Centru şi Sud. La o etapă ulterioară (2012-2019), activităţile de dezvoltare regională vor fi
întreprinse în regiunile de dezvoltare – Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, municipiul Chişinău
şi unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria).

1.1.3 Instrumente de dezvoltare regională
Strategiile de dezvoltare regională (SDR) şi planurile operaţionale regionale (POR) sunt
instrumentele cheie în dezvoltarea regională.  În conformitate cu atribuțiile sale ADR este
responsabilă de elaborarea, implementarea cît și monitorizarea și evaluarea implementării
strategiilor și planurilor operaționale de dezvoltare regională.
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Documentele de dezvoltare regională sunt elaborate în baza Legii nr.317 din 18.07.2003 privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale și
HG nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de
documentele de politici.

În baza strategiei de dezvoltare şi a planurilor operaţionale regionale MDRC va elabora un
Document Unic de Program (DUP) care determină priorităţile şi domeniile, ce vor beneficia de
resurse financiare cu axarea pe dezvoltarea regională. Procesul de planificare a dezvoltării regionale
are următoarele caracteristici:

Abordarea „de jos-în-sus” şi „de sus-în-jos”: documentul unic de program va fi formulat din
strategiile de dezvoltare şi planurile operaţionale regionale şi va fi consecvent cu priorităţile
stabilite în SND.

Procesul respectiv are caracter inovaţional şi el va fi actualizat în permanenţă. Fiecare parteneriat va
fi încurajat să identifice şi să analizeze oportunităţile reale, să propună cele mai adecvate metode de
luare a deciziilor şi de participare potrivite pentru ele, să evalueze şi să aplice bunele practici

Actorii locali şi regionali vor fi încurajaţi să se axeze pe crearea condiţiilor de dezvoltare economică
într-un şir de sectoare, dar nu să se concentreze pe un singur domeniu, evitând totuşi pulverizarea
prea mare a resurselor.

Strategia de dezvoltare regională oferă o abordare mai largă, „orizontală”, care va permite o
concentrare şi o coordonare mai eficace a cheltuielilor sectoriale în regiuni.  Ele, de asemenea, vor
căuta să sporească capacităţile regionale de a absorbi în mod eficace fondurile de investiţii.

1.1.4 Finanţarea pentru dezvoltare regională
Sursele principale de finanţare pentru întregul proces de dezvoltare regională sunt:

 Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR);

 Programele de cooperare transfrontalieră

 Donaţii şi granturi (din partea organizaţiilor donatoare naționale și internaţionale sau altor
entităţi private şi publice).

Majoritatea activităţilor de dezvoltare regională vor fi susţinute direct din FNDR, cheltuielile fiind
gestionate conform regulilor aplicabile pentru bugetul de stat. De asemenea se preconizează
utilizarea surselor FNDR pentru acoperirea contribuției actorilor regionali în proiectele regionale
finanțate din alte surse diferite de FNDR.

1.2 Statutul juridic al ADR
Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) este persoană juridică cu statut de instituţie publică
necomercială,2 cu autonomie financiară. (vezi Anexa 1).
ADR a fost creată cu scopul elaborării şi realizării SDR şi POR. ADR are o identitate distinctă şi
dispune de propriul bilanţ, are autonomie administrativă şi financiară, are propriul cont bancar
deschis la subdiviziunile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, precum şi propria ştampilă şi propriile

2 Statutul juridic al unor asemenea instituiții este stipulat în Articolele 180 şi184 din Codul Civil. Principalele lor
caracteristici sunt: ele trebuie să fie fondate de o autoritate publică (de ex., guvern, un minister sau un consiliu local);
ele pot fi finanţate de asemenea din alte surse legale decât alocaţiile instituţiei fondatoare; ele au orice alte scopuri
legale decât obţinerea profitului. Totuşi, ultima propoziţie nu înseamnă că ele nu pot avea venituri adăugătoare.
Diferenţa e că obţinerea veniturilor nu este un scop în sine, ci un mijloc de realizare a scopurilor sale statutare.
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formulare. ADR deține propriul logo și antet. ADR își exercită funcțiile în conformitate cu
Regulamentul aprobat de MDRC.

1.3 Funcţiile şi rolurile ADR
Regiunea de dezvoltare nu este o unitate teritorial-administrativă şi nu este persoană juridică. În
acest context, ADR are două roluri principale:

 de a acorda ajutor CRD în elaborarea politicilor de dezvoltare regională a regiunii de dezvoltare;

 de a realiza politicile de planificare regională adoptate de CRD.

În timpul realizării activităţilor asociate cu aceste două roluri, ADR reprezintă regiunea de
dezvoltare în relaţiile sale cu ministerele, alte autorităţi centrale şi/sau autorităţi administrative
desconcentrate, cu autorităţi publice locale, asociaţii publice, organizaţii din sectorul privat şi alte
persoane juridice şi fizice.

Din punct de vedere al poziţionării sale geografice, ADR este situată în centrul  regiunii de
dezvoltare, care a fost propus de către CRD și aprobat de CNCDR, însă activităţile sale se referă la
întreaga regiune. În caz de necesitate, ADR are dreptul să deschidă oficii reprezentative în teritoriu
în cadrul regiunii de dezvoltare cu aprobarea de către CRD.

ADR conlucrează cu CRD şi cu părțile interesate din regiune pentru a crea și dezvolta capacități la
nivel regional pentru planificarea şi implementarea propriilor politici, programelor şi proiectelor
care se află în spectrul de împuterniciri ale actorilor regionali şi locali din punct de vedere juridic şi
practic. Cu acest scop, ADR, în calitate de activitate de bază, întreprinde studii şi cercetări în mod
pro-activ, prin cooperare cu CRD, întru susţinerea dezvoltării regionale şi elaborează şi realizează
iniţiative de formare a capacităţilor pentru a asigura împuternicirea actorilor regionali de a participa
la procesul de dezvoltare regională.

1.4 Valorile ADR
ADR este o organizaţie publică necomercială cu autonomie financiară subordonată MDRC și îşi
asumă angajamentul de a servi regiunea şi actorii instituționali cheie şi de a stimula dezvoltarea,
creşterea şi prosperarea regiunii. ADR activează într-un mod, care ar facilita şi antrena participarea
tuturor părţilor interesate în procesul de dezvoltare regională (de ex. autoritățile publice, ONGuri,
sectorul privat, persoanele fizice).

În caz de necesitate, ADR elaborează politici interne adecvate, adăugător la cele incluse în prezentul
manual, pentru a asigura aplicarea celor mai înalte standarde profesionale, de transparenţă a
activităţii şi a celor mai înalte standarde ale serviciului public.

1.5 Structura generală de management
Structura de management a ADR şi compoziţia cadrelor sale este aprobată de MDRC. Personalul
ADR este constituit din 15,5 unități de personal, conform organigramei de mai jos.
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Director ADR

Secţia planificare
strategică şi programare

Secţia management
proiecte

Secţia financiară şi
achiziţii Secţia administrativă

1. Şef  secţie(1)
2. Specialist în

probleme
strategice şi
planificare (2)

1. Şef secţie (1)
2. Specialist în

elaborarea,
implementarea şi
monitorizarea
proiectelor (3)

1. Şef secţie (1)
2. Specialist finanţe

şi contabilitate (1)
3. Specialist în

achiziţii publice (1)

1. manager de oficiu (1)
2. Specialist cadre (0.5)
3. Personal Tehnic:
a. Şofer(1)
b. Deridicatoare (0.5)

CRDMDRC

Organigrama Agenţiei de dezvoltare regională

1. Jurist (0.5)
2. Specialist în
comunicare (1)

Structura organizaţională asigură realizarea deplină a funcţiilor, sarcinilor şi proceselor ADR
conform legislaţiei. Angajaţii ADR nu au statut de funcţionar public. Responsabilităţile lor concrete
sunt expuse în descrierea funcţiunilor, care sunt definite de directorul ADR. (în Suplementul 2 se
indică rolurile şi funcţiile principale /descrierea funcţiunii în formă de schiţă).
În dependenţă de evoluţia realizării politicilor de dezvoltare regională şi a extinderii eventuale a
rolului, funcţiilor şi sarcinilor ADR, Agenţia va propune crearea altor secţii, ca subdiviziuni
organizaţionale. Orice modificări de structură ale ADR sau crearea unor unităţi operaţionale
necesită aprobarea de către MDRC şi MF.
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1.6 Organizarea activităţii ADR
O sarcină cheie a directorului ADR este de a organiza resursele în mod optimal, pentru a asigura
realizarea eficace a funcţiilor principale. Astfel, modul, în care se planifică activitatea sub
supravegherea directorului ADR şi ca echipă este crucial pentru performanţa şi eficacitatea ADR.

Agenţia trebuie să elaboreze şi să aprobe un Plan Anual de Activitate (PAA) al ADR prin
consultare cu Direcţia Generală Dezvoltare Regională (DGDR) a MDRC şi cu CRD.  În contextul
funcţiilor şi sarcinilor ADR, planul trebuie să formuleze obiective, activităţi şi ţinte anuale, care se
vor realiza, în mare măsură, prin intermediul proceselor descrise în prezentul Manual.

În limitele PAA, directorul ADR repartizează sarcinile între angajații ADR conform descrierilor
funcţiunilor respective, competenţelor acestora şi cerinţelor operaţionale. Planificarea activităților
ADR este un proces neîntrerupt de comunicare între director şi personalul ADR. Prin discuţii cu
toată echipa şi discuţii individuale între director şi angajatul respectiv al echipei se elaborează
planuri individuale de activitate. Reexaminarea şi perfecţionarea planurilor de activitate se
efectuează cel puţin de trei ori pe an sau oricând apare această necesitate.

Planul de activitate se bazează pe înţelegerea reciprocă a ceea ce implică funcţia dată. Fiecare
membru al echipei, inclusiv directorul ADR va conștientiza factorii critici de succes, riscurile sau
barierele posibile în calea succesului cît şi instrumentele şi resursele necesare pentru atingerea lui.
Planul de activitate include criterii de măsurare a succesului şi definește rolurile atât ale membrilor
echipei, cât şi ale managerului în atingerea scopurilor planului.

Concomitent, în procesul de utilizare a mijloacelor destinate implementării proiectelor de dezvoltare
regională, Agenția va ține cont de Regulamentul privind delimitarea competențelor și
responsabilităților între subdiviziunile din cadrul aparatului Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor și din subordinea lui în procesul de utilizare a mijloacelor destinate implementării
proiectelor de dezvoltare regională, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale nr.47 din
13 iulie 2011.

1.7 Comunicarea internă
Directorul ADR organizează în așa mod activitățile, încît membrii echipei să fie implicaţi pe deplin
în activitatea ADR, să fie informaţi cu privire la aspectele cheie ale activităților organizației şi să se
informeze reciproc cît şi să-i informeze pe superiorii lor (în cazurile aplicabile). Comunicarea
internă este un instrument cheie în asigurarea eficienţei activităţii ADR.

La discreţia directorului ADR, Agenţia va asigura comunicarea internă prin orice formă de
comunicare, care ar fi considerată ca fiind potrivită, eficace şi acceptabilă – e-mail, fax, poştă, foaie
informativă internă, intranet, internet, întruniri, ateliere de lucru, etc.

Drept modalitate eficientă de comunicare internă, aplicată în activitatea ADR va fi  şedinţa de
planificare şi analiză. Aceste şedinţe vor fi convocate de directorul ADR, de regulă, în prima zi a
săptămînii. Scopul acestor întruniri este de a examina activităţile din săptămâna precedentă şi de a
planifica activităţile pentru săptămâna în curs. De asemenea, personalul va avea oportunitatea de a
face schimb de informaţie, a discuta şi examina realizările, a analiza problemele întâmpinate, a
identifica posibile limitări şi a propune acţiuni de depăşire a problemelor sau metode alternative de
lucru. În Anexa 4 se oferă un cadru posibil al acestor întruniri.

1.8 Comunicarea externă
Ca organizație publică, ADR asigură transparența activităţii sale prin comunicare externă activă,
eficace şi profesională cu toate părţile relevante şi persoanele interesate. Ţinînd cont de caracterul
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proceselor cheie de dezvoltare regională expuse în Partea 2 a prezentului manual, activităţile de
comunicare şi informare sunt semnificative în  activitatea ADR vor. În acest sens, ADR ţine cont de
îndatoririle sale statutare în faţa CRD şi, în plan mai general, în faţa partenerilor regionali şi
cetăţenilor regiunii.  Elementele principale ale comunicării externe sunt expuse în Ghidul de
comunicare al ADR aprobat de MDRC (Anexa 5).

Conform regulamentului său, care stipulează că funcţia ADR este de a promova dezvoltarea regiunii
conform principiilor participatorii şi de parteneriat, ADR trebuie să se implice în activităţi ample de
informare şi comunicare. Însă, ADR trebuie să respecte cadrul legal şi de reglementare cu privire la
dezvăluirea şi utilizarea informaţiei oficiale de către angajaţii ADR şi accesul publicului la
informaţie (Legea cu privire la accesul la informaţie Nr. 982 din 11 mai 2000).

Pe baza funcţiilor şi sarcinilor atribuite ADR, şi pe baza legislaţiei corespunzătoare cu privire la
informaţia publică, directorul ADR trebuie să asigure:

 oferirea unei informaţii adecvate publicului într-un mod activ, imparţial şi oportun;

 accesul liber şi potrivit la informaţie; şi,

 respectarea termenilor de prezentare a informaţiei stabilite în legislaţie.

Scopul comunicării externe a ADR este de a promova priorităţile dezvoltării regionale şi  eforturile
depuse pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare regională în Republica Moldova.

Obiectivele de comunicare ale ADR sînt:

 promovarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare regională;

 promovarea regiunii în vederea atragerii vizitatorilor și investițiilor;

 informarea constantă şi exhaustivă a părţilor interesate despre oportunităţile financiare de
dezvoltare regională;

 informarea activă despre eforturile și procesele iniţiate de MDRC şi ADR pentru realizarea
obiectivelor de dezvoltare regională.

Eforturile de informare şi comunicare ale ADR sînt adresate primordial membrilor Consiliului de
Dezvoltare Regională, membrilor Consiliului Naţional pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale,
autorităţilor publice locale, potenţialilor investitori/vizitatori în regiune, mijloacelor de informare în
masă. De asemenea, în cadrul de informare şi comunicare al ADR vor fi incluși societatea civilă,
reprezentanţi ai mediului de afaceri, autorităţile publice centrale, partenerii de dezvoltare,  publicul
larg.

Activităţile de informare şi comunicare trebuie sistematizate într-un plan anual de acţiuni, ţinînd
cont de mediul de comunicare, factorii interesaţi şi instrumentele optime de comunicare stabilite în
Strategia de comunicare a ADR. Planul activităţilor de informare şi  comunicare va fi elaborat de
ADR şi prezentat CRD pentru aprobare împreună cu bugetul acestuia. Planul trebuie să asigure
ţintirea eficace spre partenerii cheie, includere şi eficacitate din punct de vedere al costurilor.

1.9 Organizarea instruirilor, dezbaterilor, altor întruniri publice
În virtutea misiunii lor şi în scopul realizării funcţiilor şi atribuţiilor stabilite, ADR organizează
instruiri, ateliere de lucru, mese rotunde, dezbateri, audieri publice, forumuri, alte tipuri de întruniri
publice.
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Indiferent de formatul acestor întruniri, există un şir de reguli comune, care fiind respectate asigură
buna desfăşurare a acestor evenimente şi atingerea scopului şi rezultatelor stabilite.

În primul rînd, va fi stabilit scopul întrunirii. În cazul unei instruiri scopul va fi de a transmite
anumite informaţii, cunoştinţe sau abilităţi participanţilor. Dacă este vorba de un atelier de lucru
scopul va fi de a dezvolta abilităţile participanţilor sau de a produce în mod participativ un plan de
activitate, o strategie, de exemplu.

În cazul unei mese rotunde, la care participă reprezentanţi ai diferitor părți interesate, sînt supuse
discuţiei anumite probleme, idei pentru a face schimb de opinii şi eventual a formula concluzii sau
recomandări privind subiectele examinate.

Dezbaterile şi audierile publice vor fi organizate atît în scopul consultării publice a unor decizii
importante ce vizează dezvoltarea regională, cum ar fi elaborarea sau actualizarea Strategiei de
dezvoltare a regiunii, identificarea unor priorităţi de dezvoltare a regiunii, alte decizii cu impact
major.

Audierile publice pot fi organizate şi în cazul prezentării rapoartelor de activitate a Agenţiei de
Dezvoltare Regională comunităţilor, publicului larg din regiune sau în alt scop informativ.

Desigur, ADR vor organiza şi alte întruniri cu participarea diferitor factori interesaţi cum ar fi
focus-grupuri, brainstorming, conferinţe etc.

Pentru organizarea acestor evenimente vor fi urmaţi anumiţi paşi. Primul pas se referă la
determinarea participanţilor şi profilul acestora, ce cunosc participanţii despre subiectul supus
discuţiilor, în ce măsură aceştia sînt vizaţi de subiect, care ar fi perioada preferabilă pentru
organizarea instruirii, mesei rotunde etc., alte caracteristici.

Va fi stabilită data şi ora desfăşurării, agenda întrunirii şi redactată invitaţia, care, preferabil, va fi
expediată nominal. Invitația semnată cu agenda atașată se expediază cu cel puțin 5 zile înainte de
eveniment. Timpul cel mai potrivit pentru organizarea unor întruniri publice este prima jumătate a
zilei. În acest context se va verifica în prealabil dacă întrunirea preconizată nu coincide cu alte
evenimente care implică participarea unor invitaţi, cum ar fi şedinţa consiliului raional, vizita unor
demnitari înalţi în regiune etc.

În procesul de redactare a agendei, dacă întrunirea este planificată pe mai multe ore, conţinutul va fi
sistematizat în sesiuni/blocuri, urmate de scurte pauze, astfel încît sesiunile să nu depăşească două
ore. În acest fel, se va reuşi menţinerea atenţiei participanţilor, fără a-i obosi sau plictisi. Vor fi
abordate maxim trei subiecte esențiale.

Astfel, pentru o bună organizare a evenimentului, este important să fie pregătite următoarele:

a) Îndată cum s-a concretizat evenimentul ce va avea loc, urmează a se stabili localul, care să
corespundă numărului de participanți și altor criterii necesare. Cu o zi înainte de eveniment
este necesar de pregătit sala (proiector, lap-top, flipchart, aranjarea meselor, scaunelor,
plasarea anumitor hărți, etc.). Totodată, este binevenită prezența unui asistent care se va
ocupa de montarea aparatajului și deservirea tehnică.

b) Pentru fiecare participant se pregătește mapă cu materialele necesare: carnet, stilou,
prezentări, studii sau altele după caz.

După precizarea acestor aspecte, începe pregătirea nemijlocită a întrunirii.

c) Pentru a asigura o percepere mai bună a subiectului vor fi pregătite mijloace de suport,
deoarece, conform cercetărilor, un om este capabil să reţină doar 5% din mesaj dacă nu au
fost utilizate instrumente vizuale şi 65% dacă mesajul a fost susţinut de imagini.

d) Cele mai frecvente mijloace de suport sînt flipchart-ul şi prezentarea PowerPoint. Utilizarea
mijloacelor respective contribuie la menţinerea atenţiei asupra subiectului prezentat,
diversifică prezentarea datorită alternării expunerii verbale cu imagini, reduce din timp,
deoarece uneori este mai uşor să prezinţi o imagine, decît să descrii verbal anumite situaţii
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sau procese, sînt antrenaţi şi ochii şi urechile prin aceasta fiind asigurată o mai bună
memorare a celor relatate.

Fiecare dintre aceste mijloace de suport au atît avantaje, cît şi dezavantaje de care trebuie să
se ţină cont. Astfel, flipchart-ul este un mijloc relativ ieftin, care nu este dependent de
curentul electric, este portabil, poate fi pregătit în prealabil, dar şi în cadrul prezentării
împreună cu participanţii. Totodată, flipchart-ul nu este vizibil de la distanţă mare, foile se
pot deteriora uşor.

Pentru ca flipchart-ul să fie util fiecare pagină va avea un titlu. Vor fi folosite cel puţin două
culori şi cel mult trei. Vor fi scrise cuvinte cheie şi nu propoziţii.

e) Prezentarea PowerPoint are avantajele sale. Este mult mai interactivă datorită opţiunilor
tehnice oferite de program, pot fi proiectate fotografii, scheme şi diagrame şi este vizibilă de
la distanţe mari. În acelaşi timp, efectuarea unei prezentări PowerPoint necesită curent
electric, care se poate deconecta în orice moment, sau proiectorul, computerul se poate
defecta în momentul cel mai nepotrivit. De aceea va fi verificată din timp sursa de curent
electric şi funcţionalitatea prizelor.

f) La elaborarea slide-urilor se va ţine cont de următoarele momente: este utilizat un format
standard pentru toate slide-urile din prezentare, pentru scrierea textului vor fi folosite
dimensiuni mari pentru caractere şi fonturi lizibile, va fi respectată regula 6X6 (6 cuvinte pe
rînd, 6 rînduri pe slide), vor fi folosite cuvinte cheie excluzînd adjectivele, adverbele şi
utilizînd acelaşi timp pentru verbele utilizate pe un slide. Fiecare slide va avea o singură
idee, fiind întitulat respectiv. Se va evita fundalul pestriț, deoarece distrage atenția.

g) Pentru a nu distrage atenţia publicului cu mijloace vizuale complexe, ele trebuie să fie cît
mai simple: maximum trei culori, maximum trei tipuri de caractere. Principalele idei se vor
marca cu roșu – culoare ce atrage cel mai bine atenția. De asemenea, în timpul utilizării
materialelor, instructorul sau facilitatorul va evita să stea timp îndelungat cu spatele la
audienţă. Prezentarea va începe și se va sfîrși prin a le vorbi oamenilor și nu prin a
demonstra materiale vizuale.

h) Este foarte apreciat de către participanţi dacă organizatorii oferă materiale de suport. În acest
fel, subiectele discutate vor fi mai uşor asimilate, dar şi vor putea fi ulterior revizuite.

În cadrul desfăşurării unei întruniri vor fi respectaţi trei paşi de bază: introducerea, expunerea
mesajului şi încheierea. Introducerea va include următoarele elemente:

 Salutul

 Prezentarea personală

 Enunţarea temei şi a argumentelor

 Explicarea termenilor care vor fi folosiţi, dacă este cazul.
Scopul introducerii este de a capta atenția publicului și de a atrage simpatia din partea acestuia.

Expunerea mesajului implică prezentarea organizată a informaţiei care susţine tema expusă iniţial.

Încheierea este partea finală şi trebuie să ofere o privire de ansamblu sau o generalizare. În cadrul
încheierii vor fi explicate eventualele neclarităţi, vor fi accentuate ideile de bază expuse. Scopul
final al unei prezentări este acțiunea. Astfel, publicul trebuie determinat să acționeze în sensul
stabilit.

Explicarea eventualelor neclarităţi este importantă mai ales cînd acestea au un rol cheie în
înţelegerea mesajului prezentat.

Este important de a oferi publicului posibilitatea de a adresa întrebări.

În cazul instruirilor este preferabil să se afle opinia participanților față de instruire (modul de
prezentare, expunere a instructorului; calitatea materialele oferite etc.). Aceasta se poate de realizat
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prin distribuirea unui chestionar sau fișă de evaluare fiecărui participant la finele instruirii. De aceea
este important ca în agenda instruirii să fie inclus acest eveniment (evaluarea instruirii de către
participanți) și de asemenea să i se acorde și timp. De obicei acest exercițiu poate dura de la 5 la 20
minute în dependență de numărul și tipul întrebărilor din fișa de evaluare. Unele întrebări din fișele
de evaluare pot cere opinia participanților referitor la alte necesități de instruire ale lor sau referitor
la dezvoltarea subiectelor abordate pe parcursul instruirii.

1.10 Finanţarea activităţilor ADR
Conform Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în RM cît şi HG nr. 127 din 08
februarie 2008, ADR şi activităţile sale interne (adică activităţile neasociate cu proiecte) se
finanţează printr-un şir de instrumente:

 Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională;

 alte resurse financiare primite pentru prestarea serviciilor, care sunt în limitele competenţei
ADR;

 donaţii şi granturi (de la donatori sau alte entităţi private şi publice naționale si internaționale);

 dividende/venituri provenite din activele ADR; şi,

 dobândă pe capital.

1.10.1 Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) este o linie de buget sub responsabilitatea
MDRC, în valoare de „1% din bugetul de stat”. El este mijlocul principal de finanţare a obiectivelor
de dezvoltare regională, după cum e evidenţiat în Strategia Naţională de Dezvoltare. Legislaţia
prevede ca resursele Fondului să fie transmise direct întru susţinerea ADR-urilor ca instituţii cheie
responsabile pentru implementarea iniţiativelor de dezvoltare regională din Moldova.

ADR poate primi susţinere financiară de la FNDR  pentru suplinirea necesităţilor financiare,
instituţionale şi de resurse umane ale ADR însăşi. ADR va include o plată pentru realizarea
proiectelor şi programelor finanţate prin FNDR care nu va depăşi limita de 5% din costul
proiectelor implementate.

1.10.2 Alte resurse financiare
ADR va solicita o plată de gestionare pentru acoperirea cheltuielilor administrative necesare pentru
elaborarea şi realizarea proiectelor finanţate de donatori. În mod similar, dacă donatorii solicită
audit într-o formă diferită de cea, în care se elaborează rapoartele financiare anuale ale ADR, ultima
poate să pună pe seama donatorului cheltuielile asociate cu asemenea audit.

1.10.3 Donaţii şi granturi
ADR poate primi donaţii sau granturi de la organizaţii private sau publice pentru realizarea
proiectelor, acestea fiind primite şi înregistrate în conturile ADR.

1.10.4 Dividende sau venituri din activele ADR
Pot exista anumite circumstanţe, în care ADR va dori să menţină unele active la bilanţ, aşa ca
anumite proprietăţi construite în cadrul parteneriatelor public/privat, care pot fi date în locaţiune şi
din care se pot obţine fluxuri de venituri [sau dividende].  ADR are dreptul să-şi păstreze acest
„profit” şi îl poate utiliza conform legislaţiei fie pentru dezvoltarea capacităţilor ADR, fie pentru
realizarea proiectelor şi programelor regionale.
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1.10.5 Dobândă pe capital
Dacă ADR primeşte dobândă pe banii păstraţi în conturile lor, aceste venituri vor fi tratate în acelaşi
mod ca şi profitul şi vor fi folosite pentru dezvoltarea capacităţilor ADR şi/sau pentru realizarea
proiectelor şi programelor.

1.11 Managementul financiar
1.11.1 Veniturile ADR
Pentru gestionarea eficace a cheltuielilor resurselor bugetare şi celor din donaţii într-un mod
transparent şi responsabil, ADR va prezenta trimestrial la MDRC informaţie detaliată cu privire la
venituri şi cheltuieli.  Aceasta va include informaţie cu privire la salarii, fondurile de implementare
a proiectelor şi alte cheltuieli operaţionale. Aceste date vor fi folosite de MDRC cu scopuri de
gestionare a surselor financiare.

1.11.2 Cheltuielile ADR
În raport cu cheltuielile ADR se vor respecta următoarele reguli şi proceduri:

 ADR trebuie să întreprindă acţiuni, orientate spre funcţiile şi sarcinile expuse explicit în
prezentul manual şi în proiectele şi programele incluse în Planul Operaţional.

 Dacă ADR îşi propune să facă schimbări semnificative în bugetul, care s-a aprobat, şi care vor
conduce fie la schimbarea plafoanelor totale, fie la modificarea pe articolele din buget,
asemenea modificări trebuie aprobate la MDRC.

1.11.3 Contracte încheiate de ADR
Contractele încheiate cu organizaţii pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii şi lucrări
trebuie să fie însoţite de condiţii potrivite, inclusiv obiectivele şi obligaţiile convenite şi să se
asigure că conturile organizaţiei respective sunt disponibile pentru inspecţie din partea guvernului
[şi/sau donatorului, dacă fondurile provin din asemenea sursă]. În particular, ADR trebuie să asigure
următoarele:

Atunci când ADR încheie contracte pentru lucrări, bunuri sau servicii, ADR trebuie să se asigure că
dacă fondurile nu vor mai fi folosite pentru scopurile planificate şi convenite, cota corespunzătoare
a activelor va fi imediat întoarsă la ADR.

În cazul, în care ADR a finanţat cheltuieli pentru achiziţionarea activelor de capital de către terţi
(aşa ca parteneriate public-privat, care investesc în instrumente de piaţă sau depozite), ADR trebuie
să se asigure că există instrumente adecvate de control pentru ca aceste active să nu fie înstrăinate
fără acordul prealabil al ADR, iar când au loc tranzacţii de vânzare trebuie să aibă grijă ca
guvernului să i se achite cota corespunzătoare.

ADR trebuie să caute să colecteze recipise şi să plătească toate facturile ajunse la scadenţă şi
autorizate în modul cuvenit conform termenilor standard ai contractelor.

1.12 Procesul bugetar
Aspecte de buget şi contabilitate la ADR (vezi Anexa 6)
ADR trebuie să înceapă procesul bugetar cel puţin cu patru luni înainte de sfârşitul anului fiscal
pentru a avea certitudinea că bugetul său va fi aprobat de CRD şi MDRC înainte de începutul noului
an.
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ORARUL PREGĂTIRII BUGETULUI:

 Iulie/August, Pasul 1: Directorul ADR se va uni intr-o şedinţă cu personalul de la finanţe şi
contabilitate pentru a planifica procesul bugetar şi a stabili date limite. Se va actualiza foaia de
lucru cu bugetul şi formularul model (vezi, suplimentele).

 Septembrie, Pasul 2: Personalul ADR va fi informat cu privire la proces, responsabilităţi şi
date limită în pregătirea bugetului.

 Septembrie, Pasul 3: Personalul ADR va reexamina scopurile strategice şi va identifica
priorităţile; se va efectua discuții în grup pentru planificarea scopurilor de program pentru anul
următor.

 Septembrie/Octombrie, Pasul 4: Contabilul șef (specialist finanțe și contabilitate) pregătește
proiectul bugetului ADR pe următorul an.

 Noiembrie, Pasul 5: Specialiștii ADR vor examina şi revedea proiectul iniţial al bugetului.
Directorul ADR va revedea proiectul de buget şi va face recomandările finale.

 Noiembrie, Pasul 6: Aprobarea bugetului de către CRD.

 Decembrie, Pasul 7: Revederea proiectului de buget de către Director DGDR şi aprobarea
finală de către ministrul MDRC.

 Decembrie/Ianuarie, Pasul 8: Directorul ADR va avea o şedinţă cu personalul pentru a discuta
noul buget, scopurile de program şi orarul activităților pentru noul an.

Realizarea PAA se va începe după aprobarea bugetului.  Directorul ADR va comunica personalului
bugetul, scopurile de program şi orarul activităţilor pentru anul viitor. Specialistul finanţe şi
contabilitate va examina lunar veniturile şi cheltuielile reale comparativ cu bugetul şi va actualiza şi
revizui bugetul.

Liniile bugetului operaţional al ADR includ următoarele:
a. Cadrele administrative şi tehnice includ directorul, specialistul finanţe şi contabilitate,

managerul de oficiu, specialistul în resurse umane şi şoferul. Aceste cadre sunt angajate cu ziua
deplină de muncă.

b. Cadrele pentru elaborarea şi realizarea proiectelor includ specialişti superiori cu zi deplină
de muncă în domeniile de planificare strategică, elaborare şi realizare a proiectelor şi achiziţii
publice.

c. Experţii de termen scurt – membrii grupului de achiziții publice experţi tehnici pe termen
scurt, de ex., în domeniile drumurilor, apei sau mediului ambiant.

d. Manageri de proiect – cadre care vor presta serviciile necesare pentru susţinerea directă a
activităţilor de realizare a proiectelor. Costurile incluse în această linie se vor atribui direct la
cheltuielile de proiect.

e. Beneficii sociale şi medicale – Beneficiile sociale şi medicale oferite cadrelor de la ADR -
aceste beneficii se vor calcula conform legislaţiei în vigoare.

f. Deplasări – la această linie de buget se vor include cheltuielile realizate de angajaţii ADR în
cadrul deplasărilor oficiale de serviciu în Moldova şi peste hotare. Cheltuielile trebuie să
corespundă standardelor de contabilitate ale ADR.

g. Echipamente şi rechizite de birou – Echipamentele ADR sunt definite ca active tangibile pe
termen lung cu durata de exploatare de peste un an şi cu costul de achiziţie de 3,0 mii lei
moldoveneşti sau mai mult pe unitate.  Rechizitele de birou se definesc ca proprietate personală
de termen scurt cu durata de exploatare de mai puţin de un an şi cu costul de procurare de mai
puţin de 3,0 mii lei pe unitate.
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h. Cheltuieli de oficiu - includ costurile pentru întreţinerea vehiculelor asociate cu proiectele
pentru călătoria cadrelor la şi de la proiecte şi pentru călătorii adecvate în teritoriu, etc.;
cheltuieli directe pentru arenda şi întreţinerea oficiilor (electricitate, încălzire); rechizite de birou
şi cheltuieli de comunicare (Internet, tel/fax).

i. Alte cheltuieli – includ, de exemplu, tipărirea foilor informaţionale, broşurilor şi ghidurilor
pentru solicitanţii de fonduri pentru proiecte, costuri de audit, traducere scrisă şi verbală, costuri
ale conferinţelor/seminarelor şi campaniilor de sensibilizare publică, costuri asociate cu
publicarea reclamei în ziare, reviste, la radio, televiziune, prin poşta directă sau prin alte
mijloace de reclamă cu condiţia că cheltuielile se referă exclusiv la: solicitarea de oferte pentru
procurări publice a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor necesare pentru realizarea proiectelor.
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PARTEA 2: Politici interne cheie2.1 Personalul, angajarea la lucru şi politici de gestionare a resurselor umane
ADR reprezintă o organizaţie relativ intensivă în sensul muncii. O parte semnificativă a costurilor
se referă la resursele umane, iar reuşita ADR depinde, în mare măsură, de calitatea, dedicaţia,
munca în echipă şi gestionarea generală a lor.

ADR este dedicată următoarelor principii de funcţionare în raport cu cadrele sale:

 Echitate – în procesul de angajare şi în toate aspectele asociate cu gestionarea resurselor umane;

 Egalitatea de oportunităţi şi nediscriminarea – ADR va angaja pe cei mai buni specialişti
disponibili să realizeze lucrul, ţinând cont de resursele adecvate. ADR va avea grijă ca toate
locurile vacante să fie anunţate pe larg. În cadrul organizaţiei angajaţilor li se va arăta respect,
indiferent de originea etnică, afilierea religioasă sau filozofică, de gen, orientarea sexuală sau
orice alt element din circumstanţele de viaţă neasociate cu natura muncii. În abordarea
resurselor umane nu se va admite favoritismul.  Promovarea în funcţie şi alocarea sarcinilor se
va face exclusiv pe bază de merit şi performanţă.

ADR se va conforma pe deplin tuturor cerinţelor legislaţiei expuse în legile Moldovei cu privire la
politicile de recrutare, angajare sau concediere.

ADR este dedicată dezvoltării resurselor umane disponibile. Cu acest scop, se va institui un sistem
de evaluare (neasociat cu sistemul de remunerare) (Anexa 7) şi un program intern de instruire a
personalului.

Directorul ADR va avea responsabilitate generală pentru elaborarea şi realizarea tuturor politicilor
cu privire la personal, angajarea şi gestionarea resurselor umane.

2.1.2 Recrutarea
Directorul ADR este responsabil pentru recrutarea, menţinerea şi motivarea personalului. Directorul
va asigura următoarele:

 Regulile de recrutare şi gestionare a personalului creează o cultură inclusivă, în care se pune
valoare deplină pe diversitate;

 Numirea şi promovarea în funcţie se bazează pe merit şi nu are loc discriminare pe bază de gen,
stare familială, orientare sexuală, rasă, culoare, apartenență etnică sau naţională, religie,
invaliditate, provenienţă teritorială sau vârstă;

 Personalul este încurajat să obţină expertiza adecvată profesională, de management şi de alt tip,
necesară pentru atingerea obiectivelor Agenţiei;

 Au loc consultări adecvate cu personalul în aspectele cheie, care îl afectează; şi,

 Există proceduri adecvate de abordare a plângerilor şi aspectelor disciplinare.

Suplinirea locurilor vacante în ADR va avea loc pe bază de concurs public. Concursul public pentru
postul de director al ADR se va organiza de către MDRC. Pentru alte posturi concursul se va
organiza de către ADR. Agenţia va respecta legislația în vigoare cu privire la angajarea personalului
prin concurs.

Înainte de iniţierea procesului de evaluare a cererilor, se va elabora o grilă de evaluare. Această
scară va include întrebări axate pe competenţele cheie şi expertiză conform necesităţilor postului.
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În dependenţă de numărul de cereri primite, se poate alcătui iniţial o listă lungă înainte de interviu.
Toate persoanele din lista lungă vor fi intervievate cel puţin o dată. În lista scurtă vor fi incluse cel
puţin 3 persoane, (sau, dacă nu va fi posibil, cel puţin 20% din persoanele din lista lungă). În toate
cazurile, în care aceasta nu va fi posibil, concursul va fi anunţat din nou, deşi cei ce deja au aplicat
nu vor mai trebui să aplice din nou.

Persoanele din lista scurtă trebuie intervievate cel puţin de două persoane, fiecare dintre ele
alcătuind un scor propriu şi îndeplinind în mod independent grila de evaluare.  Deşi nu este
obligatoriu ca candidatul ce va obţine postul să primească cel mai mare scor, orice deviere de la
această regulă trebuie explicată pe deplin şi înregistrată în scris.

Toate documentele asociate cu procesul de recrutare, inclusiv anunţarea postului, formularul de
aplicare, grila de evaluare, rapoarte scrise de persoanele ce au realizat interviul, trebuie îndeplinite
şi păstrate.

Toţi candidaţii respinşi trebuie informaţi în scris despre rezultatul procesului.

2.1.3 Introducere în funcţie
Toţi angajaţii nou recrutaţi trebuie să fie introduşi în organizaţie printr-un proces simplu dar
raţional, care ar dura cel puţin 10 zile de muncă. Pe parcursul acestei perioade ei vor primi şi sarcini
concrete, însă adăugător la acestea persoanele nou angajate vor:

 fi prezentate fiecărui membru a personalului, oferindu-se posibilitatea de a discuta cu fiecare cel
puţin 30 de minute despre natura lucrului;

 primi acest Manual şi vor fi rugaţi să-l studieze pe parcursul a primelor 10 zile de muncă;

 avea oportunitatea de a pune întrebări cu privire la prezentul Manual;

 fi informaţi despre toate procedurile obligatorii pentru personal şi li se va oferi contractul de
angajare şi descrierea funcţiei;

 fi informaţi despre toate procedurile şi regulile asociate cu sănătatea şi securitatea muncii.

2.1.4 Contractul de muncă – elemente cheie

Formalităţi documentare
Angajarea cadrelor ADR va avea loc prin semnarea contractului de muncă cu fiecare angajat. La
etapa încheierii contractului de muncă, persoana angajată trebuie să prezinte directorului ADR
şi/sau persoanei desemnate de acesta următoarele documente:

1. buletinul de identitate;

2. cartea de muncă, cu excepţia cazului, în care persoana se angajează la primul său loc de muncă;

3. copii ale diplomei de studii universitate, a certificatelor de calificare, care ar dovedi studiile
specializate necesare;

4. dovada îndeplinirii serviciului militar sau un document echivalent pentru recruţi sau persoanele
trecute în rezervă; şi

5. alte documente, în cazurile aplicabile, conform legislaţiei.

Contractul individual de muncă se va pregăti în două exemplare, care vor fi semnate de către
directorul ADR şi angajat şi care va fi înregistrat cu un anumit număr în registrul contractelor de
muncă; pe el se va aplica ștampila ADR. Un exemplar al contractului individual de muncă se va
înmîna angajatului. Celălalt exemplar va rămâne la ADR. Prevederile descrierilor funcţiunilor de
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personal (vezi Anexa 2) trebuie incluse pe deplin şi să fie o parte componentă a contractului de
muncă.

Clauza cu privire la salariu
Salariul tuturor angajaţilor ADR va fi aprobat de MDRC. Salariul se va stabili în conformitate cu
Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 08.02.2008, anexa 4, cu privire la salarizarea angajaţilor din
unităţile cu autonomie financiară; Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 19.02.2004 cu privire la
salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară
şi cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile şi Legii nr.
847 din 14.02.2002 cu privire la salarizare. Suplimentele, plăţile premiale şi indemnizaţiile se vor
stabili în baza:

a) duratei generale de muncă şi/sau muncă în condiţii deosebite;

b) performanţelor individuale ale angajaţilor şi rezultatele muncii lor care vor fi evaluate de către
directorul ADR;

c) Altele, conform legislaţiei.

Clauza cu privire la confidenţialitate
Toate contractele de angajare ale angajaţilor ADR trebuie să includă o clauză cu privire la
confidenţialitate în raport cu natura activităţilor ADR, în mod special, în raport cu informaţie şi date
specifice despre persoane, instituţii, proiecte sau alte activităţi, obţinute de angajatul ADR în
virtutea realizării obligaţiunilor de serviciu. În cazul directorului ADR şi a altor persoane cu funcţii
şi posturi explicite de management, clauza va fi obligatorie pe durata angajării plus un an întreg
după concediere. Prevederile acestei clauze nu se referă la informaţia solicitată şi dezvăluită de
Agenţie pe baza Legii cu privire la accesul la informaţie.

Clauza cu privire la conflictul de interese
În contractele de angajare cu toţi angajaţii ADR se va include o clauză cu privire la conflictul de
interese. În ea se va stipula explicit că implicarea personală şi/sau financiară a angajaţilor ADR în
alte organizaţii eligibile pentru obţinerea finanţării pentru dezvoltarea regională va fi tratată ca
conflict de interese conform legislaţiei (vezi, Articolele 190 şi 191 din Codul Civil şi Legea Nr. 16
din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese). Clauza trebuie să indice clar ce trebuie să
facă angajatul dacă se află sau a nimerit într-o situaţie suspectată că ar putea fi conflict de interese şi
sancţiunile prevăzute de lege în raport cu persoanele care cu bună ştiinţă se plasează în conflict de
interese şi nu declară aceasta.

Clauza cu privire la orele de lucru şi sărbătorile oficiale
Fiecare persoană are dreptul la concediu legal conform contractului. Perioada de concediu se
planifică cu cel puţin 3 luni înainte cu managerul de finanţe şi administraţie prin acord reciproc.

Reguli pentru zilele de odihnă:

a) Sărbătorile naţionale sunt reglementate de către Parlament.

b) Dacă persoana lipseşte fără consimţământul directorului ADR, zilele respective se consideră a fi
„absenţe nemotivate”. Managerul de oficiu va ţine evidenţa zilelor nelucrate ale tuturor
angajaţilor.

c) Zile nelucrate sunt acele zile, care sunt luate pentru nevoi personale. Persoana care solicită
permisiunea de a lipsi trebuie să aibă motive argumentate pentru aceasta şi să raporteze despre
acestea Directorului ADR.

d) Zilele de concediu pe foaie de boală de asemenea sunt supravegheate de managerul de oficiu.
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e) Pe parcursul unui an, angajatul nu are dreptul de a-şi lua mai mult de patru zile pentru nevoi
personale. În cazuri excepţionale, angajatului i se permite să-şi ia mai multe zile, dar fără
remunerare.

Clauza cu privire la dezvoltarea şi evaluarea personalului
În contracte se vor include prevederi cu privire la dezvoltarea personalului. Dezvoltarea
personalului se poate realiza prin toate sau oricare dintre practicile de mai jos:

 Un plan anual de dezvoltare personală elaborat de către fiecare angajat împreună cu directorul
ADR, care se va folosi, de asemenea, ca parte a procesului de evaluare (vezi, mai jos).

 Oricare dintre instrumentele de mai jos pentru abordarea nevoilor identificate de instruire
asociate cu o performanţă mai bună: curs de instruire (posibil realizat de alte organizaţii şi
disponibil pentru grupuri ţintă specifice); instruire specială pentru ADR, ADR-uri sau anumiţi
membri ai personalului ADR; internă sau externă (adică, realizată prin asistenţă din exterior)
tutelare, consultare, orice formă de lucru în echipă sau învăţare în echipă, inclusiv grupuri de
învăţare internă din cadrul ADR.

Orice instruire cu antrenarea consultanţilor din exterior trebuie să fie evaluată sau să se solicite
comentarii cu privire la aceasta. Adăugător, la fiecare ADR este necesar de elaborat şi instituit un
sistem de evaluare a personalului. Acesta va fi considerat ca o abordare structurată de auto-
perfecţionare şi va constitui un acord între angajatul ADR şi directorul ADR. Acest sistem de
evaluare nu va avea legătură cu sistemul de remunerare al angajaţilor. (vezi Anexa 7).

Alte prevederi
În contractul de muncă mai pot fi incluse şi alte prevederi, cu condiţia că ele nu contravin legislaţiei
în vigoare şi politicii ADR.

2.1.5 Profesionalism şi comportament etic
Cerinţe de bază
Toate cadrele ADR trebuie să se ghideze de următoarele principii de etică profesională:

a) Legalitate

b) Imparţialitate

c) Independenţă

d) Profesionalism

e) Loialitate.

Toţi angajaţii trebuie să:

 Se poarte onest şi cu integritate în timpul activităţii la ADR;

 Acţioneze cu grijă şi hărnicie în timpul activităţii la ADR;

 În timpul lucrului la ADR, să-i trateze pe toţi cu respect şi politeţe şi fără hărţuire;

 În timpul activităţii la ADR, să respecte legislația în vigoare a Republicii Moldova;

 Respecte orice sfat, instrucţiune legală şi rezonabilă dată de cineva care are competenţa de a da
asemenea instrucţiuni;

 Menţină confidenţialitatea potrivită în timpul contactelor cu alte organizaţii, agenţii, autorităţi
interesate, cu ministrul sau cu cadrele ministerului;
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 Întreprindă paşi rezonabili pentru a evita orice conflicte de interese (reale sau aparente) în
legătură cu activitatea la ADR;

 Folosească resursele publice disponibile în mod adecvat;

 Nu ofere informaţie falsă sau care duce în eroare ca răspuns la solicitarea de informaţie cu
scopuri oficiale în raport cu activitatea ADR;

 Nu folosească în mod inadecvat:

a. informaţia internă, sau

b. îndatoririle, statutul, împuternicirile sau autoritatea de angajat pentru a obţine sau căuta să
obţină beneficii sau avantaje pentru sine sau altă persoană;

 Arate tot timpul un comportament, care ar demonstra valorile, integritatea şi reputaţia înaltă a
ADR;

 Angajatul nu trebuie să ofere sau divulge, direct sau indirect careva informaţie cu privire la
afaceri publice sau alte aspecte cunoscute de angajat, decât în cursul realizării îndatoririlor de
angajat ADR sau cu consimţământul directorului ADR.

Directorul şi angajaţii ADR pe parcursul activităţii lor în cadrul ADR au onoarea şi datoria de a
promova valorile ADR.

Cadouri, donaţii şi favoruri
Personalul ADR nu trebuie să solicite sau să accepte cadouri, beneficii din servicii, favoruri sau alte
avantaje pentru sine, familia sa, rude, prieteni, persoane fizice sau juridice, cu care are relaţii de
afaceri sau politice, ceea ce va afecta capacitatea sa de a îndeplini responsabilităţi publice şi care ar
putea fi considerate ca recompensă pentru îndeplinirea îndatoririlor sale.

Angajatul ADR ar putea accepta, conform regulilor general recunoscute de politeţe şi ospitalitate
unele semne tradiţionale de ospitalitate sau cadouri minore, valoarea acceptabilă a cărora este
stabilită prin decizia guvernului.

Conflict de interese
Conform naturii muncii lor, angajaţii ADR se află într-o situaţie foarte privilegiată de a servi
intereselor publice. Ca şi în cazul tuturor situaţiilor de acest fel, oportunităţile şi pericolele de abuz
sunt mari. Posibil, că şi mai mare este percepţia că ar exista abuzuri de această situaţie.

Din acest motiv, toţi angajaţii trebuie nu numai să evite conflictul de interese, dar şi să facă tot
posibilul pentru a se asigura că nu vor exista nici măcar percepţii nefondate despre aceasta.
Angajaţii trebuie să evite orice conflict de interese cu privire la orice proiect concret prezentat la
ADR la orice etapă posibilă. Aceasta se referă nu numai în mod special la interese financiare de
orice natură în cadrul unui anumit proiect, dar şi orice implicare, de afaceri, sau voluntară a unui
membru apropiat al familiei în orice proiect. Oricine implicat în aşa mod nu trebuie să activeze în
asemenea proiect în nici un mod, inclusiv în elaborare şi evaluare.

Nici un membru al personalului ADR nu trebuie să activeze ca consultant particular în nici un
proiect din regiune, indiferent dacă e pregătit pentru finanţare în cadrul procesului de DR sau nu.
Orice altă formă de remunerare primită de orice membru al personalului ADR trebuie declarată
şefului său.

Cerințe cu privire la îmbrăcăminte

Ca regulă generală, aspectul exterior al angajaţilor ADR trebuie să fie în conformitate cu
standardele potrivite pentru îndatoririle îndeplinite şi oamenii  cu care se lucrează. În orele de lucru
îmbrăcămintea trebuie să se conformeze imaginii organizaţiei, adică, stil oficial de vestimentaţie,
dar nu sportiv sau neoficial. Este obligatoriu de a purta ecusonul de identitate al ADR în timpul
orelor de muncă.
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Alte reguli interne
Se vor aplica următoarele reguli interne:

 Fiecare angajat trebuie să-şi respecte superiorul. Prin respect se înţelege abilitatea de a-l asculta
pe interlocutor, a realiza sarcina alocată în modul cerut şi a conduce conversaţia într-un mod
calm şi echilibrat chiar dacă există neînţelegeri.

 Dacă careva dispută între angajat şi superiorul său nu poate fi soluţionată într-un mod benefic
pentru ambele părţi, superiorul este obligat să aducă chestiunea respectivă la cunoştinţa
directorului Agenţiei.

 Disputele între angajaţi trebuie soluţionate de ei înşişi în toate cazurile posibile. Însă, dacă
acestea devin un obstacol în calea muncii eficace, ele vor fi considerate ca aspecte de
management şi vor fi abordate în modul cuvenit.

 Fiecare angajat trebuie să se poarte într-un mod civilizat, dacă nu e posibil în mod prietenos, cu
colegii săi, indiferent de nivelul lor ierarhic.

 Politeţea obişnuită, precum şi cuvintele „mulţumesc” şi „vă rog” trebuie să fie o parte a culturii
organizaţionale.

 Persoanele care celebrează zile de naştere sau alte evenimente, vor face aceasta doar după orele
de lucru.

 Este interzis de a-i certa pe angajaţi, de a se certa cu colegii sau de a avea alte discuţii în
contradictoriu de faţă cu clienţi din exterior sau cu beneficiari.

 Colaboratorii (consultanţi, lucrători, prestatori de servicii, etc.) trebuie trataţi ca şi clienţii şi
beneficiarii.

 Comportamentul pe parcursul zilelor de muncă trebuie să fie calm, prietenos, răbdător şi să
manifeste dorinţa de a ajuta.

 Fiecare persoană trebuie să menţină un mediu curat şi ordonat la locul de muncă și în
organizaţie.

 Fumatul în oficii este interzis. Se permite de a fuma doar în spaţii special amenajate.

 Consumul de alcool pe parcursul orelor de muncă este interzis categoric. Consumul de alcool în
exces la petreceri, care ar putea afecta imaginea organizaţiei, nu trebuie tolerat.

2.2 Informaţie. Gestiunea şi utilizarea informaţiei
2.2.1 Cerinţele legislaţiei
Dezvăluirea şi utilizarea informaţiei oficiale de către ADR şi angajaţii săi şi accesul populaţiei la
aceasta trebuie să aibă loc conform cadrului legislativ şi regulator (Legea cu privire la accesul la
informaţie Nr. 982 din 11 mai 2000). Politica ADR este de a respecta acest cadru legislativ şi, în
consecinţă, unele prevederi devin obligatorii pentru toţi membrii personalului său.

Angajatul trebuie să respecte limitele cu privire la accesul la informaţie conform prevederilor legii
cu scopul de a proteja informaţia confidenţială, viaţa personală şi securitatea națională, precum şi de
a asigura securitatea informaţiei pentru care este responsabil şi a o proteja de acces neautorizat,
modificare sau distrugere neautorizată.

Doar angajaţii autorizaţi vor comunica cu mediile de informare în masă din numele ADR.

Angajaţii ADR nu trebuie să utilizeze informaţia aflată de ei în virtutea activităţii profesionale în
scopuri inadecvate, pentru a obţine sau a căuta să obţină beneficii sau avantaje pentru sine sau
pentru alte persoane. Aici se include, de asemenea, informaţia cu privire la procesele de tender, care
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ar putea conduce la avantaje obţinute pe nedrept de o persoană aşa ca un prieten sau o rudă, care
participă la tender pentru obţinerea unui contract.

Angajaţii nu trebuie să obţină acces neautorizat la informaţia despre alte persoane sau organizaţii şi
nu trebuie să folosească în mod neautorizat asemenea informaţie pentru a obţine în mod necinstit
careva beneficii pentru sine sau altă persoană sau organizaţie sau pentru a cauza în mod necinstit
daune altei persoane sau organizaţii.

Angajaţii trebuie să menţină înregistrările şi documentele în stare bună, acestea fiind cruciale pentru
activitatea ADR.

2.2.2 Cele mai bune practici
Se prevede, că realizând activitatea lor, angajaţii ADR vor avea întotdeauna grijă maximală în
cazurile, în care oferă informaţie sau sfaturi. Acest principiu este în aceeaşi măsură adevărat şi
pentru cazul, în care informaţia sau sfaturile se oferă în scris. Atunci când se cere şi se oferă
informaţie sau sfaturi în discuţii personale, la telefon, în formă electronică sau în scris, angajaţii
ADR trebuie să ţină cont de următoarele:

ADR are îndatorirea de a exercita anumite abilităţi şi imparţialitate pentru a se asigura că informaţia
şi sfaturile oferite de angajaţii ADR, de care, probabil, se vor folosi persoanele ce o primesc, sunt
exacte. Nivelul de atenţie necesar va depinde de natura solicitării şi de consecinţele, care pot avea
loc, dacă se vor oferi informaţie sau sfaturi incorecte. Atunci când există dubii despre corectitudinea
informaţiei sau cu privire la împuternicirea angajatului ADR de a oferi sfaturi, acestea se vor
comunica persoanei ce a solicitat informaţie. Atunci când informaţia sau sfaturile se oferă în careva
chestiune nefinalizată, trebuie să se spună clar că informaţia sau sfaturile sunt corecte doar la timpul
respectiv sau în anumite condiţii.

În unele circumstanţe, ar putea fi posibil de indicat, că deşi informaţia sau sfaturile respective se
oferă cu toată grija posibilă, angajatul nu-şi asumă responsabilitate pentru pierderile asociate cu
acestea.

În unele circumstanţe, ar putea fi relevant de a sugera solicitanţilor de informaţie, ca aceştia să caute
recomandări independente de la persoane calificate în domeniul respectiv.

Dacă sfaturile se dau verbal, de obicei, e recomandabil de a se lua notiţe cu privire la sfaturile
oferite.

La modul mai general, angajaţii ADR, ca cetăţeni particulari, pot face comentarii publice în
capacitatea lor individuală, însă ei trebuie să spună clar că îşi exprimă opinia personală. Este
inadecvat ca angajaţii ADR să facă comentarii publice, care ar putea fi percepute ca:

 Comentarii din partea ADR sau a ministerului şi nu opinii personale.

 Compromiţătoare pentru capacitatea angajatului ADR de a-şi îndeplini funcţiile în mod
imparţial. (Aceasta se referă în particular la comentariile despre proiectele şi programele ADR).

 Fiind aşa de dure sau extreme în critica ADR, a ministerului şi/sau guvernului sau politicilor
sale că apar îndoieli că angajatul ADR ar putea activa în mod profesional, eficient sau imparţial.
Nu se permit asemenea comentarii în raport cu domeniul de activitate al angajatului.

 Fiind o critică aşa de dură la adresa administraţiei oficiului, că ar putea dăuna serios activității la
locul de muncă. (Angajaţii ADR trebuie să încerce întotdeauna să rezolve nemulţumirile lor prin
discuţii neformale cu managerul sau prin intermediul mecanismelor interne de soluţionare a
disputelor).

 Compromiţând încrederea publică în ADR.
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2.3 Gestionarea finanţelor, raportare, control, contabilitate şi audit
ADR se va asigura că sistemele şi procesele sale de gestionare a finanţelor sunt eficiente, eficace,
transparente şi responsabile şi că ele respectă toate legile aplicabile. ADR va avea grijă ca sistemele
şi procesele sale de gestionare a finanţelor să respecte standardele Guvernului Republicii Moldova
de gestionare financiară, raportare, control, contabilitate şi audit, în conformitate cu statutul său de
instituţie publică cu autonomie financiară şi cu rolul său în gestionarea unor investiţii publice
semnificative în dezvoltarea regională.

ADR aplică sistemul de contabilitate complet în partidă dublă ca bază fundamentală pentru evidența
contabilă. ADR trebuie să prezinte rapoarte financiare complete la timp conform legislaţiei cu
privire la gestiunea finanţelor publice şi Legea cu privire la dezvoltarea regională. Agenţia îşi va
menţine conturile şi rapoartele financiare pe baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi
conform politicilor sale de contabilitate (vezi Anexa 8). Contabilitatea activelor, obligaţiunilor şi
tranzacţiilor economice se va realiza pe baza unităţilor monetare standard de măsurare.

Rapoartele financiare ale Agenţiei, cu excepţia fluxului de bani, se vor pregăti conform metodei de
angajamente. Raportul despre fluxul de bani se pregăteşte prin metoda de casă conform prevederilor
Standardelor Naţionale de Contabilitate 7, „Raportul despre fluxul de bani”. Declaraţia despre
politica de contabilitate se va include în rapoartele financiare şi va susţine consecvenţa şi
comparabilitatea serviciilor şi rezultatelor activităţii Agenţiei, acestea fiind necesare pentru evaluare
şi luarea deciziilor de către toţi utilizatorii rapoartelor financiare.

Principiile de contabilitate ale ADR sunt:

 Continuitatea activității – Agenţia este o entitate cu activitate continuă, ceea ce înseamnă, că ea
îşi va continua activitatea şi într-un viitor previzibil. În acest caz, se presupune că Agenţia nu
are nici intenţia şi nici necesitatea de a-şi reduce considerabil sau de a-şi sista activităţile.

 Permanența metodelor – politica de contabilitate acceptată de Agenţie trebuie să fie aplicată
consecvent de la o perioadă de raportare la alta.

 Contabilitatea de angajamente – veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în
contabilitate şi în rapoartele financiare în perioada în care acestea s-au produs, indiferent de
momentul în care a avut loc primirea sau plata efectivă a banilor.

 Prudență – veniturile se înregistrează doar atunci când sunt câştigate, iar cheltuielile – imediat
după ce au avut loc, aşa ca să nu se supraestimeze activele şi veniturile şi să nu se subestimeze
obligaţiunile şi cheltuielile.

 Prioritatea conţinutului asupra formei – operaţiunile economice se calculează şi se includ în
rapoarte financiare, reieşind în primul rând din conţinutul lor şi din realităţile financiare, dar nu
doar pe baza formei lor juridice.

 Importanţa relativă (esențialitatea) – rapoartele financiare trebuie să scoată în evidenţă toate
conturile reale de importanţă pentru utilizatori pentru evaluare şi luarea deciziilor. În cazul, în
care careva cont (sau gradul său de precizie) nu are importanţă decisivă pentru utilizatorii
rapoartelor financiare, acesta se va considera ca fiind nesemnificativ.

2.4 Aplicarea Legii cu privire la achiziţii publice
ADR s-a angajat să respecte strict şi în deplină măsură Legea Republicii Moldova cu privire la
achiziţii publice şi practicile respective. Toate cadrele vor fi instruite în principiile şi practicile
acestei legi şi vor trebui să confirme competenţa în această materie la nivelul corespunzător cu rolul
lor după angajare.
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Adăugător, ADR va asigura valoare optimală pentru bani în cazul tuturor achiziţiilor realizate de
ADR, în corespundere cu cerinţele legii.

2.5 Realizarea relaţiilor internaţionale
ADR este împuternicită să menţină relaţii cu instituţii, inclusiv din exteriorul ţării, în corespundere
cu funcţiile şi sarcinile sale. Prin urmare, ADR poate interacţiona cu organizaţii internaţionale,
instituţii educaţionale şi poate fi reprezentată la conferinţe, seminare şi alte activităţi. În acest
context, cadrele de la ADR sunt chemate să aibă întotdeauna un comportament, care nu ar
prejudicia imaginea ţării sau a ADR, pe care o reprezintă.

Angajaţii ADR, care întreprind o călătorie de afaceri în afara ţării, trebuie să manifeste un
comportament, care ar corespunde regulilor de protocol şi să respecte legile ţării gazdă.

La timpul constituirii relaţiilor cu reprezentanţii altor state, angajatul ADR nu va exprima opinii
personale cu privire la aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
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PARTEA 3. Procese cheie pentru dezvoltarea regională

ADR îşi va organiza funcţiile şi sarcinile conform unui şir de procese expuse mai jos. Mai multe
detalii cu privire la funcţiile juridice sunt expuse în Anexa 1.

3.1 Susţinere administrativă şi de dezvoltare pentru CRD
ADR va oferi CRD susţinere continuă administrativă şi de expertiză, iar orice activitate a sa sau a
grupurilor de experţi create de ea vor respecta Regulamentul cu privire la ADR. Directorul ADR şi
preşedintele CRD vor stabili cu precizie modalităţile de susţinere doar în conformitate cu
prevederile legii. Adăugător la susţinerea administrativă şi susţinerea tuturor proceselor de
dezvoltare, în care este implicat CRD conform statutului, se poate include, de asemenea, susţinere
pentru dezvoltarea capacităţilor CRD de a promova dezvoltarea regiunii.  Dacă CRD şi ADR vor
considera necesar, se va elabora un program de susţinere.

3.1.1 Promovarea parteneriatelor: condiţii şi capacităţi de susţinere pentru DR
Cu excepţia activităţilor excluse explicit de către regulamentul cadru şi cu excepţia activităţilor
inacceptabile conform standardelor etice şi profesionale ale ADR, aceasta, cu concursul CRD, va
întreprinde orice stimulare şi susţinere necesare pentru ajutorul actorilor de dezvoltare regională din
sectoarele public şi nepublic. Această activitate poate fi în formă de informaţie, sfaturi, sau ateliere,
întruniri, seminare sau cursuri de instruire destinate creşterii şi împuternicirii actorilor regionali de a
lucra împreună pentru a promova dezvoltarea regiunii prin planificare în comun, coordonare sau
elaborare şi chiar realizare a unor proiecte, programe sau alte iniţiative cu efect sinergic. ADR va
face alocaţii pentru această activitate în programul său anual de lucru după evaluarea adecvată a
necesităţilor în rândul actorilor regionali, inclusiv CRD. În cazurile potrivite, această activitate
poate fi susţinută de fonduri ale donatorilor.

3.1.2 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională
Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) este elaborată de către ADR conform instrucţiunilor
metodologice oferite de MDRC cu cooperare deplină şi activă din partea persoanelor interesate
regionale. Aceste persoane interesate vor fi implicate în grupuri de lucru create de CRD şi vor
include membri ai CRD.

La elaborarea SDR se va avea în vedere următoarele aspecte:

1. Consecvenţa cu documentele politice principale, care reflectă dezvoltarea regională, îndeosebi
cu Legea cu privire la dezvoltarea regională (LDR), Strategia Naţională de Dezvoltare (SND), şi
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR). Metodologia şi procesele propuse de
ADR trebuie să corespundă instrucţiunilor MDRC şi să fie acceptate de CRD.

2. Abordare cuprinzătoare şi analitică. SDR trebuie să se bazeze pe o evaluare economică, socială
şi de mediu conştiincioasă a potenţialului regiunii respective. Se va acorda o atenţie specială
identificării experienţei anterioare şi rezultatelor obţinute. Se va acorda atenţie sporită pentru
asigurarea includerii aspectului de gen în această analiză.

3. Un proces participativ. Un scop principal e de a spori rolul societăţii civile şi a sectorului privat
în dezvoltarea regională, fiind incluse consultaţii în abordarea metodologică pentru elaborarea
SDR. Aceasta asigură colectarea şi examinarea minuţioasă a opiniilor şi incorporarea lor în
SDR.

4. Parteneriate locale şi regionale. Se vor crea grupuri de lucru pentru a aduce împreună
persoanele interesate din partea entităţilor de stat şi celor neguvernamentale pentru a dezvolta
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parteneriate eficace atât pentru ierarhizarea măsurilor prioritare din strategii, cât şi pentru
susţinerea ulterioară a elaborării unor proiecte concrete. Eventual, grupurile de lucru ar putea
deveni un nucleu al unor comisii specializate formate de CRD.

5. Rolul ADR ca partener-lider. ADR-ul va acționa în  calitate de lider ai procesului de elaborare
a SDR conform metodologiei şi proceselor acceptate de CRD, şi ea va dirija activităţile
respective până la finalizarea şi aprobarea SDR (inclusiv discuţii publice şi prezentare la CRD
pentru aprobare). Documentul final urmează de a fi aprobat de CRD.

6. Transparenţă şi publicitate: (i) În structura grupului de lucru (GL) se includ membri ai CRD,
însă, adăugător,  în GL pot fi invitaţi ca membri şi alţi experţi şi specialişti din exterior (ii)
Proiectul SDR se discută cu GL, grupurile focale, etc., pentru a ajunge la un consens cu privire
la situaţia reală şi necesităţile regiunii (iii) ADR-ul va asigura consultări publice în privinţa SDR
la nivel regional.

3.1.3 Actualizarea SDR
În dependenţă de modificările operate în legislaţie sau propunerile parvenite de la actorii regionali
ADR în comun cu reprezentanţii MDRC vor efectua modificările de rigoare a SDR.

Metoda şi procesul
La elaborarea şi actualizarea SDR se va lua în consideraţie prevederile HG nr.33 din 11.01.2007 cu
privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici. Instrucţiunile
metodologice sunt emise de MDRC.  În acestea se vor expune principiile metodologice şi de proces.

Metoda şi procesul trebuie să implice:

 Consultarea tuturor studiilor de evaluare şi de altă natură existente, care oferă informaţie şi
orientare cu privire la situaţia reală şi evoluţia dezvoltării regiunii, inclusiv rezultatele
intervenţiilor anterioare, atât destinate special pentru regiune, cât şi relevante pentru dezvoltarea
regională (de ex., alte intervenţii asociate cu SND).

 Colectarea datelor principale – şi definirea împreună cu MDRC – a datelor principale, care vor
fi aplicate pentru analiză în toate regiunile (fiecare regiune poate avea date adăugătoare).

 Grupuri de lucru, grupuri focale, sondaje, consultări cu privire la proiecte de documente şi idei,
toate având ca scop atingerea consensului cu privire la situaţia şi necesităţile reale.

ADR va conduce procesul făcând uz de metodologia şi procesele coordonate cu CRD, şi va oferi cât
mai multă asistenţă posibilă de secretariat, tehnică şi de altă natură.

3.1.4 Elaborarea Planului Operaţional Regional
Procesul şi Metoda de elaborare a POR sunt propuse de ADR, fiind necesară acceptarea lor de
CRD. Se vor crea grupuri de lucru din partea părților interesate, iar dacă procesul va avea loc în
acelaşi an ca şi SDR nouă, procesul şi metoda pot fi identice pentru ambele.  Ele necesită acordul
CRD.

POR va oferi un sumar al compartimentelor principale ale SDR, dar nu le vor repeta sau extinde, cu
excepţia cazului, în care POR este elaborat la o etapă intermediară de realizare a SDR. În acest caz,
POR ar putea include o expunere actualizată a situaţiei socio-economice cu axare pe acele elemente,
care s-au schimbat de la timpul elaborării SDR.

Se poate include şi o actualizare a indicatorilor de context, îndeosebi pentru domeniile, în care s-au
identificat devieri de la rezultatele anticipate ca tendinţe.

De obicei, pentru elaborarea POR se aplică următoarea metodă şi următorul proces:
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 Metodologia şi procesul elaborate de ADR, consecvente cu instrucţiunile MDRC aprobate de
CRD;

 Crearea unor grupuri de lucru relevante;

 Actualizarea sumarului analizei socio-economice a regiunii în caz de necesitate;

 Actualizarea Părţilor tari, Părţilor slabe, Oportunităţilor şi Riscurilor, dacă va fi necesar;

 Identificarea experienţelor şi lecţiilor relevante anterioare;

 Reexaminarea şi redefinirea (dacă va fi necesară) a domeniilor prioritare, domeniilor (sau
măsurilor) principale de intervenţie, produselor şi rezultatelor (produselor finale), contribuţiilor
şi resurselor financiare;

 Elaborarea în detalii a domeniilor (sau măsurilor) principale de intervenţie, produselor şi
rezultatelor (produselor finale);

 Lista proiectelor adoptate incluse în POR vor fi prezentate la MDRC pentru includere în DUP
(acestea vor reieşi din procesele descrise în 3.2).

Metoda şi procesul
În conformitate cu Legea cu privire la Dezvoltare Regională nr. 438-XVI din 28.12.2006, POR-ul
este parte complementară a Strategiei de Dezvoltare Regională şi conţine programe, proiecte şi
activităţi prioritare, planificate pentru a fi implementate într-o perioadă de trei ani. În conformitate
cu legislaţia în vigoare, SDR este un document strategic pe termen mediu, elaborat pentru o
perioadă de şapte ani. Astfel, POR-ul este documentul operaţional, şi se referă la primul ciclu de
implementare a SDR pentru perioada 2010 - 2012.

Pentru elaborarea POR se disting următoarele etape:

(i) elaborarea şablonului POR şi a abordării metodologice. POR conţine o repetare succintă a
viziunii strategice, priorităţile şi măsurile incluse în SDR. Acesta include o listă de programe
elaborate pentru implementarea priorităţilor stabilite în SDR. Programele sunt concepute în aşa fel
încât să acopere toate măsurile stipulate în SDR. De asemenea vor fi incluse şi activităţile prioritare
care vor fi întreprinse de către ADR pentru facilitarea implementării programelor.

(ii) desfăşurarea atelierelor de lucru cu personalul ADR cu scopul de a asigura o înţelegere clară a
ceea ce POR include, şi modul în care acesta va fi elaborat. La această etapă vor fi invitaţi şi
reprezentanții părţilor interesate aşa ca: CRD, MCRD alţi actori regionali care pot contribui la
definitivarea conţinutului POR.

(iii) elaborarea nemijlocită a POR. La această etapă vor fi antrenaţi, dacă este posibil, consultanţi
sau experţi naţionali şi internaţionali.

Procesul va începe cu cel puţin 6 luni înainte de adoptarea următorului DUP. În general, procesul va
funcţiona pe baza unor principii similare cu cele aplicate pentru SDR, iar în cazul, în care acesta
urmează imediat după elaborarea unei noi SDR, aceste două procese pot fi, în mare măsură,
integrate reciproc.

Metoda şi procesul trebuie să implice:

 Grupuri de lucru moderate, grupuri focale, consultarea cu privire la proiecte de documente şi
idei, toate acestea având ca scop atingerea unui consens cu privire la situaţia şi necesităţile reale;
şi,

 Munca tehnică de către ADR în coordonare cu CRD pentru a identifica, evalua, aprecia şi
elabora propuneri de proiecte pentru includerea lor în POR.



31

| 31

3.1.4 Comandarea studiilor şi cercetărilor
ADR, cu acceptarea CRD, la iniţiativa proprie sau la cea a CRD, poate întreprinde orice studiu
specific, cercetare/sondaj sau altă formă de colectare a informaţiei şi analiză necesare pentru
susţinerea sau fortificarea procesului sau spectrului de dezvolare regională sau pentru a evalua orice
aspect sau provocare concrete.

Termenii de referinţă concreţi pentru asemenea lucru se vor defini de către ADR şi vor fi coordonaţi
cu CRD.

3.2 Ciclul de planificare şi pregătire a bugetului anual pentru dezvoltarea regională
Pe baza SDR, ADR va identifica ‘priorităţile’, pe care doreşte să le susţină prin dezvoltarea ideilor
de proiect parvenite ‘de jos-în-sus’ de la instituțiile eligibile din regiune. ADR va iniţia acest proces
prin anunţarea „solicitării propunerilor de proiecte”, în cadrul căruia solicitanţii interesaţi şi eligibili
pot înainta propuneri de proiecte scrise, care au ca scop dezvoltarea unui domeniu sau unui sector
din regiune. De exemplu, strategiile ar putea include: iniţiative de dezvoltare economică
(dezvoltarea ÎMM, promovarea exporturilor, promovarea investiţiilor interne), protecţia mediului
înconjurător, integrarea regională, perfecţionarea resurselor umane şi dezvoltarea pieţei forţei de
muncă, dezvoltarea societăţii civile, îmbunătăţirea serviciilor sociale în regiuni.

Pentru ca să existe un număr adecvat de propuneri de proiecte, capabile de a susţine un proces
dinamic şi echilibrat de dezvoltare regională, ADR va elabora şi institui un mijloc permanent de
identificare, structurare şi elaborare a proiectelor pe baza celor mai bune practici.  Acest mijloc va fi
propus CRD spre aprobare. În particular, această activitate va fi întreprinsă dacă se va determina câ
în zona respectivă nu parvin proiecte sau reacţia la anumite provocări de dezvoltare regională nu se
manifestă destul de rapid. ADR trebuie să încerce să împuternicească la maxim şi să dezvolte
capacităţi de elaborare a propunerilor de proiecte în rândul actorilor regionali, însă să fie gata de a
oferi asistenţa tehnică adecvată în caz de necesitate (vezi Anexa 9).

Figura 1. Ciclul de solicitare a propunerilor de proiect
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Campania de informare publică
Întregul ciclu de solicitare a propunerilor de proiect se va desfăşura într-un cadru transparent,
prezentînd public, prioritar pe pagina web a ADR, rezultatele fiecărei etape a ciclului şi informînd
părţile interesate despre derularea procesului respectiv.

Solicitarea propunerilor de proiect va demara cu o campanie de informare publică gestionată de
ADR care are ca scop informarea largă şi exhaustivă a actorilor regionali despre procedurile de
accesare a fondurilor din FNDR şi despre resursele disponibile pentru susţinerea dezvoltării
regionale. Informaţiile prezentate în campania de informare vor expune posibilitatea de a elabora şi
prezenta propuneri de proiect, descrierea succintă a unui proiect sau unui program potenţial, orientat
spre susţinerea unei anumite priorităţi din SDR, şi vor fi adresate instituțiilor eligibile, partenerilor
și asociațiilor lor cît și populației din regiune.

În campanie vor fi întreprinse acţiuni de mediatizare prin intermediul mijloacelor de informare
scrise şi audiovizuale locale, regionale şi naţionale, organizate întruniri informative şi explicative,
elaborate şi distribuite materiale informative, precum şi alte combinaţii de instrumente de
comunicare, care vor fi considerate adecvate. MDRC va elabora pachetul solicitantului, care va
include ”Instrucţiuni ale Utilizatorului” cu descrierea modului de completare a cererii de finanțare
cu documentele de suport, când şi unde trebuie prezentate, verificarea administrativă şi examinarea
preliminară a propunerilor de proiecte cît şi selectarea lor. Un element important al Solicitării
propunerilor de proiect este descrierea clară de către ADR a scopurilor şi obiectivelor de susţinere a
sectorului, tipul de activităţi posibile şi localizarea lor.

Elaborarea Propunerilor de Proiecte (PP) de către solicitanți

Propunerile de proiecte sunt elaborate de solicitanţi. ADR acordă suport consultativ şi metodologic
în elaborarea propunerilor de proiect. Propunerile de proiecte se prezintă nu mai târziu de data
limită.

Primirea propunerilor de proiecte
Data limită de primire a propunerilor de proiecte este nu mai târziu de 6 săptămâni după iniţierea
campaniei de informare publică. Data de prezentare a propunerilor trebuie să permită o perioadă
destul de lungă pentru elaborarea unor propuneri de proiecte de calitate înaltă.  Propunerile de
proiect trebuie să ajungă la ADR înainte de data şi ora indicate în Apelul pentru propuneri de
proiecte.

Cererile de finanţare împreună cu documentele de suport trebuie trimise într-un colet sigilat prin
poştă recomandată, poşta expresă sau livrate personal la adresa ADR. Un certificat de primire, datat
şi semnat, va fi înmînat la primirea propunerilor de proiecte de către ADR.

Cererile de finanţare trimise prin alte mijloace (de exemplu prin fax sau prin e-mail) sau livrate la
alte adrese nu vor fi luate în consideraţie.

Cererile de finanţare împreună cu documentele suport trebuie depuse în un original şi 4 copii.

Cererea de finanţare, Devizul general şi Matricea Cadrul Logic trebuie de asemenea prezentate în
versiune electronică (copie pe un disc CD). Versiunea electronică trebuie să corespundă prin
conţinut întru totul versiunii prezentate pe hîrtie. Fiecare fişier electronic (Cererea de finanţare -
format Word, Devizul general - format Excel şi Matricea Cadrul Logic – format Word) trebuie
prezentate într-o mapă unică (de ex. cererea de finanţare nu trebuie transmisă în cîteva fişiere
separate).
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Înainte de a expedia proiectul solicitantul de finanţare trebuie să verifice dacă au fost incluse toate
documentele solicitate conform Listei de verificare (secţiunea V din formularul Cererii de finanţare,
Anexa A). Solicitanţii asigură completitudinea dosarului sub răspundere proprie, aplicînd sigiliul şi
data de prezentare pe colet.

Lista de verificare (secţiunea V din Cererea de finanţare, Anexa A) şi Declaraţia solicitantului
(secţiunea VI din Cererea de finanţare, Anexa A ) trebuie prezentate separat şi incuse în acelaşi plic.

Dacă un solicitant prezintă cîteva cereri de finanţare, fiecare cerere de finanţare trebuie depusă
separat conform instrucţiunilor descrise mai sus.

Pe coletul cu cererea de finanţare trebuie să fie indicat în mod clar şi vizibil:

 Numărul şi denumirea Priorităţii şi a Măsurii pentru care se depune proiectul

 Numele deplin şi adresa solicitantului

 Sintagma "A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere”.

 Dosarele cu cererile de finanţare incomplete (atît în variantă pe hîrtie cît şi în variantă
electronică) nu vor fi acceptate spre verificarea administrativă şi examinarea preliminară.

La recepționarea propunerii de proiect ADR va face o inscripție în Registrul de recepționare a PP și
va elibera solicitantului un document de confirmare cu indicarea datei și orei primirii PP și a
numelui persoanei care a primit această propunere de proiect.

Verificarea administrativă şi examinarea preliminară a propunerilor de proiect
Verificarea administrativă a propunerilor de proiect de către echipa ADR va fi prima oportunitate de
a le examina, iar această procedură se îndeplineşte pentru a verifica dacă s-au respectat cerinţele
administrative de bază în sensul datei şi orei limită, dacă obiectivele generale și cele specifice ale
proiectului sunt bine formulate şi dacă au fost completate și prezentate cererea de finanțare cu
documentele de suport necesare, aşa ca matricea cadrul logic al proiectului, datele referitoare la
eligibilitatea solicitantului etc.3

Urmare a sesiunii de verificare administrative ADR va transmite o scrisoare tuturor solicitanţilor,
indicînd dacă cererea de finanţare a fost primită înainte de data limită şi dacă cererea de finanţare
corespunde criteriilor menţionate în Lista de verificare.

Verificarea administrativă a PP se va finaliza cu o notă din compartimentul VII a Cererii de
finanțare care va afirma sau infirma corespunderea propunerii de proiect cerințelor  verificării
administrative pentru a fi inclusă în POR.

Examinarea preliminară a propunerilor de proiect constă în completarea individuală a grilei de
evaluare de către membrii grupului de lucru pentru fiecare propunere de proiect. Grila propusă are
menirea de a contura punctele tari şi slabe ale propunerii de proiect prin evidenţierea potenţialului
de multiplicare al proiectelor examinate, evaluarea impactului acestora asupra zonelor defavorizate
şi a gradului de corespundere a lor priorităţilor strategice de dezvoltare a regiunii, ori altor criterii
descrise în Manualul Operațional al FNDR

În scopul facilitării verificării administrative şi uniformizării procedurii de examinare preliminară a
propunerilor de proiect la şedinţa Consiliului Regional pentru Dezvoltare şi identificării
propunerilor ce urmează a fi incluse în Planul Operaţional Regional a fost elaborat „Îndrumarul
privind verificarea administrativă şi examinarea preliminară a propunerilor de proiecte în
domeniul dezvoltării regionale” aprobat prin ordinul Ministrului MDRC nr.59 din 8 iunie 2010.

3 Conform Legii despre DR “Programele şi proiectele sînt  identificate de Agenţiile de Dezvoltare Regională,
autorităţile publice locale, ONG-uri şi alte persoane fizice şi juridice”.
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Conform îndrumarului dat pentru a efectua verificarea administrativă şi examinarea preliminară a
propunerilor de proiect, în prealabil, este creat un Grup de lucru compus din 5 membri din care:

a) 2 reprezentanţi ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare, și anume: preşedintele Consiliului
(care va exercita şi funcţia de  preşedinte al grupului de lucru) şi vice-preşedintele Consiliului;

b) 2 reprezentanţi ai Agenţiei de Dezvoltare Regională, și anume: directorul Agenției (care va
asigura secretariatul grupului de lucru) şi specialistul în elaborarea, implementarea şi
monitorizarea proiectelor;

c) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

Componenţa nominală a grupului de lucru este aprobată prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului
Regional pentru Dezvoltare.

În urma efectuării verificării administrative şi examinării preliminare a propunerilor de proiecte
Directorul ADR prezintă în şedinţa plenară a CRD un raport privind:

 verificarea conformităţii administrative, inclusiv lista proiectelor care au fost respinse la această
etapă;

 lista proiectelor aranjate pe priorităţi în ordine descrescîndă conform punctajului obţinut în urma
evaluării preliminare şi

 nota informativă pentru fiecare propunere de proiect.

Aprobarea POR de către CRD

CDR în baza priorităților de dezvoltare stabilite în SDR:

 evaluează consecvenţa şi concordanţa proiectelor şi programelor regionale cu obiectivele
strategice şi cu acţiunile stipulate în Strategia de dezvoltare regională;

 aprobă lista propunerilor de proiecte incluse în POR;

 aprobă lista propunerilor de proiecte pentru a fi transmise Comisiei de evaluare de pe lângă
MDRC;

CRD poate decide aprobarea recomandărilor grupului de lucru ori schimbarea ordinii clasificării
proiectelor pe priorităţi, dacă există argumente justificate (de ex. mai multe proiecte care au obţinut
un punctaj înalt sunt de același tip (au activităţi similare) sau sunt din același raion/arie geografică).
În acest caz, va fi întocmită o notă explicativă care să justifice schimbarea ordinii proiectelor. În
cazul cînd propunerea de proiect  nu corespunde nici uneia dintre priorităţile strategiei de dezvoltare
regională, este insuficient argumentată ori a acumulat un punctaj final prea mic, CRD poate lua
decizia de a nu o include  în POR.

Aprobarea POR este confirmată printr-un proces verbal al ședinței CDR care este transmis ulterior
Comisiei de evaluare de pe lângă MDRC.

Evaluarea PP din POR de către Comisia de evaluare a MDRC și elaborarea DUP

Evaluarea şi selectarea programelor şi proiectelor care vor fi finanţate din contul mijloacelor FNDR
se efectuează prin intermediul Comisei de evaluare, compusă din:

a) un reprezentant al Consiliului Naţional, în calitate de preşedinte;

b) un reprezentant al Cancelariei de Stat;

c) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;
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d) un reprezentant al Ministerului Economiei;

e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;

f) un reprezentant al Ministerului Mediului;

g) doi experţi tehnici, specialişti în domeniile relevante pentru proiectele ce urmează a fi evaluate.

Comisia de evaluare îşi exercită împuternicirile în conformitate cu prevederile Manualului
operaţional al Fondului. Evaluările individuale ale membrilor Comisiei de evaluare se păstrează în
arhiva MDRC.

Activitatea Comisiei de evaluare va avea două scopuri. Primul, se va evalua procesul de lucru cu
propunerile de proiect realizat de ADR-uri pentru a se încredinţa că totul s-a efectuat conform
procedurilor şi că propunerile de proiect înaintate sunt orientate spre priorităţile din strategiile
regionale. Al doilea, comisia va juca rolul de mentor, oferind sfaturi de îmbunătăţire a calităţii
proiectelor propuse.

La etapa examinării proiectelor propuse, membrii Comisiei de evaluare vor completa fiecare separat
câte o grilă de evaluare pentru fiecare propunere de proiect, care este anexă la Regulamentul
comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte de dezvoltare regională, la rîndul său fiind anexă la
Manualul Operaţional al Fondului Naţional de Dezvoltare Regională, aprobat prin decizia
CNCDR nr.5/10 din 04 mai 2010, evidenţiind astfel părţile tari şi părţile slabe ale propunerilor de
proiect.  Scorul oferit de fiecare membru al Comisiei se acumulează într-o matrice generală, după
care se efectuează aranjarea proiectelor după numărul de puncte acumulate.

Se anticipă că, criteriile, care vor fi incluse în grila de evaluare se vor referi la următoarele aspecte:

 Asigură realizarea obiectivelor, priorităţilor sau măsurilor SDR

 Activităţile proiectului sunt descrise detaliat iar planul de acţiuni este coerent şi logic

 Sprijină abordările naționale și regionale privind dezvoltarea durabilă și echitabilă a regiunii

 Existenţa cofinanţării

 Asigură durabilitate şi efecte multiplicatoare

 Demonstrează un impact clar asupra dezvoltării socio-economice a regiunii;

 Devizul general este detaliat descris şi corespunde activităţilor proiectului

 Activităţile proiectului contribuie la dezvoltarea zonelor defavorizate (conform Indicilor de
Deprivare a Ariilor Mici).

Rezultatele evaluării vor fi consemnate de către Comise într-un proces verbal care va cuprinde
matricea de evaluare a fiecărui membru şi un tabel complet cu lista proiectelor clasate în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut, partajând proiectele în Proiecte prioritare și proiecte incluse în
Lista de rezervă.

Toată procedura de evaluare se va expune într-un raport, care va fi semnat de toţi membrii comisiei
şi va fi prezentat la CNCDR, o copie păstrându-se la MDRC.

Aprobarea  DUP de către CNCDR
MDRC va prezenta DUP-ul la Consiliul Naţional de Coordonatore a Dezvoltării Regionale pentru
aprobare. Dacă data aprobării DUP-ului de către CNCDR nu este sincronizată cu calendarul
bugetar, atunci se va considera că CNCDR are împuterniciri suficiente pentru a dedica resursele
FNDR pentru cheltuielile asociate cu proiectele respective. Însă, această permisiune de cheltuieli de
proiect poate solicita de la guvern sume mai mari decât suma totală aprobată de buget pentru
dezvoltarea regională (inclusă în linia de buget pentru FNDR) pentru anul respectiv, şi, în mod
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similar, mai mari decât fondurile prevăzute pentru dezvoltarea regională în CBTM pentru anii
următori.

Aprobarea  DUP prin hotărîre de Guvern
După aprobarea DUP de către CNCDR el este transmis Guvernului pentru a fi aprobat.

Aprobarea oficială pentru iniţierea achiziţiilor publice
ADR relevantă va fi anunţată oficial care proiecte au fost aprobate de CNCDR, aceasta servind ca
bază juridică pentru iniţierea procesului de achiziţii.

ADR va fi responsabilă pentru gestiunea proiectului. Aceasta înseamnă că ADR e responsabilă faţă
de MDRC pentru buna utilizare a resurselor bugetului de stat în cadrul proiectelor şi investiţiilor
concrete, care au fost acceptate în DUP. ADR va fi responsabilă pentru crearea unei echipe de
gestionare a proiectului, inclusiv participarea activă şi reală a beneficiarului şi partenerilor
proiectului.

Pentru asigurarea bunei implementări a proiectului ADR va angaja în bază de contract un manager
de proiect utilizînd procedura de achiziții publice. Același manager de proiect poate fi angajat
pentru gestionarea implementării mai multor proiecte din regiune.

ADR va asigura achiziţiile publice adecvate în modul cuvenit care va avea funcţia de supraveghere
generală a lucrărilor, furnizărilor sau serviciilor.  În continuare, ea va raporta în modul cuvenit
despre realizările generale ale tuturor proiectelor, pentru realizarea cărora are funcţii de
supraveghere şi monitorizare atât în termeni de produse, cât şi de rezultate finale.  Ea va efectua
gestiunea financiară în modul cuvenit şi va realiza controlul intern al proiectului, raportând la
MDRC în conformitate cu sistemul de monitorizare, raportare și evaluare aprobat.

În final, ADR va pregăti închiderea proiectului, inclusiv toate aranjamentele contractual pentru a
asigura transferul adecvat al tuturor activelor tangibile către beneficiarul desemnat.  În cadrul
acestor prevederi contractuale, se va face o menţiune cu privire la întreţinerea şi optimizarea
activelor transferate.

3.3 Evaluarea de mediu
Pentru a încorpora durabilitatea ecologică în structura fiecărui proiect de DR, se va respecta o
procedură cuprinzătoare de evaluare de mediu conform unor instrucţiuni concrete descrise în
prezentul capitol al manualului.  Evaluarea de mediu nu este o formalitate simplă, ci un proces
foarte important, care trebuie realizat pentru toate intervenţiile cu impact potenţial asupra mediului.

3.3.1 Procedura de evaluare de mediu
Procedura de evaluare de mediu este un instrument important, dacă ţinem cont de oportunităţile şi
de riscurile pentru mediul înconjurător. Această procedură este cea mai eficace atunci când se aplică
la etape timpurii la punctele cheie ale elaborării proiectului şi atunci când se evaluează impactul
potenţial şi riscurile fiecărui proiect şi fiecărei intervenţii. Procesul de evaluare de mediu va avea
loc pe parcursul fazei de elaborare a proiectului.  Atunci se va pregăti Nota despre Scanarea de
Mediu (NSM).
Cele două obiective principale ale evaluării de mediu sunt:

 A identifica şi exploata oportunităţile şi beneficiile de mediu ale proiectului propus;

 A identifica şi gestiona riscurile de mediu asociate cu proiectul şi asigura întreprinderea unor
acţiuni adecvate.
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Dezvoltarea regională include un şir de activităţi diferite: de ex., agricultura, dezvoltarea
infrastructurii comunităţii, servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare, colectarea şi reciclarea
deşeurilor, drumurile rurale etc. Asemenea intervenţii au, de obicei, un impact asupra mediului local
şi ele necesită o examinare minuţioasă.

Înainte de pregătirea NEM, expertul responsabil trebuie mai întâi să viziteze locul de realizare a
proiectului, să evalueze terenul respectiv şi starea componentelor principale de mediu., să evalueze
impactul potenţial posibil şi riscurile intervenţiei prevăzute, precum şi compatibilitatea proiectului
cu alte activități din vecinătate. În calitate de instrument de evaluare, care facilitează procesul de
estimare şi apreciere a impactului potenţial asupra fiecărui component de mediu (rocă, sol, apă, aer,
diversitate biologică, etc), se va folosi o Listă de Control de Mediu (LCM) specială. LCM trebuie
îndeplinită de către un expert responsabil pe parcursul vizitei iniţiale la locul intervenţiei şi anexată
la NEM.

În cazul unor lucrări de construcţie, renovare sau alte intervenţii cu potenţial de impact semnificativ
de mediu asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător (aşa ca sisteme de
aprovizionare cu apă, sisteme de canalizaţie, instalaţii de tratare a apei, sisteme de încălzire etc) va
fi necesară, de asemenea, o Expertiză Ecologică de Stat (EES).

Conform legislaţiei de mediu a Republicii Moldova (vezi Anexa 3, Legea despre expertiza
ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, 1996), înainte de începerea
construcţiei sau a altor intervenţii cu potenţial de impact semnificativ asupra mediului sau sănătăţii
oamenilor, cei ce realizează proiectul trebuie să obţină următoarele autorizaţii iniţiale de la:

 Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat al Ministerului Mediului;

 Serviciul de Protecţie Anti-incendiară al Ministerului Afacerilor Interne;

 Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii.

Pentru a facilita procesul şi a le ajuta celor ce realizează proiectul, se poate organiza o întrunire
specială a funcţionarului de mediu cu reprezentanţii autorităţilor locale respective la locul
intervenţiei.

NEM poate conduce la un şir de diverse acţiuni importante de continuare:

 Nu sunt necesare nici un fel de acţiuni – deoarece nu au fost identificate oportunităţi sau
riscuri semnificative de mediu.

 Identificarea oportunităţilor şi riscurilor de mediu – există unele aspecte, care trebuie
gestionate pentru a asigura beneficii maximale pentru cei săraci şi pentru a asigura că intervenţia
va fi durabilă din punct de vedere al mediului înconjurător.

 Identificarea necesităţii unor studii adăugătoare – în unele cazuri sunt necesare studii
adăugătoare de mediu (de ex., evaluarea impactului asupra mediului sau evaluarea strategică de
mediu) pentru informarea deciziilor ulterioare. Rezultatul şi recomandările acestor studii trebuie
incorporate în structura intervenţiei.

 Alocarea de responsabilităţi şi răspundere între cadre – orice acţiuni de continuare, care sunt
necesare pe parcursul elaborării sau realizării, trebuie alocate unui consilier/funcţionar de
proiect şi notate în NSM.

 Decizia că intervenţia este adecvată – este posibil, dar puţin probabil, că careva intervenţie va
ajunge la etapa de concept de proiect înainte de identificarea unui risc serios.  NEM ar putea
recomanda ca intervenţia să nu fie continuată în forma sa actuală.
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3.3.2 Instrucţiuni pentru evaluarea de mediu (Anexa 10)
1. Începeţi cât mai curând posibil. Evaluarea trebuie să aibă loc paralel cu elaborarea

conceptului de proiect. În felul acesta, oportunităţile şi riscurile de mediu pot fi uşor şi adecvat
integrate în etapele ulterioare de elaborare, dar nu incluse în ultima minută.

2. Vizitaţi locul intervenţiei, evaluaţi şi examinaţi efectele directe şi indirecte, precum şi
posibile impacturi cumulative. Unele efecte importante asupra mediului pot fi secundare sau
indirecte, de exemplu, schimbările politicilor guvernamentale cu privire la impozite, taxe şi
subsidii pot avea implicaţii de termen lung asupra mediului, dar care nu au efecte evidente
imediate. Efectele indirecte pot deseori proveni din reacţiile sociale la un anumit proiect, de
exemplu, reducerea suprafeţei de pădure din cauza unui nou drum de acces.

3. Controlaţi respectarea cerinţelor de mediu. În cazul construcţiilor, renovărilor sau altor
intervenţii cu potenţial înalt de impact asupra mediului, solicitaţi aprobări prealabile de la
autorităţile locale de mediu, sănătate şi anti incendiare.

4. Examinaţi motivele existente ale schimbărilor de mediu. Motivele ascunse ale schimbărilor
ar putea include: pericole sporite pentru mediu; nereuşita economică; politici iraţionale; instituţii
slabe; drepturi de proprietate neclare şi cunoştinţe inadecvate. Cum va contribui intervenţia la
exacerbarea acestor motive sau cum le va reduce efectele?

5. Examinaţi aspectele de gen ale preocupărilor de mediu. Femeile, care trăiesc în spaţiul rural,
sunt deseori mai vulnerabile la degradarea mediului din cauza inegalităţii existente în accesul la
pământ, resurse naturale şi de producţie, instruire, credite şi programe de dezvoltare. Femeile
din zonele urbane şi cele cu venituri mici ar putea fi deosebit de vulnerabile la riscurile de
mediu acasă şi la locul de muncă.

6. Evaluare la începutul procesului, nu la sfârşitul acestuia. Rezultatele cheie ale tuturor
etapelor evaluării de mediu trebuie integrate în propunerea de proiect. În cadrul logic,
documentele de proiect, etc., trebuie incluse acţiuni care vor fi monitorizate şi examinate în
timpul examinării rezultatelor în comparaţie cu scopurile şi/sau în timpul examinării la mijlocul
perioadei.

7. Revedeţi la timp NEM-urile. Notele despre evaluarea de mediu (NEM-urile) ar putea necesita
o revedere, dacă apar modificări ale proiectelor sau dacă apar noi probleme.

3.4 Aspecte generale de achiziţii publice.
3.4.1 Informație generală și cadrul legal

Procesul de achiziții publice în Republica Moldova este reglementat de Legea privind achiziţiile
publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 și de Hotărârile Guvernului in domeniu (vezi Anexa 11).

Obiectivul central al achizițiilor efectuate sub finanțarea Fondului Național de Dezvoltare
Regională este procurarea de bunuri, lucrări și servicii în concordanță cu legislația Republicii
Moldova în domeniu. Acest capitol al manualului operațional al Fondului  Național de Dezvoltare
regională se adresează utilizatorilor acestor fonduri (Agențiilor de Dezvoltare Regională, ONG,
altor organizații publice) și combină bunele practici privind planificarea și gestionarea achizițiilor
efectuate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională.

Procedurile de achiziții publice descrise in cadrul acestui Manual sunt obligatorii pentru Agențiile
de Dezvoltare Regională principalul implementator al proiectelor finanțate din Fondul Național de
Dezvoltare Regională și autoritate contractantă.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în
vedere următoarele principii:

 nediscriminarea;
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 transparenţa;

 eficienţa utilizării fondurilor publice;

 asumarea răspunderii;

 asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale; protecţia mediului şi promovarea
unei dezvoltări durabile;

 menţinerea ordinii publice, bunelor moravuri şi siguranţei publice, ocrotirea sănătăţii, protejarea
vieţii oamenilor, florei şi faunei;

 liberalizarea şi extinderea comerţului internaţional;

 libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor;

 tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor
economici;

 favorizarea operatorilor economici rezidenţi ai Republicii Moldova în măsura în care aceasta nu
contravine normelor de drept internaţional, parte a cărora este Republica Moldova;

 asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

Prin nediscriminare se înţelege asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca
orice operator economic, indiferent de naţionalitate:

 să poată participa la procedura de atribuire;

 să aibă şansa  de a deveni, contractant.

Prin tratament egal se înţelege stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de achiziție
publică de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să
beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi.

Prin transparență se înţelege aducerea la cunoștința publicului a tuturor informaţiilor referitoare la
aplicarea procedurii de atribuire.

Prin eficiența utilizării fondurilor publice se înţelege aplicarea procedurilor de atribuire
competiţionale şi utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în
vederea obţinerii raportului optim între calitate şi preţ. Respectarea acestor principii duce la
obţinerea rezultate pozitive în economisirea fondurilor publice, dat fiind faptul, că acestea sînt
considerate ca fiind insuficiente în raport cu necesităţile reale şi supravegherea costurilor procesului
de achiziţie publică.

Prin asumarea răspunderii se înţelege determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor
persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se asigurarea:

 profesionalismului,

 imparţialităţii,

 independenţei,deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

Efecte urmărite:

 Deschiderea şi dezvoltarea pieţei de achiziţii publice;
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 Instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine si imparţialitate;

 Eliminarea elementelor de natură subiectivă care ar putea influenţa deciziile în procesul de
achiziţie publică;

 Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici locali;

 Asigurarea “vizibilităţii” regulilor, oportunităţilor, procedurilor şi a rezultatelor;

 Eliminarea cerinţelor restrictive;

 Obţinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate ca fiind
insuficiente în raport cu necesităţile;

 Limitarea apariției erorilor pe parcursul procesului de achiziţie publică;

 Reducerea fraudei şi corupţiei.

3.4.2 Achizițiile publice şi impactul asupra mediului

Oricare operațiune de achiziție publică nu se va întreprinde fără o prealabilă analiză și evaluare
minuțioasa a impactului asupra mediului realizată de către autoritatea contractanto. Includerea
factorilor de mediu în procedura de achiziționare conform prevederilor legii cu privire la achizițiile
publice se va face atât pentru a asigura că produsele, construcțiile și serviciile atribuite corespund
standardelor acceptate pentru protecția mediului si promovării unei dezvoltări durabile cât si faptul
că ele sunt produse în conformitate cu cerințele specificate pentru mediu.

Cel din urmă aspect devine de o importanță majoră in cazul contractelor pentru lucrările de
constricție mari și complexe, deoarece  aceste de regulă au un impact enorm asupra mediului.
Impactul negativ asupra mediului trebuie minimalizat sau, caz ideal, totalmente evitat în achizițiile
publice.

Minimalizare impactului negativ se atinge cel mai bine prin planificare minuțioasă din start a
procedurilor de achiziționare, elaborare corectă a proiectului și a componentelor de achiziție și
instituire funcțiilor eficiente pentru examinarea tehnică. Includerea cerințelor și standardelor bine
specificate pentru mediu care urmează să fie satisfăcute de către ofertanți reprezintă un criteriu de
atribuire esențial in procedura de evaluare și atribuire a ofertelor.

3.4.3 Proceduri și metode de achiziții aplicate în cadrul proiectelor finanțate din FNDR

Anterior lansării oricărei invitații la ofertare, Planul de achiziții propus pentru proiect va fi verificat
cu Planul anual de implementare și va fi avizat de către MDRC. Planul de achiziții cuprinde
totalitatea  necesităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor, încadrate pe proiecte, și poate fi actualizat
in diferite etape, cu aprobarea prealabila a MDRC și cu respectarea prevederilor Manualului de
operare.

Contractul de achiziții publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri:

 Licitație deschisă (publică);

 Licitație limitată;

 Acord-cadru;

 Dialog competitiv;

 Proceduri negociate;

 Achiziție dintr-o singură sursă;
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 Cerere a ofertelor de prețuri;

 Sisteme dinamice de achiziție;

 Licitație electronică;

 Achiziție in cazul planurilor de construcție a locuințelor sociale;

Procedura de bază de atribuire a contractului de achiziții publice este licitația deschisă. Alte
proceduri pot fi folosite numai in condițiile expres stabilite de Legea privind achizițiile publice.
Conform prevederilor legii se prevăd următoarele praguri pentru contracte de achiziţii publice
valoarea estimativă a căror este egală sau mai mare, decât:

- pînă la 20 000 lei la bunuri se aplică – procedură de valoare mică;
- pînă la 25 000 lei la servicii şi lucrări se aplică – procedură de valoare mică;
- De la 20 000 lei pînă la 100 000 lei la bunuri se aplică – Cererea Ofertelor de Preţuri fără

anunţarea obligatorie  în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina Web a Agenţiei;
- De la 100 000 lei pînă la 200 000 lei la bunuri se aplică – Cererea Ofertelor de Preţuri cu

anunţarea obligatorie  în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina Web a Agenţiei;
- De la 25 000 lei pînă la 100 000 lei la servicii se aplică – Cererea Ofertelor de Preţuri fără

anunţarea obligatorie în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina Web a Agenţiei;
- De la 100 000 lei pînă la 200 000 lei la servicii se aplică – Cererea Ofertelor de Preţuri cu

anunţarea obligatorie  în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina Web a Agenţiei;
- De la 25 000 lei pînă la 500 000 lei la lucrări se aplică – Cererea Ofertelor de Preţuri fără

anunţarea obligatorie  în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina Web a Agenţiei;
- De la 500 000 lei pînă la 1 000 000 lei la lucrări se aplică – Cererea Ofertelor de Preţuri cu

anunţarea obligatorie  în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina Web a Agenţiei;
- De la 200 000 lei la bunuri şi servicii se aplică – procedura de Licitaţie Publică;
- De la 1 000 000 lei la lucrări se aplică – procedura de Licitaţie Publică;
- De la 2 500 000 lei la bunuri şi servicii se aplică – procedura de Licitaţie Publică cu publicarea

obligatorie şi în “Official Journal of the European Community”;
- De la 99 000 000 lei la lucrări se aplică – procedura de Licitaţie Publică cu publicarea

obligatorie şi în “Official Journal of the European Community”.

Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu
depăşeşte pragurile menţionate se efectuează în conformitate cu regulamentul achiziţiilor publice de
valoare mică, aprobat de Guvern.

3.4.4 Sistemul de achiziții publice

Sistemul de achiziţii publice în domeniul dezvoltării regionale are scopul satisfacerii interesului
public prin implementarea proiectelor cu impact economic asupra dezvoltării regionale prin
procurarea de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii din bani publici.

Elementele structurale ale sistemului de achiziţii sînt:

 autoritatea de reglementare;

 autorităţile contractante;

 operatorii economici.
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Autoritatea de reglementare
În cadrul sistemului achiziţiilor publice autoritatea de reglementare este reprezentată de Agenţia
Achiziţii Publice, denumită în continuare AAP. AAP este autoritate administrativă centrală, cu
personalitate juridică, care efectuează reglementarea de stat, supravegherea, controlul şi
coordonarea inter-ramurală în domeniul achiziţiilor publice. Rolul fundamental al AAP este
monitorizarea corectitudinii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, efectuarea controlului în
domeniul achiziţiilor publice,  implementarea prevederilor legislative în domeniul achiziţiilor
publice.

Autorităţile contractante
Conform Legii privind achiziţiile publice, în cadrul sistemului achiziţiilor publice, sânt denumite
autorităţi contractante ce joacă rolul de cumpărător - autorităţile publice (persoanele juridice cu
drept public, asociaţiile acestor autorităţi sau persoane), care desfăşoară activităţi în domeniul
achiziţiilor publice, conform prevederilor legislative. Acestea dispunând de resurse financiare,
încearcă să satisfacă necesităţile de interes public, neavând scop industrial sau comercial.

In domeniul dezvoltării regionale autoritate contractantă este Agenția de dezvoltare regionala (in
continuare ADR)

ADR vor aplica managementul achiziţiilor publice asigurând ca:

a) Resursele necesare pentru implementare si dezvoltarea proiectului sunt  valorificate cu atenţie
sporită, in spiritul economiei şi al eficienţei Fondurile alocate achiziţiei de bunuri, lucrări si
servicii sunt folosite strict in concordanţă cu obiectivele şi activităţile proiectului;

b) Sunt asigurate şi garantate oportunităţi egale pentru toţi furnizorii.

ADR este responsabila de următoarele:

 Estimarea costurilor pentru toate activităţile planificate și asigurarea că acestea nu vor depăși
bugetul aprobat;

 Întocmirea planului de Achiziții și utilizarea pentru fiecare achiziție, potrivit procedurilor din
Manual;

 Întocmirea specificațiilor tehnice pentru bunuri a devizelor estimative pentru lucrări și a
terminilor de referință pentru servicii și a listei de furnizori/ Executanți/consultanți calificați;

 Trimiterea invitaţiilor de participare la procedură de achiziţie pentru asigurarea concurenţei
large, primirea și înregistrarea ofertelor;

 Evaluarea ofertelor și desemnarea ofertei câștigătoare în conformitate cu criteriile de evaluare
stabilite;

 pregătirea, pentru a fi încheiate, contractele de achiziţii cu operatorii economici desemnaţi
câștigători, în strictă conformitate cu cerinţele stipulate în documentele de licitaţie sau în alte
documente privind atragerea ofertelor;

 Întocmirea dării de seamă privind procedurile de achiziţie, care se prezintă spre examinare şi
înregistrare la Agenţia  Achiziţiilor Publice .

 Prezentarea informație privind atribuirea contractului de achiziție publica la Trezoreria
teritoriala;

 Verificarea documentelor referitoare la cantitatea și calitatea bunurilor furnizate sau la lucrările
efectuate de Executanți, sau a rapoartelor elaborate de consultanți;
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 Întocmirea documentele necesare pentru sancţionarea operatorului economic în cazul
îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale;

 Crearea dosarelor tuturor documentelor proiectului și la cerere, punerea lor la dispoziția AAP,
MDRC și a auditorilor.

Operatorii economici
Operatorul economic joacă în cadrul achiziţiilor publice rolul de:

 furnizor de bunuri;

 executant de lucrări;

 prestator de servicii.

Prin operator economic se înţelege orice furnizor, executant sau prestator care oferă pe piaţă în mod
legal bunuri, execută servicii şi sau prestează servicii.

Calitatea de operator o poate deţine:

 persoana fizică;

 persoana juridică;

 orice entitate publică sau asociaţie de astfel de persoane şi sau entităţi de drept public.
Toate aspectele legate de operatorii economici sunt reglementate de prevederile Secţiunii II din
Capitolul III al legii.

Etapele de achiziţii şi implementarea în practică
Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape şi acţiuni, după realizarea cărora se
obţine produsul final: bunurile, serviciile şi sau lucrările, ca urmare a atribuirii unui contract de
achiziţie publică.

Nr.
d/o

Etape Acţiuni

1. Crearea grupului de
lucru pentru achiziţii

1. Stabilirea componenţei grupului:
2. Emiterea ordinului sau deciziei speciale a conducătorului de formare

a grupului de lucru;
3. Repartizarea responsabilităţilor şi atribuţiilor de funcţie între

membrii grupului de lucru;
4. În cazul licitaţiilor deschise pentru achiziţionarea lucrărilor, se va

solicita participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor  şi a
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în grupul de
lucru.

2. Elaborarea planurilor
anuale şi trimestriale

1. Identificarea necesităţilor
2. Confirmarea surselor financiare;
3. Elaborarea şi aprobarea planului anual şi întocmirea anunţului de

intenţie;
4. Elaborarea planurilor trimestriale

3. Identificarea
procedurii de achiziţie

1. Repartizarea procedurilor de achiziții pe Bunuri, Servicii, Lucrări;
2. Identificarea procedurilor de achiziţie în dependenţa de pragul

valoric;
4. Stabilirea criteriilor de

precalificare
1. Analizarea pieţii şi elaborarea listei cu parametrii tehnici pentru

viitorii ofertanţi/caietului  de sarcini
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Nr.
d/o

Etape Acţiuni

5. Elaborarea
documentelor de
licitaţie

1. Luarea deciziei:
 privind aplicarea taxei pentru documente (200lei);
 privind modul şi locul obţinerii documentelor;
 privind termenii de livrare a bunurilor, prestare serviciilor, executare

lucrărilor ;
 privind termenii şi condiţiile de achitare;
 privind documentele de calificare;
 privind valoarea garanţiei pentru oferta (până la 3%) şi pentru

executarea contractului (până la 15 %) (la COP doar la solicitarea
grupului de lucru);

 privind valuta licitaţiei;
 privind criteriile de evaluare;

6. Înregistrarea
documentelor de
licitaţie

1. Înregistrarea documentelor de licitaţie la Agenţia Achiziţii Publice

7. Asigurarea
transparenței prin
participarea largă a
operatorilor economici

1. Invitarea operatorilor economici, potențiali participanți, inclusiv cei
incluşi în lista operatorilor economici calificaţi;

2. Vânzarea setului de documente și înregistrarea operatorilor
economici în registru special;

8. Comunicarea cu
ofertanţii şi
modificarea
documentelor

1. Elaborarea răspunsului la scrisorile operatorilor economici şi la
necesitate introducerea modificărilor în documentele de licitaţie;

9. Deschiderea ofertelor 1. Deschiderea ofertelor;
2. Întocmirea şi semnarea procesului-verbal de deschidere ofertelor;

10. Evaluarea ofertelor 1. Examinarea şi compararea ofertelor în strictă conformitate cu
cerinţele stipulate în documentele de licitaţie sau în invitaţie de
participare, totodată, care urmează să fie pe parcursul valabilităţii
ofertelor;

2. Luarea deciziei de acceptare ofertei şi întocmirea procesului – verbal
de evaluare;

3. Anunţarea ofertanţilor despre  acceptarea ofertei, în termen de 3 zile
din momentul luării deciziei;

4. Invitaţia operatorului economic câştigător pentru semnarea
contractului, în termen de 20 de zile calendaristice de la data la care
i-a fost remis spre semnare;

11. Atribuire a
contractului de
achiziţie publică

1. Semnarea contractului;
2. Restituirea garanţiei pentru oferta operatorului economic de către

autoritatea contractantă;
3. Depunerea garanţiei pentru executarea contractului de către operator

economic;
12. Înregistrarea

rezultatelor
1. Întocmirea dării de seamă şi transmiterea spre examinare şi

înregistrare la Agenţia Achiziţii Publice în termen de 5 zile de la data
încheierii contractului;

2. Înregistrarea contractelor la Trezorerie;

13. Monitorizarea
corectitudinii realizării
procedurii de achiziţie
şi executării
contractului

1. Recepţionarea şi soluţionarea contestaţiilor;
2. Examinarea contestaţiilor şi operarea modificărilor în documentele

de licitaţie, sau suspendarea procedurii de achiziţie.
3. Verificarea corespunderii calității bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

executate cu parametrii tehnici stabiliți în contract;
4. Verificarea corespunderii termenilor de executare a etapelor

prestabilite în contract;
5. Semnarea actelor de predare-primire;
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Nr.
d/o

Etape Acţiuni

6. Semnarea actului de recepție finală (la lucrări);

14. Perfectarea şi
păstrarea dosarului de
achiziţie publică

1. Crearea şi păstrarea dosarului de achiziţie publică, care  va conţine
următoarele documente:

 Documentele de licitaţie (Invitaţie de participare în cazul COP)
 Scrisoarea de solicitare pentru anunţarea licitaţiei

publice/concursului COP
 Toate scrisorile de precizare şi răspunsuri
 Procese – verbale de deschidere şi de evaluare şi altele
 Scrisorile de înștiințare a rezultatelor
 Contractul de achiziţie publică
 Darea de seamă
 Oferte şi toate documente de calificare solicitate
2. Arhivarea.

Pe tot procesul de achiziţii publice se vor lua decizii care determină cele mai eficiente efecte, ce
asigură atingerea obiectivelor în contextul cadrului legal.

Figura 1. Procesul de Achiziții Publice
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a. Planificarea achiziţiilor
Pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să
planifice contracte de achiziţii publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării
procedurilor de achiziţie publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei,
publicităţii, nediscriminării şi nedivizării acestora.

Calcularea valorii estimative a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală spre
plată, fără TVA, stabilită de autoritatea contractantă.
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Hotărîrea Guvernului nr. nr. 1404 din 10.12.2008 privind “aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora”
prevede următoarele condiţiile obligatorii pentru planificare a contractului de achiziţii publice:

1. cunoaşterea exactă a necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii;

2. existenţa surselor financiare sau a dovezii alocării acestora;

3. calcularea valorii estimative a contractului de achiziţii publice, iar în cazul acordării
simultane a contractelor sub formă de loturi separate – calcularea valorii globale estimate a
totalităţii loturilor.

În sistemul de achiziţii publice este foarte important examinarea şi concretizarea necesităţilor
autorităţii contractante de bunuri, lucrări şi servicii, coordonate în limita mijloacelor financiare
repartizate în acest sens. Aspectele legate de crearea grupurilor de lucru sunt reflectate în detaliu în
HOTĂRÎREA Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de
lucru pentru achiziţii nr. 1380 din 10.12.2007.

. În cazul în care unul din membrii grupului de lucru absentează motivat, el este înlocuit (fără
emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziţii suplimentare) cu persoana care exercită funcţiile
acestuia pentru perioada de absenţă şi, respectiv, exercită funcţiile pe care membrul grupului de
lucru absent le exercită din oficiu. O astfel de înlocuire se consemnează în procesul-verbal.

Autoritatea contractanta trebuie să-şi bazeze toate activităţile aferente grupurilor de lucru pe
HOTĂRÎREA menţionată mai sus. Membrii grupului de lucru au următoarele funcții:

 examinează şi concretizează necesităţile autorităţii contractante de bunuri, lucrări şi servicii,
coordonându-le în limita mijloacelor financiare repartizate în acest sens, elaborează planurile
anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor;

 întocmeşte şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie privind achiziţiile preconizate de
autoritatea contractantă;

 concretizează şi iniţiază procedura de achiziţie corespunzătoare, prevăzută de legislaţie;

 pregăteşte invitaţii de participare la preselecţie, la licitaţie sau la altă procedură de achiziţie;

 elaborează documentele de preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor;

 examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici, prezentate la procedurile de
achiziţie;

 pregăteşte, pentru a fi încheiate, contractele de achiziţii cu operatorii economici desemnaţi
câștigători, în strictă conformitate cu cerinţele stipulate în documentele de preselecţie, de
licitaţie sau în alte documente privind atragerea ofertelor;

 întocmeşte documentele necesare pentru sancţionarea operatorului economic în cazul
îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale;

 întocmeşte darea de seamă privind procedurile de achiziţie, care se prezintă spre examinare şi
înregistrare la Agenţia Achiziţiilor Publice, în termen de 5 zile din momentul încheierii
contractului sau din momentul adoptării deciziei de anulare a procedurii sau de respingere a
tuturor ofertelor, iar în cazul în care nu a fost prezentată nici o ofertă, în termen de 5 zile de la
desfăşurarea procedurii.

Aceste funcţii acoperă toate etapele procesului de achiziţii prezentate mai sus.

b. Identificarea necesităţii
Responsabil pentru identificarea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii în domeniul dezvoltării
regionale sunt Agențiile de Dezvoltare Regionala. Identificarea necesităţilor se realizează prin
cumularea propunerilor de proiecte aprobate de către CNCDR și incluse in Documentul Unic de
Program și in Planul anual de implementare.
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c. Identificarea resurselor financiare

Fiecare Agenție de Dezvoltare Regionala în parte planifică sursele pentru toate procedurile de
achiziţii publice. Sursele financiare alocate se redistribuie în aşa mod, încît să nu influenţeze
activitatea instituţiei pe parcursul întregului an gestionar. Alocaţiile se planifică pentru fiecare
proiect în parte, pentru întreg sortimentul de bunuri, servicii şi lucrări.

d. Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice
Autoritatea contractantă este obligată să elaboreze următoarele documente în cadrul elaborării
programului anual de achiziţii:

a) plan de achiziţii – ansamblul necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul
bugetar, necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unui sau mai multor contracte de
achiziţii publice, în funcţie de modul de planificare a acestor contracte;

b) anunţ de intenţie – anunţ care urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen
de 30 de zile din data aprobării bugetului autorităţii contractante, care cuprinde totalitatea
contractelor de achiziţii publice preconizate a fi atribuite pînă la sfîrşitul anului bugetar, a căror
valoare estimativă pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 200000 lei, iar pentru lucrări
este egală sau mai mare de 1000000 lei;

Totodată, conform Hotărîrii Guvernului nr. nr. 1404 din 10.12.2008 privind “aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii
publice şi planificarea acestora” autoritatea contractantă, totodat[ elaborează şI planurile
trimestriale.

Programele anual şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice se întocmesc de către autoritatea
contractantă şi se aprobă de către AAP potrivit modelului:
Expunerea obiectului de

achiziţie
Suma estimativă

planificată fără TVA
Procedura de achiziţie

aplicată
Perioada desfăşurării
procedurii de achiziţie

Se efectuează descrierea
contractelor de achiziţie a
bunurilor, lucrărilor şi
serviciilor care urmează a
fi semnate pe parcursul
anului-trimestrului

Se identifică în
conformitate cu Legea
privind achiziţiile publice
nr. 96-XVI din 13.04.07

Se stabileşte perioada
estimativă de desfăşurare a
procedurii

În cadrul planificării achiziţiilor se vor obţine informaţii privind:

 nivelul curent al preţurilor la produsele identificate pentru achiziţie;

 capacitatea furnizorilor locali de produse/lucrări/servicii;

 interesul companiilor locale şi străine de a participa la procedură.

e. Anunţul de intenţie
Anunţul de intenţie privind achiziţiile publice preconizate se transmite de către autoritatea publică
spre publicare obligatorie în Buletinul achiziţiilor publice si va corespunde următoarelor cerințe:

 anunţul de intenţie (invitaţia) se va publica în limba de stat;

 se vor utiliza formulare standard;

 după publicarea în în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziţiilor
Publice, anunţ de intenţie poate fi publicat şi în alte mijloace mass media;

Anunţul de intenţie va cuprinde toate contractele de achiziţii publice preconizate a fi atribuite până
la sfârșitul anului bugetar. Anunţul de intenţie va fi publicat separat pentru bunuri, lucrări şi servicii,
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în cel mult 30 zile calendaristice de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante.
Anunţul de intenţie nu este obligatoriu pentru publicaţie pentru contractele de achiziţii a căror
valoare estimativă este sub pragul de:

 Bunuri şi servicii - este mai mică de 200 000 MDL

 Lucrări – este mai mică de 1 000 000 MDL
Anunţul de intenţie se publică în „Official Journal of the European Community” în cazul achiziţiilor
publice, care nu sînt specificate la art.4 al Legii nr. 96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice şi a
căror valoare estimativă, fără taxa pe valoare adăugată, este egală sau mai mare decît următoarele
praguri:

 Pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – 2 500 000 MDL,

 Pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 99 000 000 MDL

Conform Legii privind achiziţiile publice, publicarea anunţului de intenţie nu obligă autoritatea
contractantă să efectueze achiziţia publică respectivă.

Anunţul de intenţie trebuie să fie pregătit de grupul în așa mod ca sa asigure transparența și
publicitatea procedurilor de achiziții publice.

f. Documentele de licitaţie
Pentru asigurarea procesului de achiziţie publică a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor se vor elabora
documentele de licitaţie. Structura şi conţinutul documentelor de licitaţie sînt stabilite de
documentaţia standard.

Documentele, de licitație și alte documente privind achizițiile publice se întocmesc în limba de stat.
In caz când natura bunurilor, lucrărilor și serviciilor impune atragerea operatorilor economici străini
documentele menționate vor fi întocmite și in una din limbile de circulație internațională. Daca
după publicarea invitației, dar înainte de timpul prevăzut pentru deschiderea sau primirea ofertelor,
apare necesitatea de a o corecta documentele de licitaţie, atunci corectările imediat se aduc la
cunoştinţa tuturor operatorilor economici care au procurat setul de documente şi la necesitate se va
publica în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziţiilor Publice.
Modificările pot fi introduse la proprie iniţiativă sau ca răspuns la demersul unui operator
economic. Dacă autoritatea contractantă va organiza o întrunire a operatorilor economici pe motivul
explicaţiilor documentelor de licitaţie, se va întocmi un proces-verbal care va include demersurile
cu privire la explicaţiile la documentele de licitaţii, cît şi răspunsurile la aceste demersuri. În
procesul-verbal se va menţiona care modificări sau completări s-au operat la documentele de
licitaţie. Toate modificările vor fi făcute publice în timp util.

g. Invitaţia de participare la licitaţie
Conform prevederilor Legii privind achiziţiile publice , autoritatea contractantă este obligată să
publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a AAP invitaţia de prezentare a ofertelor
pentru achiziţionarea bunurilor şi a serviciilor, valoarea estimativă a cărora depăşeşte 100mii MDL,
şi a lucrărilor valoarea estimativă a cărora depăşeşte 500 mii MDL.

Invitaţia va fi publicată şi în “Official Journal of the European Community” în cazul achiziţiilor
publice, a căror valoare estimativă, fără TVA, este mai mare decât următoarele praguri:

 pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – 2 500 mii MDL,

 pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 99 000 mii MDL.
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În invitaţia de participare la licitaţie se va indica:

 denumirea, sediul autorităţii contractante;

 bunurile – cantitatea şi locul livrării lor, lucrările – locul efectuării lor, serviciile – locul prestării
lor;

 termenul livrării bunurilor, finalizării lucrărilor, graficul prestării serviciilor;

 criteriile şi modul de estimare a datelor de calificare ale operatorilor economici;

 prevederea, ce nu poate fi schimbată ulterior, că operatorii economici participă la procedura de
achiziţie indiferent de cetăţenie, sau că cercul de participanţi este limitat conform prevederilor
legislative;

 modul şi locul obţinerii documentelor de licitaţie;

 taxa pentru documentele de licitaţie, după caz;

 valuta şi modul de achitare a taxei pentru documentele de licitaţie;

 limba în care se întocmesc documentele de licitaţie;

 locul şi termenul de prezentare a ofertelor.

Autoritatea contractantă va solicita prezentarea de către  operatori economici a documentelor care
certifică:

 competenţa managerială, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea
tehnică,

 capacitatea financiară, alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de achiziţie
publică pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;

 împuternicirea de a încheia contractul;

 bonitatea, implicit certificate, care atestă că el nu se află în proces de lichidare sau de
insolvabilitate, că patrimoniul său nu este sechestrat, că activitatea sa de afaceri nu este
suspendată;

 achitarea impozitelor şi altor părţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării;

 neaplicarea sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani;

 componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.

La apariţia incertitudinilor despre statutul juridic, despre implicarea sau neimplicarea operatorului
economic în organizaţii sau grupări criminale, precum şi alte date despre ofertant şi operatorul
economic respectiv, autoritatea contractantă poate solicita de la organele competente şi organele de
ocrotire a normelor de drept informaţie sistematizată sau orice informaţie, care va fi prezentată
gratuit, în termen de cel mult 10 zile calendaristice. În cazul operatorului economic nerezident, o
asemenea informaţie poate fi solicitată de la autorităţile competente din străinătate potrivit uzanţelor
(practicilor) internaţionale.

h. Oferirea documentelor de licitaţie
Documentele de licitaţie sânt acordate operatorilor economici, care doresc să participe la licitaţie.
Costul setului documentelor de licitaţie se stabileşte în valoare de 200 MDL. Întreprinderilor
Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de Producţie al Spitalului
Clinic de Psihiatrie republican, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate, aceste
documente li se oferă în mod gratuit. Taxa care poate fi percepută va include doar cheltuielile
pentru tipărire (hîrtie pentru xerografiere, hîrtie pentru fax, cartuş pentru imprimantă de tip laser,
toner imprimantă laser, dischetă (1 buc.), mapă pentru documente, toner pentru xerografiere, alte
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cheltuieli (rechizite de cancelarie - stilou, creion, mape, capsator, radieră etc.), convorbiri
telefonice).

Veniturile obţinute de la comercializarea setului documentelor de licitaţie se direcţionează spre
acoperirea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor aferente perfectării şi elaborării documentelor
de licitaţie, inclusiv:

 plata bunurilor şi serviciilor;

 deplasarea în interes de serviciu;

 procurarea mijloacelor fixe.

i. Termen de depunere-primire a cererilor de participare şi a ofertelor
Termenul-limită de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor va fi stabilit în
dependenţă de:

 complexitatea achiziţiilor preconizate;

 aria de subcontractare anticipată;

 timpul obişnuit pentru transmiterea ofertelor prin poştă din ţară şi din străinătate;

 timpul necesar pregătirii şi prezentării ofertei.

Autoritatea contractantă fixează locul, data-limită şi ora-limită de prezentare a ofertelor. Termenul
de prezentare a ofertei poate fi prelungit de autoritatea contractantă cînd aceasta:

 dă explicaţii privind documentele de licitaţie;

 modifică documentele de licitaţie, sau

 ţine o întrunire cu operatorii economici.
Avizul privind prelungirea termenului de prezentare a ofertelor va fi expediat imediat fiecărui
operator economic căruia i-a fost oferită documentaţia de licitaţie, cît şi AAP.

Oferta, scrisă şi semnată, se prezintă în plic sigilat şi este valabilă în termenul specificat în
documentaţia de licitaţie.

Autoritatea contractantă, până la expirarea termenului de valabilitate poate propune operatorului
economic să modifice termenul, dar acesta este în drept:

 să respingă propunerea, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru oferta sa;

să accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă, sau
înaintând alte garanţii. Termenul de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor:

 15 zile calendaristice din data publicării anunţului de  participare:

− pentru licitaţii deschise şi limitate;

 40 de zile calendaristice:

− Pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – 2,5 mln MDL
− Pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 99 mln MDL

 10 zile calendaristice

− în cazul contractelor repetate
− în caz de urgenţă
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j. Deschiderea ofertelor

Autoritatea contractantă este responsabilă de deschiderea ofertelor, examinarea, evaluarea şi
compararea lor ulterioară. Ofertele se deschid la timpul specificat în documentele de licitaţie ca
dată-limită de deschidere a ofertelor, sau la timpul specificat că dată-limită a termenului prelungit,
în locul şi în conformitate cu procedurile stabilite în documentele de licitaţie.

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

În special în cazul licitaţiilor deschise, autoritatea contractantă va asigura accesul liber al
persoanelor (fizice sau juridice) interesate de subiectul procedurii de achiziţionare la procedura de
deschidere a ofertelor.

La deschiderea ofertelor se va comunica:

 denumirea şi datele pentru relaţii ale fiecărui ofertant a cărui ofertă se deschide;

 costul ofertei;

 se vor nominaliza toate documentele incluse în setul de documente al ofertantului.

Ofertele depuse după expirarea timpului limită sau depuse/transmise pe altă adresă decît cea
indicată în documentele de licitaţie nu se deschid. Ofertanţilor, la demersul acestora, li se vor
prezenta copiile tuturor ofertelor depuse.

Autoritatea contractantă este în drept să aleagă forma de realizare a comunicării, precum şi a
schimbului de informaţii. Informaţia va fi furnizată tuturor operatorilor economici cărora le-a fost
oferită documentaţia de licitaţie. Nu se prezintă informaţia ce ţine de contractul atribuit, care
contravine legii şi interesului public. Membrii grupului de lucru vor semna fiecare filă a ofertelor.

Ofertele ce nu se deschid se vor înregistra în procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi se vor
restitui operatorului economic, cu specificarea acestui moment în darea de seamă privind procedura
de achiziţie.

Fiecare membru al grupului de lucru, pînă la momentul deschiderii ofertelor, semnează declaraţia
de confidenţialitate.
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k. Evaluarea ofertelor.

Figura 2. Evaluarea ofertelor
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În baza prevederilor legii cu privire la achizițiile publice, examinarea, evaluarea şi compararea
ofertelor se efectuează de către autoritatea contractantă fără participarea ofertanţilor sau a
reprezentanţilor acestora. Cu toate acestea, pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea
ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului doar explicaţii în scris asupra ofertelor
prezentate.

La etapa evaluării nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei. Autoritatea
contractantă va corecta doar greşelile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării acesteia,
înștiințând neîntârziat ofertantul.

Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine
abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate
fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este
posibil şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

La etapa evaluării ofertelor autoritatea contractantă va lua în consideraţie dreptul operatorului
economic la protecţia proprietăţii lui intelectuale şi a secretului comercial. Se interzice
descalificarea ofertantului în temeiul faptului că datele de calificare prezentate de el sânt într-o
măsură neînsemnată imprecise sau incomplete. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul
în care:

 ofertantul nu corespunde cerinţelor de calificare;

 ofertantul nu acceptă corectarea unei greşeli aritmetice;

 oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentele de licitaţie;

 s-a constatat comiterea unor acte de corupere.
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La determinarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă evaluează şi compară ofertele primite
folosind modul şi criteriile expuse în documentele de licitaţie. Nu se va folosi nici un criteriu
neexpus în documentele de licitaţie.

l. Acceptarea ofertei

Oferta se consideră câștigătoare dacă:

 a fost desemnată conform criteriilor stipulate în documentele de licitaţie;

 s-a ţinut cont de marja preferenţială prevăzută pentru produsele autohtone, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.

Autoritatea contractantă va aplica marja preferenţială:

 în favoarea ofertelor de bunuri indigene şi ofertelor de lucrări efectuate de operatorii rezidenţi ai
Republicii Moldova care nu vor depăşi 15 la sută din preţul ofertei cea mai bine clasate.

 pentru ofertele de bunuri produse de întreprinderile Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor şi
Asociaţiei Surzilor, de Atelierul de Producţie al Spitalului de Psihiatrie Republican, de
instituţiile penitenciare şi ofertele de bunuri agroalimentare ecologice sau din perioada de
conversiune la cele ecologice, marja preferenţială nu va depăşi 20 la sută din preţul ofertei cea
mai bine clasate.

Dacă preţurile ofertelor sînt exprimate în două sau mai multe valute, pentru înlesnirea evaluării şi
comparării ofertelor, preţurile tuturor ofertelor se recalculează într-o singură valută conform
cursului stabilit în documentele de licitaţie.

Dacă ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare
pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre
ofertele rămase în vigoare. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte
oferte.

Informaţia privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor nu va fi divulgată ofertanţilor sau
altor persoane neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei câștigătoare.

Autoritatea contractantă va fi deosebit de atentă în cazul ofertelor anormal de scăzute și se va face o
analiză detaliată a preţului ofertei, iar ofertantului trebuie să i se acorde ocazia de a prezenta dovezi
privind preţul scăzut pe care îl oferă.

m. Anunţarea rezultatelor
Autoritatea contractantă va expedia ofertanţilor, în termen de 3 zile calendaristice de la data la
care a acceptat oferta, o comunicare scrisă despre acceptarea ofertei.

n. Atribuirea contractului de achiziţie publică
Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a
AAP anunţul de atribuire a contractului de achiziţii publice. Anunţul de atribuire a contractului de
achiziţii publice va fi publicat nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data încheierii
acestuia.

o. Încheierea contractelor şi garanţia de executare

Faţă de ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, în documentele de licitaţie poate fi
inclusă cerinţa semnării contractului de achiziţie în termen de 20 de zile calendaristice de la data la
care i-a fost remis spre semnare. Perioada necesară înregistrării este indicată în documentele de
licitaţie. Neînregistrarea în această perioadă nu va prelungi termenul de valabilitate a ofertei sau a
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garanţiei pentru ofertă. În acest caz, garanţia poate fi solicitată dacă între autoritatea contractantă şi
ofertant nu există o altă înţelegere scrisă.

Este foarte important ca executarea contractului să fie acoperită de o garanţie de executare
contractului.

În baza prevederilor din legea cu privire la achizițiile publice, garanţia de executare contractului:

 este obligatorie;

 trebuie să fie confirmată;

 nu trebuie să depăşească 15% din preţul contractului.

Dacă ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziţie
în termenii stabiliţi, sau nu a prezentat asigurarea solicitată a executării contractului, autoritatea
contractantă este în drept:

 să respingă oferta şi să selecteze o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare;

 să respingă toate celelalte oferte conform prevederilor legislative.
Contractul se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părţi şi intră în vigoare din

momentul înregistrării lui în modul stabilit.

Autoritatea contractantă obligatoriu publică în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a
Agenţiei anunţul de atribuire a contractului de achiziţii publice nu mai tîrziu de 30 de zile
calendaristice de la data încheierii acestuia.

Anunţul de atribuire a contractului de achiziţii publice va cuprinde ca minimum următoarele date
privind:

 natura şi cantitatea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului atribuit;

 denumirea şi adresa juridică a autorităţii contractante care a atribuit contractul;

 data atribuirii contractului;

 denumirea şi alte date de identificare ale operatorului economic cîştigător;

 valoarea contractului atribuit;

 temeiul legal de utilizare a procedurii respective de atribuire a contractului;

 procedura utilizată.

Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi,
dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile ofertei care au constituit temei pentru
selectarea acesteia sau să majoreze valoarea ei.

Contractul de achiziţii publice se înregistrează la AAP şi se înregistrează la unităţile
Trezoreriei de Stat.
Contractele care nu sînt înregistrate în modul stabilit nu au putere juridică. În baza documentelor şi
informaţiilor din dosarul achiziţiei publice, Agenția de Dezvoltare Regională are obligaţia să
întocmească, trimestrial, o dare de seamă care să cuprindă toate datele referitoare la contractele de
achiziţie publică atribuite, indiferent de valoarea acestora, cu prezentarea acesteia în termen de pînă
în ziua a 10 a primei luni a următorului trimestru Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor.
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Raportarea privind procedura de licitaţie
În urma semnării contractului, autoritatea contractantă este obligată să întocmească darea de seamă,
care se prezintă la AAP în timp de 5 zile de la data încheierii contractului. Semnarea contractului
urmată raportul asupra procedurii de licitaţie reprezintă sfârșitul procesului de licitaţie. Cu toate
acestea, există mai multe aspecte care trebuie să fie luate în considerare în legătură cu licitaţia şi
care reprezintă, practic, etape suplimentare ale ciclului de licitaţie.

Soluţionarea contestărilor

Orice operator economic care considera că, in cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea
contractantă, prin decizia emisa a încălcat un drept al său, are dreptul să conteste decizia sau
procedura aplicat de autoritatea contractantă, in modul stabilit de legea cu privire la achizițiile
publice.

Operatorul economic, în termen de pînă la 10 zile calendaristice de la data la care a aflat despre
circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţie o
contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.
Încheierea contractului poate fi suspendată de Agenţia Achiziţii Publice în cazurile specificate
în actele legislative.
Contestaţiile privind invitaţiile de participare la licitaţie şi documentaţia de licitaţie pot fi depuse
pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

Obiectul contestaţiei

Informaţia privind caracteristicile şi avantajele relative ale ofertantului câștigător şi preţul
contractului se oferă gratuit, cu excepţia cazurilor cînd comunicarea acestor informaţii ar putea
prejudicia concurenţa la licitaţiile viitoare.

Orice operator economic care consideră că, i-a fost vătămat un drept al său recunoscut de lege, în
urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau
procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de lege.

Obiect al contestaţiei nu poate fi:

 alegerea procedurii de selectare a ofertelor de servicii de consultanţă;

 limitarea participării la procedura de achiziţie, când autoritatea contractantă , in conformitatea
cu legislația, decide de a achiziționa mărfuri și servicii indigene;

 decizia de respingere a tuturor ofertelor;

 lipsa de referinţe la prezenta lege, la alte acte legislative şi normative privind procedura de
achiziţie, precum şi lipsa avizului privind dreptul la contestare.

Calea de soluţionare a contestaţiilor va fi amiabilă, la propunerea Agenţiei şi/sau a operatorului
economic participant la procedurile de achiziţie, cu invitarea tuturor operatorilor economici
implicaţi în procedura de contestare. Soluţionarea amiabilă a contestaţiei se finalizează prin
întocmirea procesului-verbal respectiv, semnat de către toţi participanţii.

Dacă în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei, aceasta nu este
soluţionată amiabil conform prevederilor, AAP emite, în termen de pînă la 20 de zile calendaristice
de la data depunerii contestaţiei, o decizie argumentată, conținând măsurile de redresare a situaţiei
ce vor fi luate în cazul în care contestaţia se adevereşte integral sau parţial.

Procedura de examinare a contestaţiei
AAP înştiinţează autoritatea contractantă şi toţi operatorii economici care participă la procedura de
achiziţie despre conţinutul contestaţiei imediat după primirea acesteia. În termen de cel mult 5 zile
lucrătoare AAP este în drept să solicite de la autoritatea contractantă, iar aceasta va prezenta, toate
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documentele necesare pentru examinarea contestaţiei depuse şi, după caz, explicaţii în scris pe
marginea acesteia.

Operatorul economic sau autoritatea publică are dreptul să participe la această procedură de
contestare. Operatorul economic care nu a participat la procedura de contestare nu poate să facă
ulterior contestaţii în probleme similare.

AAP va lăsa contestaţia fără examinare şi va emite decizia pe marginea ei în cazul în care
contestaţia:

 a fost depusă cu încălcarea termenului stabilit;

 nu corespunde cerinţelor specificate în lege.

În cazul neprezentării la şedinţa anunţată a uneia sau a ambelor părţi în procedura de contestaţie,
Agenţia va examina contestaţia şi va emite decizia respectivă pe baza documentelor prezentate. Este
important să se aibă în vedere că decizia AAP trebuie să se remită, în decursul a 3 zile lucrătoare de
la data emiterii, operatorului economic care a depus contestaţia şi oricărui alt operator economic sau
autoritate publică care a participat la procedura de contestare.

Examinarea contestaţiei încetează, prin întocmirea procesului-verbal respectiv, în legătură cu:

 lăsarea contestaţiei fără examinare, în cazurile prevăzute de lege;

 retragerea contestaţiei de către autor;

 recunoaşterea de către autoritatea contractantă a contestaţiei drept întemeiată;

 respingerea contestaţiei prin decizia AAP;

 soluţionarea contestaţiei pe cale amiabilă.

Autoritatea contractantă este responsabilă de repararea prejudiciilor pe care le-a cauzat operatorului
economic prin acţiuni ilegale, confirmate de hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti
competente, printr-o decizie nelegitimă sau prin aplicarea unei proceduri nelegitime, însă nu poartă
răspundere pentru venitul ratat sau pentru posibilitatea ratată de a obţine beneficii.

AAP poate să suspende procesul de încheiere/executare a contractului dacă această contestaţie este
semnificativă şi dovedește faptul că:

 fără o astfel de suspendare operatorul economic va suporta prejudicii;

 există probabilitatea satisfacerii acestei contestații;

 suspendarea nu va cauza prejudicii părților implicate in procedura de achiziție.

Suspendare nu se aplică în cazul când Agenția consideră că interesele publice urgente, cum ar fi
cele ce țin de siguranța și securitatea națională, funcționarea instituțiilor publice, prestarea
serviciilor publice, cer prelungirea achizițiilor.

3.4.6 Perfectarea dosarului de achiziţie publică

Autoritatea contractantă este obligată sa întocmească și să păstreze timp de 5 ani de la iniţierea
procedurii de licitaţie.

Conţinutul dosarului de achiziţie publică
Dosarul achiziţiei publice include următoarele documente:

1. extrasul (copia) din anunţul de intenţie;
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2. invitaţiile de participare la procedura de achiziţie expediate operatorilor economici;

3. scrisoarea de solicitare pentru publicarea anunţului privind desfăşurarea procedurii de achiziţie
în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina oficială a Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare
- Agenţia) în reţeaua Internet (în cazul în care există o astfel de solicitare);

4. documentele de preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor întocmite de
către autoritatea contractantă în cadrul procedurii de achiziţie publică şi înregistrate în modul
corespunzător;

5. înscrierile cu privire la numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice în care a fost publicat
anunţul privind desfăşurarea procedurii de achiziţie, numărul şi data procedurii de achiziţie
publică, menţiunile referitoare la publicarea acesteia pe pagina oficială a Agenţiei în reţeaua
Internet www.tender.gov.md sau alte înscrieri privitor la publicarea anunţului în alte mijloace
de informare în masă (aceste înscrieri urmează a fi menţionate în cazurile în care publicitatea
este obligatoriu prevăzută de legislaţie şi în cazul în care, deşi nu este obligatorie, autoritatea
contractantă a asigurat publicitatea prin plasarea anunţului în modul sus-menţionat);

6. scrisorile de solicitare a explicaţiilor asupra documentelor de preselecţie, de licitaţie sau a altor
documente de atragere a ofertelor;

7. răspunsul autorităţii contractante la explicaţiile solicitate asupra documentelor de preselecţie, de
licitaţie sau a altor documente de atragere a ofertelor;

8. scrisorile de informare a operatorilor economici vizavi de modificările operate în documentele
de preselecţie, de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor (în cazul în care au fost
operate modificări în aceste documente);

9. procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la deschiderea şi citirea ofertelor, iar în cazul
desfăşurării achiziţiilor publice electronice – extrasele imprimate care vor asigura înregistrarea
conţinutului şi consecutivităţii desfăşurării acesteia;

10. scrisorile pin care au fost solicitate explicaţii suplimentare asupra ofertelor prezentate de către
ofertanţi (în cazul în care au fost solicitate asemenea explicaţii);

11. răspunsurile ofertanţilor la solicitările autorităţii contractante (în cazul în care au fost prezentate
asemenea explicaţii);

12. scrisorile de atragere a consultanţilor specialişti/experţi în domeniul în care se efectuează
achiziţia (în cazul în care aceştia au fost invitaţi);

13. procesul-verbal de evaluare a ofertelor;

14. documente, scrisori sau alte înscrisuri cu privire la depistarea unui act de corupţie în cadrul
desfăşurării procedurii de achiziţie publică şi înştiinţarea Agenţiei şi organelor de resort
corespunzătoare (în cazul în care un astfel de act a fost comis şi depistat);

15. documentele privind efectuarea testărilor/expertizelor în cadrul desfăşurării procedurii de
achiziţie publică (în cazul în care acestea au fost efectuate);

16. scrisorile de înştiinţare a ofertanţilor cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie şi
confirmarea primirii acestora de către ofertanţi;

17. demersuri, contestaţii ale ofertanţilor vizavi de rezultatele procedurii de achiziţie publică (în
cazul în care au fost înaintate asemenea demersuri, contestaţii);

18. răspunsurile la demersurile sau contestaţiile ofertanţilor (în cazul în care au fost înaintate
demersuri sau contestaţii);

19. contractele de achiziţie publică încheiate cu ofertanţii desemnaţi cîştigători;

20. darea de seamă privind procedura de achiziţie publică;

www.tender.gov.md
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21. procesul-verbal şi darea de seamă, alte documente cu privire la modificarea/rezilierea
contractului de achiziţie publică;

22. documentele cu privire la sancţionarea sau iniţierea procedurii de includere a operatorului
economic în Lista de interdicţie a operatorilor economici (în cazul în care au fost aplicate
sancţiuni sau iniţiată procedura menţionată);

23. alte documente prevăzute de documentaţia-standard privind achiziţiile publice de bunuri, lucrări
sau servicii.

Dosarul achiziţiei se întocmeşte şi se păstrează la autoritatea contractantă.
Dosarul achiziţiei publice urmează a fi cusut, ştampilat şi numerotat de către autoritatea
contractantă după încheierea contractului de achiziţie publică încît să asigure integritatea acestuia şi
să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acesta le conţine. Dacă
contractul de achiziţie publică se modifică/reziliază, procesul-verbal, darea de seamă, acordul de
modificare/reziliere a contractului şi alte documente care au stat la baza modificării/rezilierii
acestuia se numerotează şi se cos suplimentar în dosarul achiziţiei publice, cu respectarea
cronologiei.

3.4.7 Executarea contractului şi analiza
Deşi nu este acoperit de legislaţie, un alt aspect important este controlul şi analiza post
încheiere/executare a contractului. Prima parte a acestor activităţi acoperă rolul grupului de lucru în
perioada de executare a contractului. Este foarte important să existe un control asupra executării
contractului şi cea mai bună autoritate de control local este grupul de lucru, care a atribuit contractul
prin procedura de licitaţie. Aspectele ce trebuie să fie monitorizate şi controlate includ diverse
caracteristici ale contractului, cum sunt:

 respectarea preţului negociat

 modificări ale preţului – anexe, modificarea domeniului de aplicare, etc.

 respectarea termenului negociat de livrare;

 respectarea condiţiilor de plată a contractului – rate, prevederile privind plăţile în avans, plata
finală ce corespunde lucrărilor finale de executare a contractului, etc.

Pentru toate contractele, după acordarea contractului, informaţiile importante legate de executarea
contractului vor fi consemnate în scris.

Toate modificările sau interpretările propuse ale contractului trebuie să fie aprobate întîi de grupul
de lucru..Atunci cînd contractul prevede daune contractuale sau alte penalităţi pentru finalizare
întîrziată, decizia finală privind aplicarea la aceste penalităţi este luată de autoritatea contractantă.
Atunci cînd se indică penalităţi, autoritatea contractantă va întocmi recomandări documentate
adecvat,.

Toate procedurile de licitaţie trebuie să fie rezumate de grupul de lucru, iar rezultatele analizate.
Analiza trebuie să includă necesităţile iniţiale, respectarea bugetului, compararea unităţii de preţ
negociate cu unităţile de preţ de pe piaţa  locală/internaţională, utilizarea economiilor (dacă există),
motivele pentru discrepanţe (dacă există).

Rezultatele analizei anuale pot fi utilizate pentru a pregăti procedurile de licitaţie din anul următor.
Astfel, ciclul de licitaţie este închis şi se intră în următorul ciclu de licitaţie. Cu cît mai bine este
efectuată analiza, cu atît mai eficiente din punct de vedere economic vor fi rezultatele obţinute în
procedurile de licitaţie viitoare.
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3.4.8 Alte forme de licitaţie
a. Acordul-cadru

Acordul - cadru reprezintă un acord încheiat intre una sau mai multe autorități contractante si unul
sau mai mulți operatori economici, având ca obiect stabilirea condițiilor pentru  contractele ce
urmează a fi atribuite in decursul unei perioade determinate, in special preturile si, după caz,
cantitățile prevăzute.

b. Dialogul competitiv
Reprezintă procedura la care orice operator economic are dreptul sa-si depună candidatura si prin
care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidații admiși in scopul identificării uneia sau
mai multor soluții apte sa răspundă necesitaților sale, urmând ca pe baza soluției identificata,
candidații selectați sa elaboreze oferta finala.

Dialogul competitiv se aplica doar atunci când sunt împlinite cumulativ următoarele condiții:

 contractul in cauza este considerat a fi de o complexitate deosebita;

 aplicarea procedurii de licitație deschisa sau restrânsa nu ar permite atribuirea contractului de
achiziție publica in cauza.

Procedura de dialog competitiv se desfășoară in doua etape. Prima etapa este cea de preselectare a
candidaților. Apoi urmează etapa de dialog cu candidații admiși in urma preselecției pentru
identificarea soluției in baza căreia vor fi elaborate si depuse ofertele finale.

c. Procedurile negociate

Reprezintă procedura prin care autoritatea contractanta derulează consultări cu candidații selectați
si negociază clauzele contractuale, inclusiv prețul cu unul sau mai mulți dintre aceștia. Negocierea
poate fi cu publicare prealabila a unui anunț de participare sau fără publicarea prealabila a unui
anunț de participare.

Negocierea cu publicare prealabila a unui anunț de participare. Procedura de negociere cu publicare
se desfășoară in doua etape:

 etapa de selectare a candidaților;

 etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidații selectați.

Se poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitație electronica dar nu numai daca se
specifica acest lucru in anunțul de participare si in documentația descriptiva.

d. Achiziţia dintr-o singură sursă

Aceasta procedura autoritatea contractantă o aplica la contractarea de achiziții publice de bunuri, de
lucrări și de servicii in următoarele cazuri:

 nici o ofertă adecvată sau nici o candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură deschisă
sau negociată, atâta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sânt modificate în mod
substanţial;

 într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente
imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru
procedurile deschise sau negociate, cu publicarea unui anunţ de participare. Situaţiile invocate
pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie imputate autorităţilor contractante;

 din motive tehnice, de creaţie, referitoare la protecţia drepturilor exclusive, sau din alte motive
obiective, de bunurile, lucrările şi serviciile necesare dispune un singur operator economic sau
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un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor şi nu există o altă alternativă ori
operatorul economic este stabilit prin lege.

e. Cererea ofertelor de preţuri
Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de preţuri, poate atribui contracte de achiziţii de
bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor specificaţii concrete, cu condiţia ca
valoarea estimativă a achiziţiei să nu depăşească 200 mii de lei pentru bunuri şi servicii şi 1000
mii de lei pentru lucrări.
Autoritatea contractantă poate stabili, în afară de preţ, şi alte cerinţe, ce vor fi luate în considerare la
evaluarea ofertelor de preţuri. În acest caz, în cererea ofertelor de preţuri se indică fiecare cerinţă de
acest fel.

Fiecare operator economic poate să depună o singură ofertă de preţ, fără dreptul de a o schimba.
Asupra unei astfel de oferte, între autoritatea contractantă şi ofertant nu au loc nici un fel de
negocieri. Câștigătoare este declarată oferta care satisface toate cerinţele la cel mai mic preţ. La
achiziţia de bunuri şi servicii a cărei valoare estimativă depăşeşte 100 mii MDL şi la achiziţia de
lucrări a cărei valoare estimativă depăşeşte 500 mii MDL, autoritatea contractantă publică anticipat
un anunţ de participare în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei.

Modalitatea realizării achiziţiei prin cererea ofertelor de preţuri este stabilită în regulamentul cu
privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri aprobat de Guvern.

f. Alte proceduri de achiziții publice

Următoarele proceduri de achiziție publica de asemenea sunt prevăzute de legislația în vigoare, dar
Agențiile de Dezvoltare Regională nu vor utiliza la începutul activității sale aceste proceduri.

 Sistemul dinamic de achiziţie

 Licitaţia electronică

 Achiziţia prin Bursa Universală de Mărfuri.

g. Achiziţii sub pragul valoric
Achiziţiile publice de valoare mică
Toate achiziţiile sub pragurile valorice prevăzute în Legea privind achiziţiile publice nu sunt
reglementate de art. 2 (1) din această lege. Cu toate acestea, achiziţiile de valoare mică sunt
reglementate de prevederile Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică aprobat de Guvern.
Acest regulament acoperă toate bunurile, lucrările şi serviciile şi nu poate fi aplicat în cazurile în
care autorităţile contractante încalcă prevederile Legii privind achiziţiile publice privind divizarea
achiziţiilor mari în părţi mai mici.

Condiţiile de aplicare includ:

 necesitatea de planificare anuală/trimestrială

 aplicarea regulilor generale de calculare a valorii estimative

 acoperirea financiară/din buget a achiziţiei

 necesitatea de a stopa negocierile atunci când valoarea estimativă denotă preţul final de
achiziţie în cadrul domeniului de aplicare a Legii privind achiziţiile publice

 dreptul de a implementa prevederile Legii privind achiziţiile publice chiar şi în cazul în care
valoarea estimativă denotă că preţul final de achiziţie este mai mic decât pragul prevăzut în art.
2 (1) al legii.
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Atribuirea şi executarea contractului sunt reglementate de prevederile stricte, stipulate în Capitolul
III al Regulamentului 148.

Guvernul a emis un formular special de înregistrare a achiziţiilor de valoare mică, utilizat pentru a
controla şi supraveghea toate achiziţiile sub pragurile valorice prevăzute de lege.

3.4.9 Servicii de consultanţă
Serviciile de consultanţă au particularităţile lor. Autoritatea contractantă atrage ofertele de servicii
sau cererile pentru preselecţie prin anunţuri în Buletinul achiziţiilor publice şi în mijloacele de
informare în masă de difuzare internaţională.

Autoritatea contractantă nu va aplica prevederile art. 60 alin 2 al Legii privind achiziţiile publice
nr. nr. 96-XVI din 13.04.2007 cazul în care:

 serviciile solicitate sînt disponibile unui număr restrîns de operatori economici, cu condiţia
solicitării de oferte tuturor operatorilor economici vizaţi;

 cheltuielile necesare examinării şi evaluării unui număr mare de oferte sînt neproporţionale
costului serviciilor solicitate, cu condiţia atragerii de oferte ale unui număr suficient de
operatori economici pentru a se asigura o concurenţă efectivă;

 solicitarea directă este unica metodă de asigurare a confidenţialităţii sau este cerută de interese
naţionale,

Autoritatea contractantă aprobă criteriile de evaluare a ofertelor de servicii de consultanţă, valoarea
relativă a acestora şi modul de aplicare a criteriilor. Aceste criterii se aduc la cunoştinţa operatorilor
economici prin documentul de solicitare a ofertelor şi se referă la:

 datele de calificare, experienţa, reputaţia, fiabilitatea şi competenţa profesională şi managerială
a operatorului economic şi a personalului angajat în prestarea de servicii;

 eficacitatea ofertei;

 preţul ofertei, inclusiv cheltuielile auxiliare sau aferente;

 necesităţile apărării şi ale securităţii naţionale.

3.5 Monitorizarea, raportarea şi evaluarea
3.5.1 Introducere
ADR, în cooperare cu CRD, va asigura monitorizarea și evaluarea  implementării Strategiei de
Dezvoltare Regională şi a Planului Operaţional Regional în corespundere cu prevederile
regulamentului-cadru, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 127 din  08.02.2008. Procesul de
monitorizare şi evaluare va începe la nivel de proiect, proporţional cu volumul resurselor
disponibile pentru implementarea  SDR.

Procesul de monitorizare şi evaluare trebuie să fie integrat la toate nivelele de implementare a
politicii de dezvoltare regională. Acest lucru prevede:

a) Includerea indicatorilor de produs și rezultat în propunerea de proiect înaintată de aplicant;

b) Identificarea indicatorilor de rezultat și impact privind implementarea SDR şi POR;

c) Cuantificarea valorilor inițiale  a indicatorilor proiectelor aprobate spre finanţare;

d) Cuantificarea valorilor inițiale privind indicatorii SDR şi POR;

e) Succesiunea activităților planului anual de implementare al proiectului pentru obţinerea
produselor și rezultatelor;
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În scopul implementării sistemului M&E, ADR vor stabili şi menţine un sistem pentru urmărirea
progresului pentru toţi indicatorii de mai jos. Ținînd cont de prevederile regulamentului menționat,
trebuie de stabilit un sistem de raportare, care să ofere informaţii adecvate într-un timp oportun
către CRD, Minister şi CNCDR.

ADR sunt responsabile pentru elaborarea SDR şi POR, facilitarea elaborării propunerilor de
proiecte şi implementarea atât a strategiei cât şi a proiectelor de dezvoltare regională. Conform
regulamentului-cadru, ADR monitorizează şi evaluează implementarea SDR şi a POR, şi de
asemenea, prezintă rapoarte semestriale și anuale către CRD şi MCDR.

Un element cheie în elaborarea unui sistem eficient de ME reprezintă integrarea corectă a
indicatorilor de monitorizare în structura proiectului. Acest lucru ar trebui să permită o monitorizare
efectivă a proiectului pe măsura  implementării lui. La fel va arăta și contribuţia proiectului la toate
obiectivele strategice ale dezvoltării regionale, stipulate în documentele strategice. În scopul
realizării acestui lucru, trebuie să fie posibilă agregarea impactului pe care proiectele individuale îl
vor avea asupra acestor obiective, prin utilizarea indicatorilor potriviți, cum ar fi:

1. Locuri noi de muncă, pe termen scurt (pentru perioada implementării proiectului) şi termen
lung;

2. Volumul producţiei industriale, în % față de perioada de raportare precedență;

3. Investiții în capitalul fix și construcții în % față de perioada de raportare precedență;

4. Transportul de mărfuri prin întreprinderile de transport auto, în % față de perioada de
raportare precedență;

5. Valoarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul, în % față de perioada de raportare precedență;

6. Remunerarea salariaţilor, ritmul de creștere, în % față de perioada de raportare precedență;

7. Numărul de întreprinderi noi create;

8. Numărul de persoane instruite, dezagregat după sexe;

9. Numărul gospodăriilor casnice cu acces îmbunătăţit la servicii comunale.

La rîndul său, aceşti indicatori sunt, în mare măsură, o combinație a indicatorilor de produs și
rezultat. În cea mai mare parte, aceştia ar trebui să fie măsurabili direct din monitorizarea efectivă la
nivel de proiect. Cu toate acestea, proiectele de succes vor avea atât produse  şi rezultate imediate,
cât şi impact de lungă durată . O astfel de modalitate, poate încuraja pe viitor crearea noilor
întreprinderi, sau angajarea mai multor persoane în întreprinderile existente.

Este important  de fixat impactul obținut  de la implementarea proiectelor şi programelor mai largi,
realizând studii de evaluare la sfârşitul proiectului şi de analiză a impactului la o etapă ulterioară, în
dependenţă de traiectoria aşteptată a impactului proiectelor. Nu toţi indicatorii vor fi relevanţi
pentru toate proiectele, însă toate proiectele trebuie să contribuie la unul sau mai multe din aceste
obiective.

Aceşti 9 indicatori pot fi, de asemenea, corelaţi cu indicatorii regionali şi naţionali. Colectarea
acestor date la nivel regional nu va ține de ADR. Aceștia vor fi găsiți pe pagina web a Biroului
Național de Statistică: www.statistica.gov.md cît și a Ministerului Economiei (Indicele de deprivare
a ariilor mici) www.mec.gov.md/sector/241/1369.

3.5.2 Evidența propunerilor de proiect
Proiectele trebuie sa treacă printr-un proces de evaluare riguros, din momentul în care o propunere
de proiect este primită de către ADR, până la momentul în care  este acceptată finanțarea lui.

www.statistica.gov.md
www.mec.gov.md/sector/241/1369
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Este important ca ADR să desemneze persoana responsabilă de atribuirea denumirii şi numărului de
proiect pentru fiecare propunere de proiect parvenită, şi ulterior, urmăreşte etapele la care la
moment  se află propunerea de proiect În Anexa 12 este prezentată forma (vezi Tabelul 2) pentru
înregistrarea şi urmărirea propunerilor de proiecte.

Proiectele vor fi grupate după  priorități și programe. Priorităţile sunt definite de documentele de
planificare strategică, atât la nivel naţional cât şi regional.

Priorităţile specifice pentru fiecare regiune vor fi identificate în SDR.

3.6.2 Integrarea sistemului de monitorizare și evaluare la etapa de elaborare a propunerii de
proiect

La elaborarea propunerii de proiect este important ca baza pentru monitorizarea proiectului să fie
integrată în el de la bun început.

Aceasta înseamnă că logica proiectului trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

 Care sunt obiectivele generale ale proiectului, în ceea ce priveşte obiectivele naţionale, după
cum sunt stipulate în SND?

 Care este obiectivele pentru obținerea  produselor şi rezultatelor proiectului?

 Cu ce va contribui proiectul la realizarea scopului SNDR şi SDR?

 Care vor fi produsele proiectului?

 Care vor fi rezultatele proiectului?

 Ce activităţi vor fi efectuate în scopul obținerii acestor produse?

 Ce contribuţii vor fi necesare?

Indicatorii de monitorizarea trebuie să fie  concreți, cu valori cuantificabile și colectați în timp util.
Propunerea de  proiect, de asemenea, trebuie să stabilească presupuneri majore, care stau la baza
proiectului, precum şi riscurile anticipate. Spre exemplu, o  reducere generală a activităţii
economice ar însemna că este puţin probabil ca proiectul să atingă obiectivele sale.

Pentru a ilustra acest lucru, în cazul în care FNDR finanţează un proiect pentru îmbunătăţirea unui
drum dintre două localităţi rurale, contribuţia ar consta în finanţare, forţa de muncă şi materialele
pentru construirea acestui drum, produsul ar fi numărul de kilometri de drum îmbunătăţit, rezultate
ar fi timpul de călătorie redus şi mai puține cheltuieli de întreţinere a vehiculelor, iar impactul ar
putea fi nivelul mai înalt al activităţii economice şi majorarea numărului de angajaţi în unul sau
ambele localităţi, ceea ce, în ultima instanță, va contribui la reducerea inegalităţilor regionale, unul
din obiectivele politicii publice  din regiunea de dezvoltare. Spre exemplu, în cazul drumului
menţionat mai sus, ar putea exista o ipoteză, precum că condiţiile de piaţă generale sunt favorabile
și reducerea cheltuielilor de transport  va conduce la o creştere a cererii. Ar putea fi și un risc pentru
anumite industrii, precum că o reducere a cheltuielilor de transport şi, prin urmare, reducerea
costurilor de producţie va spori cererea consumătorilor pentru alte produse. Spre exemplu, în cazul
în care preţul pîinii pentru consumator scade, banii economisiţi de el pot fi utilizați pentru
procurarea altor  produse mai scumpe. În mod similar, în cazul în care preţul combustibilului creşte,
în timp ce proiectul este în curs de desfăşurare, drumul îmbunătăţit poate pur şi simplu să reducă
impactul negativ al creşterii costurilor, mai degrabă decât să rezulte într-o activitate economică
sporită.

Tipuri de indicatori
Contribuţii: Ar trebui să fie prezentate atât sub formă de cheltuieli generale, cît și în forma unui
buget lunar. Acestea trebuie, de asemenea, transformate în necesități de forță de muncă și materiale.
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Activităţi: Spre exemplu, desfășurarea sesiunilor de instruire, sau construcția a nr. kilometri de
drum cu indicarea graficului de realizare a activității date.

Produse: Trebuie prezentate în termeni cantitativi la o anumită perioadă de timp (sau ca flux pe
parcursul unei perioade de timp). Spre exemplu, numărul persoanelor instruite, sau kilometri de
drum construit. Indicatorii de produse vor fi foarte specifici tipologiei proiectului, dar trebuie să fie
consecvenţi în cadrul sectoarelor, şi ar trebui, în cazurile adecvate, să fie agregați în indicatori de
nivel superior, de exemplu, numărul de persoane  instruite, dezagregat pe sexe.

Rezultate: Indicatorii de rezultate trebuie sa fie incluşi în propunerea de proiect. Cu toate acestea,
poate să nu fie posibilă colectarea informaţiei referitoare la anumite rezultate în procesul
implementării proiectului. În acest caz, ar fi necesar efectuarea unor sondaje de opinii sau
chestionări ale beneficiarilor finali a proiectului la momentul potrivit. Spre exemplu, un proiect de
construcţie a drumurilor poate avea ca rezultat o reducere a costurilor pentru agenții economici,
situați în apropierea acestui drum. Pentru a evalua acest lucru, ar trebui efectuat un sondaj al acestor
agenți economici, în scurt timp după finalizarea proiectului. Pentru indicatorii de rezultat trebuie
stabilite ținte cantitative clare cu un orar de realizare stabilit.

Impact: Indicatorii de impact trebuie sa fie incluşi în propunerea de proiect, însă din nou, nu va fi
posibilă măsurarea impactului direct în procesul implementării proiectului. Este important ca
propunerea de proiect să cuprindă, de asemenea și estimarea a intervalului de timp după
implementarea proiectului, înainte ca impactul sa fie sesizat. Luînd același exemplu cu drumul,
impactul ar putea fi o creştere a numărului de întreprinderi şi a persoanelor angajate. Însă, poate
dura o perioada de cca 1-2 ani înainte de a apărea posibilitatea de a sesiza acest impact. Ar putea fi
adecvat să se realizeze o evaluare a impactului după un termen de trei ani de la implementarea
proiectului. Ar putea fi dificil să se presupună impactul cu exactitate, însă, cu toate acestea,
propunerea de proiect trebuie să indice valoarea dorită a impactului.

Valorile inițiale: este important ca valorile inițiale să fie măsurate pentru indicatorii de
monitorizare-cheie, pentru a permite realizarea unei evaluări a proiectului și  a impactului lui după
realizarea proiectului.

Contribuţiile, activităţile şi produsele trebuie să fie măsurate pentru toate proiectele. În cazul în care
va fi necesar să se efectueze sondaje pentru măsurarea produselor şi impactului, acest lucru trebuie
întreprins doar pentru proiectele în care resursele alocate sunt de mărime suficientă pentru
justificarea cheltuielilor aferente sondajelor. În general, nu ar fi de dorit să se cheltuiască mai mult
de 2-3% din resursele proiectului destinate activităților de monitorizare și evaluare a proiectului.

3.5.3 Monitorizarea implementării proiectului
ADR va desemna un responsabil (managerul de proiect) pentru proiectul care a atins etapa de
implementare. Managerul de proiect trebuie să viziteze proiectul cel puţin o dată pe lună, şi mai
frecvent, dacă proiectul are statut galben sau roşu (vezi mai jos). Statutul tuturor proiectelor trebuie
să fie menţionat lunar. Decizia privind atribuirea statului proiectului va fi luată de către conducerea
ADR în comun cu specialiștii ADR, prealabil examinînd minuțios rapoartele managerului de
proiect, inclusiv cu ieșiri la locul realizării proiectului..

Proiectul va fi evaluat ca fiind de culoare verde, galbenă și roșu. În cazul în care proiectul va fi
evaluat ca galben sau roșu, se va expune motivul şi planul acțiunilor ce urmează a fi întreprinse
întru realizarea scopului și obiectivelor proiectului.

Criteriile de evaluare pentru atribuirea culorii la care se află proiectul:
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Verde:   proiectul este implementat conform planului de implementare.

Galben (proiectul are careva probleme şi trebuie să fie monitorizat mai detaliat):

1. Abateri de la graficul executării lucrărilor de implementare a proiectului;

2. Nereguli în finanțarea proiectului:

- Întîrzieri in alocarea finanțelor pentru proiectul dat;

- Depistarea supracheltuielilor.

Roșu (proiectul are probleme majore şi necesită o evaluare detaliată a design-lui sau
managementului proiectului):

1.  Evenimente de forță majoră:

- Calamități naturale;

- Perioada neadecvată de executare a lucrărilor;

- Devalorizarea valutei naționale în raport cu dolarul SUA și euro. Și ca consecință la
aceasta - majorarea prețurilor pe piață.

Pentru fiecare proiect vor fi elaborate rapoarte lunare și trimestriale, care vor conţine informaţia cu
privire la cheltuielile şi realizările proiectului pe parcursul perioadei de raportare pentru produsele,
şi rezultatele relevante. Rapoartele pe proiecte se prezintă de către managerul de proiect și se
păstrează la ADR. Acestea constituie baza de raportare către CRD şi Minister. Formularele de
rapoarte sunt expuse în Anexa 12.

3.5.4 Raportarea către CRD şi MCDR
CRD se întrunește trimestrial şi ADR trebuie să prezinte un raport trimestrial nu mai tîrziu de cinci
zile lucrătoare înainte de întrunire. Acest raport trebuie să informeze CRD despre statutul
proiectelor finanţate din FNDR, alte surse, cît şi despre bunurile şi serviciile generate de către
aceste proiecte. Raportul va conține informaţia agregată cu privire la toate proiectele (vezi
formularul raportului de monitorizare a mijloacelor financiare din Anexa 12).

Raportul dat va conține nota informativă privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională
în derulare. Aceasta va conține o scurtă descriere a procesului de implementare a fiecărui proiect în
derulare, ținînd cont și de culoarea atribuită implementării proiectului (verde, galben și roșu). În
cazul în care implementarea unor proiecte decurge problematic, se va expune motivului şi planul de
acțiuni ce urmează a fi întreprins întru realizarea scopului și obiectivelor proiectului.

Ministerul, la rîndul său, va raporta semestrial CNCDR și anual Guvernului privind progresul în
implementarea SNDR.

Concomitent, Ministerul prezintă Guvernului, de 2 ori pe an, raportul de progres și raportul de
evaluare anual cu privire la implementarea priorității numărul 5 ”Dezvoltarea regională” din SND
pe anii 2008-2011.

În scopul acordării asistenţei Ministerului în acest sens, ADR va prezenta un raport la fiecare şase
luni DGDR cu privire la implementarea SDR şi activităţile finanțate din FNDR.  Termenul de
raportare către minister va fi corelat cu termenul de raportare către Guvern din ianuarie şi iulie.

Rapoartele adresate CRD şi MDRC trebuie să fie agregate din rapoartele trimestriale ale ADR.
Acestea trebuie să indice progresul general al implementării proiectelor de dezvoltare regională, cu
divizarea acestora pe prioritățile stabilite. Adiţional, acestea vor conţine o notă informativă privind
descrierea activităţilor realizate în regiune.



66

| 66

ADR va pregăti, de asemenea, un raport anual către CRD şi Minister cu privire la POR. Acesta va
avea un format similar raportului intermediar de şase luni (vezi Anexa 12). Raportul va conţine
orice alte activități preluate de către ADR, în afara proiectelor şi o analiză a tendințelor economice
în regiuni, efectuată în baza informației oferite de către Biroul Naţional de Statistică.

3.5.5 Evaluarea şi Analiza Impactului
Fiecare proiect, la finalizarea implementării, va prezenta un raport detaliat, care va evalua succesul
general al proiectului. Acest raport trebuie să compare contribuţiile şi produsele expuse în
propunerea de proiect cu rezultatul final al proiectului. În cazul proiectelor mai mari, acesta poate
conţine o evaluare specifică, inclusiv sondaje participative cu privire la rezultatele proiectului. Spre
exemplu, un proiect care are un obiectiv privind perfecţionarea sistemului de aprovizionare cu apă
într-o anumită localitate, poate avea un indicator cantitativ, precum ar fi numărul de gospodării
casnice racordate la noul sistem de aprovizionare cu apă. Concomitent, poate fi efectuat un sondaj
al beneficiarilor finali ai proiectului privind valoarea rezultatelor proiectului. În mod alternativ,
aplicantul împreună cu ADR poate organiza discuţii în focus grupuri cu beneficiarii finali pentru
includerea viziunilor acestora în raportul final. Resursele necesare pentru aceste activităţi vor fi
incluse în bugetul proiectului ca parte a costurilor operaţionale. În cazul în care acestea nu sunt
prevăzute în bugetul proiectului, ADR va identifica surse adiționale pentru finanțarea acestor
activități.

ADR, de asemenea, va efectua sondaje periodice privind perceperea de către populația din regiune a
activităţilor CRD, şi progresului implementării SDR. Rezultatele acestor sondaje trebuie să fie
reflectate atât ca parte componentă a raportării trimestriale, cât şi în rapoarte separate către CRD.
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AnexeAnexa 1. Baza legală a ADR
Acest anexă vă va ajuta să înţelegeţi baza legală, după cum este prevăzută în Regulamentul
dezvoltării regionale, în scopul fondării, stabilirii funcţiilor şi rolurilor Agenţiilor pentru
dezvoltarea regională (ADR) în Republica Moldova.
Baza legală care reglementează fondarea şi operaţiunile ADR este asigurată printr-un Regulament
aprobat atât de Consiliul regional cât şi de Agenţie şi se bazează pe Regulamentul-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 (Anexa nr.3).

Acest lucru prevede că:

ADR trebuie să îndeplinească următoarele sarcini şi funcţii:

 în domeniul implementării Strategiei naţionale pentru dezvoltarea regională, Planului
operaţional regional şi Planului anual de implementare:
- să analizeze situaţia social-economică şi problemele din cadrul regiunii de dezvoltare

corespunzătoare;

- să stabilească parteneriate publice-private şi scheme de participare în cadrul grupurilor
regionale pentru a permite o planificare strategică a procesului de dezvoltare a strategiei
regionale;

- să întărească capacitatea grupurilor regionale de planificare strategică pentru luarea
deciziilor strategice;

- să elaboreze strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale;

- să coordoneze procesul de revizuire a Strategiei de dezvoltare regională şi Planului
operaţional regional în raport cu Strategia naţională de dezvoltare şi planurile sectoriale ale
regiunii de dezvoltare respective;

- să monitorizeze şi să evalueze implementarea Strategiei de dezvoltare regională şi Planului
operaţional;

- să prezinte rapoarte anuale cu privire la implementarea Strategiei de dezvoltare regională şi
Planului operaţional regional la Consiliul Regional de Dezvoltare; şi,

- să organizeze implementarea Strategiei de dezvoltare regională, Planului operaţional
regional şi alocarea resurselor rezultante din Fondul naţional pentru dezvoltare regională.

 în domeniul finanţării:

- să actualizeze Planul operaţional regional în acord cu resursele financiare naţionale,
internaţionale şi locale;

- să asigure implementarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare regională şi programelor
pentru a fi aprobate de Consiliul Regional;

- să contribuie la alocarea de fonduri, în conformitate cu schemele de granturi pentru sectorul
privat;

- să atragă resurse non-bugetare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regională
precum şi programelor şi proiectelor conexe;

- să coopereze cu comunitatea donatorilor activi în regiunea de dezvoltare respectivă;

- să atragă investitori locali şi străini;

- să promoveze investirea remitenţelor în sectorul de producţie; şi,

- să întărească capacitatea de strângere a fondurilor a actorilor dezvoltării regionale.
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ADR-urile vor furniza la MDRC informaţie, inclusiv estimări, analiză şi informaţie privind
managementul contractelor, sub formă de raport sau în alt mod, pe care Guvernul le poate solicita în
mod rezonabil, cu scopul de a:

 informa cu privire la deciziile luate referitor la alocarea ulterioară a cheltuielilor publice; şi,

 să asigure că agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Manualul operaţional şi
cadrele politicii naţionale şi regionale relevante.

Pentru a satisface nevoia MDRC pentru asigurarea unui control eficient al cheltuielilor şi pentru a
ajuta la satisfacerea cerinţelor de informare de mai sus, ADR-urile trebuie:

 să stabilească şi să menţină sisteme oportune, fiabile şi coerente de înregistrare şi prognozare a
cheltuielilor şi angajamentelor; şi,

 să asigure că prognozele sunt destul de exacte pentru a permite planificarea eficientă. În acest
scop, ipotezele principale trebuie să fie periodic revizuite şi, după caz, discutate cu MDRC.

MDRC va avea drept scop să coordoneze cu ADR-urile orarul şi formatul informaţiei solicitate, de
câte ori va fi necesar, şi va încerca să conformeze solicitările cu orarul de planificare convenit.

Implicaţiile acestui cadru legal sunt faptul că ADR-ul trebuie să menţină un nivel înalt de eficienţă
operaţională pentru a-şi îndeplini obligaţiunile legale. Procesele principale de dezvoltare regională
necesită conducere de la şi parteneriat cu ADR. În lipsa acestora, procesul de dezvoltare regională
din regiune este puţin probabil să aibă un progres adecvat şi cu atât mai puţin să-şi îndeplinească
obiectivele sale strategice.

Funcţii principale - Interpretare
Funcţiile principale pe care ADR-urile trebuie să le îndeplinească şi care trebuie să fie întreprinse
într-un mod eficient, efectiv şi responsabil, asigurând în acelaşi timp lucrul de echipă adecvat, sunt:

Elaborarea şi implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare regională, a Planului operaţional
regional şi Planului anual de implementare:

 Autoritatea publică principală responsabilă de elaborarea şi implementarea  SNDR este MDRC.
Cu toate acestea, ADR-urile sunt principalele organizaţii de implementare din regiunile de
dezvoltare şi sunt responsabile pentru anumite activităţi din Planul de acţiuni al SNDR. De
asemenea, pe baza experienţei lor, ADR-urile vor avea un rol important în actualizarea SNDR-
ului actual şi elaborarea în continuare a SNDR-ului pentru 2012.

 ADR-urile sunt, de asemenea, actorii principali în iniţierea şi implementarea tuturor lucrărilor
tehnice şi organizaţionale asociate cu dezvoltarea Strategiilor de dezvoltare regională şi
Planurilor operaţionale regionale. Acestea vor conlucra îndeaproape cu CRD-uri şi alte părţi
interesate regionale în această privinţă. ADR-ul este responsabil pentru dezvoltarea propriului
său Plan anual de implementare.

Programe şi proiecte regionale

 ADR-urile vor mobiliza întregul proces de dezvoltare regională din cadrul regiunii, inclusiv
toate planurile strategice şi întărirea capacităţii relevante.  În plus, se va asigura că întregul ciclu
pentru proiectele DR este implementat în regiunea de dezvoltare respectivă.

Finanţare şi subvenţionare

 ADR va utiliza finanţele furnizate direct în conformitate cu Legea cu privire la dezvoltarea
regională, precum şi alte surse de finanțare, pentru a-şi efectua activităţile şi a implementa
strategiile şi proiectele regionale. ADR va lansa apelul pentru propuneri de proiecte, care
respectă legislaţia relevantă privind dezvoltarea şi utilizarea resurselor FNDR şi prevederile
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Manualului operaţional al FNDR, precum şi pentru cererile de ofertă cu respectarea legislaţiei
relevante inclusiv a Legii privind achiziţiile publice.

Organizarea relaţiilor şi cooperare

 ADR-urile vor iniţia, stabili şi menţine contacte şi reţele utile, incluzând eventual proiecte de
colaborare în scopul colaborării intra-regionale, inter-regionale şi internaţionale – care sprijină
dezvoltarea regională.
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Anexa 2. Rolurile şi funcţiile principale/Descrierea posturilor
Anexa dat vă va ajuta să înţelegeţi şi să vă familiarizaţi cu:

 organigrama generală a ADR-ului; şi,

 rolurile şi funcţiile principale exercitate de către persoane fizice.
ADR-urile trebuie să fie orientate spre îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale prevăzute în
legislaţie; şi procesele-cheie după cum sunt definite în acest manual.

Ele vor îndeplini aceasta prin utilizarea metodelor de lucru, sistemelor şi instrumentelor de sprijinire
a resurselor umane din cadrul ADR-uri. ADR-urile îşi vor da darea de seamă în faţa MDRC şi a
părţilor interesate pentru eficienţa şi performanţele lor.

Termenul de “resurse umane” implică numărul de angajaţi, în special, competenţele acestor
angajaţi. Competenţa este definită ca “cunoştinţe, aptitudini şi atitudine”.

Cu toate acestea, ADR-ul este o organizaţie mică şi multe sarcini vor fi îndeplinite simultan de
întreaga sau o mare parte a echipei. Aceasta înseamnă că, diferite sarcini şi procese vor fi conduse
de către diferite persoane, cu sprijinul altor membri ai echipei. Organizarea corectă a acestei
abordări "matrice" faţă de activitatea echipei este principala responsabilitate a directorului.

Este important de menţionat că ADR-ul nu poate activa ca o organizaţie eficientă dacă aceasta este
condusă ca o serie de “mecanisme” verticale, care corespund doar proiectului, strategiei şi funcţiilor
de finanţare desemnate. Din aceste motive, este esenţial ca toţi membrii personalului să aibă atât
competenţe specifice cât şi generale şi ca fiecare membru al echipei să aibă măcar careva cunoştinţe
şi competenţe specializate în alte domenii de competenţă.
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Fişele de post indicative
APROBAT DE

_____________________________
Ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

“_________” ____________________ 20__
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

DIRECTOR – FIŞA DE POST

Context Agenţia pentru dezvoltare regională (ADR) reprezintă o instituţie publică,
non-comercială, care se află în subordinea Ministrul Construcţiilor şi
Dezvoltării Regionale creată în fiecare regiune de dezvoltare cu scopul
implementării Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului operaţional.
ADR-ul a fost stabilit în conformitate cu Legea privind dezvoltarea
regională (LDR) Nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 127 din 8 februarie 2008, conform priorităţilor Guvernului
prezentate în Strategia naţională de dezvoltare (SND) pentru anii 2008 -
2011, precum şi strategiile şi programele orientate spre dezvoltarea
regională.
ADR-urile au următoarele funcţii principale:
 să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunilor sale de

dezvoltare respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi
proiecte de dezvoltare regională;

 să coordoneze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;

 să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiilor, planurilor,
programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

 să prezinte rapoarte anuale la CRD, MDRC şi CNCDR privind
implementarea strategiilor de dezvoltare regională;

 să atragă resurse non-bugetare pentru a sprijini implementarea
strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare
regională;

 să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen pentru
CRD şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea socio-
economică echilibrată şi durabilă a regiunilor lor respective;

 să stimuleze cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării socio-
economice din regiune; şi,

 să asigure serviciile de secretariat ale CRD.
Titlul postului Director
Scopul postului Asigurarea unei conduceri, administrări şi supravegheri efective a

activităţii ADR şi dezvoltarea iniţiativelor de consolidare a capacităţii
pentru îmbunătăţirea durabilă a practicii DR, în conformitate cu
regulamentele şi priorităţile legale stabilite în strategia de dezvoltare
regională. În plus, postul va contribui la planul strategic al Ministerului
precum şi la dezvoltarea şi implementarea politicii, procedurilor,
programelor şi legislaţiei de DR.

Manager Director al Direcţiei de dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor

Posturi
subordonate

Angajaţii ADR-urilor

Sarcini şi  Organizarea activităţii ADR-urilor şi gestionarea bunurilor sale;
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responsabilităţi  Managementul zilnic al personalului ADR;
 Asigurarea colaborării Agenţiei cu CRD, transmiterea rapoartelor

necesare;
 Asigurarea realizării deciziilor Agenţiei;
 Consolidarea capacităţilor funcţionale ale Agenţiei, precum şi cele ale

partenerilor şi ai altor agenţi economici din regiune;
 Reprezentarea Agenţiei în relaţiile cu autorităţile publice şi asociaţiile,

organizaţiile din sectorul privat şi cu alte persoane fizice şi juridice;
 Încheierea contractelor şi acordurilor şi emiterea mandatelor care

reprezintă Agenţia;
 Desemnarea şi demiterea personalului Agenţiei pe bază de concurs;
 Asigurarea funcţionării legale a activităţilor Agenţiei;
 Conducerea personalului ADR-ului pentru a asigura realizarea

obiectivelor de performanţă individuală convenite;
 Comunicarea cu personalul într-un mod potrivit şi eficient cu privire la

aspectele organizatorice şi progrese;
 Crearea unui mediu în care echipa Agenţiei conlucrează în mod eficient

cu instituţiile partenere; şi,
 Efectuarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia relevantă.

Cerinţe minime  Studii superioare în ştiinţe sociale, economice sau juridice. Studii
postuniversitare în domeniile legate de dezvoltare reprezintă un
avantaj;

 3 ani de experienţă de lucru în administraţia publică centrală sau
regională sau în ONG/sector privat;

 1 an experienţă de lucru în strategii/programe/proiecte de planificare,
implementare şi raportare;

 Cunoştinţe excelente a limbii moldovenești oral şi scris şi este de dorit
posedarea cunoştinţelor de lucru a limbii ruse. Cunoaşterea limbii
engleze reprezintă un avantaj;

 Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor
Microsoft;

 Abilităţi excelente personale, de comunicare şi manageriale.
Pachetul de
remunerare

În conformitate cu Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 743, anexa 4, cu privire la salarizarea angajaţilor din
unităţile cu autonomie financiară.

Numele şi semnătura angajatului _____________________________________________

Data “________”_______________20__
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APROBAT DE

_____________________________
Directorul ADR

“_________” ____________________ 20__
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Şef secţie planificare strategică şi programare – FIŞA DE POST

Context Agenţia pentru dezvoltare regională (ADR) reprezintă o instituţie publică,
non-comercială, care se află în subordinea Ministerul Construcţiilor şi
Dezvoltării Regionale, creată în fiecare regiune de dezvoltare cu scopul
implementării Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului operaţional.
ADR-ul a fost stabilit în conformitate cu Legea privind dezvoltarea regională
(LDR) Nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi Hotărârea Guvernului Nr. 127
din 8 februarie 2008, conform priorităţilor Guvernului prezentate în Strategia
naţională de dezvoltare (SND) pentru anii 2008 - 2011, precum şi strategiile
şi programele orientate spre dezvoltarea regională.

ADR-urile au următoarele funcţii principale:

 să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunilor sale de
dezvoltare respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi
proiecte de dezvoltare regională;

 să coordoneze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;

 să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiilor, planurilor,
programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

 să prezinte rapoarte anuale la CRD, MCDR şi CNCDR privind
implementarea strategiilor de dezvoltare regională;

 să atragă resurse non-bugetare pentru a sprijini implementarea
strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare
regională;

 să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen pentru
CRD şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea socio-
economică echilibrată şi durabilă a regiunilor lor respective;

 să stimuleze cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării socio-
economice din regiune; şi,

 să asigure serviciile de secretariat ale CRD.
Titlul postului Sef secţie planificare strategică şi programare.

Scopul
postului

Consultarea şi  executarea necesităţilor ulterioare ale ADR şi ale regiunii în
baza principiilor de dezvoltare durabilă - implementarea durabilă primară a
priorităţilor regionale frecvent identificate integrate cu perspective
economice, sociale, culturale şi de mediu. Acest lucru se va baza pe analiza şi
anticiparea cerinţelor actuale şi viitoare cu care se confruntă regiunea, şi fiind
susţinută în continuare prin conducerea programului de planificare a
organizaţiei.

Manager Directorul ADR
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Posturi
subordonate

2 specialişti.

Sarcini şi
responsabilităţi

 Elaborează şi participă la activitățile de elaborare/ actualizare a
Planului de Dezvoltare Regionala Nord, a altor documente regionale
strategice şi planuri de acțiune;

 Întocmeşte fişele postului pentru personalul din subordine,
 coordonează activitatea de actualizare a Planului de Dezvoltare

Regională Nord,
 Elaborează si furnizează suport tehnic pentru identificarea, definirea,

dezvoltarea de propuneri de proiecte (elaborarea de fişe si
documentații specifice, documentare, parteneriate în proiectele de
infrastructură etc.) pentru portofoliul regional;

 supraveghează activitatea de colectare si procesare a datelor de ordin
economic si social, specifice regiunii, in vederea elaborării analizei
economico-sociale si a altor documente de sinteză;

 îndruma, informează si instruiește potențialii aplicanti in vederea
accesării oportunităților de finanțare aferente priorităţilor stabilite prin
strategia de dezvoltare regională şi prin programele operaționale;

 Coordonează şi participa la realizarea contribuțiilor la evaluarea POR
NORD, la elaborarea rapoartelor anuale/ final de implementare a POR
NORD şi pentru analiza stadiului de implementare;

 Coordonează si desfășoară activităţi de documentare şi manageriale
pentru problemele de dezvoltare regională;

 Asigură management de calitate superioară, necesarul curent de
instruire si motivează, la nivelul sau de competenta, personalul secţiei
in vederea obținerii unor rezultate optime;

 Stabilește obiectivele individuale si evaluează performantele
profesionale ale personalului din subordine.



Cerinţe minime  Studii superioare în Administrare Publică/Economie sau alte domenii
legate de dezvoltare;

 Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi
reprezentanţi ai sectorului privat;

 Cunoaşterea strategiilor de dezvoltare naţionale şi regionale;
 1 an experienţă de lucru cu strategiile/programele/proiectele de

planificare, implementare şi raportare;
 Cunoştinţe excelente a limbii moldoveneşti oral şi scris şi este de dorit

posedarea cunoştinţelor de lucru a limbii ruse. Cunoaşterea limbii
engleze reprezintă un avantaj;

 Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor
Microsoft;

 Abilităţi excelente personale, de comunicare şi manageriale.
Pachetul de
remunerare

In conformitate cu Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002 şi
Hotărârea Guvernului Nr. 743, anexa 4, cu privire la salarizarea
angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.

Numele şi semnătura angajatului _____________________________________________

Data “________”_______________20__
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APROBAT DE
_____________________________

Directorul ADR
“_________” ____________________ 20__

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Şef secţie management proiecte – FIŞA DE POST

Context

Agenţia pentru dezvoltare regională (ADR) reprezintă o instituţie publică,
non-comercială, care se află în subordinea Ministerul Construcţiilor şi
Dezvoltării Regionale, creată în fiecare regiune de dezvoltare cu scopul
implementării Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului operaţional.
ADR-ul a fost stabilit în conformitate cu Legea privind dezvoltarea
regională (LDR) Nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 127 din 8 februarie 2008, conform priorităţilor Guvernului
prezentate în Strategia naţională de dezvoltare (SND) pentru anii 2008 -
2011, precum şi strategiile şi programele orientate spre dezvoltarea
regională.

ADR-urile au următoarele funcţii principale:

 să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunilor sale de
dezvoltare respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi
proiecte de dezvoltare regională;

 să coordoneze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;

 să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiilor, planurilor,
programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

 să prezinte rapoarte anuale la CRD, MCDR şi CNCDR privind
implementarea strategiilor de dezvoltare regională;

 să atragă resurse non-bugetare pentru a sprijini implementarea
strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare
regională;

 să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen
pentru CRD şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea
socio- economică echilibrată şi durabilă a regiunilor lor respective;

 să stimuleze cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării
socio- economice din regiune; şi,

 să asigure serviciile de secretariat ale CRD.
Titlul postului Sef secţie management.

Scopul postului Consultarea şi  executarea necesităţilor ulterioare ale ADR şi ale regiunii în
baza principiilor de dezvoltare durabilă - implementarea durabilă primară a
priorităţilor regionale frecvent identificate integrate cu perspective
economice, sociale, culturale şi de mediu. Acest lucru se va baza pe analiza
şi anticiparea cerinţelor actuale şi viitoare cu care se confruntă regiunea, şi
fiind susţinută în continuare prin conducerea programului de planificare a
organizaţiei.

Manager Directorul ADR

Posturi Specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor - 3
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subordonate unităţi, managerii de proiecte şi responsabilii tehnici.

Sarcini şi
responsabilităţi

 conduce, coordonează si supraveghează activitățile secţiei
management;

 întocmeşte fişele postului pentru personalul din subordine,
 asigura legătura permanenta cu Administrația Managerială  POR,

transmițând rapoarte si informatii necesare fluidizării procesului si
obținerii unui grad ridicat de absorbție a fondurilor structurale;

 participă, prin consultarea cu AM POR, la elaborarea procedurilor şi
criteriilor de eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la elaborarea
Ghidurilor solicitantului, precum şi la stabilirea de către AM POR a
calendarului de activităţi,  privind lansarea cererilor deschise de
proiecte pentru depunerea cererilor de finanţare şi a documentelor
suport de către solicitanţi, în vederea obţinerii finanţării prin POR;

 dezvolta, elaborează si propune sugestii, schițe si rapoarte de natura
strategica in vederea măririi gradului de absorbție a fondurilor
structurale;

 încheie contractele de finanţare cu beneficiarii după primirea de la
AM POR a contractelor de finanţare avizate/semnate;

 coordonează si dezvolta activităţi de instruire pentru aprofundarea
problemelor referitoare la implementarea POR atât in cadrul direcției
cat si la nivelul Beneficiarilor;

 desfășoară si îndeplinește activităţi suplimentare cu caracter strategic
de dezvoltare regionala, in general, si pentru asigurarea unui impact
socio-economic pozitiv, de lunga durata;

 coordonează verificarea conformității administrative a cererilor de
finanțare;

 coordonează verificarea eligibilității proiectelor;
 coordonează activitățile de analiza ale proiectelor tehnice,
 transmite periodic către AM POR, conform procedurilor interne

relevante, raportări privind cererile de finanţare depuse şi
acceptarea/returnarea acestora, atât după verificarea conformităţii
administrative cât şi după verificarea eligibilităţii acestora;

 organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare
tehnică şi financiară a cererilor de finanţare şi documentelor suport,
în conformitate cu procedurile interne relevante;

 transmite către AM POR rapoartele aferente procesului de evaluare,
selecție si contractare, în termenul, formatul şi condiţiile prevăzute
de procedura internă aplicabila.

 organizează si coordonează programul vizitelor la fata locului pentru
proiectele propuse spre finanțare;

 întocmește lista cu proiectele care întrunesc toate condițiile necesare
pentru emiterea deciziei de finanțare;

 coordonează întocmirea şi transmiterea către AM POR a contractelor
de finanţare in original,  in vederea avizării/ semnării;

 transmite către AM POR rapoartele aferente procesului de
contractare, in termenul, formatul şi condiţiile prevăzute de
procedura internă aplicabila.

 coordonează activitățile specifice monitorizării şi verificării
proiectelor finanțate din POR;

 centralizează Notificările primite de la beneficiari, pe fiecare
prioritate si domeniu de intervenție;
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 oferă informatii asupra evoluției implementării POR conducerii
ADR, MDRC;

 participa la elaborarea rapoartelor si informărilor către AM POR.
 coordonează si supraveghează acțiunile de verificare financiara a

implementării proiectelor beneficiarilor;

Cerinţe minime  Studii superioare în Administrare Publică/Economie sau alte domenii
legate de dezvoltare;

 Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi
reprezentanţi ai sectorului privat;

 Cunoaşterea strategiilor de dezvoltare naţionale şi regionale;
 1 an experienţă de lucru cu strategiile/programele/proiectele de

planificare, implementare şi raportare;
 Cunoştinţe excelente a limbii de stat oral şi scris şi este de dorit

posedarea cunoştinţelor de lucru a limbii ruse. Cunoaşterea limbii
engleze reprezintă un avantaj;

 Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor
Microsoft;

 Abilităţi excelente personale, de comunicare şi manageriale.
Pachetul de
remunerare

In conformitate cu Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 743, anexa 4, cu privire la salarizarea angajaţilor din
unităţile cu autonomie financiară.

Numele şi semnătura angajatului _____________________________________________

Data “________”_______________20__
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APROBAT DE
_____________________________

Directorul ADR
“_________” ____________________ 20__

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Şef secţia finanţe şi achiziţii publice, contabil–şef – Fișa postului

Context
Agenţia pentru dezvoltare regională (ADR) reprezintă o instituţie publică,
non-comercială, care se află în subordinea Ministerul Construcţiilor şi
Dezvoltării Regionale, creată în fiecare regiune de dezvoltare cu scopul
implementării Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului operaţional.
ADR-ul a fost stabilit în conformitate cu Legea privind dezvoltarea
regională (LDR) Nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 127 din 8 februarie 2008, conform priorităţilor Guvernului
prezentate în Strategia naţională de dezvoltare (SND) pentru anii 2008 -
2011, precum şi strategiile şi programele orientate spre dezvoltarea
regională.

ADR-urile au următoarele funcţii principale:

• să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunilor sale de dezvoltare
respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi proiecte de
dezvoltare regională;
• să coordoneze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;
• să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiilor, planurilor,
programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;
• să prezinte rapoarte anuale la CRD, MCDR şi CNCDR privind
implementarea strategiilor de dezvoltare regională;
• să atragă resurse non-bugetare pentru a sprijini implementarea
strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;
• să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen pentru
CRD şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea socio-
economică echilibrată şi durabilă a regiunilor lor respective;
• să stimuleze cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării socio-
economice din regiune; şi,

să asigure serviciile de secretariat ale CRD.

Titlul postului Şef secţia finanţe şi achiziţii publice, contabil – şef.

Scopul postului Consultarea şi  executarea necesităţilor ulterioare ale ADR şi ale regiunii în
baza principiilor de dezvoltare durabilă - implementarea durabilă primară a
priorităţilor regionale frecvent identificate integrate cu perspective
economice, sociale, culturale şi de mediu. Acest lucru se va baza pe analiza şi
anticiparea cerinţelor actuale şi viitoare cu care se confruntă regiunea, şi fiind
susţinută în continuare prin conducerea programului de planificare a
organizaţiei.
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Manager Directorul ADR

Posturi
subordonate

1. Specialist finanţe şi contabilitate – 1 unitate,
2. Specialist în achiziţii publice - 1 unitate.

Numele şi semnătura angajatului _____________________________________________

Data “________”_______________20__
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APROBAT DE
_____________________________

Directorul ADR
“_________” ____________________ 20__

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
MANAGER DE OFICIU – FIŞA DE POST

Context Agenţia pentru dezvoltare regională (ADR) reprezintă o instituţie publică,
non-comercială, care se află în  subordinea Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, creată în fiecare regiune de dezvoltare cu
scopul implementării Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului
operaţional. ADR-ul a fost stabilit în conformitate cu Legea privind
dezvoltarea regională (LDR) Nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi
Hotărârea Guvernului Nr. 127 din 8 februarie 2008, conform priorităţilor
Guvernului prezentate în Strategia naţională de dezvoltare (SND) pentru
anii 2008 -2011, precum şi strategiile şi programele orientate spre
dezvoltarea regională.

ADR-urile au următoarele funcţii principale:

 să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunilor sale de
dezvoltare respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi
proiecte de dezvoltare regională;

 să coordoneze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;

 să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiilor, planurilor,
programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

 să prezinte rapoarte anuale la CRD, MDRC şi CNCDR privind
implementarea strategiilor de dezvoltare regională;

 să atragă resurse non-bugetare pentru a sprijini implementarea
strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare
regională;

 să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen pentru
CRD şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea socio-
economică echilibrată şi durabilă a regiunilor lor respective;

 să stimuleze cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării socio-
economice din regiune; şi,

 să asigure serviciile de secretariat ale CRD.
Titlul postului Manager de oficiu

Scopul postului Oferirea serviciilor superioare de secretariat, cancelarie şi sprijin
administrativ directorului ADR, personalului şi CRD-ului pentru a asigura
că serviciile sunt furnizate într-un mod efectiv şi eficient.

Manager Directorul ADR, de asemenea raportează preşedintelui CRD

Posturi
subordonate

Nici unul



81

| 81

Sarcini şi
responsabilităţi

 Asigurarea unor servicii de asistenţă în birou pentru a asigura eficienţa
şi eficacitatea în cadrul ADR;

 Receptarea, direcţionarea şi reproducerea apelurilor telefonice şi
mesajelor de fax;

 Menţinerea sistemului general de evidenţă şi înregistrarea
corespondenţei;

 Asistenţă în planificarea şi pregătirea şedinţelor, conferinţelor şi
apelurilor telefonice de conferinţă;

 Răspunde la solicitări publice;
 Direcţionarea publicului larg la membrul personalului corespunzător;
 Menţinerea unui inventar adecvat al materialelor de birou;
 Furnizarea serviciului de procesare a textului, suportului administrativ

şi de secretariat pentru directorului ADR;
 Procesarea textuală a tuturor documentelor oficiale;
 Furnizarea unor servicii de secretariat pentru CRD;
 Organizarea şi asigurarea convocării şedinţelor CRD;
 Elaborarea, pregătirea şi prezentarea lucrărilor în cadrul şedinţelor

CRD;
 Întocmirea şi semnarea proceselor-verbale în timpul şedinţelor CRD;
 Asistarea preşedintelui şi membrilor CRD în timpul dintre şedinţe;
 Asigurarea înregistrării, păstrării şi arhivării documentelor şi a altor

acte ale CRD;
 Asigurarea afişării pe pagina web a Agenţiei a ordinii de zi, proceselor-

verbale şi deciziilor din timpul şedinţelor, aprobate de către CRD;
 Primirea şi distribuirea corespondenţei CRD; şi,
 Efectuarea altor activităţi necesare pentru a asigura funcţionarea

eficientă a CRD.
Cerinţe minime  Studii superioare în ştiinţe sociale, juridice sau alte ştiinţe conexe;

 Experienţa anterioară într-o poziţie similară este binevenită;
 Cunoştinţe excelente a limbii moldoveneşti oral şi scris şi este de dorit

posedarea cunoştinţelor de lucru a limbii ruse. Cunoaşterea limbii
engleze reprezintă un avantaj;

 Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor
Microsoft;

 Abilităţi excelente personale, de comunicare şi manageriale.

Pachetul de
remunerare

În conformitate cu Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 743, anexa 4, cu privire la salarizarea angajaţilor din
unităţile cu autonomie financiară.

Numele şi semnătura angajatului _____________________________________________

Data “________”_______________20__
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APROBAT DE
_____________________________

Directorul ADR
“_________” ____________________ 20__

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
SPECIALIST ÎN PROBLEME STRATEGICE ŞI DE PLANIFICARE – FIŞA DE POST

Context
Agenţia pentru dezvoltare regională (ADR) reprezintă o instituţie publică,
non-comercială, care se află în  subordinea Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, creată în fiecare regiune de dezvoltare cu
scopul implementării Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului
operaţional. ADR-ul a fost stabilit în conformitate cu Legea privind
dezvoltarea regională (LDR) Nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi
Hotărârea Guvernului Nr. 127 din 8 februarie 2008, conform priorităţilor
Guvernului prezentate în Strategia naţională de dezvoltare (SND) pentru
anii 2008 -2011, precum şi strategiile şi programele orientate spre
dezvoltarea regională.
ADR-urile au următoarele funcţii principale:
 să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunilor sale de

dezvoltare respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi
proiecte de dezvoltare regională;

 să coordoneze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;

 să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiilor, planurilor,
programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

 să prezinte rapoarte anuale la CRD, MDRC şi CNCDR privind
implementarea strategiilor de dezvoltare regională;

 să atragă resurse non-bugetare pentru a sprijini implementarea
strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare
regională;

 să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen pentru
CRD şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea socio-
economică echilibrată şi durabilă a regiunilor lor respective;

 să stimuleze cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării socio-
economice din regiune; şi,

 să asigure serviciile de secretariat ale CRD.
Titlul postului Specialist în probleme strategice şi de planificare

Scopul postului Oferirea îndrumării şi executarea nevoilor ulterioare ale ADR şi ale
regiunii în baza principiilor de dezvoltare durabilă – implementarea
durabilă primară a priorităţilor regionale frecvent identificate integrate cu
perspective economice, sociale, culturale şi de mediu. Acest lucru se va
baza pe analiza şi anticiparea cerinţelor actuale şi viitoare cu care se
confruntă regiunea, şi fiind susţinută în continuare prin conducerea
programului de planificare a organizaţiei.

Manager Directorul ADR
Posturi
subordonate

Nici unul

Sarcini şi
responsabilităţi

 Inițierea, conducerea, facilitarea şi participarea în exerciţiile de
planificare strategică şi iniţiativele de management a ADR;

 Asistarea diferitor părţi interesate ale ADR în definirea, clarificarea şi
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implementarea strategiei de dezvoltare regională şi altor documente de
program pentru a asigura creşterea continuă şi dezvoltarea intra-
regională echilibrată;

 Asistarea la definirea priorităţilor pe termen scurt şi mediu ale SDR;
 Asistarea în evaluarea nevoilor de asistenţă tehnică în sectoarele

prioritare ale regiunii;
 Coordonarea pregătirii planurilor de acţiuni detaliate pentru realizarea

priorităţilor pe termen mediu şi pe termen scurt identificate în Strategia
de dezvoltare regională;

 Prezentarea unei sinteze succinte directorului ADR în legătură cu CRD
şi alte şedinţe de dezvoltare regională şi îndeplinirea ulterioară cu
privire la deciziile luate;

 Participarea în grupuri de lucru conduse de ADR sau alte instituţii
conexe în domeniul SDR;

 Participarea activă în CRD şi comitetele sale în dezvoltarea
obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung;

 Actualizarea bazei de date a ADR cu datele relevante din regiunea de
dezvoltare;

 Evaluarea posibilităţilor şi nevoilor de instruire cu privire la problemele
de dezvoltare regională în ADR;

 Asigurarea unei implicări corespunzătoare a APL, societăţii civile
regionale şi sectorului privat în activităţile de DR;

 Participarea în activităţile de informare şi comunicare privind
problemele DR, şi,

 Raportarea periodică directorului ADR cu privire la planurile anuale,
realizările în muncă, orare, performanţa personalului şi funcţionarea
generală a ADR.

Cerinţe minime  Studii superioare în Management/Administrare Publică/Administrarea
Afacerilor/Economie sau alte domenii legate de dezvoltare;

 Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi
reprezentanţi ai sectorului privat;

 Cunoaşterea strategiilor de dezvoltare naţionale şi regionale;
 1 an experienţă de lucru cu strategiile/programele/proiectele de

planificare, implementare şi raportare;
 Cunoştinţe excelente a limbii moldoveneşti oral şi scris şi este de dorit

posedarea cunoştinţelor de lucru a limbii ruse. Cunoaşterea limbii
engleze reprezintă un avantaj;

 Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor
Microsoft;

 Abilităţi excelente personale, de comunicare şi manageriale.
Pachetul de
remunerare

În conformitate cu Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 743, anexa 4, cu privire la salarizarea angajaţilor din
unităţile cu autonomie financiară.

Numele şi semnătura angajatului _____________________________________________

Data “________”_______________20__
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APROBAT DE
_____________________________

Directorul ADR
“_________” ____________________ 20__

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
SPECIALIST ÎN ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
PROIECTELOR

– FIŞA DE POST

Context
Agenţia pentru dezvoltare regională (ADR) reprezintă o instituţie publică,
non-comercială, care se află în  subordinea Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, creată în fiecare regiune de dezvoltare cu
scopul implementării Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului
operaţional. ADR-ul a fost stabilit în conformitate cu Legea privind
dezvoltarea regională (LDR) Nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi
Hotărârea Guvernului Nr. 127 din 8 februarie 2008, conform priorităţilor
Guvernului prezentate în Strategia naţională de dezvoltare (SND) pentru
anii 2008 -2011, precum şi strategiile şi programele orientate spre
dezvoltarea regională.
ADR-urile au următoarele funcţii principale:
 să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunilor sale de

dezvoltare respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi
proiecte de dezvoltare regională;

 să coordoneze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;

 să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiilor, planurilor,
programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

 să prezinte rapoarte anuale la CRD, MDRC şi CNCDR privind
implementarea strategiilor de dezvoltare regională;

 să atragă resurse non-bugetare pentru a sprijini implementarea
strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare
regională;

 să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen pentru
CRD şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea socio-
economică echilibrată şi durabilă a regiunilor lor respective;

 să stimuleze cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării socio-
economice din regiune; şi,

 să asigure serviciile de secretariat ale CRD.
Titlul postului Specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor
Scopul postului  Oferirea asistenţei în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi

evaluarea proiectelor şi activităţilor programului din cadrul Agenţiei;
 Participarea la toate aspectele legate de dezvoltarea şi implementarea

activităţilor proiectului şi efectuarea unei game complete de servicii
consultative, de consultanţă, de monitorizare, de colectare a informaţiei
şi de evaluare cu scop şi complexitate amplă.

Manager Directorul ADR
Posturi
subordonate
Sarcini şi
responsabilităţi

 Asista la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea
bugetelor şi implementarea orarelor;
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 Asista la implementarea generală şi managementul
programelor/proiectelor incluse în programul Agenţiei;

 Monitorizarea alocărilor, cererilor pentru eliberarea fondurilor,
angajamentelor de fonduri şi plăţi a conturilor restante cu privire la
programele/proiectele individuale;

 Monitorizarea eliberării fondurilor pentru contractanţi, consultanţi,
furnizori şi prestatori de servicii;

 Asigurarea prezentării, revizuirii şi aprobării în timp util a
documentelor de proiect;

 Asistarea în pregătirea ofertelor de proiect, termenilor de referinţă şi
conceptelor de proiect;

 Dezvoltarea implementării proiectului şi indicatorilor de performanţă în
legătură cu managementul şi convenirea asupra cerinţelor de raportare;

 Asistarea în evaluarea licitaţiilor şi pregătirea rapoartelor de evaluare;
 Implementarea strategiei de monitorizare şi evaluare a proiectului şi

recomandarea modificărilor pe baza experienţei transferabile;
 Stabilirea liniilor directoare privind monitorizarea şi evaluarea

proiectului pentru diferite componente ale proiectului;
 Coordonarea cu Directorul şi alţi membri ai personalului ADR ca să fie

îndeplinite cerinţele de asigurare a monitorizării şi evaluării;
 Propune modalităţi de a introduce constatări de monitorizare şi

evaluare în luarea deciziilor;
 Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile

interesate anumite ale programului/proiectului;
 Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele

obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei
lui/ei;

 Asistarea directorului în pregătirea rapoartelor periodice privind
activităţile, orarul, şi starea financiară a tuturor componentelor
proiectului într-un format de raportare standard în conformitate cu
cerinţele Guvernului, precum şi a altor agenţii de finanţare; şi,

 Efectuarea altor sarcini aferente, după necesitate.
Cerinţe minime  Studii superioare în Management/Managementul sectorului

public/Administrarea afacerilor;
 Abilitatea de a construi şi menţine relaţii cu prestatorii de servicii şi alte

părţi interesate;
 Cunoştinţe de lucru a regulilor de achiziţii a bunurilor şi serviciilor din

sectorul public;
 Abilităţi excelente de comunicare;
 Cunoştinţe excelente ale limbilor moldovenească şi rusă; Cunoaşterea

limbii engleze reprezintă un avantaj;
 Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor

Microsoft;
 Abilităţi excelente personale, de comunicare şi manageriale.

Pachetul de
remunerare

În conformitate cu Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 743, anexa 4, cu privire la salarizarea angajaţilor din
unităţile cu autonomie financiară.

Numele şi semnătura angajatului _____________________________________________

Data “________”_______________20___
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APROBAT DE
_____________________________

Directorul ADR
“_________” ____________________ 20__

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
SPECIALIST ÎN FINANŢE & CONTABILITATE– FIŞA DE POST

Context
Agenţia pentru dezvoltare regională (ADR) reprezintă o instituţie publică,
non-comercială, care se află în  subordinea Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, creată în fiecare regiune de dezvoltare cu
scopul implementării Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului
operaţional. ADR-ul a fost stabilit în conformitate cu Legea privind
dezvoltarea regională (LDR) Nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi
Hotărârea Guvernului Nr. 127 din 8 februarie 2008, conform priorităţilor
Guvernului prezentate în Strategia naţională de dezvoltare (SND) pentru
anii 2008 -2011, precum şi strategiile şi programele orientate spre
dezvoltarea regională.
ADR-urile au următoarele funcţii principale:
 să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunilor sale de

dezvoltare respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi
proiecte de dezvoltare regională;

 să coordoneze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;

 să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiilor, planurilor,
programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

 să prezinte rapoarte anuale la CRD, MDRC şi CNCDR privind
implementarea strategiilor de dezvoltare regională;

 să atragă resurse non-bugetare pentru a sprijini implementarea
strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare
regională;

 să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen pentru
CRD şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea socio-
economică echilibrată şi durabilă a regiunilor lor respective;

 să stimuleze cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării socio-
economice din regiune; şi,

 să asigure serviciile de secretariat ale CRD.
Titlul postului Specialist în finanţe & contabilitate/ contabil-şef
Scopul postului  Să fie responsabil pentru operaţiile financiare şi contabile generale ale

Agenţiei conform Standardelor de contabilitate din Moldova;
 Să asiste directorul în pregătirea rapoartelor şi analizelor după cum se

cere şi atunci când este necesar, în timp util;
 Să fie responsabil pentru probleme de impozitare, raportare financiară

precum şi control intern şi statul de plată. Responsabil pentru relaţia
ADR-ului cu auditorul extern, consilierul fiscal şi autorităţile fiscale; şi,

 Să coordoneze cu alte direcţii conexe pentru a căuta cele mai bune
soluţii cu privire la probleme de contabilitate.

Manager Directorul ADR
Posturi
subordonate

-

Sarcini şi
responsabilităţi

 Organizarea metodologiei de contabilitate şi de raportare în
conformitate cu Standardele de contabilitate din Republica Moldova;
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 Pregătirea bugetului anual asupra costurilor;
 Înregistrarea cu autorităţile fiscale locale şi asigurarea ca toate

rapoartele financiare şi fiscale statutare să fie pregătite în timp util;
 Stabilirea procedurii de raportare interne şi externe, inclusiv

administrarea contului, pentru a reflecta situaţia financiară a agenţiei;
 Menţinerea fişierelor personale;
 Pregătirea rapoartelor financiare privind fluxul de numerar, controlul şi

analiza veniturilor şi cheltuielilor pentru ADR;
 Pregătirea rapoartelor lunare şi trimestriale pentru managementul ADR;
 Asigurarea ca toate articolele de venituri şi cheltuieli să fie înregistrate

în registrele locale şi cărţi în conformitate cu cerinţele juridice din
Republica Moldova şi politica contabilă a ADR;

 Controlul şi actualizarea activelor fixe: registrului, şi documentaţiei
necesare, în conformitate cu cerinţele legislaţiei din Moldova şi politicii
contabile a ADR;

 Organizarea salarizării angajaţilor;
 Asumarea responsabilităţii de a recruta, gestiona şi dezvolta echipa de

contabilitate; şi,
 Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de director.

Cerinţe minime  Licenţiat în Economie, de preferinţă, Finanţe şi Contabilitate;
 3 ani de experienţă ca contabil şi cel puţin 1 an experienţă de succes în

funcţie similară;
 Cunoştinţe profunde şi experienţă în lucrul cu Standardele de

Contabilitate ale Republicii Moldova;
 Cunoştinţe excelente a legislaţiei Republicii Moldova;
 Abilităţi excelente de comunicare;
 Cunoştinţe excelente oral şi în scris a limbilor moldovenească şi rusă;
 Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor

Microsoft;
 Abilităţi excelente personale, de comunicare şi manageriale.

Pachetul de
remunerare

În conformitate cu Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 743, anexa 4, cu privire la salarizarea angajaţilor din
unităţile cu autonomie financiară.

Numele şi semnătura angajatului _____________________________________________

Data “________”_______________20__
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APROBAT DE
_____________________________

Directorul ADR
“_________” ____________________ 20___

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
SPECIALIST ÎN ACHIZIŢII PUBLICE – FIŞA DE POST

Context Agenţia pentru dezvoltare regională (ADR) reprezintă o instituţie publică,
non-comercială, care se află în  subordinea Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, creată în fiecare regiune de dezvoltare cu
scopul implementării Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului
operaţional. ADR-ul a fost stabilit în conformitate cu Legea privind
dezvoltarea regională (LDR) Nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi
Hotărârea Guvernului Nr. 127 din 8 februarie 2008, conform priorităţilor
Guvernului prezentate în Strategia naţională de dezvoltare (SND) pentru
anii 2008 -2011, precum şi strategiile şi programele orientate spre
dezvoltarea regională.
ADR-urile au următoarele funcţii principale:
 să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunilor sale de

dezvoltare respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi
proiecte de dezvoltare regională;

 să coordoneze implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;

 să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiilor, planurilor,
programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

 să prezinte rapoarte anuale la CRD, MDRC şi CNCDR privind
implementarea strategiilor de dezvoltare regională;

 să atragă resurse non-bugetare pentru a sprijini implementarea
strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare
regională;

 să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen pentru
CRD şi administraţiei publice locale cu privire la dezvoltarea socio-
economică echilibrată şi durabilă a regiunilor lor respective;

 să stimuleze cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării socio-
economice din regiune; şi,

 să asigure serviciile de secretariat ale CRD.
Titlul postului Specialist în achiziţii publice
Scopul postului  Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice ale

ADR, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica
Moldova;

 Să organizeze şi monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în
implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi
lucrărilor;

 Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice
de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova
privind achiziţiile publice; şi,

 Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice cu alte direcţii conexe.
Manager Director ADR
Posturi
subordonate

-

Sarcini şi  Pregătirea estimării costurilor pentru toate activităţile planificate
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responsabilităţi asigurând că acestea nu depăşesc bugetul aprobat;
 Asistarea grupurilor de lucru în schiţarea şi pregătirea planului de

achiziţii şi utilizarea metodelor adecvate pentru fiecare achiziţie în
conformitate cu procedurile din manual;

 Asistarea grupurilor de lucru în elaborarea specificaţiilor tehnice ale
mărfurilor, estimărilor pentru lucrări, termenilor de referinţă pentru
servicii şi listei de furnizori / executori / consultanţi calificaţi;

 Expedierea cererile de oferte, receptarea şi înregistrarea ofertelor;
 Pregătirea unui model de evaluare a ofertelor;
 Elaborarea unui raport cu privire la procedura de achiziţie care va fi

prezentată spre examinare şi înregistrare la AAP;
 Prezentarea informaţiei cu privire la câştigarea contractelor şi

achiziţiilor la trezoreria teritorială;
 Verificarea documentelor referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor

livrate, lucrările efectuate de executori sau rapoartele întocmite de
consultanţi;

 Pregătirea fişierelor pentru toate documentele de proiect şi prezentarea
fişierelor la AAP, MDRC şi auditorilor la cerere; şi

 Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de directorul ADR.
Cerinţe minime  Licenţiat în Economie, de preferinţă, Finanţe şi Contabilitate;

 3 ani de experienţă în calitate de specialist în achiziţii publice;
 Cunoştinţe profunde şi experienţă în lucrul cu Legea achiziţiilor

publice a Republicii Moldova;
 Cunoştinţe excelente a legislaţiei Republicii Moldova;
 Abilităţi excelente de comunicare;
 Cunoştinţe excelente oral şi în scris a limbilor moldovenească şi rusă;
 Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor

Microsoft;
 Abilităţi excelente personale, de comunicare şi manageriale.

Pachetul de
remunerare

În conformitate cu Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 743, anexa 4, cu privire la salarizarea angajaţilor din
unităţile cu autonomie financiară.

Numele şi semnătura angajatului _____________________________________________

Data “________”_______________20___
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Anexa 3. Organizarea lucrului în cadrul ADR
Această anexă vă va ajuta să înţelegeţi şi să vă familiarizaţi cu modalitatea de a organiza cel mai
bine munca în cadrul ADR.

Introducere
Există două nivele principale de organizare a muncii:

 organizarea, programarea, asigurarea resurselor şi implementarea generală a activităţii întregii
ADR pentru o anumită perioadă (de obicei un an, împărţit pe trimestre); şi,

 planuri de lucru individuale din cadrul acestei organizaţii care să ofere fiecărui membru al
personalului câte un “plan” cu ceea ce el sau ea trebuie să facă într-o perioadă anumită de timp.

În mod corespunzător, există două instrumente principale:

 un plan anual de activitate; şi,
 un plan anual de lucru individual

Ambele pot fi specificate mai general sau mai detaliat, şi ambele trebuie să fie întocmite trimestrial,
precum şi anual.

Planul anual de activitate va reprezenta obiectul consultării cu CRD. Planul anual de lucru
individual reprezintă subiectul consultării dintre ADR şi echipă, îndeosebi cu fiecare membru al
personalului în parte.

Planul anual de activitate
Activitatea de bază a ADR este, în multe privinţe, ciclică. Prin ciclic, ne referim la faptul că
activitatea urmează ciclul anual de programare care duce la adoptarea Documentului unic de
program (DUP), în cadrul ciclurilor mai îndelungate de 3 (pentru planul operaţional) şi 7 ani (pentru
Strategia de dezvoltare regională). Ca atare, în diferite perioade ale anului, există diferite sarcini
care trebuie să fie îndeplinite, sau cel puţin anumite sarcini sunt mult mai intensive decât în alte
perioade.

În alte privinţe regimul de lucru este liniar. Prin aceasta ne referim la faptul că anumite sarcini sunt
permanent în curs de desfăşurare, cu mici variaţii în intensitate.

Elementele liniare sunt în mare măsură:

 implementarea proiectului;
 monitorizarea proiectului;
 raportarea trimestrială; şi,
 procesele de dezvoltare regională – instruire, pregătire, lucrul de explorare privind identificarea

proiectului.

Toate cele menţionate mai sus ar trebui să fie continue (mai mult sau mai puţin), deşi, pentru a
gestiona resursele ADR directorul poate încerca să aloce mai multe sau mai puţine resurse pentru
ele, în funcţie de urgenţa sarcinii şi proceselor care rezultă din activitatea ciclică.

În plus, există un număr de exerciţii, care în mod logic, ar trebui să fie mai intense în anul 1
(începutul întregului proces), anul 3 (proiectul planului operaţional nou), anul 6-7 (proiectul
planului operaţional nou, proiectul nou al strategiei de dezvoltare regională).
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Cu timpul, poate exista tendinţa pentru ca activităţile ciclice şi liniare să devină din ce în ce mai
neclare.

Există o oarecare fluiditate în această distincţie însă ea funcţionează pentru scopuri de planificare.

Aplicarea planului anual de activitate la ADR
Pentru planificare, directorul ADR şi echipa lui/ei trebuie să:

 identifice sarcinile ciclice principale şi procesele (folosind acest manual şi în baza înţelegerii
funcţiilor şi sarcinilor ADR, din cadrul procesului general al DR);

 organizeze activităţile, să programeze activităţile, să divizeze sau să combine elementele
acestora – să aloce resurse, să desemneze un “conducător” (luând în considerare poziţiile
personalului şi competenţele); şi,

 împărţirea planului anual de activitate pe trimestre (asigurând o detaliere mai mare), pentru a
permite revizuirea lunară şi trimestrială a şedinţelor echipei cu directorul ADR.

Tabelul de mai jos demonstrează cum se realizează acest lucru pentru sarcinile liniare.

Exemplu:

Activitatea
proiectului Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activităţi liniare

L. Activitatea 1

L. Activitatea 2

etc.

Notă: Activităţile de mai sus sunt relativ continue, deşi intensitatea lor poate oarecum varia. Directorul ADR
trebuie să determine nivelul de resurse pe care el le va aloca lunar.

Activităţi ciclice

C. Activitatea 1

C. Activitatea 2

C. Activitatea 3

Notă: Activităţile de mai sus sunt “ciclice”. Ele urmează o cale pre-determinată, care se repetă în fiecare an
(sau în cazul SDR şi POR, fiecare 7 sau 3 ani). Aceste sarcini sunt esenţiale şi trebuie să fie alocate
suficiente resurse pentru ele pentru a le finaliza la timp. Directorul ADR trebuie să determine nivelul de
resurse pe care el planifică să-l acorde şi timpul alocării pentru a asigura finalizarea la timp a acestora.

Notă: Unele “activităţi” pot fi combinate într-un singur proces (de exemplu, vezi Partea 3) sau împărţite după cum
directorul ADR consideră de cuviinţă. Pentru fiecare activitate sau combinaţie de activităţi trebuie să fie clare
următoarele întrebări:

Cine va fi implicat şi care va fi nivelul de implicare?

Cine va conduce această activitate (sau proces) şi va raporta directorului ADR cu privire la situaţia
acesteia?

Structura planului anual de activitate
Rezumat

1. Mediul de operare în Anul X:
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 notă cu privire la etapa ciclului DR, orice politică sau strategie importantă la nivel naţional
sau regional (care au implicaţii pentru munca ADR), alte modificări de politică (dacă există),
precum şi orice modificări ale cadrului juridic pentru ADR-uri etc.

 notă cu privire la orice cerinţe noi majore (extraordinare) pentru ADR
 descriere pe scurt (2 paragrafe) a realizărilor din anul precedent
 notă cu privire la orice modificări ce ţin de finanţarea ADR
 orice altă informaţie

2. Operaţiuni în Anul X
Descrierea principală a operaţiunilor de identificare a realizărilor-cheie şi standardelor de livrare
(calitative), precum şi cadrul de timp. Planul de lucru care indică operaţiunile repartizate pe
parcursul anului.

3. Structuri, completarea statelor de personal, resurse, sisteme/instrumente
Notă cu privire la următoarele:

 structura – se pune accent doar pe modificări;
 completarea statelor de personal – se pune accent doar pe modificări, inclusiv orice

modificare semnificativă în roluri şi responsabilităţi;
 resurse – personal, management, consultanţi externi, etc;
 dezvoltarea personalului – instruirea şi alte planuri şi activităţi de dezvoltare a personalului;

şi,
 sisteme/instrumente – modificări planificate în utilizarea/procurarea instrumentelor de orice

fel (transport, echipamentul de bază).

4. Buget şi finanţare
 Bugetul trebuie să fie integrat cu planul de lucru;
 Finanţarea proiectului; şi,
 Deficitul de finanţare – specificarea şi indicarea soluţiilor

5. Altele

Planul anual de lucru individual
Fiecare membru al personalului va putea să-şi elaboreze propriul său plan de lucru care se bazează
pe planul de mai sus. Aceasta va nota:

 implicarea lor în activităţi relevante; şi,
 indica dacă ei fac parte din “conducere” sau pur şi simplu sunt membri ai echipei.

Formatul poate fi identic modelului de mai sus indicând realizările şi rezultatele principale
(personale).

Notă: acest Plan anual de lucru individual trebuie să fie:

 discutat cu şi aprobat de directorul ADR pentru întregul an; şi,
 împărţit pe trimestre (asigurând o detaliere mai mare).

Acesta va deveni mai apoi instrumentul principal pentru evaluarea continuă a personalului.
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Implementarea planurilor de lucru

În mod inevitabil aderarea la un oarecare plan este mai dificilă decât crearea unui plan. Pot apărea
situaţii când persoanele fizice nu pot să-şi îndeplinească planul de lucru – activităţi întregi sub
“conducerea” acestora pot avea loc cu întârzieri, sau contribuţiile persoanelor fizice în activităţi
conduse de altcineva sunt inadecvate. În situaţii de presiune, acestea pot deveni evidente chiar şi în
planul anual general de implementare din motiv că toate activităţile sunt cu întârziere, sau
implementate insuficient.

Ce e de făcut atunci când apar probleme?
În primul rând, problema trebuie să fie depistată. Prin monitorizarea minuţioasă a fiecărei activităţi
(sarcinile fiecărui “conducător al activităţii”), apoi trebuie să existe un “steag roşu” după mai mult
de două săptămâni de întârziere neplanificată. Acest lucru ar trebui să întrunească echipa pentru a
soluţiona şi/sau reprograma activitatea. De obicei, totul trebuie să aibă loc cu acordul directorului
ADR.

În al doilea rând, membrii echipei sau persoanele fizice, pot să ajungă să recunoască o problemă la
nivelul planului de lucru individual - un membru al echipei poate să se “înece”, să rămână în urmă,
să înceapă să nu să se isprăvească cu rolul de lider unde este necesar, să nu mai contribuie în cazul
în care acest lucru este necesar.

În acest scenariu toată lumea ar trebui să-şi asume responsabilitatea: dacă este problema ta, cineva
trebuie să vorbească cu directorul ADR în cazul în care el/ea încă nu a observat. Pot exista mai
multe soluţii: realocarea resurselor, o mai bună organizare şi stabilire a priorităţilor, o reprogramare
sau combinaţie a acestora.

Dacă un coleg observă că un membru al echipei nu poate ţine pasul cu planul lor de lucru, situaţia
poate fi mai delicată. Dar chiar şi aici există diferite soluţii: el/ea poate vorbi cu persoana în cauză şi
lua măsuri. Directorul ADR ar putea să observe şi să intervină. Sau această problema poate fi
identificată în cadrul unei şedinţe a echipei sau şedinţe individuale.

În orice caz, este important de reţinut că toată lumea se află uneori sub presiune. Important este de a
depista problemele, obţine soluţii precoce şi de a merge mai departe. Beneficiile planificării şi
organizării lucrului sunt faptul că: a) aceasta poate preveni acumularea presiunii şi b) dacă, în
pofida la toate, presiunea apare, există repere şi mecanisme pentru a recunoaşte problemele mai
repede ...înainte ca toţi sau unii să se înece!
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Anexa 4. Comunicare internă
Acest anexă vă va familiariza cu şi vă va permite să înţelegeţi:

 importanţa unei comunicări interne bune;
 diferite moduri de comunicare internă; şi,
 modalitatea de determinare a modurilor adecvate de comunicare internă.

Ce este comunicarea?
O definiţie generală a comunicării este "transferul de informaţie, idei şi obiective între oameni,
pentru crearea înţelegerii, acceptării şi acţiunii adecvate".

Definiţia indică faptul că comunicarea:

 înseamnă mai mult decât informaţie;
 are loc între cel puţin două persoane;
 presupune un transfer real de informaţie, idei şi obiective unei alte persoane;
 are scop bine determinat – şi anume este menit să ducă la înţelegere, acceptare şi acţiune

adecvată; şi,
 este destinată pentru a crea unele modificări cognitive în alta – prin intermediul înţelegerii,

atitudinii de acceptare şi aplicării prin acţiuni.
În acest anexă ne concentrăm asupra “comunicării interne”, înţeleasă ca comunicare din cadrul
ADR, şi anume între personalul acesteia.

Fiecare funcţionar din ADR va fi invitat, în timp diferit, să:

 “conducă” măcar câteva activităţi;
 primească acceptarea unui plan din partea colegilor;
 motiveze colegii;
 corecteze cu indulgență colegii;
 înveţe de la colegi;
 înveţe/îndrume sau să pregătească colegii; şi,
 negocieze cu colegii cu scopul unui acord cu privire la un curs de acţiune.

Toate aceste acţiuni implică comunicare şi întrec transmiterea strictă a informaţiei. Ele presupun
angajament şi unele acţiuni reciproce; şi, necesită timp, diplomaţie şi, uneori un proces.

Persoana care iniţiază sau se angajează în comunicare ar trebui să se asigure că sunt îndeplinite
următoarele cerinţe:

 claritatea mesajului;
 tonul corect al vocii;
 formularea adecvată de exprimare şi vocabularul;
 accentul adecvat pentru exprimarea şi transmiterea ideilor;
 mixul corect de informaţie, ilustrare şi explicaţie;
 timpul de primire al acceptării, care permite întrebări şi pretenţii;
 receptivitatea de a asculta, căuta clarificări, lua în consideraţie comentariile şi de a reacţiona;
 abilitatea şi atitudinea de a reflecta, analiza şi accepta ideile după caz; şi
 concentrare pe obţinerea, prinderea şi înregistrarea unui rezultat clar.
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O parte a personalului, în mod mai firesc, va avea abilităţi de comunicare mai bune decât
ceilalţi. Cu toate acestea, tot personalul are nevoie de cel puţin un nivel minim de competenţă, fie
dacă este o abilitate căpătată sau înnăscută.

Pentru o comunicare internă eficientă pot fi folosite diferite instrumente.

Şedinţe
În cadrul şedinţelor întreaga gamă de competenţe este necesară din partea preşedintelui sau
conducătorului, şi multe dintre acestea sunt necesare de la participanţii activi.

Şedinţe săptămânale
Ca regulă, personalul va organiza o şedinţă săptămânală care va servi drept scop pentru comunicare:

 între întregul personal al ADR; şi,
 între director şi personal.

Aceasta trebuie să aibă loc la un timp anumit, să implice toată echipa, să fie prezidată de directorul
ADR (sau o persoană desemnată de el/ea în lipsa lui/ei) şi să analizeze situaţia actuală a muncii.

Acesta nu trebuie să dureze mai mult de o oră şi trebuie să fie luate notiţe cu privire la punctele de
acţiuni principale. În timpul acestor şedinţe echipa trebuie să depisteze orice deviere din planurile
de lucru, apariţia unor probleme noi şi să ia măsurile adecvate.

Şedinţe trimestriale
Ar putea fi necesare şedinţe similare de durată mai mare trimestrial sau la fiecare două luni şi
trebuie să revizuiască progresul general al implementării planului anual de lucru în raport cu
obiectivele. Aceste şedinţe nu trebuie să dureze mai mult de 3 ore şi trebuie să fie luate notiţe cu
privire la punctele de acţiuni principale. În timpul acestor şedinţe echipa trebuie să abordeze în
întregime toate abaterile în ceea ce priveşte planurile de lucru.

Şedinţe de echipă
Şedinţele, de asemenea, vor avea loc, după necesitate între echipe implicate in diferite procese
principale şi sarcini majore. Cu toate că componenţa acestora este în mare măsură aceeaşi, este util
să se organizeze aceste şedinţe pe baza activităţii echipei şi acestea ar trebui să fie clasificate în caz
de necesitate. Aceste şedinţe nu trebuie să dureze mai mult de 2 ore şi trebuie să fie luate notiţe cu
privire la punctele de acţiuni principale şi planul iniţial de lucru sau programul de lucru. În timpul
acestor şedinţe echipa trebuie să abordeze în întregime toate abaterile în ceea ce priveşte programul.

Şedinţe la general – format și sfaturi
Următoarele sfaturi generale se aplică la toate şedinţele interne (şi la majoritatea celor externe) şi
sunt deosebit de importante pentru prezidarea şedinţei însă ele, de asemenea, se aplică şi pentru
participanţi:

 planificarea – revizuirea documentelor relevante, notarea problemelor principale pentru
discuţie, studierea ordinii de zi (dacă există una întocmită din timp) şi studierea proceselor-
verbale de la şedinţele anterioare similare;

 circularea ordinii de zi din timp (dacă există);
 la începutul şedinţei preşedintele trebuie să indice scopul şedinţei, formatul, problemele

principale propuse spre discuţie, să solicite sugestii şi idei suplimentare apoi să convină
asupra ordinii de zi finale;

 în cazul în care există un accent creativ pentru şedinţă, se ia în considerare utilizarea unui
flipchart pentru notiţe, explicaţii şi ilustraţie. În mod similar, se ia în considerare un format



96

| 96

de amplasament, care permite tuturor să vadă clar toţi participanţii într-un mod de ne-
confruntare. Pentru mai multe şedinţe "de afaceri" se aplică un format clasic şi se evită
folosirea unui flipchart;

 ca preşedinte, conducerea şedinţelor - păstrarea controlului, identificarea şi acceptarea
rezultatelor, luarea notiţelor în ceea ce priveşte acţiunile şi responsabilităţile în mod
clar. Repetarea tuturor rezultatelor, acţiunilor şi responsabilităţilor la sfârşitul şedinţei;

 luarea şi circularea notiţelor - în special puncte de acţiuni, indicând data limită şi persoanele
implicate; şi,

 urmărirea cu privire la îndeplinirea acţiunilor şi responsabilităţilor convenite.

Toate ordinile de zi trebui să fie răspândite cu mult timp înainte de începutul şedinţei şi trebuie să
specifice:

 locul, începutul şi sfârşitul şedinţei;
 titlurile subiectelor de discuţie şi detaliile dacă este necesar; şi,
 numele participanţilor la şedinţă care se preconizează să ia cuvânt pentru fiecare subiect.

Procesul-verbal al şedinţei poate fi scris de directorul ADR sau de orice persoană desemnată de
el/ea. Procesul-verbal trebuie să cuprindă denumirea ADR, tipul şedinţei, data, ora şi locul şedinţei,
numele preşedintelui şedinţei, participanţii, motivele lipsei, subiectele ordinii de zi şi acţiunile
ulterioare. Toate procesele-verbale ale şedinţei trebuie să fie înregistrate cu un număr intern şi să fie
păstrate într-o arhivă.

Note suplimentare cu privire la prezidarea şedinţelor
Preşedintele şedinţei trebuie să asigure ca şedinţa să-şi atingă obiectivele. O şedinţă trebuie să fie
organizată pentru un scop specific şi toate discuţiile din cadrul şedinţei trebuie să fie direcţionate
spre acest scop. Preşedintele, prin urmare, trebuie să:

 asigure că toţi participanţii au posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere;
 controleze orarul, să asigure ca ordinea de zi să fie respectată, să clarifice rezultatele şedinţei

şi să asigure o bună desfăşurare a şedinţei; şi,
 aibă o viziune clară a ceea ce se întâmplă şi ce acţiune trebuie acum să fie întreprinsă.

Înainte de şedinţă, preşedintele ar trebui să se consulte cu secretarul cu privire la ordinea de zi,
pentru a se asigura că toţi participanţii au fost anunţaţi, să evalueze nivelul de interes şi să
repartizeze timp pentru fiecare temă în parte, pe baza deciziilor care trebuie să fie luate în urma
şedinţei şi numărul de persoane participante.

În cadrul şedinţei, preşedintele trebuie să se concentreze asupra deciziilor care trebuie să fie luate în
rezultatul şedinţei, asigurându-se că tuturor participanţilor le este acordat timp suficient, şi să decidă
momentul când trebuie să pună capăt dezbaterii vizavi de fiecare subiect, să folosească întrebări
adecvate pentru a elucida informaţia sau să redirecţioneze discuţia, să asculte cu atenţie toate
contribuţiile, şi să rezume, în mod clar, procedurile cu accent pe deciziile luate şi planurile de viitor.
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Anexă 5. Comunicare externă
Acest anexă vă va familiariza cu şi vă va ajuta să înţelegeţi:

 importanţa unei comunicări externe bune a ADR;
 diferite moduri de comunicare externă;
 modalitatea de determinare a modurilor corespunzătoare de comunicare externă; şi,
 modalitatea de concepere şi implementare a unei strategii de comunicare corespunzătoare.

Importanţa unei comunicări externe bune a ADR
Dezvoltarea regională este în mare măsură necunoscută în Republica Moldova. Nici teoria, nici
practica nu vor fi uşor de înţeles de părţile interesate. În termeni de teorie, conceptul general de
dezvoltare regională, politica în vigoare şi principiile principale par a fi necunoscute, înţelese greşit
sau total neînţelese. În termeni de practică, noţiunile de consolidare a capacităţilor, parteneriate de
proiect, procese de identificare a proiectului şi argumentările de însoţire economice, financiare şi
sociale par a fi înţelese greşit şi implică o formă de rezistenţă "pragmatică".

ADR poate face mult pentru a îmbunătăţi această situaţie, însă punctul său de plecare este
capacitatea sa de a comunica eficient cu părţile interesate principale. În cazul în care ADR-ul pică
acest test, va pica toate testele. Consolidarea capacităţilor, instruirea, asistenţa pentru dezvoltarea
proiectelor etc. sunt toate oportune şi probabil necesare, dar nici una din acestea nu este posibilă în
cazul în care ADR nu reuşeşte să găsească un mod eficient de comunicare şi angajament.

Personalul de comunicaţii cu program de lucru deplin nu vor fi angajaţi în fiecare ADR. Mai
degrabă, aceasta va fi o funcţie susţinută central de Direcţia de dezvoltare regională din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor. Prin urmare, este de datoria fiecărui din cadrul
ADR să contribuie la sarcina esenţială de comunicare eficientă, cu toate că anumitor persoane fizice
le vor fi repartizate responsabilităţi specifice de comunicare.

Din acest motiv, mai jos este indicată o anumită instruire a personalului cu privire la anumite
aspecte-cheie ale comunicării.

Diferite moduri şi instrumente de comunicare
Anexa 4. Comunicare internă definită, aici se pune accent pe anumite tehnici şi instrumente de
comunicare.

Rezumatul sfaturilor pentru comunicare
Tehnici principale Sfaturi
Mesaje Mesajele bune sunt esenţiale pentru o comunicare eficientă, însă de

multe ori mesajele instituţionale sunt prea lungi şi nu au efect. Mesajele
satisfăcătoare pot fi compuse şi dezvoltate în grup cu colegii şi
consultanţii şi pot fi testate pe un grup mai larg. Iniţial, dezvoltarea
regională va trebui să fie promovată printr-un număr mic de mesaje
principale utilizate de toţi.

Claritate în comunicare Evitaţi acronimele şi limbajul mult prea complex. Dacă nu sunteţi sigur -
simplificaţi. Asiguraţi-vă că toate comunicările sunt clare, prin testarea
acestora pe colegi, prieteni sau membri ai familiei (sau, în mod ideal, pe
reprezentanţi ai grupurilor ţintă). Unii oratori îşi testează mesajele pe
copiii lor, presupunând că dacă un copil nu va aprecia mesajul, atunci
multe alte persoane probabil, de asemenea, nu o vor face.

Înţelegerea corectă a
tonului şi a abordării

Multe persoane trec cu vederea acest lucru. Atunci când pregătiţi un
comunicat, mereu faceţi un efort să vă puneţi în poziţia grupului ţintă şi
să testaţi abordarea apelând la reprezentanţii grupurilor-ţintă.
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Rezumatul instrumentelor de comunicare care pot fi folosite de ADR
Instrument Descriere
Şedinţe de întărire a
legăturilor şi şedinţe
neoficiale

 Contacte orale;
 Şedinţe personale şi contact telefonic cu partenerii de DR;
 Crearea unei baze de date a contactelor; şi,
 Păstrarea legăturii cu persoanele pentru a consolida încrederea.

Şedinţe oficiale  Vezi Anexa 4. Comunicare internă [secţiunea cu privire la şedinţe].

Ateliere de lucru Atelierele şi seminarele sunt metode convenabile de comunicare pentru
solicitanţii de proiect şi părţile interesate.

Instruire Activităţile de instruire sunt utile ca mijloc de dezvoltare a capacităţii care
poate fi "formală", cu alte cuvinte eveniment(e) de instruire dar, de
asemenea, şi mai puţin formale – instruire și consultanță/asistență.
Instruirea trebuie mereu să fie concentrată pe rezultate care duc la acţiune.

Prezentări, conferinţe
şi seminare

Multe seminare şi conferinţe sunt considerate plictisitoare deoarece durează
mult, sunt prea tehnice şi le lipseşte disciplina (persoanelor li se permite să
vorbească prea mult).

Prezentările, conferinţele şi seminarele trebuie să fie organizate pentru
partenerii DR, mijloacele de reclamă şi responsabililor pentru luarea
deciziilor şi trebuie:

 să nu dureze mai mult de 5 ore, cu aproximativ 50% de timp pentru
discuţii;

 să nu permită sesiuni mai lungi de 60 minute;
 să conţină unele elemente de seminar; şi,
 să asigure ca prezentările să fie exacte, cu un număr maxim de 12 slide-

uri,  30 minute durată şi 15 întrebări.

Publicaţii sau
anunţuri de presă

Următoarele sunt utile pentru dezvoltarea dezbaterilor publice şi interesului
în domeniul dezvoltării regionale:
 publicaţiile şi articolele din presa locală; şi,
 prospectele special create şi anunţurile relevante din mijloacele de

reclamă centrale şi locale.
Comunicate de presă Trebuie să fie concise şi simple, folosind un set model, inclusiv fotografii şi

să se evite folosirea acronimelor şi limbajul complex. Comunicatele de presă
trebuie să fie expediate în mod regulat (chiar dacă acestea par să nu aibă
nici un impact, jurnalişti le mai observă). Obţineţi răspuns de la jurnalişti
(întrebaţi-i care este părerea lor vizavi de comunicatele de presă).

Conferinţa de presă Utile, în principal, pentru a promova dezvoltarea regională pe scară
largă. Utilizaţi cu moderaţie şi numai atunci când există un mesaj important
pentru a fi anunţat. Planificaţi din timp, implicaţi MDRC şi CRD pentru a
pregăti unele mesaje-cheie şi "ştiri" şi fiţi pregătiţi să răspundeţi la interviurile
ce urmează.

Prospecte şi broşuri Prospectele au un impact grafic, deoarece majoritatea oamenilor nu citesc
textul (doar titlurile). Păstraţi textul succint şi încercaţi să obţineţi fotografii
bune (profesionale), un design de înaltă calitate şi imprimantă - acestea sunt
factorii care contează. Pentru a produce un prospect sau broşură bună, un
editor, fotograf şi designer profesionist va trebui să fie creativi. De
asemenea, cereţi designer-ului să supravegheze procesul de imprimare,
deoarece cel mai bun design poate fi distrus de o eroare de imprimare.

Afiş Un afiş are nevoie de un puternic impact vizual şi acest lucru poate fi realizat
numai prin angajarea unor designeri şi fotografi profesionişti. De asemenea,
un afiş cu mai multe cuvinte decât un slogan nu va avea nici un
impact. Dacă îl alegi corect, afişul poate avea un impact enorm.

Pagina web O pagină web poate fi un instrument foarte puternic, dar de multe ori poate
dezamăgi. Pentru paginile web, “conţinutul este primordial”. Fiecare ADR îşi
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Instrument Descriere
va avea pagina web proprie, “accentul principal” al acesteia fiind dezvoltarea
regională şi ADR.

Aceasta reprezintă canalul cel mai adecvat de informaţie pentru publicul
larg, dar şi pentru candidaţi şi părţile interesate.

Încărcarea trebuie să fie facilă, rapidă, non-birocratică, deoarece ştirile
întârziate nu sunt de nici un folos!

Fişe de informaţie Fişele de informaţie sunt cel mai puţin cunoscute din toate instrumentele
prezentate aici, dar ele pot fi extrem de utile. O fişă conţine informaţie
detaliată (scrisă în mod clar) cu privire la orice aspect particular al unei
organizaţii şi orice număr poate fi produs. Ele deseori conţin informaţie
similară care poate fi găsită într-un comunicat de presă. Însă, în timp ce un
comunicat de presă se învecheşte în 24 de ore, o fişă poate fi valabilă ani de
zile. Ele pot fi expediate la jurnalişti, părţile interesate, utilizate în instruire, la
aproape orice eveniment, expediate prin poşta electronică (ca anexe) sau
plasate pe paginile web ale ADR şi MDRC.

Setul de instrumente
de branding

Seturile de instrumente de branding pot facilita comercializarea din regiune
şi activitatea ADR-ului.
Seturile de instrumente de branding ale ADR includ sloganul şi logo-ul ADR
şi reprezintă esenţa regiunii.
Sloganul ADR-ului este memorabil: are ritm, se pronunţă uşor şi are foarte
multe semnificaţii.
Logo-ul ADR-ului reflectă imaginea de bază a regiunii făcând-o uşor de
identificat şi are un impact vizual puternic. Seturile de instrumente de
branding ale ADR sunt adaptabile de a face apel la diversele tipuri de public
ţintă inclusiv părţile interesate, investitorii publici generali şi cei potenţiali, şi
va fi utilizat pe site-ul ADR şi în toate materialele de marketing.

Elementele unei strategii de comunicare
Continuarea acestei secţiuni prezintă elemente tipice ale unei strategii de comunicare, împreună cu
o posibilă abordare metodologică privind modul de dezvoltare a unei strategii de comunicare.

1. O strategie de comunicare trebuie să fie planificată înainte de a fi pregătită. Este necesar de
înţeles “contextul”, “grupurile ţintă” şi nevoile – în esenţă, trebuie să înţelegem mediul în care
intenţionăm să comunicăm. În consecinţă este necesară o “analiză a nevoilor”, după cum
urmează:

 întocmirea unei liste a grupurilor-ţintă posibile;
 anticiparea a ceea ce-ar putea reprezenta nevoile lor cu privire la dezvoltarea regională (adesea,

aceasta este o reflectare a rolului pe care ei îl joacă în cadrul procesului);
 dezvoltarea unei matrice care ar lega grupurile-ţintă şi nevoile lor posibile pentru a formula

întrebări de interviu cu scopul de a testa aceste ipoteze; şi,
 pe această bază, luarea unei serii de interviuri probă în regiune pentru a cerceta măsura

cunoştinţelor intervievaţilor în domeniul dezvoltării regionale, lacunele de informare existente,
şi metodele cele mai eficiente de comunicare pentru a ajunge la publicul ţintă. Pe baza acestor
răspunsuri poate fi creată o imagine bazată pe dovezi a grupurilor ţintă principale ale ADR
pentru a înţelege mai bine rolurile grupurilor ţintă principale, nevoia acestora de informare şi
modul în care acestea pot fi implicate. Strategia de comunicare a ADR poate mai apoi fi
elaborată şi revizuită mai bine în colaborare cu DDR din cadrul MDRC, pe această bază
referindu-se iarăşi la principalele părţi interesate, unde este necesar.
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A. Grupurile ţintă şi informaţia necesară
În baza primei ipoteze, au fost definite următoarele scenarii ale grupurilor ţintă şi nevoile specifice
de informare:

Grup ţintă Nevoile de informare Metode de
comunicare

1. Elaboratori de
proiect

 programul aproximativ pentru cererile de oferte,
prezentarea proiectelor, încheierea contractelor, începutul
implementării proiectului şi durata implementării
proiectului;

 principalele domenii de intervenţie ale sistemului;
 suma minimă şi maximă a grantului pe cerere;
 % de co-finanţare;
 candidaţii eligibili;
 activităţi eligibile;
 volumul de lucru necesar pentru a pregăti o cerere;
 când şi de la cine din regiune se poate obţine informaţie

relevantă şi sigură şi consultanţă; şi,
 cine (persoană(e) responsabilă(e)) ar putea oferi asistenţă

în pregătirea unei cereri.

 pagină web;
 pachete de

informaţie scrisă;
 seminare;
 campanii de

publicitate;
 prospecte şi

broşuri

2. Evaluatori
(apreciatori –
dacă sunt din
exteriorul ADR)

 regulile de confidenţialitate relevante, conflict de interese
şi alte cerinţe profesionale şi etice pentru evaluatori;

 planul operaţional regional şi regulile solicitate în măsura
în care acestea afectează participanţii (eligibilitate, co-
finanţare etc);

 conţinutul exact al domeniilor-cheie de intervenţie
individuale; şi,

 modalitatea de tălmăcire cu exactitate a documentelor de
proiect cu scopul de a prezenta probe relevante.

Ateliere şi seminare

3. Candidaţii
câştigători –
înainte şi îndată
după încheierea
contractului

 modalitatea de obţinere a documentaţiei necesare
/informaţiei la timp;

 modalitatea de pregătire a conceptului de proiect şi
ofertei;

 obligaţiile legale ale acestora şi ceea ce nu pot să facă; şi,
 obligaţiile lor financiare.

 pagina web
(întrebări şi
răspunsuri);

 pachete de
informaţie scrisă;

 prezentaţii;
 seminare;
 prospecte şi

broşuri; şi,
 materiale de

instruire
4. Candidaţii
câştigători – în
timpul
implementării

 privind progresul proiectului
 ce ADR-ul solicită de la ei; şi,
 modul în care ei trebuie să preia proiectul – implementare

ulterioară.

 Ateliere;
 contacte orale

(telefonice); şi,
 pachete de

informaţie scrisă

5. Personalul
ADR sau orice
consultant extern
angajaţi să-i
asiste

 să fie informat cu privire la responsabilităţile lor specifice;
 să dispună canale şi metode de comunicare adecvate;
 să deţină cunoştinţe corespunzătoare cu privire la

obiectivele CRD;
 să poată comunica eficient cu candidaţii (comunicare în 2

direcţii – să asculte şi să răspundă la întrebări şi cereri);
 să poată monitoriza procesele în modul cel mai adecvat;

şi
 să deţină informaţie, cunoştinţe şi competenţe adecvate

pentru a efectua controluri la faţa locului privind
implementarea proiectului.

 ateliere şi
seminare;

 contact oral
(telefonic);

 pachete de
informaţii scrise;
şi,

 contacte în scris.

6. CRD  să fie informaţi cu privire la responsabilităţile lor specifice;
 desfăşurarea planului SDR/operaţional: performanţa

pentru obiective pe prioritate şi pentru întregul plan
operaţional; dificultăţi specifice de împiedicare a

 ateliere şi
seminare;

 contact oral
(telefonic); şi,
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Grup ţintă Nevoile de informare Metode de
comunicare

performanţei obiectivelor; lecţiile ce reies din exerciţiul
relevant dezvoltării regiunii;

 eficienţa şi rezultatele monitorizării procesului de
desfăşurare al implementării; şi,

 implementarea şi progresul strategiei de comunicare.

 contacte în scris.

7. Persoanele
împuternicite
pentru luarea
deciziilor
(persoane
publice) din
regiune

 să fie informate cu privire la SDR şi obiectivele acesteia;
 să primească regulat informaţie cu privire la performanţa

şi dificultăţile specifice;
 să fie informaţi cu privire la rezultatele noi ale SDR; şi,
 să fie informaţi cu privire la efectele de durată ale SDR.

 pagina web;
 pachete de

informaţie scrisă;
 campanie

publicitară;
 prospecte şi

broşuri; şi
 prezentaţii

8. Funcţionarii din
organizaţiile
relevante

 să fie informaţi cu privire la SDR şi obiectivele acesteia;
 să primească regulat informaţie cu privire la performanţa

şi dificultăţile specifice;
 privind lecţiile SDR pentru viitor;
 rezultatele finale ale SDR; şi,
 să fie informaţi cu privire la efectele de durată ale SDR.

 pagina web;
 pachete de

informaţie scrisă;
 campanie

publicitară;
 prospecte şi

broşuri; şi
 prezentaţii

9. Persoanele
împuternicite
pentru luarea
deciziilor la nivel
de minister

Lecţii ce apar din urma implementării SDR pentru viitorul SND
şi problemele de implementare majore.

 pachete de
informaţie scrisă;

 contacte orale
(telefonice) şi
scrise; şi,

 ateliere şi
seminare

10. Public general
– din regiune şi
din întreaga ţară

 problemele şi punctele slabe ce ţin de cereri;
 procesul de implementare al SDR;
 rezultatele finale ale SDR; şi,
 beneficiile de durată ale SDR.

 pagina web;
 pachete de

informaţie scrisă;
 campanie

publicitară;
 prospecte şi

broşuri; şi
 prezentaţii

Pe baza unei analize detaliate a grupurilor-ţintă ale ADR, parametrii definiţi mai sus pot fi
perfecţionaţi şi revizuiţi.

B. Canalele de comunicare
Odată ce sunt stabilite grupurile-ţintă ale ADR, nevoile acestora, precum şi instrumentele necesare
pentru a comunica cu ei, ca parte a strategiei de comunicare de bază a ADR, trebuie să fie elaborat
un plan de acţiuni pe termen scurt (PA) care va cuprinde 6 luni de activităţi de comunicare
planificate pentru ADR. Acest PA va fi actualizat de două ori pe an, împreună cu actualizările altor
planurilor de acţiuni de comunicare pentru MDRC şi ADR.

Modelul de mai jos poate fi folosit ca un îndrumar a modalităţii de structurare a PA de comunicare:
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C. Plan de acţiuni
1. Planul de acţiuni de comunicare [exemplu]

№ Rezultat Grupul ţintă Acţiuni întreprinse Activităţi/Mesaje Persoane
responsabile

A se
executa
până la

Costuri

1 Pagina web a ADR
elaborată

Publicul general
în special
potenţialii
candidaţi

Elaborarea paginii
web

Să ofere informaţie de bază privind principalele
obiective de DR: componente principale, cine/ce
este eligibil, când vor fi deschise solicitările de
oferte, persoanele de contact, etc.

AFC - a fi
confirmat

AFC AFC

2 Personalul CRD
instruit

CRD Sesiuni de
informare/instruire

Informare şi instruire - sprijin practic pentru
realizarea funcţiei şi responsabilităţilor lor cu
privire la SDR

AFC AFC AFC

3 Personalul DDR al
MDRC şi ADR
acumulează
experienţă de pe
urma proiectării
DR

Personalul CRD
Personalul-de
bază al MDRC

Seminar intern mic
pentru personalul de
bază

Seminarul final de acumulare a experienţei pentru
a trage învăţăminte din designul DR

AFC AFC AFC

4 Publicul general şi
candidaţi potenţiali
ştiu când să
depună conceptele
de proiect şi
ofertele

Public general şi
candidaţi
potenţiali

Anunţ pe pagina
web pentru DR sau
regiune

Anunţ publicat ţinând cont de data când candidaţii
trebuie să prezinte conceptele de proiect şi
ofertele

AFC AFC AFC

5 Candidaţi
potenţiali informaţi

Candidaţi
potenţiali

Evenimente de
informare în regiuni
(prezentări)

Prezentarea informaţiei potenţialilor candidaţi cu
privire la…

AFC AFC AFC

6 Lansarea ADR cu
evenimente de
presă şi publicaţii
în mass-media
locală şi naţională

Public general
(toate grupurile
ţintă)

Evenimente de
presă şi publicaţii în
mass media locală şi
naţională – lansarea
ADR – în raioane
(prezentări;
prospecte şi broşuri)

Anunţ de prezentare a ADR. Prezentare generala
privind ADR: înţelegerea scopului, rezultatele
preconizate şi efecte de durată; semnificaţie
pentru regiune; informaţie specifică: obiective,
componente, acţiuni şi actori eligibili, data, etc.

AFC AFC AFC

7 Candidaţii
câştigători anunţaţi

Public general şi
candidaţi  (toate
grupurile ţintă)

Eveniment de presă Anunţarea candidaţilor câştigători AFC AFC AFC
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D. Revizuirea planului de acţiuni

PA pe termen scurt cuprinde 6 luni de activităţi de comunicare planificate pentru ADR şi trebuie să
fie reînnoit de două ori pe an, odată cu reînnoirile de la MDRC şi alte planuri de acţiuni ale ADR.
Ar trebui să aibă loc o revizuire anuală atât a instrucţiunilor privind comunicarea ale MDRC cât şi a
strategiilor de comunicare ale ADR. Aceasta va implica o evaluare a eficienţei activităţilor de
comunicare implementate, precum şi o evaluare a gradului de corespundere a metodelor şi
mecanismelor de livrare folosite pentru a asigura că activităţile de comunicare îndeplinesc
obiectivele evolutive ale Ministerului şi ADR-urilor.

Rezultatele revizuirii trebuie să fie raportate la CRD. Pe baza rezultatelor revizuirii, va fi pregătită o
strategie de comunicare revizuită pentru anul viitor, precum şi PA-ul pentru următoarele 6 luni. Se
recomandă ca strategia de comunicare revizuită să fie aprobată de CRD.

E. Resursele necesare pentru implementarea PA
Resurse umane:
 PA-ul trebuie să reprezinte responsabilitatea şi să fie gestionat de către o singură persoană din

ADR. Aceasta este o funcţie cu normă redusă care va fi combinată cu alte sarcini. ADR-ul
trebuie să desemneze o persoană care va conduce PA-ul; şi

 Trebuie să existe o persoană în fiecare raion al regiunii care va acorda asistenţă la
implementarea PA-ului – şi cu care persoana de contact de la ADR va putea să ia legătură cu
privire la orice probleme de comunicare.

Finanţe:
Activităţile de comunicare fac parte din bugetul ADR-ului, deşi multe evenimente etc. ar putea, de
fapt, să nu aibă un cost direct anumit.

F. Monitorizarea PA şi implementarea acestuia
Este problematic de a izola impactul general al activităţilor de comunicare ale ADR. ADR-ul, în
colaborare cu MDRC, trebuie să monitorizeze impactul activităţilor de comunicare specifice,
ca un anexă la monitorizarea gradului de conştientizare general al dezvoltării regionale.

De exemplu, feedback-ul de la fiecare eveniment de comunicare (sau o serie de evenimente) prin
intermediul unor simple chestionare distribuite între participanţi la sfârşitul evenimentelor, ar trebui
să fie colectat dacă este posibil.

 fiecare persoană implicată în implementarea PA-ului trebuie să înregistreze fiecare cerere pentru
a contribui la revizuirea strategiei de comunicare; şi,

 rapoarte cu privire la progresul (performanţa obiectivelor) fiecărui PA trebuie să fie prezentate
la CRD ca parte a revizuirii anuale a strategiei de comunicare cu recomandări pentru PA pentru
următoarele 6 luni.

O privire generală mai cuprinzătoare a cadrului de planificare, monitorizare şi evaluare pentru
comunicările ADR externe pot fi găsite în strategia de comunicare a ADR.
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Anexa 6. Forma bugetului ADR
Bugetul estimativ al Agenţiei de Dezvoltare Regională

1. Fondul de salarizare (anexa 2)

Subtotal fondul de salarizare

2. Deplasări în interes de serviciu

2.1 Deplasări internaţionale (România)
2.2 Deplasări locale
Subtotal costuri deplasări

3. Echipament şi alte migloace fixe

3.1 Procurarea autoturizmului
3.2 Mobilă, echipament de birou (computere,
printer, etc)
3.3 Altele (frigider, apart de apă, maşină de
cafea)

Subtotal echipament şi alte mijloace fixe

4. Cheltuieli de birou

4.1 Cheltuieli de întreţinere a vehicolului

4.2 Arenda oficiului Agenţiei

4.3 Consumabile de birou

4.4 Servicii de comunicare (tel/fax,Internet)
4.5 Cheltuieli de întreţinere (electricitate,
încălzire, curăţenie)

Subtotal cheltuieli de birou

5. Alte costuri, servcii

5.1 Publicaţii (liflete, broşuri, ghiduri)

5.2 Studii, cercetari de caz
5.3 Traduceri  de documente

5.4 Cheltuieli pentru conferinţe/seminare

5.5 Cheltuieli pentru compania de informare
Subtotal alte costuri şi servicii
Total buget

Total în MDL
Cheltuieli

inclusiv sursa de finanţare

FNDR Altele
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Anexa 7. Evaluarea personalului
Acest anexă vă va familiariza cu, şi vă va ajuta să înţelegeţi:

 ce reprezintă evaluarea personalului;
 de ce este efectuată;
 care sunt beneficiile şi restricţiile acesteia; şi,
 cum poate fi organizată.

Ce reprezintă evaluarea personalului
Evaluarea personalului este un proces prin care un membru al personalului şi managerul lui/ei direct
analizează modul în care un membru al personalului îşi îndeplineşte sarcinile în raport cu
obiectivele şi cerinţele lor, identifică orice problemă şi propun soluţii. Este o formă de evaluare a
performanţei.

Cu toate acestea, experienţa internaţională arată în mod clar că evaluarea personalului lucrează cele
mai bine atunci când:

 este considerată ca fiind mai degrabă o formă de învăţare şi de pregătire decât evaluare rigidă
sau judecare;

 este în întregime desprinsă de toate formele de proceduri disciplinare sau considerente de
performanţă legată de remunerare; şi,

 atunci când formatul său este conceput ca să încurajeze un acord între membrii personalului şi
evaluator.

În pofida acestor observaţii, evaluarea personalului trebuie să identifice orice probleme majore în
performanţă – dacă acestea există. Cu toate acestea, în cursul unei rutine de lucru normale,
directorul are dreptul şi datoria să intervină în orice moment în cazul în care există probleme majore
în performanţă şi evaluarea personalului nu este principalul mecanism sau unicul mecanism prin
care se efectuează acest lucru.

Evaluarea personalului are loc de obicei o dată pe an ca un eveniment oficial. Totuşi, pot apărea
discuţii privind performanţele din alte perioade în cursul anului.

De ce este efectuată
Evaluarea personalului este efectuată pentru a menţine şi îmbunătăţi performanţele prin luarea
"pauzei" pentru a identifica punctele forte şi realizările, în conformitate cu realizarea şi punctele
slabe, precum şi preferinţele, antipatiile, şi orice alţi factori care, în viziunea evaluatorului sau
apreciatorului au impact asupra performanţei.

Evaluarea trebuie să se termine cu o dare de seamă co-semnată de fiecare parte cu privire la
acţiunile care urmează a fi întreprinse pentru ca să se producă îmbunătăţiri.

Care sunt beneficiile şi restricţiile evaluării personalului.
Beneficiile evaluării personalului de obicei includ:

Persoana evaluată:

 viziuni cu privire la modul în care eu activez;
 înţelegerea modului în care eu activez;
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 percepţii şi percepţii greşite privind performanţa mea;
 o evaluare comună;
 înţelegerea modului în care eu şi performanţa mea este văzută de echipă şi managerul meu

direct;
 identificarea problemelor pentru a fi abordate;
 identificarea strategiilor care vor fi utilizate în abordarea problemelor;
 posibilitatea de a-mi expune punctul de vedere asupra performanţei mele;
 posibilitatea de a contrazice percepţiile greşite ce se referă la performanţa mea;
 posibilitatea de a informa factorii relevanţi pentru performanţa mea; şi,
 posibilitatea de a indica cum aş vrea să se modifice lucrul meu, cum aş vrea să lucrez sau să

contribui în mod diferit la obiectivele organizaţionale.

Evaluatorul:

 posibilitatea de a asculta percepţiile unui membru al personalului cu privire la performanţa
lui/ei;

 posibilitatea de a înţelege mai bine dificultăţile, viziunile şi nivelurile de satisacţie ale unui
membru al personalului;

 posibilitatea de a explica punctul meu de vedere;
 posibilitatea de a solicita o performanţă mai bună în anumite domenii;
 posibilităţi de a identifica nevoile de studiere sau de sprijin;
 viziuni asupra modului în care personalul percepe forma şi nivelul de sprijin care le sunt oferite;

şi
 viziuni asupra modalităţii de a modifica modelele de lucru, sarcinile.

Unele limitări sunt:

 persoanele care nu sunt obişnuite cu evaluarea personalului, ar putea necesita timp s-o accepte
ca pe un proces util şi nepericulos;

 aceasta nu reprezintă un substitut pentru comunicare regulată între colegi, şi între managerii
direcţi şi personal;

 aceasta nu reprezintă o procedură disciplinară;
 aceasta nu determină nivelurile de remunerare; şi,
 în cazul unor conflicte aspre, o evaluare a personalului nu va rezolva probabil toate problemele

şi gradul analizei “comune” poate fi limitat.

Cum poate fi organizată
Există diferite abordări de evaluare a personalului. Mai jos este oferit un proiect de model a unei
organizaţii mici. Există şi alte modele şi este în cele din urmă responsabilitatea directorului de a
propune şi primi acordul pentru modelul lui/ei pe care doreşte să-l desfăşoare.

Trebuie să existe trei părţi ale procesului:
Partea 1 – Înainte de “interviul de evaluare”
Cu cel puţin o săptămână înainte de “interviul de evaluare" fiecare parte (evaluator şi persoana
evaluată) completează un formular standard cu o serie de întrebări şi răspunsuri (exemplele sunt
prezentate mai jos).
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Unul sau două zile înainte de interviul programat, fiecare parte face schimb cu formularul lui/ei cu
cealaltă parte.

Partea 2 – “Interviul”
Această parte începe, de obicei, cu mulţumirile managerului direct în adresa membrului
personalului pentru participare. Apoi el/ea poate cere persoanei evaluate să treacă prin răspunsurile
date şi să discute diverse probleme. Managerul direct va discuta şi explica mai apoi răspunsurile
sale. Împreună ei vor încerca să convină asupra unei analize a punctelor-cheie.

Partea 3:
Părţile vor încerca mai apoi să identifice soluţiile, propunerile pentru viitor, etc. Împreună cu
analiza comună, aceste soluţii şi propuneri vor fi notate.

În măsura în care acestea fac obiectul unui acord, ele vor fi co-semnate. Orice opinii divergente din
partea oricărei dintre părţi pot fi, de asemenea, înregistrate şi semnate de către o persoană care
deţine aceste opinii.

Fiecărei părţi îi va fi acordată câte o copie.

Formatul evaluării
Partea 1
Formatele de evaluare diferă cu toate că Partea 1, de obicei, constă dintr-o serie de întrebări, unele
destul de specifice, altele mai deschise, formând un fel de "evaluare", care urmează să fie marcată
de exemplu cu 1,2,3, unde 1 = negativ şi 3 = pozitiv.

Întrebările de obicei, s-ar referi la:

 performanţa ce se referă la obiectivele principale – realizate în întregime (3), realizate parţial
(2), nerealizate (1) însoţite de motive şi explicaţii...

 realizările mele cele mai mari – de ce (nu sunt evaluate)
 activităţile mele preferate – de ce (nu sunt evaluate)
 activităţile mele cele mai provocatoare – de ce (nu sunt evaluate)
 relaţiile organizaţionale şi de echipă
 contribuţia la valorile organizaţionale – înaltă (3), medie (2), joasă (1) însoţită de motive şi

explicaţii.
 contribuţia la obiectivele organizaţionale – înaltă (3), medie (2), joasă (1) însoţită de motive şi

explicaţii.
 contribuţia la crearea unei echipe pozitive şi eficiente – înaltă (3), medie (2), joasă (1) însoţită

de motive şi explicaţii.
 contribuţia la deservirea clientului/părţii interesate – înaltă (3), medie (2), joasă (1) însoţită de

motive şi explicaţii.
 managementul timpului, organizarea lucrului etc. – înaltă (3), medie (2), joasă (1) însoţită de

motive şi explicaţii.

Cele de mai sus sunt completate separat atât de persoana evaluată cât şi de evaluator, dar cu accent
pe performanţa persoanei evaluate.

Partea 2:
Interviul de obicei se desfăşoară în jurul câtorva întrebări generale. Acestea sunt oricum legate în
mod direct de întrebările Părţii 1.
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Cu toate acestea anumite întrebări sunt luate în considerare şi încurajează părţile să treacă la soluţii:

Care sunt punctele forte şi realizările principale? Cum pot fi acestea perfecţionate în limitele
planului de organizare şi de lucru?

Care sunt punctele slabe sau probleme principale? Cum pot fi acestea remediate în limitele planului
de organizare şi de lucru?

Ce sprijin suplimentar este necesar?

Cu ce poate contribui managerul direct?

Ce activităţi, obiective noi pot fi aprobate?

Răspunsurile la aceste întrebări sunt completate în Partea 3, care se împarte în două părţi:

Partea 3:

 Declaraţie aprobată;
 Comentariile persoanei evaluate;
 Comentariile evaluatorului.

Notă: Directorul trebuie, de asemenea, să fie evaluat. Acest lucru este esenţial pentru credibilitatea
procesului. Aceasta poate fi cel mai bine efectuat de către preşedintele CRD.

Înainte de implementarea procesului, toate formatele, documentele trebuie să fie elaborate şi
explicate personalului în formă de “introducere” în evaluare. Se poate dovedi utilă recurgerea la
serviciile unui consultant extern pentru acest scop.
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Anexa 8.  Managementul financiar, raportarea, controlul şi contabilitatea
a. Cadrul legislativ
Politica contabilă a fost elaborată în conformitate cu:

 Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006, privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională, aprobat prin Anexa nr. 3 la Hotărârea

Guvernului nr. 127 din 08.02.2008;
 Legea nr. 581-XIV din 30.07.1999, cu privire la fundaţii;
 Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, privind contabilitatea;
 Codul Civil al Republicii Moldova;
 Standardele Naţionale de Contabilitate;
 Comentariile cu privire la aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate aprobate prin

ordinele Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova; şi
 Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiară a întreprinderilor.
 Indicații metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, Ordin

Ministerul Finanțelor nr. 158 din 06 decembrie 2010
Agenţia este o persoană juridică şi îşi desfăşoară activităţile sale în conformitate cu legislaţia în
vigoare. Agenţia posedă independenţă economică, financiară şi organizaţională, buget autonom,
conturi bancare, sigiliu, antet cu numele său.

b. Definiţii

 Politică de contabilitate – totalitate a conceptelor de bază, caracteristicilor calitative, regulilor,
metodelor şi procedeelor, aprobate de conducerea Agenţiei, pentru ţinerea contabilităţii şi
întocmirea rapoartelor financiare;

 Cont – o unitate de bază, în conformitate cu care sunt grupate şi păstrate informaţiile privind
operaţiunile economice şi alte informaţii contabile;

 Conturi sintetice – reflectarea generalizată a mijloacelor economice în bani;
 Conturi analitice – reflectarea detaliată a mijloacelor şi resurselor atât în bani, cât şi în mijloace

numerice;
 Registru al conturilor sintetice şi analitice – un registru care este ţinut cu privire la conturile

sintetice şi analitice, respectiv;
 Plan de conturi – toate conturile sintetice, care sunt stabilite în mod condiţionat conform

anumitor criterii;
 Bilanţ contabil - o formă de raport financiar care caracterizează situaţia patrimonială şi

financiară a întreprinderii sau a instituţiei bugetare la sfârşitul ultimei zile a perioadei de
gestiune;

 Dublă înregistrare - procedeu de înregistrare a unui fapt economic în debitul unui cont şi în
creditul altui cont cu una şi aceeaşi sumă ;

 Sistem contabil în partidă simplă - sistem contabil care prevede reflectarea unilaterală a faptelor
economice, utilizând înregistrarea în partidă simplă conform metodei “intrare-ieşire”;
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 Raport financiar – totalitate sistematizată de indicatori ce caracterizează situaţia patrimonială şi
financiară, existenţa şi fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor băneşti ale entităţii pe o
perioadă de gestiune;

 Utilizatori ai declaraţiilor financiare – persoane fizice şi juridice, interesate de informaţia cu
privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii: investitori, creditori (actuali şi
potenţiali), cumpărători, furnizori, angajaţi ai întreprinderii, autorităţile fiscale şi administrative,
precum şi altele;

 Valoare de intrare (valoare iniţială) sau valoare istorică – sumă de bani, mijloace sau
echivalentele acestora achitate, sau valoarea de vânzare în altă formă de compensaţie alocată
pentru achiziţionarea bunurilor materiale;

 Valoarea reziduală – valoarea netă (valoarea bunurilor utilizabile) pe care întreprinderea
doreşte să o obţină din active la finele duratei lor de utilizare;

 Cheltuieli – toate cheltuielile şi pierderile dintr-o perioadă care sunt deduse din venituri când se
calculează profitul (pierderea) perioadei de gestiune;

 Venituri – avantajele economice din perioada de gestiune care au rezultat în cadrul activităţilor
ordinare ale Agenţiei.

c. Organizarea şi ţinerea contabilităţii
Răspunderea pentru activităţile economice şi financiare este distribuită precum urmează:

 organizarea activităţilor şi administrarea Agenţiei – Directorul ADR;
 contabilitatea şi plăţile personale – contabilul ADR;
 raportarea financiară şi bilanţurile – contabilul ADR;
 echiparea oficiului şi achiziţiile – administratorul de oficiu.

Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii aparţine Directorului ADR, care crează
condiţiile necesare pentru o organizare corectă a conturilor şi pentru elaborarea şi prezentarea
rapoartelor, şi care asigură îndeplinirea riguroasă de către toate subdiviziunile şi serviciile cu profil
contabil a cerinţelor contabilului-şef (şefului serviciului contabilitate) cu privire la elaborarea
documentelor şi prezentarea informaţiei necesare pentru menţinerea registrelor contabile şi
îndeplinirea rapoartelor financiare.

ADR este o entitate publică cu autonomie financiară, care aplică sistemul contabil complet în
partidă dublă cu prezentarea rapoartelor financiare complete.

Dezvoltarea politicii de contabilitate se bazează pe următoarele concepte şi principii contabile
general acceptate:

 continuitatea activităţii;
 contabilitatea de angajamente;
 permanenţa metodelor;
 separarea patrimoniului şi datoriilor;
 necompensarea; şi
 consecvenţa prezentării.

Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii aparţine Directorului ADR, care creează
condiţiile necesare pentru:
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 ţinerea corectă a registrelor contabile;
 elaborarea şi prezentarea oportună a rapoartelor către diferiţi utilizatori;
 stricta îndeplinire de către toate subdiviziunile şi serviciile cu profil contabil a cerinţelor privind

elaborarea documentelor şi prezentarea informaţiilor necesare pentru ţinerea contabilităţii şi
completarea rapoartelor financiare;

 organizarea şi documentarea achiziţiilor;
 contractarea tuturor serviciilor prestate şi recepţionate; şi,
 organizarea ţinerii registrelor pentru gestionarea operativa a personalului în conformitate cu

prevederile Codului Muncii.

Contabilitatea din cadrul ADR este ţinută de către un departament separat de contabilitate condus
de un contabil. Departamentul de contabilitate este o subdiviziune structurală integrantă a ADR şi
deţine întreaga responsabilitate pentru elaborarea documentelor contabile şi prezentarea rapoartelor
şi declaraţiilor financiare.

Contabilul-şef asigură ca toate operaţiunile economice să fie verificate şi reflectate în contabilitate.
De asemenea, contabilul este responsabil pentru prezentarea informaţiilor operaţionale şi elaborarea
rapoartelor financiare în cadrul perioadelor stabilite, urmărind principiile metodologice de
organizare a contabilităţii. Contabilului îi este interzis să accepte documente spre executare privind
operaţiuni ce contravin / încalcă standardele contractuale şi financiare.

Contabilul-sef asigură conformitatea operaţiunilor contabile ale Agenţiei cu legislaţia Republicii
Moldova şi standardele Băncii Naţionale a Moldovei.

Conformitatea cu cerinţele contabilului-şef asupra documentaţiei privind operaţiunile Agenţiei şi
prezentarea documentelor şi informaţiilor necesare în scopuri contabile este obligatorie pentru toţi
angajaţii Agenţiei.

Documentele de decontare, de casă şi bancare, obligaţiile financiare, etc. vor fi considerate
ineficiente şi nu vor fi acceptate spre executare fără semnătura contabilului-şef sau unei alte
persoane autorizate.

Este obligatorie asigurarea faptului că documentele, registrele contabile şi rapoartele financiare sunt
completate în stilou sau cu ajutorul programului de contabilitate 1C, precum şi sunt păstrate în
conformitate cu normele stabilite. Responsabilitatea pentru păstrarea lor în arhivă revine
directorului ADR.

Contabilitatea ADR ar trebui să fie ţinută în limba oficială a statului în conformitate cu prevederile
SNC şi ale Codului Fiscal.

Registrul conturilor sintetice şi analitice din cadrul Agenţiei este ţinut în conformitate cu planul de
conturi contabile al activităţii economico-financiară a întreprinderilor.

Planul de conturi se bazează pe clasificarea conturilor după conţinutul economic şi include 9 clase:

 Active pe termen lung
 Active curente
 Capital propriu
 Datorii pe termen lung
 Datoriilor pe termen scurt
 Venituri
 Cheltuieli
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 Conturi ale contabilităţii de gestiune
 Conturi extrabilanţiere

Planul de conturi include doar conturi de activ şi conturi de pasiv. Conturile claselor 1-2 şi 7-8, cu
excepţia conturilor rectificative, sunt conturi de activ, iar conturile claselor de 3-6, cu excepţia
conturilor rectificative, sunt conturi de pasiv.

Nu se admite utilizarea conturilor de activ-pasiv, fapt condiţionat de necesitatea respectării
principiului necompensării activelor şi datoriilor, precum şi a casării reciproce a veniturilor şi
cheltuielilor Agenţiei.

Reflectarea operaţiilor economice în conturile din clasele 1-8 se efectuează în baza principiului
dublei înregistrări, iar în conturile clasei 9 – în baza sistemului simplu de evidenţă.

Reflectarea operaţiilor în clasele 1-5 este realizată după cum urmează:

 în conturile de activ la debit sunt înregistrate intrările activelor (creşterea), în timp ce la credit –
scăderea activelor şi,

 în conturile de pasiv la credit – capitalul propriu şi creşterea datoriei, în timp ce la debit –
reducerea capitalului propriu şi rectificarea datoriilor.

Până la sfârşitul perioadei de gestionare soldul (debitor sau creditor) al conturilor specifice se
reflectă în bilanţul contabil.

Conturile de venituri (clasa 6) sunt conturi de pasiv, în timp ce conturile de cheltuieli (clasa 7) sunt
conturi de activ. Reflectarea operaţiilor economice din aceste conturi sunt realizate după cum
urmează:

 în conturile de venituri în credit se înregistrează în cursul perioadei de gestiune cu
total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor constatate, pe când în debit – trecerea
la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare;

 în conturile de cheltuieli are loc opusul: în credit - trecerea la sfârşitul anului de gestiune a
cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar, în timp ce în debitul acestor conturi pe parcursul
perioadei de gestiune se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor.

La întocmirea rapoartelor financiare trimestriale rulajele conturilor (creditoare de venituri, şi
debitoare de cheltuieli) se înregistrează în Raportul privind pierderea şi profitul. Rezultatele
financiare pe fiecare trimestru se determină prin calcul, fără întocmirea formulelor contabile.
Conturile de venituri şi de cheltuieli se închid la finele anului de gestiune, în corespundere cu contul
351 „Rezultat financiar total”, întocmind formule contabile.

Conturile clasei 9 (conturile extrabilanţiere) nu corespund între ele şi nici cu conturile altor clase.

Sumele din bilanţul contabil şi rulajele registrului conturilor analitice şi sintetice trebuie să
corespundă cu datele din registrul conturilor sintetice.

d. Opţiunile şi metodele de organizare a contabilităţii

 Activele necorporale (nemateriale)
Contabilitate şi înregistrarea activelor necorporale este reglementată de SNC 13 ”Contabilitatea
activelor nemateriale” şi Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21.03.2003 „Cu privire la aprobarea
catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale”.
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Activele necorporale se estimează în contabilitate şi în rapoartele financiare la valoarea de intrare.
Valoarea de intrare presupune:

 preţul de cumpărare a activelor necorporale;
 impozitele în corespundere cu legislaţia în vigoare cu privire la achiziţii; şi,
 cheltuielile pentru pregătirea acestora pentru utilizare conform destinaţiei.

Administraţia întreprinderii în mod independent alege metoda de calculare a sumei de amortizare.

Reevaluare activelor necorporale este efectuată de către Comisia întreprinderii, în prezenţa unui
expert independent pentru evaluare.

Cheltuielile activelor necorporale ale ADR includ costurile de organizare şi ale programelor
informatice, etc. Valoarea de amortizare a costurilor necorporale este calculată prin metoda liniară,
începând cu durata de exploatare utilă (utilizare) – 3 ani, 5 ani pentru programele informatice, sau în
funcție de durata de utilizare prevăzută de lege, indicată în licenţe sau alte acte normative cu privire
la activele nemateriale.

Activele necorporale includ: patente (brevete), licenţe, drepturi de autor, emblemele comerciale
(mărci) şi mărci de deservire, programe informatice, costuri de organizare. Ordinea de evaluare,
asigurare şi casarea activelor necorporale este determinată de SNC 13 „Contabilitatea activelor
nemateriale”. Activele necorporale sunt reflectate în evidenţa contabilă şi în bilanţul contabil în
funcţie de valoarea de cumpărare sau sunt reevaluate în funcţie de necesitate. Casarea activelor
necorporale este efectuată în conformitate cu decizia Comitetului Director, pe baza documentelor
justificatoare. Amortizarea activelor necorporale se calculează prin metoda liniară (uniformă) pe
toată durata de exploatare utilă a acestora:

 pentru patente (brevete) – 5 ani;
 licenţe – 3 ani;
 programe informatice – 2 ani;
 costurile de organizare – 10 ani.

Pentru acele active necorporale pentru care durata utilă de exploatare nu poate fi determinată cu
certitudine, amortizarea este calculată prin metoda liniară ca fiind peste 10 ani.

 Activele materiale
Contabilitatea şi evaluarea activelor materiale pe termen lung se realizează în conformitate cu SNC
16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” şi Hotărârea Guvernului nr. 338 din
21.03.2003.

Mijloacele fixe sunt activele, preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie (3000 lei
pentru o unitate ) şi care sunt utilizate mai mult de un an.

Obiectele se consideră incluse în componenţa mijloacelor fixe din momentul punerii în funcţiune
(operare) a acestora în baza documentelor perfectate în modul cuvenit.

La intrarea activelor materiale pe termen lung valoarea lor va mări capitalul secundar al ADR și se
va reflecta în contabilitate prin următoarele înregistrări:

1. Reflectarea finanțărilor și încasărilor cu destinație specială în contul bancar:

Dt 242 ”Cont de decontare”
Ct 423 ”Finanțări și încasări cu destinație specială”
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2. Procurarea imobilizărilor corporale pe termen lung

Dt 121 ”Active în curs de execuție”
Ct 521 ”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

3. Punerea în funcțiune a mijlocului fix:

Dt 123 ”Mijloace fixe”
Ct 121 ” Active în curs de execuție”

4. Trecerea la majorări a fondului de imobilizări:

Dt 423 ”Finanțări și încasări cu destinație specială”
Ct 342 ”Subvenții”

În contabilitate imobilizările corporale pe termen lung se vor reflecta la valoarea de intrare care este
egală pentru:

1. obiectele create la întreprinderea propriu-zisă – cu suma cheltuielilor necesare pentru înfiinţare,
inclusiv impozitele prevăzute de legislaţia în vigoare;

2. clădirile şi construcţiile speciale executate după metoda de construcţie în antrepriză – cu
valoarea contractuală a obiectului, inclusiv impozitele prevăzute de legislaţia în vigoare;

3. mijloacele fixe achiziţionate contra plată de la alte persoane fizice sau juridice, inclusiv:
 clădiri şi construcţii speciale – cu valoarea de cumpărare plus cheltuielile legate de

reparaţie şi aducerea acestora în stare de lucru;
 echipament cu valoarea de cumpărare plus cheltuielile aferente pentru procurarea

acestora (asigurarea, taxele vamale, impozitele, cheltuielile de transport), cheltuielile
pentru montare, instalare, experimentare, etc.;

 mijloace fixe achiziţionate pe calea schimbului (barterului) prin care în schimb se
oferă bunuri, lucrări şi servicii;

 mijloace fixe primite cu titlu gratuit sau ca urmare a altor operaţiuni în conformitate
cu valoarea determinată prin actele de predare-primire a lucrărilor sau în
conformitate cu preţurile de piaţă, la momentul acceptării.

Valoarea de uzură a unui obiect (element de inventar) a mijloacelor fixe este determinată prin
scăderea valorii sale probabile rămase în momentul scoaterii din utilizare (casare) din valoarea
iniţială a elementului.

La calcularea uzurii activului va fi aplicată metoda casării. Valoarea uzurii calculate a mijloacelor
fixe va fi reflectată prin  diminuarea valorii capitalului secundar( fondului de imobilizări).

1. Calculul uzurii mijloacelor fixe

Dt 342 ”Subvenții”
Ct 124 ”Uzura mijloacelor fixe”.

Durata de viaţă a fiecărui obiect va fi stabilit din momentul cumpărării şi va lua în consideraţie
starea reală a obiectelor şi lucrările de reparaţie şi întreţinere necesare în perioada curentă.

Cheltuielile de reparaţie şi întreţinere curentă a mijloacelor fixe sunt înregistrate ca şi cheltuieli în
perioada în care acestea au fost constatate.

Dt 713,714 ”Cheltuieli generale și administrative”; ”Alte cheltuieli operaționale”
Ct 521; 539 ”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”; ”Alte datorii pe termen scurt”
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Decontarea la venituri a finanțărilor și încasărilor cu destinație specială utilizate la reparația
curentă:

Dt 423 ”Finanțări și încasări cu destinație specială”
Ct 515 ”Venituri anticipate curente”

Decontarea la venituri curente a mijloacelor aferente reparației curente:

Dt 515  ”Venituri anticipate curente”
Ct 612, 622 ”Alte venituri operaționale”; ”Venituri din activitate financiară”

Cheltuielile pentru reparaţii capitale a mijloacelor fixe se consideră ca investiţii capitale (se
capitalizează) şi sunt înregistrate în calitate de majorare a capitalului secundar dacă, ca urmare a
unei reparaţii de capital, durata de exploatare utilă a obiectului reparat se măreşte.

Dt 123 ”Mijloace fixe”
Ct 342 ”Subvenții”

În toate celelalte cazuri, cheltuielile pentru reparaţiile capitale sunt înregistrate drept cheltuieli
pentru această perioadă.

Cheltuielile pentru executarea diferitor tipuri de reparaţii la clădiri şi construcţii speciale vor fi
reflectate drept cheltuieli ale perioadei în care au apărut.

Obiectul mijloacelor fixe se casează din bilanţul contabil la scoaterea din funcţiune, care poate avea
loc din diverse motive. Rezultatele scoaterii din funcţiune sau vânzarea mijloacelor fixe se
determină ca diferenţa dintre încasările nete (câştiguri) şi valoarea de bilanţ la momentul scoaterii
din funcţiune şi se constată ca venit sau cheltuieli în raportul privind pierderea şi profitul.

Întreprinderea revizuieşte periodic şi independent durata de funcţionare utilă a obiectului
mijloacelor fixe.

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale este efectuată în conformitate cu „Regulamentul privind
evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale”, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 289 din 14 martie 2007.

Uzura mijloacelor fixe este determinată începând cu durata de uzură şi valoarea lor de uzură prin
următoarele metode:

1) metoda casării liniare:
 pentru clădirile din dispoziţia Agenţiei, durata de exploatare utilă – 50 ani;
 pentru clădirile speciale - 15 ani;
 pentru mijloacele de transport - 4 ani.

2) Metoda soldului degresiv:
 pentru deservirea unui scop economic, instalaţii şi alte mijloace ale activităţii

operaţionale - 5 ani;
 echipament/aparataj de birou – 3 ani.

Valoarea uzurii obiectelor mijloacelor fixe sunt determinate ca diferenţa dintre valoarea acestora de
intrare şi valoarea rămasă. Valoarea rămasă a mijloacelor fixe se calculează la momentul stabilirii
lor în funcţiune, iar ca bază de calcul se ia cota procentuală stabilită de către Agenţie în raport cu
valoarea de intrare a obiectului.
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 Stocurile de mărfuri şi materiale
Contabilitate şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale este efectuată în conformitate cu
dispoziţiile SNC 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale".

Stocurile de mărfuri şi materiale sunt evaluate şi reflectate în rapoartele financiare la valoarea cea
mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Cheltuielile de achiziţionare (taxele vamale,
impozitele, cheltuielile de transport) ale stocurilor de mărfuri şi materiale sunt împărţite
proporţional până la sfârşitul lunii, în funcţie de costul mărfurilor şi materialelor.

În conformitate cu SNC 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale”, contabilitatea mărfurilor şi materialelor
se efectuează prin metoda costului mediu ponderat.

Stocurile de mărfuri şi materiale includ:

 materialele destinate utilizării în procesul de activitate operaţională;
 mărfuri;
 materiale de construcţii; şi
 obiecte de mică valoare şi scurtă durată.

Materialele de construcţie sunt reflectare în bilanţ cu suma valorii de achiziţie, utilizată în scopuri
interne ale întreprinderii.

Combustibilul se plăteşte în bază de foi de parcurs completate de către persoana(-ele)
responsabilă(e) care sunt emise lunar pentru acestea.

Consumul de combustibil pentru întreţinerea tehnică a mijloacelor auto se face în conformitate cu
Ordinul “cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul
auto” nr.172 din 09.12.2005.

Pentru o contabilitate strictă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, indiferent de preţul
acestora, înregistrarea lor este inclusă pe contul 213 „Obiectele de mică valoare şi scurtă durată”.

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată sunt reflectate în bilanţ ca suma valorii de achiziţie a
obiectelor stocate şi valoarea rămasă a obiectelor în uz. Uzura se calculează doar pentru obiectele de
valoare mică şi scurtă durată cu valoarea unităţii de peste 1500 lei în proporţie cu 100% din
valoarea lor, prin deducerea valorii rămase probabile stabilită la zero lei. Acele obiecte care au o
valoare unitară de mai puţin de 1500 lei urmează să fie casate la cheltuieli pe măsura predării lor de
la depozit în exploatare.

Modul de evaluare şi de stabilire a costurilor, precum şi de asimilare a cheltuielilor aferente
stocurilor este efectuată în conformitate cu dispoziţiile din SNC 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale”.

Costul de achiziţie a stocurilor este format din toate cheltuielile necesare pentru intrarea lor în
patrimoniul Agenţiei.

Stocurile de mărfuri şi materiale, cu excepţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, sunt
reflectate în rapoartele financiare la cea mai mică sumă dintre valoarea efectivă şi valoarea
realizabilă netă. În contabilitatea curentă, atunci când se deduce valoarea stocurilor casate, este
utilizată metoda costului mediu ponderat pe categorii de mărfuri.

Mărfurile cumpărate pentru vânzare sunt reflectate în contabilitatea curentă la valoarea posibilă de
vânzare, inclusiv valoarea adăugată comercială aferentă, în funcţie de valoarea de piaţă a acestor
mărfuri care rezultă din cererea efectivă a acestuia.
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Elemente de mică valoare şi scurtă durată sunt reflectate în bilanţ cu valoarea de achiziţie a
obiectelor stocate. Pentru obiectele în exploatare valoarea lor nu este contabilizată separat. Preţul
lor de achiziţie este redus în avans sub formă de cheltuieli, iar ţinerea contabilităţii operaţionale este
responsabilitatea materială a fiecărei persoane din cadrul Agenţiei. Uzura se calculează doar pentru
obiectele de valoare mică şi scurtă durată cu o valoare unitară de peste 1500 de lei în proporţie de
100% din valoarea acestora diminuată cu valoarea probabilă rămasă pentru mobilier şi alte bunuri
de valoare mai mare cu utilizare mai mult de un an şi o valoare mai mică de 3000 lei. Obiectele care
au o valoare unitară de mai puţin de 1500 de lei sunt înregistrate la cheltuieli, cu condiţia predării
acestora de la depozit în exploatare.

e. Investiţiile pe termen scurt
Investiţiile pe termen scurt includ valorile mobiliare de stat cu un termen de circulaţie nu mai mare
de un an. Agenţia poate investi mijloacele financiare de unică folosinţă în valori mobiliare emise de
către Guvern sau de Banca Naţională a Moldovei, în depozite sau împrumuturi bancare.

Contabilizarea şi reflectarea investiţiilor în rapoartele financiare ale Agenţiei cad sub incidenţa
următoarelor criterii:

 tipuri (conţinut economic);
 direcţii de investire; şi
 termeni de circulaţie.

În dependenţă de conţinutul economic al investiţiilor Agenţiei, investiţiile pe termen scurt, sunt
grupate în hârtii de valoare de stat.

Hârtiile de valoare de stat se reflectă în formă de înregistrări pe conturi (dematerializate).

Hârtiile de valoare de stat includ:

 bonuri de tezaur;
 bonuri de acoperire a decalajului de casă;
 Certificate ale Băncii Naţionale a Moldovei;
 Obligaţiuni de stat;
 depozite; şi
 împrumuturi.
Investiţiile pe termen scurt sunt reflectate în contabilitate prin metoda de evaluare a valorii de
intrare. Esenţa acestei metode este că valoarea de intrare rămâne neschimbată pe toată perioada de
exploatare a investiţiei.

Înregistrarea investiţiilor pe termen scurt, adică obligaţiunile/hârtiile de valoare de stat, se reflectă
în contul 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” şi 231 "Investiţii pe termen scurt în părţi
nelegate”.

f. Mijloacele monetare
Mijloacele monetare reprezintă majoritatea activelor lichide ale Agenţiei.

În dependenţă de valută, locul şi forma de păstrare, mijloacele monetare sunt clasificate precum
urmează: mijloace monetare în valută naţională; numerar; mijloace monetare în cont (fără
numerar).
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Contabilizarea disponibilităţii numerarului în casa Agenţiei este organizată în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25 noiembrie 1992 (cu modificările ulterioare) „Privind
aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a
Republicii Moldova”.

Operaţiunile de casă sunt desfăşurate de contabilul-şef – persoana cu răspundere materială pentru
păstrarea şi utilizarea numerarului primit în casă.

În casa Agenţiei numerarul este recepţionat din contul de decontare de către contabilul-şef în baza
documentului numit „cec de numerar”.

Eliberarea de numerar din casă este legat de achitarea cheltuielilor pentru necesităţile generale ale
Agenţiei.

Contabilitatea operaţiunilor privind fluxurile mijloacelor monetare din casa Agenției este ţinută în
contul de activ 241 „Casa”. Operaţiunile economice cu privire la debitul şi creditul conturilor 241
„Casa” sunt reflectate în registrele analitice şi sintactice, care sunt enumerate în programul
informatic de contabilitate 1C şi sunt organizate pe tipuri de activităţi pentru a facilita selectarea
informaţiilor necesare pentru întocmirea raportului privind fluxul mijloacelor băneşti.

În general, informaţia cu privire la fluxul mijloacelor băneşti în valuta naţională este înregistrat în
contul de decontare al Agenţiei la Banca Naţională a Moldovei, contul de activ 242 „Conturi
curente în valută naţională”.

Agenţia va primi periodic extrase ale contului de la Banca Naţională a Moldovei cu documente
anexate care servesc drept bază înregistrărilor din extrase. Soldului final debitor pe contul curent de
decontare trebuie să fie egal cu soldul final din ultimul extras de cont.

Operaţiunile cu privire la debitul şi creditul contului 242 „Conturi curente în valută naţională” se
reflectă în conturile analitice şi sintetice, care sunt incluse în program şi sunt organizate pe tipuri de
activităţi pentru întocmirea raportului privind fluxul mijloacelor băneşti.

Soldul de numerar în casă, în conturile de decontare, (valută etc.) se reflectă în sold ca valoare
nominală.

g. Datoriile pe termen scurt şi termen lung
Datoriile pe termen lung (perioada de achitare mai mare de un an) sunt reflectate prin contabilizarea
sumelor care trebuie să fie achitate.

Datoriile sunt prezentate în bilanţul contabil prin sumele care trebuie să fie achitate. Datoriile
aferente creditelor şi împrumuturilor bancare sunt reflectate în sold, luând în consideraţie dobânda
pentru plată până la sfârşitul perioadei de gestiune, care, de asemenea, poate fi zero.

Agenţia nu creează bunuri în scopul includerii uniforme a cheltuielilor ulterioare în cheltuielile sau
consumul anului de raportare.

Veniturile obţinute în perioada de raportare, dar aferente perioadelor viitoare, sunt reflectate separat
în registrul şi rapoartele financiare şi sunt incluse ca venituri la sfârşitul perioadei de raportare.

Pentru contabilizarea datoriilor pe termen scurt către diferite persoane fizice şi juridice sunt utilizate
conturile clasei 5 „Datorii pe termen scurt”, iar pentru contabilizarea datoriilor pe termen lung –
conturile clasei 4 „Datorii pe termen lung”.
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Datoriile sunt clasificate conform conţinutului economic în:

 datorii financiare;
 datorii comerciale; sau
 datorii calculate.

Datoriile financiare includ datoriile legate de achiziţionarea datoriilor capitale. Datoriile capitale
constau din datoriile în valuta naţională primită de la persoane juridice pentru un termen fix.

Datoriile comerciale sunt datoriile care apar ca urmare a operaţiunilor comerciale ale Agenţiei.
Acestea includ datoriile către furnizori şi antreprenori pentru bunuri, imobile primite, precum şi
pentru servicii.

Registrele de contabilitate urmează principiul contabilităţii de angajamente.

Pentru informaţiile generale cu privire la fluxul de creanţe şi existenţa lor în legătură cu furnizori şi
antreprenori (nelegaţi) sunt utilizate conturile 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile
comerciale” şi 539 „Alte datorii pe termen scurt”. Pentru contabilizarea decontărilor primite pentru
activele materiale şi serviciile livrate, documentele de decontare care au servit ca bază pentru
acceptarea lor şi extrasele bancare pentru acele pentru care nu au fost recepţionate documente de
decontare sunt păstrate în conturile 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” şi
539 „Alte datorii pe termen scurt”.

Datoriile sunt înregistrate pe baza unor documente de livrare emise de furnizori (facturi). Valoarea
de intrare este valoarea prevăzută în factura furnizorilor.

Datoriile calculate sunt datorii către alte persoane fizice şi juridice, în special cu privire la
personalul angajat (salariat) şi colaboratori (membri ai comitetului director şi comisiei de cenzori)
ai Agenţiei, autorităţile de protecţie socială, autorităţile de asigurare medicală, bugetul şi diferiţi
creditori.

Datorii la personalul angajat (salariat) şi colaboratori reprezintă angajamente Agenţiei faţă de
salariaţi pentru munca prestată şi faţă de colaboratori (membri ai comitetului director şi comitetului
de cenzori) pentru contribuţiile lor.

Salariile individuale sunt stabilite prin fiecare contract individual de muncă.

Drepturile personale sunt confirmate prin drepturile pentru timpul lucrat şi alte drepturi salariale,
cum ar fi indemnizaţiile de concediu în cazuri de boală, adaosuri şi bonusuri, etc.. Salarizarea în
agenție se bazează pe Hotărîrea Guvernului Nr. 743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea
angajaților în unitățile cu autonomie financiară”.

Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut plus adaosurile şi alte plăți.

Detaliile privind sumele de remunerare şi deduceri pentru personalul Agenţie trebuie să fie
înregistrate în contul de pasiv 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”.
Remuneraţiile sunt reflectate la credit, iar debitul arată sumele achitate şi reţinute.

Veniturile impozabile ale angajaţilor include orice formă de salariu, precum şi bonusurile,
adaosurile, onorariile, comisioanele şi toate celelalte plăţi, etc. Pentru persoanele fizice sunt stabilite
cote ale impozitului pe venit în conformitate cu articolul 15 din Codul Fiscal lit.a). Impozitul pe
venit din salariile calculate este reţinut la momentul achitării salariului (minus scutirile oferite
angajaţilor, contribuţiile individuale de asigurare medicală obligatorie și de asigurări sociale).



120

Toate persoanele fizice rezidente salarizate de către Agenţie au dreptul la o scutire personală în
mărimea stabilită  în conformitate cu articolul 33; 34; 35 din Codul fiscal.

Pentru a beneficia de scutirile de mai sus, angajatul este obligat să prezinte o cerere de scutire
directorului ADR înainte de a deveni angajat sau înainte de începutul anului, însoţită de
documentaţia necesară pentru a confirma starea sa de rezident condiţiile sale sociale, familiale sau
de sănătate.

Calculele salariului, venitului impozabil şi impozitului pe venit se fac în bază cumulativă pentru
fiecare angajat în parte, de la începutul anului sau de la începerea lucrului.

Debitul contului 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” va reflecta:

 reţinerile:
Dt 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” - pentru sumele impozitului pe venit al
persoanelor fizice;
Ct 533 „Datorii privind asigurările” pentru sumele contribuţiilor de asigurări medicale
obligatorii;
Dt 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”,

Calculul contribuţiilor individuale de asigurare socială de stat se reflectă prin următoarea formulă
contabilă:

Dt 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”,
Ct 533 „Datorii privind asigurările”

La achitarea salariilor acestea sunt contabilizate:

Dt 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”,
Ct 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”.

 achitarea salariului
Dt 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 241 “Casa”
Ct 242 „Conturi curente în valută națională”

Salariile pot fi transferate pe card în corespundere cu borderoul de salariu.

Contribuţiile de asigurări sociale si asigurările medicale obligatorii de stat, sunt înregistrate în
contul de pasiv 533 „Datorii privind asigurările”. În creditul acestui cont se reflectă datoriile
calculate privind asigurările, iar în debit – achitările lor. Soldul acestui cont este creditor şi
reprezintă datoriile Agenţiei privind primele de asigurare la finele perioadei de gestiune.

Operaţiunile contabile privind asigurările sunt grupate în contul unic 533 „Datorii privind
asigurările”.

Suma contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat și asistență medicală obligatorie este calculată
în funcţie de cota procentuală (tarif), stabilită în raport cu salariul brut şi se reflectă în următoarele
formule contabile:

Calculul contribuțiilor de asigurare medicală obligatorie ale angajatorului se reflectă prin
următoarea formula contabilă:
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Dt 713 „Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 535 „Datorii preliminate”.

La momentul achitării salariilor datoriile preliminate se închid cu următoarea formulă contabilă:

Dt 535 „Datorii preliminate”,
Ct 533 „Datorii privind asigurările”.

Calculul contribuțiilor de asigurare sociale de stat obligatorii ale angajatorului se reflectă prin
următoarea formula contabilă:

Dt 713 „Cheltuieli generale şi administrative”
Ct 533 „Datorii privind asigurările”.

Tarifele contribuţiilor de bază  şi baza lor de calcul se stabilește in baza Legilor „Bugetul
Asigurărilor sociale de stat” și “Bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală”  pentru anul
respectiv. Contribuţia este transferată lunar la buget până la sfârşitul lunii imediat următoare celei
de gestionare.

Pentru evidența decontărilor cu personalul Agenţiei privind alte operaţii se utilizează contul 532
„Datorii faţă de personal privind alte operaţii”. Datorii faţă de titularii de avans apar la momentul
achitărilor de către personalul Agenției, fără eliberarea numerarului în avans pentru decontare şi
sunt înregistrate prin următoarea formulă contabilă:

 Înregistrarea datoriilor pe termen scurt  față de personal:

Dt 713;521;539 ”Cheltuieli generale și administrative”; „Datorii pe termen scurt privind
facturile comerciale”; „Alte datorii pe termen scurt”;
Ct 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”

 rambursarea cheltuielilor titularilor de avans
Dt 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Ct 241; 242  „Casa”; ”Cont de decontare”

Conform paragrafului 15 din Indicațiile metodice din 06.12.2010 ale Ministerului Finanțelor
recunoașterea inițială a mijloacelor cu destinație specială poate fi efectuată în baza:

1. Contabilității de angajamente

La aplicarea contabilității de angajamente mijloacele cu destinație specială se recunosc în cazul
existenței unei certitudini întemeiate ca:

a) Mijloacele vor fi primite de către organizația necomercială;

b) Condițiile aferente utilizării acestor mijloace vor fi îndeplinite;

c) Valoarea mijloacelor poate fi determinată în mod credibil.

În cazul descris mai sus înregistram următoarele formule contabile:

 La înregistrarea obligațiunilor finanțatorilor:

Dt 134; 229 ”creanțe pe termen lung”; ”Alte creanțe pe termen scurt”
Ct 539; 423 ”Alte datorii pe termen scurt”; ”Finanțări și încasări cu destinație specială”
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 La transferul mijloacelor bănești conform planului de finanțare:

Dt 242; 243 ”Cont de decontare”; ”Cont valutar”
Ct 134; 229 ”creanțe pe termen lung”; ”Alte creanțe pe termen scurt”.

În cazul contabilității de angajamente  utilizarea mijloacelor cu destinație specială pentru acoperirea
cheltuielilor curente se înregistrează:

a) Ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente și a datoriilor; și

b) Ca diminuare a finanțărilor și încasărilor cu destinație specială și majorarea veniturilor
curente.

DtDt 111; 123; 713; 714; 211, 213; 251 ”Active nemateriale”; ”Mijloace fixe”; ”Cheltuieli generale
și administrative”; ”Alte cheltuieli operaționale”; ”Materiale”; ”Obiecte de mică valoare și scurtă
durată”; ”Cheltuieli anticipate curente”

Ct 521; 539 ”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”; ”Alte datorii pe termen
scurt”.
Dt 423 ”Finanțări și încasări cu destinație specială”
Ct 515 ”Venituri anticipate curente”

Pe măsura utilizării imobilizărilor ( amortizării, uzării, casării) se trec concomitent la venituri si
cheltuieli:

Dt 515 ”Venituri anticipate curente”
Ct 612, 622 ”Alte venituri operaționale”; ”Venituri din activitate financiară”.

2. Contabilității de casă.

În cazul aplicării contabilității de casă mijloacele cu destinație specială în formă monetară se
recunosc în momentul încasării lor, iar  cele în formă nemonetară în momentul primirii lor și se
înregistrează ca majorare concomitentă a activelor respective (mijloace bănești, stocuri, imobilizări
necorporale și corporale) și a finanțărilor și încasărilor cu destinație specială pe termen lung sau
scurt.

În așa caz avem următoarele înregistrări contabile:

La intrarea mijloacelor bănești în cont:

Dt 242; 243 ”Cont de decontare”; ”Cont valutar”
Ct 539; 423 ”Alte datorii pe termen scurt”; ”Finanțări și încasări cu destinație specială”

La achiziționarea de  imobilizări corporale și necorporale pe termen scurt și lung si a serviciilor,
înregistrăm următoarele formule contabile:

Dt 111; 123; 713; 714; 211, 213; 251 ”Active nemateriale”; ”Mijloace fixe”; ”Cheltuieli generale și
administrative”; ”Alte cheltuieli operaționale”; ”Materiale”; ”Obiecte de mică valoare și scurtă
durată”; ”Cheltuieli anticipate curente”

Ct 521; 539 ”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”; ”Alte datorii pe termen scurt”.
Metodele de evidență se stipulează în politica de contabilitate a ADR, care este aprobată la început
de an.
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Conform p. 24-25 din Instrucțiunea sus menționată la aplicarea contabilității de casă, utilizarea
mijloacelor cu destinație specială se recunosc și se înregistrează pe măsura achitării datoriilor
aferente cheltuielilor suportate, activelor și serviciilor procurate. Cheltuielile și veniturile curente
rezultate din utilizarea finanțărilor și încasărilor cu destinație specială se recunosc și se înregistreaza
în contabilitate concomitent ( în aceeași perioadă) și în aceeași mărime.

h. Creanţe pe termen scurt

 Dreptul patrimonial al unei persoane fizice sau juridice (creditor) asupra altei persoane fizice
sau juridice (debitor), de executare a unei obligații, de restituire a unui bun, a unei sume de bani,
de realizare a unui serviciu etc. Orice creanță este urmărită pe baza unei clauze prevăzute in
contract sau în reglementările juridice în vigoare. Creanţele sunt reflectate în contabilitate în
momentul în care documentul care oferă dreptul asupra creanţei este emis şi semnat;

 creanţa apare din momentul transmiterii dreptului de proprietate asupra valorilor materiale în
bunuri, investiţii sau servicii etc.; şi,

 creanţele includ:
- creanţe aplicate facturilor şi documentelor comerciale cu beneficiarii / clienţii;

- creanţe privind decontările cu bugetul; şi,

- creanţe ale personalului.

 creanţele sunt reflectate în conturi la valoarea lor nominală.

Contabilitatea sintetică a creanţelor este reflectată în următoarele conturi:

 221 “Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”;
 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”;
 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”;
 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”; şi
 229 „Alte creanţe pe termen scurt”.

Contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” reflectă suma impozitului pe
venit reţinut la sursa de încasare, valoarea impozitului pe venit reţinut din salarii şi alte impozite
transferate în avans.

În baza articolului 74 din Codul civil termenul de prescripţie este de un an pentru întreprinderile de
stat, cooperative, ONG-uri şi de trei ani pentru alte persoane fizice şi juridice.

Contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt” este conceput pentru a ţine informaţii privind existenţa,
înregistrarea şi achitarea datoriilor cu un termen nu mai mare de un an, care sunt aferente
decontărilor cu cumpărătorii de produse, beneficiarii de lucrări şi servicii, alţi debitori. Evidenţa
creanţelor pe termen scurt se reflectă în debitul acestui cont, în timp ce achitarea lor – în credit.

i. Convertirea valutei străine

 Contabilizarea diferenţei ratei de schimb este reglementată de prevederile SNC nr. 21 „Efectele
variaţiilor cursurilor valutare și de Indicații metodice privind particularitățile contabilității în
organizațiile necomerciale, Ordin Ministerul Finanțelor nr. 158 din 06 decembrie 2010

Valoarea activelor şi obligaţiunilor în valută străină sunt arătate în valuta naţională la cursul de
schimb valutar oficial al Băncii Naționale, la finele perioadei de raportare, cu excepţia valorii
activelor materiale circulante, mijloacelor fixe şi cheltuielilor achitate în avans, care sunt calculate
la cursul de schimb oficial al Băncii Naționale, la ziua indicată în documentele primare sau în
declaraţiile vamale.
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La data întocmirii bilanţului contabil, activele şi datoriile exprimate în valută străină se reflectă în
moneda naţională a Republicii Moldova la cursul oficial al B.N.M. din ultima zi a perioadei de
raportare. Soldurile aferente conturilor deschise în valută străină, documentele privind stocurile,
creanţele şi aranjamentele în valută străină sunt reflectate în rapoartele financiare în moneda
naţională (leul moldovenesc), prin recalcularea valutei străine fie la cursul de schimb oficial stabilit
de Banca Naţională a Moldovei în ultima zi a perioadei de raportare, fie în ziua în care se
efectuează operaţiunea economică la cursul mediu ponderat al perioadei de raportare. Cumpărarea
şi vânzarea valutei străine este urmărită prin intermediul contului de activ 229 „Alte creanţe pe
termen scurt”.

Contabilizarea acestor operaţiuni se efectuează precum urmează:

 sumele valutei străine transferate băncilor comerciale pentru convertire:
Contul debitor 229 „Alte creanţe pe termen scurt”
Contul creditor 243 „Conturi curente în valută străină”

 sumele valutei naţionale primite de la băncile comerciale după convertire:
Contul debitor 242 „Conturi curente în valută naţională”
Contul creditor 229 „Alte creanţe pe termen scurt”

 sumele comisioanelor (diferenţa negativă a convertirii) pentru convertirea valutei străine:
Contul debitor 714 „Alte cheltuieli operaţionale„
Contul creditor 229 „Alte creanţe pe termen scurt”.
Diferențele de curs valutar favorabile și nefavorabile se înregistrează în evidența contabilă
ca majorare sau diminuare a finanțărilor și încasărilor cu destinație specială. Aceste
diferențe se referă la soldurile mijloacelor valutare în casierie și la conturile bancare,
inclusiv depozite, la creanțele și datoriile în valută străină aferente mijloacelor cu destinație
specială și se contabilizează la data efectuării tranzacției și întocmirii raportului financiar.
La diferențe favorabile de curs valutar în cont valutar avem următoarea înregistrare
contabilă:
Dt 243 ”Cont valutar”
Ct 423 ”Finanțări și încasări cu destinație specială”; și
Dt 423 ”Finanțări și încasări cu destinație specială”
Ct 243 ”Cont valutar”
La diferențe de curs valutar nefavorabil.

j. Venituri şi cheltuieli
Veniturile şi cheltuielile vor fi constatate în rapoartele financiare în conformitate cu conceptul
contabilităţii de angajamente, indiferent de faptul când plata efectivă este făcută sau primită.

Veniturile se reflectă separat în rapoartele financiare în funcţie de tipul activităţilor – operaţionale,
de investiţii şi financiare.

Veniturile din activitatea operaţională, inclusiv 0,15% din raioane, finanţarea obţinută de la diferiţi
finanţatori, sponsori, donaţii de la persoane fizice, servicii de copiere, editare de text, traduceri,
Internet, etc. şi veniturile din furnizarea de servicii este reglementată în punctele 19-25 ale SNC
nr.18 „Venitul”.
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Veniturile din activităţile de investiţii includ încasările din activele pe termen lung, precum şi
dividendele obţinute în mijloace monetare în perioada de raportare.

Veniturile excepţionale includ veniturile şi cheltuielile care nu au legătură cu activitatea
operaţională curentă (periodică) a întreprinderii (calamităţi naturale, modificări ale legislaţiei, etc.).

Veniturile obţinute în perioada de gestiune, care se referă la perioadele viitoare vor fi atribuite ca
avans şi vor fi înregistrate ca venit din perioada respectivă în măsura bunurilor şi valori materiale
realizate sau serviciilor livrate, potrivit declaraţiilor de producţie şi actelor de predare-primire a
lucrărilor, etc.

 Consumul şi cheltuielile sunt reflectate în evidenţa contabilă în conformitate cu metoda de
calcul în perioada în care au fost constatate, indiferent de timpul lor real de achitare şi includ
activităţile operaţionale, investiţiile, pierderile financiare şi excepţionale, consumurile şi
cheltuielile.

 Cheltuielile activităţilor operaţionale sunt reglementate de SNC 3 „Componenţa consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderii”.

Cheltuielile activităţilor de investiţii includ cheltuielile legate de casarea activelor pe termen lung,
în conformitate cu SNC 16 (cheltuieli de vânzare a mijloacelor fixe, inclusiv lucrări pentru de
pregătire, demontare şi transport).

Cheltuielile activităţilor financiare includ cheltuielile obţinute ca urmare a schimbării  cuantumului
şi structurii capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor bancare.

Profitul net (pierderea) este divizat la decizia autorului şi poate fi utilizat pentru achitarea
dividendelor conform deciziilor adiţionale ale Adunării Generale a acţionarilor.

k. Impozitul pe venit
Impozitul pe venit este determinat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare.
ADR va reţine, va achita în buget şi va declara lunar impozitul pe venit la sursa de plată ale:

 Veniturilor angajaţilor;
 Serviciilor recepţionate (contractele de arendă, Internet, TI, pază, etc.)

l. Controlul intern al ADR
Controlul intern al operaţiunilor aferente circulaţiei mijloacelor fixe

 Verificarea calculării exacte a uzurii mijloacelor fixe şi includerea tuturor obiectelor în raportul
privind calcularea uzurii.

 Revizuirea metodei de calcul a uzurii mijloacelor fixe selectate de către întreprindere, precum şi
motivele pentru modificarea acesteia;

 Determinarea dacă uzura cumulată reflectată în dosarul sistematic al mijloacelor fixe este
corectă (exactă);

 Revizuirea corectitudinii de includere a cheltuielilor pentru reparaţie la consum sau cheltuieli în
funcţie de destinaţia obiectelor reparate – pentru reparaţia curentă;

 Verificarea corectitudinii evidenţei contabile cu privire la intrările şi ieşirile mijloacelor fixe în
conformitate cu principiile contabile general acceptate;
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 Verificarea justificării şi conţinutului proceselor-verbale (documentelor), a valorii pieselor şi
materialelor obţinute la lichidarea fiecărui obiect a materialelor fixe şi transferul acestora prin
intermediul certificatului de recepţionare al depozitului întreprinderii;

 Verificarea legalităţii lichidării mijloacelor fixe din cauza calamităţilor naturale, incendiilor,
accidentelor rutiere şi stabilirea existenţei unor documente, procese-verbale, concluzii (opinii)
ale organelor speciale: Inspectoratul de Stat Auto, inspecţia departamentului pompieri, experţi,
etc.

Controlul intern al direcţionării stocurilor.
Verificarea registrului de achiziţii prin analiza furnizorilor de bunuri şi servicii:

 Inspectarea conformării efective a stocurilor cu datele reflectate în contabilitate prin organizarea
inventarierii acestora. Va fi verificată existenţa unor excedente şi deficite de materiale în
limitele normelor de perisabilitate naturală.

 Verificarea integrităţii intrării stocurilor prin intermediul controlului registrelor sintetice şi
analitice de evidenţă contabilă cu privire la conturile 211-217, a rapoartelor „persoanelor de
gestionare (administratorilor)” cu anexele respective ale documentelor primare, „registrele
plăţilor către furnizori”, planul de conturi;

 Verificarea metodei de evaluare a stocurilor şi a calculelor exacte cu privire la evaluarea
acestora;

 Reconcilierea informaţiilor din documentele primare cu informaţiile din raportul şefului de
depozit la înregistrarea achiziţiilor în documentaţia privind stocurile;

 Controlul asupra înregistrării informaţiilor (seria şi numărul formularelor) de la documentele
primare până la documentaţia privind stocurile;

 Încheierea bilanţului de verificare analitică şi sintetică, precum şi verificarea cu Cartea Mare;
 Controlul asupra respectării datei stabilite în raportul deponentului cu data din documentele

primare în baza cărora se efectuează înregistrarea achiziţiilor în documentaţia privind stocurile.

Controlul intern al operaţiunilor cu numerarul
Compararea cecurilor anulate cu sistemul de contabilitate a plăţilor efectuate, prin verificarea datei,
beneficiarului şi sumei.

 Examinarea cecurilor anulate prin verificarea semnăturilor, avizării şi anulării;
 Compararea depozitelor făcute în contul bancar cu colectările înregistrate prin verificarea datei,

clientului plătitor şi sumei;
 Verificarea succesiunii numerice a cecurilor şi anchetarea numărului de cecuri lipsă;
 Compararea debitelor totale din extrasul de cont cu totalul din evidenţa contabilă a plăţilor;
 Compararea creditelor totale din extrasul de cont cu totalul din evidenţa contabilă a încasărilor;
 Verificarea corectitudinii şi înregistrării corespunzătoare a tuturor transferurilor interbancare la

sfârşitul lunii.
 Calcularea corectitudinii înainte de încheierea bilanţului contabil a reevaluării tuturor articolelor

din bilanţ care conţin fonduri monetare exprimate în valută străină;
 Examinarea existenţei efective a documentelor monetare şi determinarea destinaţiei biletelor şi

pachetelor de călătorie, sursa plăţii lor;
 Contrapunerea soldului din extrasul bancar cu soldul din Cartea mare de la începutul perioadei

pentru care se face justificarea fondurilor monetare;
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 Evaluarea cecurilor anulate şi plătite de către bancă cu registrul de plăţi aferente perioadei
supuse analizei;

 Compararea soldului din extrasul bancar cu soldul din Cartea mare la sfârşitul perioadei pentru
care se face justificarea fondului monetar;

 Compararea soldurilor din Cartea mare cu datele din bilanţul contabil. Articolele bilanţului
contabil „Conturi curente în valută naţională” şi „Conturi curente în valută străină” vor reflecta
soldul fondurilor monetare din contul 242 „Conturi curente în valută naţională”, iar contul 243
„Conturi curente în valută străină” şi vor corespunde cu extrasele bancare respective;

 Verificarea performanţei stocurilor neprevăzute de numerar.

Procedurile de control intern a datoriilor
Verificarea credibilităţii documentelor primare pentru apariţia datoriilor:

 Confirmarea datoriei existente cu documentele de verificare solicitate de către Agenţie de la
clienţi şi furnizori;

 Controlul informaţiei din documentaţia asupra stocurilor în ceea ce priveşte conformitatea
acesteia cu formule de contabilitate din normele metodologice de utilizare a planului de conturi;

 Verificarea dacă data din documentele primare corespunde perioadei de raportare în care au
apărut angajamentele respective;

 Controlul dacă datoriile au fost înregistrate în mod corect în Raportul privind pierderea şi
profitul şi anexa la acest raport financiar;

 Verificarea dacă datoriile în valută străină au fost recalculate în mod corect la data întocmirii
bilanţului contabil.

Controlul intern al plăţilor către personal
Evaluarea corectitudinii încheierii şi calculării plăţilor efectuate către angajaţi prin verificarea
calculului salarial şi listei de plată, foii de pontaj, listei de personal, registrului salarial (cu privire la
salarii).

 Verificarea corectitudinea reţinerilor din salarii şi alte plăţi a impozitului pe venit, contribuţiilor
de asigurări sociale, asigurări medicale obligatorii, prin analizarea calculului salarial şi listei de
plată, foii de pontaj, listei de personal, registrului salarial (cu privire la salarii), jurnalelor de
comenzi, decizii cu privire la furnizarea de ajutor material;

 Verificarea datelor din registrele de plăţi cu privire la remunerarea muncii şi compararea
acestora cu datele din Cartea mare, liste, jurnale de comenzi, Cartea mare;

 Verificarea corectitudinii de conformitate a conturilor operaţiunilor de remunerare a muncii în
liste, jurnale de comenzi;

 Verificarea datelor din registrele de plăţi cu titularii de avans şi compararea acestora cu datele
din Cartea mare, liste, jurnale de comenzi;

 Verificarea motivelor pentru efectuarea cheltuielilor de către titularii de avans din sumele
primite pentru plată şi rambursarea la timp a sumelor neutilizate prin analiza contului de
cheltuieli cu documentele justificative anexate, registrul numerarului;

 Verificarea corectitudinii intrării în conturi a cheltuielilor standardizate efectuate de către
titularii de avans, în scopuri fiscale (transfer, nedocumentat, delegări) prin verificarea jurnalelor
de comenzi, conturilor de cheltuieli în avans;

 Verificarea corectitudinii de conformitate a conturilor legate de operaţiunile cu titularii de
avans;
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 Evaluarea corectitudinii de semnare documentată a plăţilor către personal cu privire la alte
operaţiuni, prin verificarea contractelor, aplicaţiilor, calculului şi listelor de plată, deciziilor;

 Verificarea datelor din registrele altor plăţi către personal şi compararea lor cu datele din Cartea
mare şi liste, jurnale de comenzi;

 Verificarea corectitudinii de conformitate a conturilor legate de alte plăţi către personal.

m. Raportarea financiară şi de gestionare
Rapoartele financiare şi de gestionare ale Agenţiei de Dezvoltare Regională reprezintă o totalitate
de indicatori, prezentaţi în formulare stabilite pentru utilizatori şi care reflectă situaţia financiară şi
patrimonială a Agenţiei, precum şi rezultatele activităţii sale.

La elaborarea raportului financiar privind fluxul mijloacelor băneşti se aplică metoda directă în
conformitate cu punctul 18 din SNC 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”.

În cazul în care sunt depistate erori sau cifre care nu corespund cu perioadele anterioare, ele sunt
corectate prin contul 331 „Corectarea rezultatelor perioadelor precedente”. Corectările care nu sunt
stipulate în documentele primare şi în registrele de contabilitate nu vor fi acceptate. Corectarea
registrelor contabile cu erori este confirmată printr-o notă de contabilitate. Data de corectare a notei
de contabilitate este considerată data de creare a notei de contabilitate.

Raportul financiar este prezentat în termenii indicaţi de către autorităţile de statistică, dar nu mai
târziu de 90 de zile după anul de gestiune.

Componenţa, conţinutul şi baza metodologică pentru întocmirea rapoartelor financiare ale Agenţiei
sunt determinate de baza conceptuală de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare conform
SNC 1, 5, 7, altor standarde naţionale de contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova.

Perioada de raportare pentru care sunt întocmite şi prezentate rapoartele financiare este anul
calendaristic, care include perioada de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

Agenția de Dezvoltare Regională este o entitate de interes public, întocmeşte rapoartele financiare
prin aplicarea sistemului complet cu partidă dublă şi le prezintă Biroului Naţional de Statistică al
Republicii Moldova.

 Rapoartele financiare anuale includ:

 Bilanţul contabil;
 Raportul privind profitul şi pierderea;
 Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti;
 Raportul privind fluxul capitalului propriu;
 Notele explicative, inclusiv anexele la rapoarte financiare;
 Raportul statistic nr. 5-C.
Pe lângă rapoartele financiare anuale sunt prezentate raportul de gestionare şi raportul de audit.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 866 din 11.09.1997 cu privire la perfecţionarea
sistemului statistic, rapoartele financiare sunt prezentate:

 Departamentului statistică şi sociologie;
 Consiliului de Dezvoltare Regionale.
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Termenul limită de prezentare a rapoartelor financiare trimestriale sunt prevăzute de Legea
contabilităţii, de la 25 ianuarie la 31 martie a anului următor anului de raportare. Rapoartele
prezentate sunt întocmite de contabilul-şef şi aprobate de către Directorul Agenţiei.

Rapoartele financiare sunt întocmite pe baza datelor din Cartea mare.

Formularele rapoartelor financiare şi anexele lor incluse în rapoartele anuale sunt numerotate şi
prezentate într-un fişier separat.

 Bilanţul contabil
Bilanţul contabil este un raport financiar care reflectă patrimoniul Agenţiei, precum şi situaţia
economico-financiară într-un moment dat.

Bilanţul este întocmit anual potrivit unui formular unic aprobat de Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova.

În bilanţul contabil posturile bilanţiere sunt grupate în funcţie de destinaţie şi rezultatele
operaţiunilor din anul precedent şi sunt comparate cu rezultatele operaţiunilor anului în curs.

Întocmirea bilanţului reprezintă, în principal, operaţiuni de prelucrare şi de transpunere din bilanţul
precedent şi din bilanţul de verificare a conturilor sintetice. Operaţiile de prelucrare a datelor cu
privire la operaţiunile curente constau în selectarea, gruparea şi totalizarea soldului contului curent
din bilanţul de verificare a conturilor sintetice.

În procesul de întocmire a bilanţului contabil nu este permisă compensarea reciprocă între conturile
de activ şi de pasiv.

Reflectarea detaliată a indicatorilor cu privire la activităţile desfăşurate şi situaţia economico-
financiară se face în anexele bilanţului, care includ mai multe formulare. Agenţia asigură
specificarea ulterioară a fiecărui post bilanţier în anexe, în funcţie de caracterul lor.

 Raportul privind profitul şi pierderea
Raportul privind profitul şi pierderea este considerat ca fiind unul dintre cele mai importante şi
esenţiale părţi ale rapoartelor financiare, care sunt de interes primar atât organelor de conducere, cât
şi altor utilizatori de informaţii.

Raportul privind profitul şi pierderea prezintă operaţiunile economice desfăşurate în timpul
perioadei de raportare şi sunt elaborate cu totalul cumulat de la începutul anului de raportare.

Totalitatea de indicatori prezentaţi în raportul privind pierderea şi profitul poate fi divizată în trei
grupe:

 Venituri
 Cheltuieli
 Rezultate financiare.

Întocmirea raportului în corespundere cu tehnica rezultatelor financiare constă din completarea
fiecărui rând în baza fluxurilor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din conturile claselor 6
„Venituri” şi 7 „Cheltuieli” din planul de conturi.
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 Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti
Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti este unul din principalele forme de raportare financiară,
care reflectă toate modificările care au intervenit în resursele financiare ale Agenţiei, din punctul de
vedere al încasării şi eliberării mijloacelor băneşti în timpul perioadei de raportare.

Datele raportate cu privire la fluxul mijloacelor băneşti în perioadele precedente sunt utilizate
pentru a anticipa suma de contribuţie, elaborarea graficilor provizorii ale fluxului ulterior de
mijloace băneşti.

Modul de întocmire a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti este reglementat de prevederile
SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” şi SNC 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”.

La momentul de întocmire toate mijloacele băneşti şi cele care sunt echivalente cu acestea sunt
totalizate şi sunt contabilizate în valoarea totală. Fluxul intern al mijloacelor băneşti nu este
considerat ca fiind încasări şi plăţi a banilor, deoarece toate acestea constituie „managementul
operaţiunilor băneşti” şi sunt reflectate doar în conturile registrului mijloacelor băneşti.

Pentru întocmirea raportului privind fluxul mijloacelor băneşti este utilizată metoda directă, care se
bazează pe analiza fluxurilor de numerar în contul Agenţiei. Această metodă permite indicarea
principalelor surse de aflux şi direcţiilor de retragere a mijloace băneşti, precum şi de a trage
concluzii cu privire la suficienţa de mijloace necesare pentru plata datoriilor curente aferente.

Încasările şi plăţile de mijloace băneşti sunt generalizate în raportul tipurilor de activitate a
Agenţiei, care se evidenţiază în capitole separate.

Potrivit cerinţelor SNC 5 şi SNC 7 Agenţia publică informaţii suplimentare cu privire la raportul
privind fluxul mijloacelor băneşti în anexele la rapoartele financiare:

 corespunderea raportului Standardelor Naţionale de Contabilitate ale Republicii Moldova;
 politica de contabilitate adoptată pentru determinarea componenţei mijloacelor băneşti şi

echivalentelor acestora, precum şi modificările la acestea;
 componentele mijloacelor băneşti;
 concordanţa soldurilor mijloacelor băneşti indicate în raportul privind fluxul mijloacelor băneşti

cu posturile respective din bilanţul contabil al Agenţiei;
 Alte informaţii suplimentare care pot fi utile pentru utilizatorii de informaţii la analiza

rapoartelor financiare privind evaluarea situaţiei financiare şi lichidităţii Agenţiei.

 Anexele la rapoartele financiare
Pentru a asigura claritatea, comparabilitatea şi o mai bună interpretare a datelor Bilanţului contabil
şi ale Raportului privind pierderea şi profitul, Agenţia prezintă informaţii suplimentare care sunt
prezentate în anexele rapoartelor financiare anuale.

Destinaţia acestor anexe constă în dezvăluirea informaţiilor suplimentare care sunt importante
pentru utilizatorii care urmează să ia decizii economice corespunzătoare.

Anexele la rezultatele financiare sunt întocmite în corespundere cu formularele unice aprobate de
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

 Anexa la bilanţul contabil
Anexa la Bilanţul contabil este o parte a rapoartelor financiare anuale, care conţine informaţii cu
privire la existenţa şi fluxul (schimbarea) activelor şi pasivelor Agenţiei în anul de raportare.
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În scopul sistematizării, informaţia prezentată de anexă este grupată în cinci capitole:

 Date generale;
 Existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung;
 Existenţa şi mişcarea activelor curente;
 Starea şi modificarea datoriilor pe termen lung;
 Starea datoriilor pe termen scurt.

Anexa la bilanţul contabil este întocmită în baza datelor conturilor şi subconturilor cu privire la
evidenţa activelor şi pasivelor Agenţiei, precum şi altor informaţii.

 Anexa la raportul privind profitul şi pierderea
Anexa la raportul privind profitul şi pierderea este întocmită pentru aprofundarea şi specificarea
unor posturi separate din raportul privind pierderea şi profitul şi este format din cinci capitole:

 Activitatea operaţională;
 Activitatea de investiţii;
 Activitatea financiară;
 Rezultat excepţional;
 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit.
Acest formular este o descifrare a tuturor indicatorilor din raportul privind profitul şi pierderea.

Întrucât acest formular este o specificaţie a anumitor posturi distincte din Raportul privind pierderea
şi profitul, modul de evaluare şi de constatare a elementelor (posturilor) componente este similară
cu cea de generalizare a posturilor din Raportul privind rezultatele financiare care include aceste
elemente.

Pentru întocmirea prezentei anexe drept bază servesc registrele contabile analitice şi sintetice
privind veniturile şi cheltuielile (clasele 6-7) şi informaţiile suplimentare.

 Notele explicative la rapoartele financiare
Nota explicativă este un capitol independent de rapoartele financiare anuale şi se prezintă la toate
categoriile de utilizatori.

Aceasta include informaţiile solicitate de standardele naţionale de contabilitate, dar care nu sunt
prezentate în rapoartele financiare, precum şi informaţii suplimentare necesare pentru o reflectare
veridică a operaţiunilor şi evenimentelor.

Nota explicativă include o descriere generală sau o analiză detaliată a sumelor reflectate în bilanţul
contabil, Raportul privind pierderea şi profitul şi anexele acestora, Raportul privind fluxul
mijloacelor băneşti, precum şi informaţii suplimentare care sunt importante pentru utilizatorii
rapoartelor financiare.

Standardele Naţionale de Contabilitate nu limitează cantitatea informaţiilor prezentate în nota
explicativă. Cu toate acestea, SNC 5 determină minimul de informaţii care trebuie să fie dezvăluit
în baza cerinţelor generale. Acest lucru ar trebui să ajute utilizatorii în înţelegerea rapoartelor
financiare.

Potrivit SNC 5 nota explicativă trebuie să includă:
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 informaţii privind dezvăluirea politicii de contabilitate;
 informaţii privind corespunderea cu standardele naţionale de contabilitate;
 analiza datelor conţinute în rapoartele financiare anuale;
 alte dezvăluiri, inclusiv evenimente convenţionale, obligaţiunile contractuale, dezvăluirile cu

caracter nefinanciar, etc.

n. Dispoziţii finale
Documente contabile ale ADR sunt considerate a fi proprietatea entităţii. Agenţia de Dezvoltare
Regională prezintă documentele contabile, la cerere, organizaţiilor autorizate.

În caz de pierdere, furt sau distrugere a documentelor contabile, managerul entităţii este obligat să
le restabilească într-un termen de mai puţin de trei luni, începând cu data  constatării evenimentul
respectiv.

Agenţia de Dezvoltare Regională păstrează pe suport de hârtie sau în formă electronică
documentele contabile care includ: documente primare, registre contabile, rapoarte financiare şi alte
documente aferente ţinerii şi organizării contabilităţii.

Modificarea politicii de contabilitate care influenţează în mod substanţial evaluarea şi luarea
deciziilor de către management în perioada de raportare sau în perioadele anterioare, cauzele acestei
modificări, precum şi evaluarea consecinţelor acestora în expresie de valoare trebuie să fie publicate
separat în nota explicativă la rapoartele financiare.

Dezvăluirea politicii de contabilitate nu justifică o reflectare greşită sau inexactă a informaţiilor şi
nu exonerează conducerea Agenţiei de Dezvoltare Regională de răspunderea pentru încălcarea
normelor de evidenţă contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare.



133

Anexa 9. Îndrumar pentru solicitanți
1. Informaţie anticipată

Etapă Planificat/
elaborat de

Implementarea
iniţiată de

Implementare
finalizată de

Alte părți
interesate
implicate

Activităţi/rezultate Durată/ Timp

Campanie de
conştientizare publică (aviz
de finanţare prealabil
pentru dezvoltarea
proiectelor)

ADR ADR ADR CRD,
raioane

Actorii relevanţi ai dezvoltării
şi persoanele împuternicite
pentru luarea deciziilor
informate

1 lună

ADR şi personalul său va iniţia o "campanie de conştientizare publică" în concordanţă cu strategia de comunicare a acesteia. În pofida denumirii
aceasta se va concentra, în esenţă, asupra actorilor de dezvoltare potenţiali, care ar putea fi interesaţi în pregătirea sau contribuirea la un proiect, decât
publicului larg. Acesta va acţiona ca o notificare prealabilă cu privire la exerciţiul anual de dezvoltare regională şi va oferi detalii cu privire la
finanţare, domeniile de finanţare, programul procesului, cerinţele principale. Aceasta poate implica, de asemenea, orice instrument pe care ADR-ul îl
consideră adecvat variind de la şedinţe mici sau mari, seminare de lucru, seminare de instruire şi informare şi aşa mai departe. Principiile generale ale
informaţiei şi comunicării după cum sunt prevăzute în acest manual vor urma. ADR-ul va lucra în parteneriat pentru a implementa această etapă cu
raioanele şi orice altă organizaţie pe care le consideră relevante şi care pot adăuga valoare.

2. Document cu privire la propunerea de proiect

Etapă Planificat/
elaborat de

Implementarea
iniţiată de

Implementare
finalizată de

Alte părți
interesate
implicate

Activităţi/rezultate Durată/ Timp

Propunerea de proiect ADR ADR ADR CRD,
raioane

Propunerea de proiect
diseminat cu îndrumări pentru
actori relevanţi

Conform
termenelor

După mai multe săptămâni de campanie de conştientizare, ADR va elabora note de ghidare şi un model uniform disponibil pentru a permite
persoanelor interesate sau organizaţiilor să înregistreze ideile de proiect. Modelele vor fi destul de detaliate astfel încât să faciliteze o evaluare de
pronostic asupra realităţii, relevanţei, gradului de pregătire şi fezabilitate a ideii de proiect - care va fi supusă unei elaborări suplimentare şi mai extinse.
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3. Revizuirea documentelor cu privire la conceptul de proiect4

Etapă Planificat/
elaborat de

Implementarea
iniţiată de

Implementare
finalizată de

Alte părți
interesate
implicate

Activităţi/rezultate Durată/ Timp

Propunere de proiect
acceptată

ADR (Grup de
lucru)

ADR ADR/CRD CRD Conceptele de proiect sunt
“acceptate”, înregistrate,
revizuite şi rezultatele revizuirii
sunt comunicate

Octombrie

Personalul ADR va fi instruit pentru a lua decizii pe baza informaţiei adecvate dar minime. Ghidarea va fi acordată cu privire la modul de utilizare a
modelului de dezvoltare a ideii de proiect.

ADR poate accepta modelele în orice moment în timpul lunii octombrie. Ele vor fi revizuite în funcţie de criteriile de bază care răspund la realitatea
ideii de proiect, relevanţa pentru SDR/PO propus, gradul de pregătire şi fezabilitate. Va fi acordat feedback la toate proiectele ulterior revizuirii lor.
Formatul pentru acest feedback va fi convenit între ADR şi a CRD, şi va fi luat în considerare faptul că feedback-ul corespunzător este un factor pentru
consolidarea capacităţii de dezvoltare regională.

CRD va instrui ADR să acorde asistenţă - în limita disponibilităţii resurselor – unui număr mic de “proiecte prioritare", care prezintă priorităţile
principale ale planului operaţional regional - cu condiţia că aceste proiecte au primit o analiză favorabilă la etapa de concept. Directorul ADR va
propune un răspuns la solicitarea CRD, menţionând pregătirea-cheie pe care el/ea o vede şi resursele pe care el crede că le poate dedica acestei
sarcini. În măsura maximă posibilă, şi cu scopul de a folosi resursele cât mai eficient şi mai efectiv, directorul ADR va propune o "abordare de
program" la această sarcină, care implică atât componentele comune cât şi cele individuale.

Notă: Toate proiectele şi promotorii lor sunt încurajaţi în mod activ mai întâi să dezvolte şi să prezinte un concept şi să urmeze sfatul dat de
recenzenţi. Cu toate acestea, această dată nu este obligatorie şi, în principiu, actorii pot prezenta un proiect pentru finanţare la ADR, chiar dacă ei nu au
prezentat anterior un concept. Feedback-ul va include o evaluare justificată - oferit în formă de sfat neobligatoriu – referitor la faptul dacă este sau nu
fezabil pentru a căuta să-şi prezinte proiectul ca o propunere completă în acelaşi ciclu.

4 În cazul cînd ADR acordă asistență beneficiarilor ca de exemplu în cazul componentei ”Parteneriate pentru proiecte” din cadrul proiectului Moldova: Cooperare pentru dezvoltare
regională
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4. Pregătirea şi evaluarea ofertelor de proiect la nivel regional.

Etapă Planificat/
elaborat de

Implementarea
iniţiată de

Implementare
finalizată de

Alte părți
interesate
implicate

Activităţi/rezultate Durată/ Timp

Oferte de proiect
pregătite (nivel
regional)

ADR ADR ADR/CRD CRD,
evaluatori
posibili
externi

Ofertele de proiect pregătite,
(unele asistate de ADR)
prezentate, evaluate tehnic,
financiar, economic selectate
pentru includerea în planul
operaţional regional şi propuse
DUP-ului.

–Conform

Ofertele de proiect pot fi primite până la sfârşitul lui decembrie. Acestea se vor baza pe un format al ofertei de proiect care va specifica, de asemenea,
toate documentele de însoţire necesare. Numai ofertele "complete" pot fi luate în considerare pentru includerea în planul operaţional regional (POR) şi
mai târziu în DUP. Formatul ofertei şi toate documentele necesare sunt specificate în Instrucțiunea pentru utilizatori.

Ofertele vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii generale:

 completitudinea şi corespunderea administrativă;
 relevanţa cu prioritatea SDR şi planului operaţional regional; şi,
 fezabilitatea de dezvoltare, tehnică, financiară şi de mediu (inclusiv considerentele de eficienţă, eficacitate, impact şi durabilitate)

În cazul în care există mai multe proiecte decât resurse disponibile, ADR-ul va propune sub-criterii CRD-ului care pot fi marcate şi/sau cântărite pentru
a ajunge la o ordine anume în listă scurtă de proiecte. Volumul global financiar al proiectelor preselectate va fi nu mai mare de 200% din resursele
disponibile estimate. ADR va propune aceste criterii CRD-ului nu mai târziu de 3 săptămâni după termenul limită pentru primirea ofertelor de proiecte.

CRD va adopta o listă scurtă finală de proiecte care vor fi recomandate la MDRC şi care pot include o anexă de până la 3 proiecte "de rezervă" care pot
fi adăugate în listă în cazul în care MDRC şi CNCDR nu acceptă vreun proiect din lista scurtă.
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5. Includerea ofertelor de proiect în DUP (nivel naţional)

Etapă Planificat/
elaborat de

Implementarea
iniţiată de

Implementare
finalizată de

Alte părți
interesate
implicate

Activităţi/rezultate Durată/ Timp

Ofertele de proiect
evaluate şi selectate
pentru includere în
DUP

Ministerul
dezvoltării
regionale și
construcțiilor
(MDRC)

CNCDR Comisia de
selectare

MDRC,
alte
ministere
şi
evaluatori
posibili
externi

Ofertele prezentate de CRD
pentru a fi incluse în DUP.
Revizuite de MDRC şi CNCDR,
selectate pentru includerea în
DUP de comisia instituită de
CNCDR.  Decizia comunicată
de MDRC la CRD/ADR.

Conform
termenelor

MDRC şi CNCDR vor analiza toate ofertele de proiect prezentate, care corespund procedurilor definite în acest manual. MDRC va ţine cont de
criteriile principale de eficienţă a costurilor şi a echilibrului de proiecte între toate cele 3 regiuni. MDRC şi CNCDR nu pot propune vreun oarecare
proiect pentru finanţare care în prealabil nu a fost examinat de CRD. In plus, ei nu pot contesta conţinutul proiectelor, cu excepţia cazului în care se
pare că există o lipsă de corespundere criteriilor clar identificate sau proceselor care se referă la legislaţia sau politica dezvoltării regionale. Decizia
MDRC va fi comunicată CRD-urilor şi la fel ADR-urilor şi solicitanților.

6. Implementarea proiectului

Etapă Planificat/
elaborat de

Implementarea
iniţiată de

Implementare
finalizată de

Alte părți
interesate
implicate

Activităţi/rezultate Durată/ Timp

Implementarea
proiectului

ADR ADR/beneficiar Beneficiar MDRC,
Ministerul
Finanţelor

Proiectul este pe deplin pregătit
pentru implementare, inclusiv
documentaţia de licitaţie
completă, prestatorul ales în
conformitate cu legislaţia
privind achiziţiile publice (cu
excepţia cazului în care este
îndeplinit direct de ADR),
proiect gestionat de ADR,
finalizat de ADR, transmis
beneficiarului

Conform
termenelor
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Anexa 10. Monitorizarea impactului de mediu şi măsurile de atenuare
Măsurile de atenuare şi procedurile de monitorizare pot fi specifice în funcţie de activitatea
planificată. Măsurile de atenuare şi procedurile de monitorizare trebuie să fie identificate în timpul
procesului de scanare (examinare) a mediului şi incluse în Secţiunea B din nota de scanare a
mediului (NSM). În cazul unor programe sau proiecte mari, cu impact semnificativ asupra
mediului, un program special de monitorizare a mediului trebuie să fie elaborat şi prezentat ca parte
a unui plan mai amplu de management al mediului (PMM), care este utilizat ca ghid pentru
implementarea proiectului şi care ar include:

 riscuri şi incertitudini semnificative de mediu;
 legislaţia şi standardele de mediu în vigoare;
 măsurile de atenuare (inclusiv sprijinul instituţional intern);
 program de monitorizare;
 resurse şi fonduri necesare pentru managementul de mediu;
 aranjamentele contractuale şi de management; şi,
 aranjamente de consultaţie şi participare.

Nota de scanare a mediului (NSM)

Secţiunea A – Informaţie de bază

Titlul proiectului: copie din nota de concept sau alt document relevant

Costul proiectului: poate fi estimativ la această etapă – menţionând co-finanţarea

Durata: poate fi estimativă la această etapă

Ţara: Republica Moldova

Agenţia pentru dezvoltare regională: Nord, sud sau centru

Funcţionarul însărcinat cu coordonarea proiectului/funcţionar de birou: funcţionarul de
proiect identificat pentru intervenţie

Funcţionarul responsabil pentru scanarea de mediu: trebuie să fie un specialist certificat

Descriere scurtă a intervenţiei: aceasta poate fi “scopul” intervenţiei preluată din nota de concept.
Vă rugăm să menţionaţi orice aspecte specifice care au relevanţă deosebită pentru mediu sau pentru
mijloacele de existenţă a săracilor.

Secţiunea B – Evaluarea

Probleme de mediu: (a se vedea lista de verificare sugerată pentru scanarea mediului din anexa 2
sau listele de control din secţiunea de mediu a manualului de operaţiune a ADR)
Vă rugăm să enumeraţi problemele de mediu principale ridicate de această intervenţie. Aceasta ar
putea include:

 posibilităţi de consolidare a durabilităţii mediului a acestei intervenţii; sau
 riscuri care trebuiesc gestionate.
Etapele următoare: (indicaţi unde este posibil funcţionarul responsabil şi intervalul de timp)
Rezumaţi orice acţiuni care ar soluţiona problemele de mai sus şi notaţi cine va fi responsabil pentru
întreprinderea acestor acţiuni mai departe. Funcţionarul de proiect trebuie să asigure că:
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 aceste acţiuni sunt reflectate în documentaţia de proiect inclusiv cadrul registrului şi
memorandumul de proiect;

 este rezervat un buget pentru aceste activităţi dacă este necesar; şi
 este identificată monitorizarea şi evaluarea corespunzătoare, şi efectuate prin procesul de

management al ciclului proiectului.

În cazul în care există dificultăţi de finalizare a NSM din cauza lipsei de informaţie, ar putea exista
nevoia unui studiu ulterior. Consilierul de mediu este cea mai potrivită persoană cu care se poate
vorbi în această situaţie, deoarece ei pot oferi consultanţă cu privire la investigaţiile suplimentare de
mediu.

Secţiunea C – Încheiere

Funcţionarul de mediu/Consilier: _____________________ Data: __________

(Numele)

Funcţionarul coordonator de proiect: _________________  Data: __________
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Lista de verificare pentru scanarea de mediu (CES)

Acesta este un document intern de oficiu şi un instrument util recomandat pentru a fi utilizat pentru
vizite la faţa locului şi evaluarea intervenţiilor cu impact substanţial dar lejer asupra mediului şi
sănătăţii oamenilor. Scopul CES este de a determina dacă intervenţia propusă include potenţialul de
poluare a mediului sau grija şi, dacă este aşa, să stabilească domeniul şi gradul de evaluare,
reducere şi monitorizare suplimentară a mediului necesare pentru a asigura conformitatea cu
cerinţele cu privire la mediu ale Republicii Moldova.

Secţiunea A – INFORMAŢIE DE BAZĂ

Denumirea proiectului/Activitate:
Locaţie:
Numele recenzentului: (trebuie să fie un profesionist certificat în domeniul mediului)

Data revizuirii:
Descrierea proiectului/activităţii: (Oferiţi descriere şi detalii suficiente pentru analiza impactului
asupra mediului)
Condiţii de mediu iniţiale: (Oferiţi condiţii de mediu specifice locului în legătură cu sursele la
faţa locului şi din afara locului, detalii pentru analiza impactului)

Secţiunea B. LISTA DE VERIFICARE PENTRU SCANAREA DE MEDIU (CES):

Bifaţi coloana corespunzătoare cu Da (D), Poate (P), nu (N) sau benefic (B). Explicaţi pe scurt
bifele D, P şi B în secţiunea următoare, "Explicaţii". Un răspuns "D" nu indică neapărat un efect
semnificativ, ci mai degrabă o problemă care necesită atenţie asupra considerării şi atenuării.

D. P. N sau B

1. Resurse ale pământului
a. gradarea, brăzdarea, sau excavarea în metri cubi sau hectare
b. pericole geologice (dislocări, alunecări de teren, lichefiere, umplutură neproiectată,
etc.)
c. soluri sau ape subterane contaminate la faţa locului
d. eliminarea materialului de descopertare/deşeurilor din afara localităţii sau
rezervoarelor necesare în metri cubi sau tone
e. pierderea terenului agricol de calitate înaltă în hectare

2. Agricole şi agrochimice
a. impactul resurselor materiale aşa ca seminţe şi îngrăşăminte
b. impactul procesului de producţie asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător
c. alte impacturi nefavorabile

3. Industrii
a. impactul scurgerilor de apă
b. impactul agriculturii aşa ca intensificarea sau intensificarea
c. impactul altor factori

4. Calitatea aerului
a. creştere substanţială a emisiilor poluante degajate în aer în localitate



140

(construcţie/operaţiuni)
b. nerespectarea standardelor cu privire la emisiile poluante degajate în aer sau
concentraţiei ambiante
c. creştere substanţială a traficului de vehicule în timpul construcţiei sau operaţiunii
d. demolarea sau explodarea construcţiilor
e. creştere substanţială a mirosului urât în timpul construcţiilor sau operaţiunii
f. modificare substanţială a microclimatului

5. Resursele de apă şi calitatea
a. sondă, bazin, râu, fluviu sau lac în localitate sau la 50 metri de la locul construcţiei
b. extracţii din sau scurgerea apelor de suprafaţă sau apelor subterane
c. excavaţii de umplere sau eliminare a pietrişului dintr-un râu, fluviu sau lac
d. depozitarea în localitate a combustibilului lichid sau materialelor periculoase în
cantităţi mari

6. Resurse culturale
a. resurse preistorice, istorice sau paleontologice la 50 metri de la locul construcţiei
b. loc/încăpere cu valori culturale sau etnice unice

7. Resurse biologice
a. îndepărtarea vegetaţiei sau construcţii în zonele umede sau riverane la hectar
b. utilizarea pesticidelor/rodenticidelor, insecticidelor sau erbicidelor la hectar
c. construcţia în sau adiacente la un refugiu marcat al vieţii sălbatice

8. Planificarea şi utilizarea terenurilor
a. conflict potenţial cu utilizările terenului adiacent
b. necorespunderea cu codurile, planurile, permisele sau factorii de proiectare existente
c. construcţii în parcul naţional sau zona de agrement desemnată
d. crearea unei surse de iluminare sau strălucire realmente enervante
e. re-localizarea >10 persoane pentru +6 luni
f. tulburarea serviciului public sau serviciului municipal necesar > 10 persoane pentru
+6 luni
g. pierdere substanţială a utilizării ineficiente a resurselor minerale sau non-regenerabile
h. creşterea nivelurilor de zgomot existent >5 decibeli pentru +3 luni

9. Trafic, transport şi circulaţie
a. creşterea circulaţiei vehiculelor >20% sau cauzarea ambuteiajelor substanţiale
b. proiectarea caracteristicilor cauzei sau contribuirea la riscurile de siguranţă
c. acces neadecvat sau acces de urgenţă pentru numărul anticipat de oameni sau de
trafic

10. Pericole
a. creşterea substanţială a riscului de incendiu, explozie sau degajări chimice
periculoase
b. cantităţi mari de materiale periculoase sau combustibil stocat pe loc +3 luni
c. creează sau contribuie în mod substanţial la pericolul sănătăţii umane

11. Alte probleme (va fi folosit pentru categoriile care nu au fost incluse în punctele 1 -
10 de mai sus)
a. Impact nefavorabil substanţial
b. Impact nefavorabil
c. Impact minim
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C. EXPLICAREA CONSECINŢELOR DE MEDIU:

explicaţi răspunsurile D, P şi B

D. ACŢIUNI RECOMANDATE (Subliniaţi acţiunea adecvată):

1. Proiectul nu are nici un potenţial pentru efecte nefavorabile semnificative asupra mediului.
Nu este necesar nici o scanare ulterioară de mediu.

2. Proiectul are prea puţin potenţial pentru efecte nefavorabile semnificative asupra mediului;
cu toate acestea, măsurile de atenuare recomandate vor fi elaborate şi încorporate în design-
ul proiectului şi/sau în fazele de creare, operare şi întreţinere. Nu este necesar nici o scanare
ulterioară de mediu.

3. Proiectul are efecte nefavorabile aspra mediului substanţiale dar atenuabile şi necesare
pentru a atenua efectele asupra mediului. Trebuie să fie elaborat şi implementat Planul de
atenuare şi monitorizare (A&M).

4. Proiectul are efecte nefavorabile potenţial semnificative asupra mediului, însă necesită o
analiză pentru a face o concluzie.

5. Proiectul are efecte nefavorabile potenţial semnificative asupra mediului şi sunt necesare
revizuiri ale design-ului de proiect sau locaţiei sau dezvoltării unor alternative noi.

6. Proiectul are efecte nefavorabile asupra mediului substanţiale şi implacabile. Atenuarea este
insuficientă pentru a elimina aceste efecte şi alternativele nu sunt admisibile. Proiectul nu
este recomandat spre finanţare.

E. IMPACTURI SEMNIFICATIVE DE MEDIU IDENTIFICATE (inclusiv cele fizice,
biologice şi sociale), dacă există:

F. MĂSURI DE ATENUARE RECOMANDATE (dacă există) (indicaţi unde este posibil
funcţionarul responsabil şi intervalul de timp):

J. MĂSURI DE MONITORIZARE RECOMANDATE (dacă există):

H. ÎNCHEIERE

Funcţionarul de mediu: _____________________ Data: __________

(Numele)

Funcţionarul coordonator de proiect: ________   Data: __________
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 Flow diagram of the environmental appraisal process - Diagrama de flux a procesului de
evaluare a mediului;

 Concept stage - Etapa conceptului;

 Project concept note – nota conceptuală a proiectului;

 Project/program concept – conceptul proiectului/programului;

 Initial site visit, completing checklist (CES) and environmental screening note – vizita
iniţială la faţa locului, cu completarea listei de verificare (CES) şi notei de scanare a
mediului;
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 Obtain approvals from the state environmental, health and fire fighting authorities –
obţinerea aprobărilor de la autorităţile de stat de protecţie a mediului, sănătăţii şi autorităţile
responsabile pentru lupta împotriva incendiilor;

 Design and appraisal stage – etapa de proiectare şi evaluare;

 No additional action required – nu sunt necesare acţiuni suplimentare;

 Some further action required – sunt necesare acţiuni ulterioare;

 Significant environmental issues. Feedback to project team and either halt intervention
or agree required changes – Aspecte ale mediului semnificative. Feedback pentru echipa
de proiect şi de oprire a intervenţiei sau acceptarea modificărilor necesare;

 Project memorandum – memorandumul proiectului;

 Identify actions without formal detailed investigation – identificarea acţiunilor fără o
analiză detaliaită oficială;

 Further environmental investigation needed e.g. environmental impact assessment or
environmental analysis – este necesară analiza ulterioară de mediu, de ex. evaluarea
impactului asupra mediului sau analiza de mediu;

 Implementation and monitoring stage – etapa de implementare şi monitorizare;

 Integrate environmental management issues into design process and appropriate
documentation – including budget and log frame – integrarea aspectelor de management
a mediului în procesul de proiectare şi documentaţia corespunzătoare – inclusiv bugetul şi
cadrul logic;

 Implement environmental management actions – implementarea unor acţiuni de
management a medului;

 Monitor, review and evaluate, including monitoring against actions and risks identified
during screening and design – monitorizare, revizuire şi evaluare, inclusiv monitorizarea
împotriva acţiunilor şi riscurilor identificate în timpul scanării mediului şi proiectării;

 Output to purpose review – rezultatul revizuirii scopului.
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Anexa 11. Cadrul Legislativ privind achizițiile publice si alte surse informaționale utilizate laelaborarea procedurilor de achiziții publice
1. Legea  nr. 96-XVI  din  13.04.2007 privind achizițiile publice

2. Hotarîre cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de
lucrări nr.1121  din  10.12.2010

3. Ordinul Agenției Achiziții Publice Nr. 33 din 14.09.2010, privind utilizarea ștampilelor
speciale

4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 834 din 13.09.2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind achizițiile de lucrări

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii
contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un
an nr. 640  din  19.07.2010

6. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea, structurii si
efectivului-limita ale Agenției Achiziții Publice nr. 747  din  24.11.2009

7. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea de medicamente si alte
produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate nr. 568  din  10.09.2009

8. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat
“Registrul de stat al achizițiilor publice” nr. 355 din  08.05.2009

9. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achizițiilor publice de servicii de
proiectare a lucrărilor nr. 352  din  05.05.2009

10. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achizițiilor publice dintr-o singura
sursa  nr. 1407  din  10.12.2008

11. Hotărîre  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative
a contractelor de achiziții publice si planificarea acestora nr. 1404  din  10.12.2008

12. Hotărîre cu privire la antrenarea si susținerea, in procesul realizării achizițiilor publice, a
Societății Orbilor, Societății Invalizilor, Asociației Surzilor, Atelierului de producție si
ergoterapie de pe lingă Spitalul Clinic de Psihiatrie, instituțiilor penitenciare si altor persoane
defavorizate nr. 891  din  24.07.2008 (Monitorul Oficial nr.140-142/900 din 01.08.2008)

13. Hotărîre privind  aprobarea  Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor si serviciilor prin
cererea ofertelor de prețuri nr. 245 din 4.03.2008 (Monitorul Oficial nr.49-50/314 din
11.03.2008)

14. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire, actualizare si
evidență a Listei operatorilor economici calificați nr. 178  din  18.02.2008 (Monitorul Oficial
nr.40-41/244 din 26.02.2008)

15. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului achizițiilor publice de valoare mica nr. 148
din  14.02.2008

16. Hotărîre pentru probarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire si evidență a Listei
de interdicție a operatorilor economici nr. 45  din  24.01.2008, (Monitorul Oficial nr.21-24/111
din 01.02.2008)

17. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea si  păstrarea dosarului
achiziției publice nr. 9  din  17.01.2008 (Monitorul Oficial nr.16-17/77  din 25.01.2008)

18. Hotărîrea Guvernului nr.1394 din 12.12.2007 ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
pentru implementarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice”
(Monitorul Oficial nr.198-202/1450 din 21.12.2007)
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19. Hotarire privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru
achiziții nr. 1380  din  10.12.2007 (Monitorul Oficial nr.198-202/1438 din 21.12.2007)

20. Hotarîrea nr.278 din 16.03.2006 cu privire la mijloacele speciale in domeniul achizițiilor
publice ale Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice si Ajutoare Umanitare

21. Hotarirea nr.98 din 31.01.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea si utilizarea
mijloacelor speciale ale instituțiilor publice de la oferirea documentelor de licitație.
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Anexa 12. Monitorizarea, Raportarea şi Evaluarea
Cadrul de Monitorizare şi Evaluare include raportarea la nivel de fiecare proiect în parte, la nivelul Planului Operaţional Regional al SDR, al Planului
Anual de Implementare a Documentului Unic de Program al FNDR, şi SND. Tabelul 1, de mai jos, indică structura, programul în timp şi instituția
responsabilă de prezentarea rapoartelor.

Tabelul 1. Rolurile privind monitorizarea și evaluarea proiectelor şi responsabilităţile de raportare

Denumirea
raportului

Raport cu
privire la

Raportare
de la

Raportare
către

Frecvenţa Conţinutul

Raportul Proiectului Proiecte
individuale

Operatorul
proiectului /
personalul
responsabil
al ADR

Şeful ADR Lunar Domeniile prioritare
Finanţarea după sursă şi după proiect
Date privind cheltuielile după proiecte
Statutul proiectului

Raport trimestrial al
proiectului

Proiecte
individuale

Operatorul
proiectului /
personalul
responsabil
al ADR

Şeful ADR Trimestrial Raportul trimestrial pentru fiecare proiect
Statutul implementării
Indicatorii privind contribuţia, produsul (output) şi rezultatul
(outcome) după proiecte

Raport de
monitorizare al
FNDR

Multitudine de
proiecte
individuale

ADR CRD
Ministerul

Trimestrial Tabelul sumar al cheltuielilor proiectelor pe fiecare proiect
Statutul implementării
Anexa cu privire la proiectele individuale

Raport de
monitorizare al
FNDR

PAI al DUP Ministerul CNCDR Raportul
interimar de
şase luni

Tabelul sumar al cheltuielilor proiectelor pe fiecare proiect în
parte pentru 6 luni
Statutul implementării
Anexa cu privire la proiectele individuale

Raport de
monitorizare al
FNDR

PAI al DUP Ministerul CNCDR Raportul anual Tabelul sumar al cheltuielilor anuale ale proiectelor pe
fiecare proiect în parte
Statutul implementării
Anexa cu privire la proiectele individuale

Raport de
monitorizare al SDR

POR ADR CRD
Ministerul

Raportul
interimar de
şase luni

Textul descriptiv
Sumar al cheltuielilor şi statutului proiectelor pe priorităţi
pentru 6 luni precedente
Notă cu privire la proiectele problematice
Contribuţia proiectului la obiectivele SDR, până la momentul
actual
Anexa cu privire la proiectele individuale
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Denumirea
raportului

Raport cu
privire la

Raportare
de la

Raportare
către

Frecvenţa Conţinutul

Raport de
monitorizare al SDR

POR ADR CRD
Ministerul

Raport anual Text descriptiv
Orice activitate din afara proiectului întreprinse de către
ADR
Notă cu privire la fondurile atrase din afara FNDR
Indicatorii ai contextului actualizat
Sumar cu privire la cheltuielile şi statutul proiectelor
regionale după priorităţi pentru ultimul an, şi pentru anii
precedenţi
Notă cu privire la proiectele problematice Contribuţia
proiectului la obiectivele SDR, până la momentul actual
Anexa cu privire la proiectele individuale

Raport de
monitorizare al
SNDR

Planul de
Acţiuni

Ministerul CNCDR
Guvern

Raportul
interimar de
şase luni

Text descriptiv
Sumar privind cheltuielile totale de proiect şi statutul după
prioritate pentru ultimele şase luni, pentru toate regiunile
Notă cu privire la proiectele problematice Contribuţiile
proiectului la obiectivele SNDR până la momentul actual
Anexa cu privire la proiectele individuale

Raport de
monitorizare al
SNDR

Planul de
Acţiuni

Ministerul CNCDR
Guvern

Raportul anual Text descriptiv
Indicatorii contextului actualizat
Sumar cu privire la activităţile din afara proiectului
întreprinse de către ADR
Notă cu privire la fondurile atrase din afara FNDR de către
ADR
Sumarul cheltuielilor şi statutului proiectului pe priorităţi
pentru ultimul an şi pentru anii precedenţi, pentru toate
regiunile
Notă cu privire la proiectele problematice
Contribuţiile proiectului la obiectivele SNDR până la
momentul actual
Anexa cu privire la proiectele individuale

Raport de
monitorizare al SND

Implementarea
SND

Ministerul Guvern Raportul semi-
anual, plus un
raport de
evaluare

Conform solicitării de către Guvern
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Raportarea cu privire la Proiecte Individuale
După cum este indicat mai sus, proiectele individuale trebuie să fie ţinute la evidenţă de-a lungul perioadei sale, începând cu momentul când a fost
primită propunerea de proiect. Tabelul 2 reprezintă un registru model de evidenţă/urmărire a propunerilor de proiecte.
Tabelul 2. Registrul  de  evidență  a  propunerilor  de  proiect

Perioada: de la
__________
dd/mm/yy*

pînă la
__________
dd/mm/yy

da/ nu dd/mm/yy
nr. și data p-

v**
da/
nu

dd/mm/y
y

nr. și data
decizie

da/
nu

dd/mm/y
y

nr. și
data

deciziei

da/
nu

dd/mm/y
y

nr. și data
scr de

insotire

da/
nu

dd/mm/y
y

nr. și data
p-v

da/
nu

dd/mm/y
y

nr. și data
decizie

da/
nu

dd/mm/y
y

nr. și data
HG

1 1.1.1/adrc-10
2 1.1.2/adrc-10

3 1.2.1/adrc-10
4 1.2.2/adrc-10

5 1.3.1/adrc-10
6 1.3.2/adrc-10

7 2.4.1/adrc-10
8 2.4.2/adrc-10

9 2.5.1/adrc-10
10 2.5.2/adrc-10

11 3.6.1/adrc-10
12 3.6.2/adrc-10

13 3.7.1/adrc-10
14 3.7.2/adrc-10

PRIORITATEA 1 ”Reabilitarea infrastructurii fizice”

PRIOPITATEA 2 ”Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale”

PRIORITATEA 3 ”Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice”

Aprobat de către CRD Expediat la MCDR
Evaluat de către CE

MCDR
Aprobat de către

CNCDR
Inclus în DUP

Verificat administrativ de
către  ADRDenumirea propunerii

de proiect
Data

înregistrării

Nr.
propunerii
 de proiect

după priorități
și programe

Inclus în POR
Nr./or.

PROGRAMUL 1 ”Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare”

PROGRAMUL 2 ” Modernizarea şi amenajarea drumurilor regionale şi locale”

PROGRAMUL 3 ”Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare şi crearea punctelor de trecere a frontierei”

PROGRAMUL 4 ” Dezvoltarea resurselor umane”

PROGRAMUL 5 ”Dezvoltarea IMM şi a infrastructurii de afaceri”

PROGRAMUL 6 ”Protecţia mediului ambiant şi prevenirea calamităţilor naturale”

PROGRAMUL 7 ”Îmbunătăţirea atractivităţii turistice”

Fiecărei propuneri de proiect primite trebuie să i se aloce un număr de intrare şi trebuie să fie urmărită de-a lungul ciclului propunerilor până când
proiectul este aprobat sau respins, până la acel moment când proiectul aprobat este inclus în DUP. Tabelul indică la ce etapele prin care trece
propunerea de proiect.

Îndată ce un proiect a atins etapă de implementare, trebuie să existe un raport lunar cu privire la cheltuielile proiectului, după cum este indicat în
Tabelul 3.
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Tabelul 3. Valorificarea  bugetului  proiectului  individual (lunar)
ianuarie - ______________ 201__ Mii lei

aprobate transferate Total

ia
nu

ar
ie

fe
br

ua
ri

e

m
ar

ti
e

ap
ri

lie

m
ai

iu
ni

e

iu
lie

au
gu

st

se
pt

em
br

ie

oc
to

m
br

ie

no
ie

m
br

ie

de
ce

m
br

ie

Lucrări de construcții, total
FNDR
APL
GTZ
Alții (de specificat)

Servicii

FNDR
APL
GTZ

Alții (de specificat)

Lucrări de montaj, total
FNDR
APL
GTZ
Alții (de specificat)
Utilaj, mobilier, inventar, total
FNDR
APL
GTZ
Alții (de specificat)
Cheltuieli administrative, total
FNDR
APL
GTZ
Alții (de specificat)
Alte cheltuieli, total
FNDR
APL
GTZ
Alții (de specificat)
Total cheltuieli ale proiectului, total
FNDR
APL
GTZ
Alții (de specificat)

Contrasemnează:

Director al ADR

Solicitantul proiectului (Semnătura)

(Semnătura)

Managerul de Proiect
(Semnătura)

Telefon:  _____________________
E-mail:    _____________________

/Nume, Prenume/

/Nume, Prenume/

/Nume, Prenume/

Structura bugetară pe sursele de finanțare

Cheltuieli efectuateMijloace financiare, total Soldul mijloacelor
bănești la sfîrșitul

perioadei  de
raportare, total

Soldul restant  la
mărimea finanțării

abrobate, total

Acest tabel trebuie să fie completat în baza informaţiei primite de la contractorul / organizaţia principală responsabilă de proiect. În baza acestui tabel
este elaborat Raportul privind valorificarea bugetului proiectului individual care conține și o notă informativă referitor la proiectul în implementare.
Mai jos este prezentat conținutul raportului dat.



150

Numărul proiectului
Denumirea proiectului
Denumirea priorității
Denumirea programului
Denumirea solicitantului
Durata de implementare a proiectului
Culoarea atribuită proiectului (verde, galbenă, roșu)

Data prezentării raportului 201____

RAPORT  PRIVIND  VALORIFICAREA  BUGETULUI  PROIECTULUI  INDIVIDUAL    (lunar)
ianuarie - ______________ 201__

NOTĂ:
1. Raportul se completează lunar pentru fiecare proiect individual.
2. Raportul se prezintă lunar directorului ADR, pină la data de 10 a lunii următoare a perioadei de raportare, de către managerul de
    proiect.
3. Raportul se completează în baza informaţiei primite de la solicitantul și executorul proiectului, cumulativ de la începutul anului.
    Monitorizarea implementării proiectului se bazează pe vizite lunare (sau mai frecvente), efectuate de către managerul proiectului.
4. Sursele de finanțare, parvenite mai tîrziu, urmează a fi specificate cu adăugarea rîndurilor corespunzătoare.
5. Raportul va conține nota informativă privind implementarea proiectului. Proiectul va fi evaluat ca fiind de culoare verde, galbenă și
    roșu. În cazul în care proiectul va fi evaluat ca galben sau roșu, se va expune motivul şi planul acțiunilor ce urmează a fi întreprinse
    întru orientarea proiectului în direcția cuvenită.
6. Criteriile de evaluare pentru atribuirea culorii la care se află proiectul:
     Verde:   proiectul este implementat conform planului de implementare.
     Galben (proiectul are careva probleme şi trebuie să fie monitorizat mai detaliat):
          1. Abateri de la graficul executarii lucrarilor de implementare a proiectului;
          2. Finanțarea proiectului:
              - Întîrzieri in alocarea finanțelor pentru proiectul dat;
              - Depistarea supracheltuielilor.
     Roșu (proiectul are probleme majore şi necesită o evaluare detaliată a design-lui sau managementului proiectului):
          1. Evenimente de forță majoră:
              - Calamități naturale;
              - Perioada neadecvată de executare a lucrărilor;
              - Devalorizarea valutei naționale în raport cu dolarul SUA și euro. Și ca consecință la aceasta - majorarea prețurilor pe piață.

Evaluarea faptului dacă proiectul se desfăşoară sau nu în modul corect trebuie să fie bazată pe vizite
lunare (sau mai frecvente) de către managerul de proiect angajat de ADR, şi trebuie să fie evaluat ca
fiind de culoare verde (proiectul se află pe calea cea dreaptă), galben (proiectul are careva probleme
şi trebuie să fie monitorizat mai detaliat) şi roşu (proiectul are probleme majore şi necesită o
evaluare detaliată a design-lui sau managementului proiectului).

Un raport trimestrial trebuie să fie completat pentru fiecare proiect, care conţine mai multă
informaţie, inclusiv valorile actuale ale indicatorilor contribuţiilor, produsului (output) şi
rezultatelor (outcome) identificaţi în documentul proiectului. Mai jos sunt prezentate detalii privind
rapoartele trimestriale. Aceste rapoarte sunt următoarele:

1. Raportul de monitorizare  a  proiectului  individual

2. Raportul de monitorizare a mijloacelor financiare

1. Raportul de monitorizare  a  proiectului  individual
Conține următoarea informație:

 Informația generală despre proiect și solicitant

 Informația privind costul și durata de implementare a proiectului

 Nota informativă privind implementarea proiectului

 Statutul implementării proiectului
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 Indicatorii de produs și rezultat

 Anexă: Raportul lunar privind valorificarea bugetului proiectului individual pentru perioada
de raportare respectivă

Informația generală despre proiect și solicitant

Numărul proiectului

Denumirea proiectului

Denumirea priorității
Denumirea programului
Denumirea solicitantului de proiect
Data prezentării raportului 201________

NOTĂ:
. Raportul se completează trimestrial pentru fiecare proiect individual.
. Raportul se prezintă directorului ADR pină la data de 10 a lunii următoare a perioadei de raportare, de
     către managerul de proiect.
. Raportul, ulterior după aprobare de către directorul ADR, va fi prezentat CDR respectiv și MCDR (SSR).
. Raportul se completează în baza informaţiei primite de la solicitantul și executorul de proiect, cumulativ de la
      începutul anului. Monitorizarea implementării proiectului se bazează pe vizite  lunare (sau mai frecvente), care se
     efectuează de către managerul proiectului.
. Sursele de finanțare, parvenite mai tîrziu, urmează a fi specificate cu adăugarea rîndurilor corespunzătoare.
. Proiectul va fi evaluat ca fiind de culoare verde, galbenă și roșu. În cazul în care proiectul va fi evaluat ca galben sau
      roșu, se va expune motivul şi planul acțiunilor ce urmează a fi întreprinse întru realizarea scopului și obiectivelor
      proiectului.
. Criteriile de evaluare pentru atribuirea culorii la care se află proiectul:
      Verde:   proiectul este implementat conform planului de implementare.
       Galben (proiectul are careva probleme şi trebuie să fie monitorizat mai detaliat):
           1. Abateri de la graficul executarii lucrarilor de implementare a proiectului;
           2. Finanțarea proiectului:
              - Întîrzieri in alocarea finațelor pentru proiectul dat;
              - Depistarea supracheltuielilor.
     Roșu (proiectul are probleme majore şi necesită o evaluare detaliată a design-lui sau managementului proiectului):
         1. Evenimente de forță majoră:
             - Calamități naturale;
             - Perioada neadecvată de executare a lucrărilor;
             - Devalorizarea valutei naționale în raport cu dolarul SUA și euro. Și ca consecință la aceasta - majorarea
               prețurilor pe  piață.

RAPORT  DE MONITORIZARE  A  PROIECTULUI  INDIVIDUAL (trimestrial)
ianuarie - ___________________ 201__

Informația privind costul și durata de implementare a proiectului

1. INFORMAȚIA PRIVIND COSTUL ȘI DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

     Costul total al proiectului:
     Mărimea finanțării după surse, total:
             inclusiv  FNDR:
                              APL:
                              GTZ:
                              Altele (se specifică) :

Durata de împlementare a proiectului
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Nota informativă privind implementarea proiectului
Se descrie realizarea activităților din planul de implementare a proiectului.

Statutul implementării proiectului

3. STATUTUL  IMPLEMENTĂRII  PROIECTULUI

      Culoarea atribuită proiectului ( verde, galben, roșu )

Total 2010 2011 2012

      Cheltuielile proiectului realizate în
      perioada de raportare, mii lei:

      Mijloace financiare alocate, mii lei

      Cheltuielile proiectului planificate
      conform planului de finanțare, după
      anii de implementare, mii lei:

Indicatorii de produs și rezultat
4. INDICATORI  DE  PRODUS  ȘI  REZULTAT

cantitatea mii lei cantitatea mii lei

PRODUSE X X X X X

      Indicator 1 (exemplu: lungimea rețelelor
de apeduct noi construite) km

      Indicator 2 (exemplu: lungimea rețelelor
de canalizare a apelor uzate noi construite)

km

      Etc.

REZULTATE X X X X X

      Indicator 1 (exemplu: nr. de gospodării și
întreprinderi conectate la rețeaua de
aprovizionare cu apă)

nr

      Indicator 2
      Etc.

Contrasemnează:

Director al ADR
/Nume,
Prenume/

Solicitantul proiectului
/Nume,
Prenume/

(Semnătura)

(Semnătura)

Managerul de Proiect
/Nume,
Prenume/

(Semnătura)

Telefon:    _______________________________
E-mail:       _______________________________

Indicatori
Unitatea

de măsură

Starea
reală

la faza
inițială

a
proiectului

Planificat Realizat
Încadrare

în
timp,
da/nu

cantitatea mii lei

inclusiv perioada
de raportare

cantitatea mii lei

inclusiv perioada
de raportare
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2. Raportul de monitorizare a mijloacelor financiare
Raportul dat conține:
1. Nota informativă privind procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională în
derulare.
2. Raportul privind monitorizarea mijloacelor financiare
3. Anexă: Rapoartele de monitorizare ale proiectelor individuale trimestriale pentru perioadă de
raportare respectivă.

Nota informativă privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională în derulare.
Se va face o scurtă descriere a procesului de implementare a fiecărui proiect în derulare, ținînd cont
și de culoarea atribuită implementării proiectului (verde, galben și roșu).
În cazul în care implementarea unor proiecte decurge problematic, se va expune motivului şi planul
de acțiuni ce urmează a fi întreprins întru realizarea scopului și obiectivelor proiectului.

Raportul privind monitorizarea mijloacelor financiare
Acest raport este prezentat sub formă de tabel care include următoare informație:

 Nr. proiectului
 Denumirea proiectului
 Sursa și mărimea finanțării
 Cheltuieli efectuate, inclusiv perioada raportată
 Sold la sfîrșitul perioadei de raportare
 Culoarea atribuită implementării proiectului (verde, galben, roșu)

Modelul acestui tabel este prezentat mai jos.
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Raportul privind monitorizarea mijloacelor financiare
mii lei

Total FNDR APL GTZ

PROGRAMUL 1 ”Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare”
1 1.1.1/adrc-10
2 1.1.2/adrc-10

3 1.2.1/adrc-10

4 1.2.2/adrc-10

5 1.3.1/adrc-10

6 1.3.2/adrc-10

7 2.4.1/adrc-10
8 2.4.2/adrc-10

9 2.5.1/adrc-10
10 2.5.2/adrc-10

11 3.6.1/adrc-10

12 3.6.2/adrc-10

13 3.7.1/adrc-10
14 3.7.2/adrc-10

Cularea atribuită
implementării

proiectului (verde,
galben, rosu)

Cheltuieli efectuate

Nr./or.
Nr.

proiectului
Denumirea proiectului

Sursa și mărimea finanțării

Total FNDR APL  GTZ total FNDR

Sold la sfîrșitul
perioadei

de
raportare

GTZ

inclusiv perioada
raportată

P R I O R I T A T E A 3 ”Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice”
PROGRAMUL 6 ”Protecţia mediului ambiant şi prevenirea calamităţilor naturale”

PROGRAMUL 7 ”Îmbunătăţirea atractivităţii turistice”

Total prioritatea 3
Total ADR

APL

Total prioritatea 1

Total prioritatea 2

PROGRAMUL 5 ”Dezvoltarea IMM şi a infrastructurii de afaceri”

P R I O R I T A T E A 1 ”Reabilitarea infrastructurii  fizice”

PROGRAMUL 2 ” Modernizarea şi amenajarea drumurilor regionale şi locale”

PROGRAMUL 3 ”Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare şi crearea punctelor de trecere a frontierei”

P R I O P I T A T E A 2 ”Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale”
PROGRAMUL 4 ” Dezvoltarea resurselor umane”
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Raportarea cu privire la POR al SDR
Raportul  privind  realizarea  planului  operațional  regional
Raportul reflectă procesul de implementare a Planului operațional regional și monitorizare a
Strategiei de dezvoltare regională. Raportul se prezintă, semestrial, pină la data de 10 a lunii
următoare perioadei de raportare Consiliului Regional pentru Dezvoltare și Ministerului Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor.

Raportul trebuie să înceapă cu o notă introductivă, indicând anumite elemente şi evenimente
esenţiale relevante CRD din trimestrul precedent.

Acesta va conţine o descriere a obiectivelor generale, scopului şi activităţilor care sunt incluse în
cadrul logic al SDR şi progresului în realizarea acestora, inclusiv descrierea oricărui indicator de
proces sau elemente de bază care sunt incluse în SDR. Acesta ar conţine sumare succinte ale
oricărei evaluări finale a proiectelor realizate într-o perioadă de şase luni, şi orice altă evaluare sau
analiză a impactului realizate.

Compartimentele principale ale raportului sunt următoarele:

1. Nota informativă privind implementarea Planului operațional regional și monitorizarea Strategiei
de dezvoltarea regională ________

2. Sumarul proiectelor

3. Anexă: Raportul trimestrial privind monitorizarea mijloacelor financiare pentru perioada de
raportare respectivă.

1. Nota informativă privind implementarea Planului operațional regional și monitorizarea
Strategiei de dezvoltare regională:

 Indică elementele şi evenimentele esenţiale, care au avut loc în perioada raportată, relevante
Consiliului Regional pentru Dezvoltare.

 Descrie activitățile prioritare incluse în Planul operațional regional, realizate în perioada de
raportare respectivă.

 Descrie proiectele in curs de implementare problematice.

2. Sumarul proiectelor
Sumarul proiectelor este prezentat sub formă de tabel care include următoarele coloane:

 Denumirea priorității

 Denumirea programului

 Numărul de proiecte, din care:

− finalizate

− în curs de implementare, inclusiv conform statutului (verde, galben, roșu)

− demarate în semestrul curent

 Mijloace financiare alocate, inclusiv perioada raportată

 Cheltuieli efectuate, inclusiv perioada raportată

Modelul sumarului proiectelor este prezentat mai jos sub formă de tabel.
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Sumarul proiectelor

verde galben roșu

PROGRAMUL   1    ”Dezvoltarea şi
modernizarea        sistemelor de apă şi
canalizare”

PROGRAMUL   2   ” Modernizarea şi
amenajarea drumurilor regionale şi locale”

PROGRAMUL  3   ”Dezvoltarea infrastructurii
serviciilor aeroportuare şi crearea punctelor
de trecere a frontierei”

Total prioritatea 1

PROGRAMUL  4 ” Dezvoltarea resurselor
umane”

PROGRAMUL  5  ”Dezvoltarea IMM şi a
infrastructurii de afaceri”

Total prioritatea 2

PROGRAMUL  6  ”Protecţia mediului
ambiant şi prevenirea calamităţilor naturale”

PROGRAMUL  7  ”Îmbunătăţirea atractivităţii
turistice”

Total prioritatea 3

TOTAL  ADR

Director al ADR /Nume, Prenume/

Specialist în probleme
strategice şi planificare /Nume, Prenume/

(Semnătura)

(Semnătura)

Telefon:
E-mail:

P R I O R I T A T E A   1
”Reabilitarea infrastructurii
fizice”

P R I O R I T A T E A  2
”Susținerea dezvoltării
sectorului privat, în
special în regiunile rurale”

P R I O R I T A T E A   3
”Îmbunătățirea factorilor de
 mediu și a atractivității
turistice”

inclusiv conform
statutului

de implementare
finalizate

2.   SUMARUL  PROIECTELOR ADR___________

Cheltuieli
efectuate,

mii lei

Denumirea priorității inclusiv
perioada
raportată

Denumirea programului

Mijloace financiare
alocate, mii lei

total total
inclusiv

perioada
raportată

totalîn curs de
implementare

demarate în
 semestrul curent

inclusiv

Numărul de proiecte
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Această informaţie va fi colectată din rapoartele separate şi agregate ale proiectelor. O notă trebuie
să fie adăugată cu privire la proiectele, care sunt apreciate cu galben şi roşu, în scopul acoperirii
naturii problemelor şi acţiunilor întreprinse pentru soluţionarea acestora.

Rapoartele anuale cu privire la POR al SDR adresate CRD şi MDRC
Raportul Anual va fi bazat pe raportul de şase luni, măsurat pe o perioadă de douăsprezece luni,
însă cu adăugarea următoarelor trei secţiuni:

1. Un raport cu privire la indicatorii cheie de context pentru regiune în general. Aceştia vor
conţine date regionale cu privire la ocuparea forţei de muncă, producţie, valoarea
exporturilor, întreprinderi create etc., în scopul acordării posibilităţii efectuării comparaţiei,
şi o evaluare a măsurii în care modificările acestor indicatori pot fi atribuite la activităţile
ADR.

2. O notă cu privire la fondurile atrase din afara FNDR de către ADR.
3. O descriere a oricărei activităţi din afara proiectului întreprinse de către ADR în timpul

acestei perioade. Aceasta poate conţine activităţi de comunicare şi sensibilizare.


