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Abrevieri

ADR – Agenția de dezvoltare regională
APL – Administrația Publică Locală
BNS – Biroul Național de Statistică
CNCDR – Consiliul național de coordonare a dezvoltării regionale
CRD – Consiliul regional pentru dezvoltare
DGDR – Direcția generală dezvoltare regională
DR – Dezvoltarea Regională
DUP – Documentul unic de program
FNDR – Fondul național pentru dezvoltare regională
GRM – Guvernul Republicii Moldova
IDAM– Indicele de deprivare ale ariilor mici
MDRC – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
ME – Ministerul Economiei
POR – Planul operațional regional
RD – Regiunea de dezvoltare
SDR – Strategia de dezvoltare regională
SNDR– Strategia națională de dezvoltare regională
SSR – Secția statistica regională
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Introducere

Politica de dezvoltare regională constituie una din prioritățile principale ale GRM, scopul
căreia constă în crearea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg
teritoriul Republicii Moldova.

MDRC este autoritatea responsabilă de implementarea politicii naționale de dezvoltare
regională.

Scopul acestei instrucțiuni este de a explica rolul şi necesitatea activităţilor de monitorizare
şi evaluare pentru creşterea performanţelor şi îmbunătăţirea eficienţei intervențiilor politicii
de dezvoltare regională, oferind în acelaşi timp şi un suport metodologic pentru
desfăşurarea activităţilor respective.

Instrucțiunea reflectă scopul și delimitările conceptuale dintre activitățile de monitorizare și
evaluare, nivelele și responsabilii de raportare, instrumente de  monitorizare și evaluare
utilizate în procesul de implementare a dezvoltării regionale.

1. Monitorizarea și evaluarea – delimitări conceptuale

Monitorizarea și evaluarea reprezintă activități care se desfășoară în timpul și după
implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională, urmărindu-se gradul de
realizare al obiectivelor propuse și impactul acestora asupra nivelului de dezvoltare social-
economică a RD, precum și asupra nivelului de trai al populației.

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de a
fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în
luarea deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare.

Monitorizarea evidențiază următoarele aspecte:
- modul în care resursele alocate şi serviciile furnizate şi-au atins ţinta;
- respectarea termenelor și conținutului activităților prevăzute în planurile de

implementare ale programelor și proiectelor de dezvoltare regională;
- întîrzierile în realizarea activităților planificate și motivul producerii lor;
- concordanţa acţiunilor întreprinse cu standardele şi reglementările existente.

Principalul scop al procesului de monitorizare este reprezentat de analiza fazei de
implementare şi de identificarea posibilelor devieri de la scopurile iniţial stabilite.

Evaluarea este un instrument de estimare a relevantei, eficientei, eficacității asistentei
financiare desfășurate, a impactului și durabilității rezultatelor obținute în procesul de
implementare a politicii de dezvoltare regională.

Evaluarea utilizează informaţiile prezentate în etapa de monitorizare şi are drept scop
formularea unor concluzii finale cu privire la rezultatele obținute în procesul de
implementare a politicii de dezvoltare regională.

Criteriile de evaluare vizează:
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- măsura în care rezultatele implementării programelor și proiectelor corespund cu cele
stabilite la etapa de formulare a acestora;

- raportul dintre costurile obţinerii rezultatelor şi cele preconizate la etapa de formulare
a programelor și proiectelor şi precizate în procesul de implementare;

- respectarea conţinutului activităţilor şi a termenelor stabilite în planul de
implementare.

Procesele de monitorizare şi evaluare sunt într-o strînsă conexiune cu procesul de
planificare. Astfel, dacă nu sunt stabilite obiective măsurabile, rezultate ale acţiunilor,
programelor și/sau proiectelor, monitorizarea şi evaluarea nu îşi pot îndeplini scopul
propus, acela de a corecta calea de implementare ale acestora.

2. Niveluri de monitorizare și evaluare

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

- includerea indicatorilor de produs și rezultat în propunerea de proiect înaintată de
aplicant;

- identificarea indicatorilor de rezultat și impact privind implementarea SDR;
- cuantificarea valorilor inițiale ale indicatorilor de monitorizare ale proiectelor aprobate

spre finanţare;
- cuantificarea valorilor inițiale privind indicatorii de monitorizare ai SDR;
- succesiunea activităților din planul anual de implementare al proiectului pentru

obţinerea indicatorilor de produse și rezultate.

MDRC va asigura un cadru adecvat de monitorizare şi evaluare, care să se refere nu doar la
activităţi şi investiţii în cadrul fiecărei regiuni, dar şi la întregul proces de implementare a
politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova.

ADR, de asemenea, va stabili şi menţine un sistem de monitorizare și evaluare pentru
urmărirea progresului în dezvoltarea regională în cadrul fiecărei regiuni. Concomitent, va
implementa un sistem de raportare, care va oferi informaţii adecvate și într-un timp oportun
CRD, MDRC şi CNCDR.

2.1 Monitorizarea și evaluarea SNDR

Principalul document de planificare a dezvoltării regionale în RM, care reflectă politica
naţională şi introduce mecanismele naţionale în acest domeniu este SNDR.

Scopul monitorizării SNDR constă în corelarea priorităţilor, obiectivelor şi ţintelor acesteia
cu rezultatele obținute în procesul de implementare a SNDR, pentru ca ulterior să fie
efectuată o evaluare cît mai corectă a modului de realizare a SNDR şi a impactului acesteia
asupra dezvoltării economice şi nivelului de trai al populaţiei.

În procesul de implementare a SNDR va fi desfăşurată monitorizarea permanentă a
realizării acţiunilor şi a rezultatelor obţinute în baza planului de acțiuni privind
implementarea SNDR, ca, în caz de necesitate, să fie operate modificări în politica
promovată şi în acţiunile întreprinse.

În particular, procesul de monitorizare şi evaluare SNDR va contribui la:
- analiza situaţiei curente şi a tendinţelor în realizarea obiectivelor SNDR;
- analiza modului de realizare a planului de acţiuni privind implementarea SNDR;
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- evaluarea rezultatelor finale obţinute.

SNDR se referă la întreg procesul de implementare a dezvoltării regionale, inclusiv la
elaborarea şi implementarea SDR-lor. Astfel, MDRC, este responsabil de asigurarea
monitorizării şi evaluării adecvate a tuturor lucrurilor din cadrul întregului proces de
dezvoltare regională.

MDRC, în cooperare cu ADR, va asigura implementarea SNDR, SDR, DUP şi a POR,
urmărind ca acestea să fie monitorizate şi evaluate în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.

Activitățile de monitorizare şi evaluare încep la nivel de proiect individual şi sunt aplicate
pînă la nivel de SNDR. Acest proces este proporţional nivelurilor resurselor disponibile
pentru dezvoltarea regională.

2.2. Monitorizarea FNDR

Monitorizarea FNDR reprezintă o parte integrantă a sistemului general de monitorizare al
dezvoltării regionale.

Monitorizarea FNDR înseamnă, de fapt, monitorizarea proiectelor individuale incluse în
DUP și finanţate din FNDR, precum și a cheltuielilor operaționale ale ADR-lor, care, de
asemenea, se efectuează din FNDR. Rolul monitorizării devine tot mai mare cu cît aceasta
oferă părţilor implicate în proiect, informaţii prealabile despre succesul/progresul sau
insuccesul derulării, pentru ca, în caz de necesitate, să se întreprindă acţiuni concrete.

Sistemul de monitorizare trebuie, de asemenea, să ofere MDRC şi CNCDR posibilitatea de
a evalua progresul în realizarea proiectelor finanțate din FNDR. Acest scop poate fi realizat
cu succes, dacă proiectele vor fi grupate pe tipologii de proiecte, conform priorităților.
Priorităţile sunt definite în documentele de politicii publice, atît la nivel naţional, cît şi la
nivel regional.

2.3. Monitorizarea și evaluarea SDR și POR

ADR, în coordonare cu CRD, asigură monitorizarea și evaluarea implementării SDR şi a
POR în corespundere cu prevederile legislației în vigoare. Procesul de monitorizare şi
evaluare a SDR, de fapt, începe la nivel de proiect individual, proporţional cu volumul
resurselor disponibile pentru implementarea SDR.

Anual, se va elabora un plan de implementare al SDR (planul anul de activitate al ADR).
Acesta va reflecta activitățile pentru atingerea obiectivelor și priorităților stabilite în cadrul
RD. Planul respectiv va fi elaborat, ținînd cont și de obiectivele și prioritățile stabilite în
strategiile naționale sectoriale, cum ar fi: Strategia privind aprovizionarea cu apă şi
canalizare a localităţilor din Republica Moldova; Strategia de dezvoltare durabilă a
turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015; Strategia infrastructurii transportului
terestru pe anii 2008-2017 și altele.

Scopul acestei activități este de a corela politica de dezvoltare regională la nivel de regiuni
cu restul politicilor sectoriale naționale.
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2.4. Monitorizarea proiectului individual

2.4.1. 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, care contribuie la realizarea obiectivelor
naţionale, după cum sunt stipulate în documente de planificare strategică de nivel
național?

- Care sunt obiectivele imediate pentru obținerea produselor şi rezultatelor proiectului?
- Care va fi contribuția proiectului la realizarea scopului SNDR şi SDR?
- Care vor fi produsele imediate ale proiectului?
- Care vor fi rezultatele proiectului?
- Ce activităţi vor fi efectuate în scopul obținerii acestor produse?
- Care alte contribuţii vor fi necesare?

2.4.2. Evidența propunerilor de proiecte

Proiectele individuale vor fi ţinute la evidenţă de-a lungul perioadei sale începînd cu
momentul recepționării propunerii de proiect. Astfel, ADR va deține Registrul de evidenţă a
propunerilor de proiecte (vezi anexa 2).

Registrul va conține toate etapele pe care le parcurge un anumit proiect, pînă la etapa de
aprobare a finanțării. Concomitent, proiectele vor fi grupate după priorități și programe.
Priorităţile specifice fiecărei regiuni sunt definite de SDR. Înregistrările în registrul
menționat se vor efectua de către specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea
proiectelor.

Pentru proiectul individual care a atins etapa de implementare, va fi elaborat planul de
implementare al proiectului, care va conține lista activităților planificate, termenul de
realizare a activităților, persoanele responsabile. ADR va desemna un angajat responsabil
de monitorizarea proiectului. De asemenea, va fi angajat și un manager de proiect.

Managerul de proiect este persoana care va organiza desfășurarea activităților specificate în
planul de implementare al proiectului. Acesta va vizita proiectul cel puţin o dată în
săptămînă. În cazul în care implementarea proiectului nu derulează conform planului, sau
au intervenit careva obstacole, va fi frecventat și mai des.

De asemenea, managerul de proiect este responsabil de verificarea valorilor inițiale ale
indicatorilor de monitorizare (starea reală la faza inițială a implementării proiectului), care
au fost stipulați în propunerea de proiect. Pot fi identificați și alți indicatori relevanți.

2.4.3. Evaluarea proiectelor după culorii

Proiectele vor fi evaluate și după culori: verde, galbenă și roșu. Toate proiectele în derulare
vor fi evaluate după culori lunar. În cazul în care proiectul va fi evaluat ca galben sau roșu,
se va expune motivul şi planul acțiunilor ce urmează a fi întreprins întru realizarea scopului
și obiectivelor proiectului.

Decizia privind atribuirea culorii proiectului va fi luată de către Comisia instituită în cadrul
ADR, în componența căreia vor intra directorul ADR, specialistul în elaborarea,



9

implementarea și monitorizarea proiectelor, managerul de proiect, alte persoane implicate în
implementarea proiectului. Prealabil Comisia respectivă va examina minuțios rapoartele de
monitorizare ale proiectului și, după caz, cu examinări la locul realizării proiectului.

Criteriile de evaluare ale proiectului după culorii:
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. Finanțarea proiectului:

- Întîrzieri in alocarea mijloacelor financiare pentru proiectul dat;
- Lucrările nefinalizate conform graficului de executare a acestora;
- Depăşirea cheltuielilor prevăzute;
- Reţineri  în asigurarea cu contribuții specifice (lucrători, materiale)

Roșu - proiectul are probleme majore şi necesită o evaluare detaliată a proiectului tehnic
sau managementului proiectului:
1. Evenimente de forță majoră:

- Calamitaţi naturale;
- Delapidare de fonduri;
- Greşeli majore la proiectare;
- Perioada neadecvată de executare a lucrărilor.

3. Indicatori de monitorizare

Un element cheie în elaborarea unui sistem eficient de monitorizare și evaluare este
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 obiectivele strategice ale dezvoltării regionale, stipulate
în documentele strategice de nivel regional și național. În scopul realizării acestui lucru,
trebuie să fie posibilă agregarea impactului, pe care proiectele individuale îl vor avea asupra
acestor obiective, prin utilizarea indicatorilor de context 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 respectivă a anului precedent;
3. Investiții în capitalul fix și construcții în % față de perioada respectivă a anului

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

respectivă a anului precedent;
5. Valoarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul, în % față de perioada respectivă a

anului precedent;
6. Remunerarea salariaţilor, ritmul de creștere, în % față de perioada respectivă a anului

precedent;
7. Numărul de întreprinderi noi create;
8. Numărul de persoane instruite, dezagregat după sexe;
9. Numărul gospodăriilor casnice cu acces îmbunătăţit la servicii comunale.
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Indicatorii respectivi vor fi utilizați în scopul aprecierii contribuției rezultatelor
intervențiilor politicii de dezvoltare regională la obiectivele strategice de nivel național,
precum și pentru efectuarea diferitor comparații relevante.

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 crearea locurilor de muncă noi cu 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 obiective stabilite în documentele strategice.

Aceşti 9 indicatori pot fi, de asemenea, corelaţi cu indicatorii regionali şi naţionali.
Colectarea acestor date la nivel regional nu va ține de competența ADR. Aceștia vor fi
găsiți pe pagina web a BNS: www.statistica.gov.md cît și a ME (IDAM):
www.mec.gov.md/sector/241/1369.

Indicatorii de monitorizare trebuie să fie concreți, cu valori cuantificabile și colectați în
termeni concreți. 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 propuse.

3.1. Tipuri de indicatori

Contribuţii. Ar trebui să fie prezentate atât sub formă de cheltuieli generale, cât și în forma
unui buget lunar. Acestea trebuie, de asemenea, transformate în necesități de forță de muncă
și materiale.
Activităţi. Spre exemplu, desfășurarea sesiunilor de instruire, sau construcția unui număr de
kilometri de drum cu stabilirea 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 produs 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 rezultat 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 ai 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, în scurt timp după finalizarea proiectului, ar trebui efectuat un sondaj al acestor

www.statistica.gov.md
www.mec.gov.md/sector/241/1369


11

agenți economici. 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 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 la acestea. Însă, înainte de a apărea posibilitatea de a sesiza acest
impact, poate dura o perioada de cca 1-2 ani. Ar 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 pentru indicatorii de monitorizare să fie
măsurate la faza incipientă a proiectului. Aceasta va permite realizarea unei evaluări a
proiectului și a impactului lui după realizarea proiectului.

Tipul de indicatori poate fi ilustrat în felul următor. În cazul în care implementarea unui
proiect, spre exemplu, reabilitarea unui drum între două localităţi rurale, se finanţează
inclusiv și cu contribuţia aplicantului, aceasta poate fi efectuată prin alocarea unor mijloace
financiare, forţei de muncă, materialelor pentru construcția drumului. Produsul ar fi
numărul de kilometri de drum reabilitat, rezultatul ar fi timpul de călătorie redus şi
cheltuielile reduse la întreţinerea 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 de dezvoltare regională.

În cazul drumului menţionat, ar putea exista și o ipoteză, reducîndu-se cheltuielile de
transport, condiţiile de piaţă devin mai favorabile, deci este posibilă creșterea cererii. Dar,
în același timp, persistă și un risc pentru anumite industrii. Reducerea cheltuielilor de
transport poate conduce la reducerea costurilor de producţie și sporirea cererii
consumătorilor pentru alte produse. Spre exemplu, în cazul în care preţul pîinii pentru
consumatorul final scade, banii economisiţi de el pot fi utilizați pentru procurarea altor
produse. În mod similar, în cazul în care preţul combustibilului creşte în timp ce proiectul
este în curs de implementare, drumul reabilitat poate pur şi simplu să reducă impactul
negativ al creşterii costurilor la întreținerea autovehiculelor, mai degrabă decât să rezulte
într-o activitate economică sporită.

Contribuţiile, activităţile şi produsele trebuie să fie măsurate pentru toate proiectele. În
cazul în care va fi necesar să se efectueze sondaje pentru măsurarea rezultatelor 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.

Indicatorii de produs și rezultat se stabilesc după tipologiile de proiecte conform
priorităților stabilite în documentele de planificare strategică de nivel regional.
Valorile inițiale ale indicatorilor de monitorizare (starea reală la faza inițială a
implementării proiectului) vor fi stabilite în propunerea de proiect înaintată de către
aplicantul proiectului. Concomitent, acestea vor fi verificate de către angajații ADR reieșind
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din situația reală la momentul inițierii implementării proiectului la locul realizării acestuia,
precum și în baza documentelor de argumentare. Documentele respective vor dispune de
semnătura și ștampila umedă a aplicantului. La momentul verificării, de asemenea, pot fi
identificați suplimentar și alți indicatori, decât cei identificați de aplicant, care ar permite
demonstrarea mai vădită a impactului proiectului.

4. Niveluri și responsabilități de raportare

4.1. Raportarea privind proiectele individuale

Concomitent cu aprobarea finanțării proiectului individual, vor fi elaborate rapoarte de
monitorizare privind implementarea acestuia și prezentate directorului ADR, CRD, MDRC,
CNCDR.

În rezultatul fiecărei vizite la locul realizării proiectului, de către managerul de proiect sau
de altă persoană responsabilă pentru implementarea proiectului din cadrul ADR, va fi
elaborat Raportul privind  monitorizarea realizării activităților conform planului de
implementare a proiectului (vezi anexa 3).

Raportul menționat va reflecta monitorizarea realizării activităților planificate în perioada
respectivă, termenul limită de realizare ale acestora, produsele/rezultatele obținute,
dificultățile întîlnite, concluziile și deciziile luate. Raportul va fi prezentat superiorului și, în
caz de necesitate, se vor întreprinde măsuri de rigoare întru lichidarea diferitor obstacole.
Rapoartele respective se vor plasa la dosarul proiectului respectiv.

Raport privind valorificarea bugetului proiectului individual (vezi anexa 3) se elaborează
de către managerul de proiect lunar și va reflecta mijloacele financiare aprobate, contractate
și transferate, precum și cheltuielile efectuate în cadrul proiectului individual, redistribuite
conform structurii bugetare și surselor de finanțare. Se completează în baza documentației
contabile, cumulativ de la începutul anului.

Raportul va conține o notă informativă privind realizarea activităților prevăzute în planul de
implementare a proiectului pentru perioada respectiva de raportare. Este prezentat
superiorului și se contrasemnează de specialistul în elaborarea, implementarea și
monitorizarea proiectelor, contabilul șef, directorul ADR. Se va plasa la dosarul proiectului
respectiv.

Raportul privind monitorizarea proiectului individual (vezi anexa 3) se elaborează de către
managerul de proiect trimestrial. Este structurat în 4 compartimente:

1. Informații generale despre costul proiectului, mărimea finanțării pe surse de finanțare,
durata implementării proiectului, evaluarea după culoare, mijloace financiare
contractate, transferate de la MDRC către ADR.

2. Indicatori de produs și rezultat stabiliți în conformitate cu tipologia proiectului.
Valorile inițiale ale indicatorilor vor fi stabiliți în baza notelor informative la
propunerea de proiect înaintate către CNCDR și verificați în baza documentației
confirmative prezentate de aplicant.

3. Nota informativă privind implementarea proiectului, care va reflecta activitățile
realizate în perioada respectivă de raportare, conform planului de implementare a
proiectului.
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4. Anexă: Raportul lunar privind valorificarea bugetului proiectului individual pentru
ultima perioadă de raportare.

Raportul semnat de către managerul de proiect și contrasemnat de directorul ADR,
contabilul șef, specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor se
prezintă SSR din cadrul MDRC. Un exemplar de raport, cu toate vizele, se va plasa la
dosarul proiectului respectiv.

4.2. Raportarea către CRD şi MDRC

ADR, în timp de cinci zile lucrătoare înainte de ședințele trimestriale ordinare ale CRD, va
prezenta membrilor CRD Raportul trimestrial privind monitorizarea mijloacelor financiare
(vezi anexa 4). Raportul va fi prezentat și SSR din cadrul MDRC.
Raportul respectiv va informa CRD și MDRC despre procesul de implementare a
proiectelor finanţate din FNDR și din alte surse, cît şi despre bunurile şi serviciile generate
de către aceste proiecte. Raportul va conține informaţia agregată cu privire la toate
proiectele.

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

Concomitent, generalizarea rapoartelor trimestriale pe proiectele individuale, cu divizarea
acestora pe prioritățile stabilite, va prezenta progresul general al implementării proiectelor
de dezvoltare regională în regiune și pe țară.

ADR, de asemenea, raportează semestrial (la 6 luni și anual) către CRD și MDRC despre
monitorizarea implementării SDR – Raportul privind implementarea planului anual de
activitate al ADR. Raportul reflectă realizarea obiectivelor întru implementarea SDR în
perioada raportată, de către ADR, conform planului anual de activitate al ADR, precum și
finanțarea activităţilor din FNDR și din alte surse.

Raportul va conține: o introducere în care se va face o analiză a tendințelor economice în
perioada raportată în regiunea respectivă, principalele rezultate ale perioadei precedente de
raportare; sumar executiv cu principalele rezultate ale perioadei de raportare; realizarea
obiectivelor planificate conform planului anual de activitate al ADR şi progresului în
realizarea acestora; cooperarea cu partenerii de dezvoltare; schimb de experiență
internațională; concluzii privind experiența acumulată și lecțiile învățate; anexe.

Concomitent, raportul va conţine informații succinte privind evaluările finale ale proiectelor
implementate, precum şi evaluarea sau analiza impactului proiectelor implementate asupra
nivelului de trai a populației din regiunea respectivă.

În raport, de asemenea, vor fi reflectați și indicatorii de context pentru regiune, nominalizați
în pct. 3 al prezentei instrucțiuni.
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4.3. Raportarea către CNCDR și GRM

MDRC, în conformitate cu HG nr. 158 din 04.03.2010 ”Cu privire la aprobarea Strategiei
naționale de dezvoltare regională”, va raporta semestrial CNCDR și anual GRM privind
monitorizarea procesului de implementare a SNDR.

Raportul privind monitorizarea procesului de implementare a SNDR va fi elaborat în baza
planului anual de activitate al DGDR (plan anual de implementare al SNDR). Rapoartele
ADR privind implementarea planurilor anuale de activitate va constitui baza pentru
elaborarea raportului respectiv. Raportul reflectă realizarea activităţilor finanțate din FNDR
și din alte surse întru implementarea SNDR.

Raportul va conține:
- introducerea, în care se va expune analiza tendințelor economice în regiuni și,

respectiv în țară, efectuată în baza datelor statistice oficiale, produse de către BNS,
precum și datelor statistice administrative produse de către ME și ADR, principalele
rezultate ale perioadei precedente de raportare;

- sumarul executiv cu principalele rezultate ale perioadei de raportare;
- realizarea obiectivelor planificate conform planului anual de activitate al DGDR;
- cooperarea cu partenerii de dezvoltare;
- schimbul de experiență internațională;
- concluziile privind experiența acumulată și lecțiile învățate;
- anexe.

Raportul va fi prezentat membrilor CNCDR semestrial pînă la data de 30 a lunii ce urmează
după expirarea semestrului, şi Cancelariei de Stat - anual, pînă la data de 15 februarie.

Anual, pînă la sfîrşitul primului trimestru al anului următor celui de referinţă, MDRC, în
conformitate cu HG nr. 772 din 26.08.2010 ”Cu privire la aprobarea Documentului unic de
program pentru anii 2010-2012”, prezintă GRM Raportul privind implementarea
Documentului unic de program (DUP). Raportul reflectă activitățile realizate și rezultatele
obținute în urma implementării proiectelor incluse în DUP și finanțate din FNDR.

Concomitent, MDRC prezintă GRM rapoarte privind progresul în dezvoltarea regională în
conformitate cu principalele documente de planificare strategică, cum ar fi: Strategia
națională de dezvoltare pentru anii 2008-2011; Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii
2011-2014; Programul de activitate al Guvernului ”Integrare europeană: libertate,
democrație, bunăstare”, 2011-2014, Programul anual de activitate al GRM.

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 valorile inițiale ale
indicatorilor de monitorizare (starea reală la faza inițială a implementării proiectului),
expuși în propunerea de proiect cu rezultatul final al proiectului.
În cazul proiectelor mari, ADR, prin procedurile de achiziții publice, va angaja experți-
evaluatori, care vor efectua 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 de
rezultat, precum ar fi numărul de gospodării casnice racordate la noul sistem de
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aprovizionare cu apă. În acest caz, poate fi efectuat un sondaj al beneficiarilor finali ai
proiectului privind calitatea serviciului. Concomitent, pot fi organizate discuţii în focus
grupuri cu beneficiarii finali. Viziunea acestora va fi inclusă în raportul final al proiectului.
Resursele necesare pentru efectuarea activităților de evaluare 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 rapoartele
separate către CRD.



16

A n e x e

Cadrul de monitorizare şi evaluare include raportarea la nivel de proiect individual, SDR, DUP, SNDR şi documente de planificare
strategică națională. Anexa 1 indică structura, periodicitatea şi responsabilul de prezentarea rapoartelor.

Anexa 1. Rolurile privind monitorizarea și evaluarea proiectelor şi documentelor de planificare strategică, precum și
responsabilităţile de raportare

Denumirea
raportului

Raport cu privire la Raportare de la Raportare către Frecvenţa Conţinutul

Raportul privind
monitorizarea
realizării activităților
conform planului de
implementare a
proiectului

Implementarea
proiectelor
individuale

Managerul de
proiect;
Persoane
responsabile de
proiect, în urma
vizitei în teren

Directorul ADR La fiecare ieșire
în teren, dar nu
mai puțin de o
data pe săptămînă

1. Activitățile planificate monitorizate.
2. Termenul limită de realizare a activităților planificate.
3. Rezultate/produse.
4. Dificultăţi / bariere în procesul de implementare a

proiectului.
5. Concluzii şi decizii luate pentru soluţionarea

dificultăţilor.
Raportul privind
valorificarea
bugetului proiectului
individual

Implementarea
proiectelor
individuale

Managerul de
proiect

Directorul ADR Lunar,
pînă la data de 10
a lunii următoare
celei de referință

1. Nota informativă privind implementarea proiectului
conform planului de implementare a proiectului.

2. Valorificarea bugetului proiectului individual după
structura bugetară pe sursele de finanțare.

3. Mijloacele financiare aprobate, contractate, transferate.
4. Cheltuielile efectuate.
5. Culoarea atribuită proiectului.

Raport de
monitorizare a
proiectului individual

Implementarea
proiectelor
individuale

Managerul de
proiect

Directorul ADR Trimestrial,
pînă la data de 10
a primei luni a
trimestrului
următor celui de
referință

1. Informația generală despre proiect:
-Costul total al proiectului;
-Mărimea finanțării după surse de finanțare;
-Culoarea atribuită proiectului;
-Cheltuieli planificate conform planului de finanțare
după anii de implementare,

-Cheltuieli ale proiectului realizate după anii de
implementare;

-Mijloace financiare contractate și transferate după anii
de implementare.

2. Nota informativă privind implementarea proiectului
conform planului de implementare a proiectului.

3. Indicatorii de produs şi rezultat ai proiectului.
4. Anexă: Raportul lunar privind valorificarea bugetului
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Denumirea
raportului

Raport cu privire la Raportare de la Raportare către Frecvenţa Conţinutul

proiectului individual pentru perioada de raportare
respectivă.

Raport privind
monitorizarea
surselor de finanțare

Sumarul proiectelor
individuale

ADR CRD
Minister

Trimestrial,
pînă la data de 10
a primei luni a
trimestrului
următor celui de
referință

1. Nota informativă privind implementarea proiectelor în
derulare.

2. Monitorizarea mijloacelor financiare pe proiecte,
divizate după priorități, programe, surse de finanțare.

3. Culoarea atribuită proiectului.
4. Anexă: Rapoartele de monitorizare ale proiectelor

individuale trimestriale pentru perioadă respectivă de
raportare.

Raport privind
implementarea DUP

Proiectele incluse în
DUP

Ministerul GRM
CNCDR

Anual,
pînă la sfîrşitul
trimestrului I al
anului următor
celui de referinţă

1. Nota informativă privind procesul de implementare a
proiectelor din DUP, aprobate spre finanțare.

2. Anexă: Raportul trimestrial privind monitorizarea
surselor de finanțare pentru ultima perioadă de raportare.

Raport de
monitorizare al SDR

Realizarea
obiectivelor din
Planul anual de
activitate al ADR

ADR CRD
Ministerul

Semestrial,
Pînă la data de 10
a primei luni a
semestrului
următor celui de
referință

Text narativ.
1. Introducere cu analiza tendințelor economice în regiuni,

rezultatele perioadei precedente de raportare.
2. Sumar executiv: succint principalele rezultate ale

perioadei de raportare, conform obiectivelor stabilite
pentru anul respectiv.

3.Realizarea obiectivelor conform Planului anual de
activitate al ADR.

4. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în atragerea
donatorilor și implementarea proiectelor investiționale și
de asistență tehnică în domeniul dezvoltării regionale..

5. Schimb de experiență internațională.
6. Concluzii.
7. Anexe.
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Denumirea
raportului

Raport cu privire la Raportare de la Raportare către Frecvenţa Conţinutul

Raport de
monitorizare al
SNDR

Realizarea
obiectivelor din
Planul anual de
activitate al DGDR

Ministerul CNCDR Semestrial,
pînă la data de 30
a primei luni a
semestrului
următor celui de
referință

Text narativ.
1. Introducere cu analiza tendințelor economice în regiuni,

rezultatele perioadei precedente de raportare.
2. Sumar executiv: succint principalele rezultate ale

perioadei de raportare, conform obiectivelor stabilite
pentru anul respectiv.

3. Realizarea obiectivelor conform Planului anual de
activitate al DGDR.

4. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în atragerea
donatorilor și implementarea proiectelor investiționale
și de asistență tehnică în domeniul dezvoltării
regionale.

5. Schimb de experiență internațională.
6.Concluzii.
7.Anexe.

Raport de
monitorizare al
SNDR

Realizarea
obiectivelor din
Planul anual de
activitate al DGDR

Ministerul Guvern Anual,
pînă la 15
februarie a anului
următor celui de
referință

Text narativ.
1. Introducere cu analiza tendințelor economice în regiuni,

rezultatele perioadei precedente de raportare.
2. Sumar executiv: succint principalele rezultate ale

perioadei de raportare, conform obiectivelor stabilite
pentru anul respectiv.

3. Realizarea obiectivelor conform Planului anual de
activitate al DGDR.

4. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în atragerea
donatorilor și implementarea proiectelor investiționale
și de asistență tehnică în domeniul dezvoltării
regionale.

5. Schimb de experiență internațională.
6. Concluzii.
7. Anexe.

Rapoarte privind
compartimentul DR
din documente de
planificare strategică
de nivel național

Realizarea
obiectivelor DR din
documente de
planificare strategică
de nivel național

Ministerul Guvern trimestrial Conform solicitării Guvernului



19

Anexa 2. Registrul de evidenţă a propunerilor de proiecte
Perioada: de la __________   dd/mm/yy*

pînă la __________   dd/mm/yy

da/nu nr. și data p-v** da/nu nr. și data deciziei da/nu
nr. și data scr de

insotire
da/nu nr. și data p-v da/nu nr. și data decizie da/nu nr. și data HG da/nu

nr. și data
deciziei

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

PROGRAMUL 2 ” Modernizarea şi amenajarea drumurilor regionale şi locale”

Nr./or.

PROGRAMUL 3 ”Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare şi crearea punctelor de trecere a frontierei”

PRIOPITATEA  2  ”Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale”

PROGRAMUL  4  ” Dezvoltarea resurselor umane”

Evaluat de către CE
MDRC

Aprobat de către CNCDR Inclus în DUPExpediat la MDRC
Verificat administrativ de

către  ADR
Denumirea propunerii de proiectData

înregistrării

Nr.
propunerii
 de proiect

după priorități
și programe

Inclus în POR

PROGRAMUL  5 ”Dezvoltarea IMM şi a infrastructurii de afaceri”

PRIORITATEA  3  ”Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice”
PROGRAMUL  6  ”Protecţia mediului ambiant şi prevenirea calamităţilor naturale”

PROGRAMUL  7 ”Îmbunătăţirea atractivităţii turistice”

Aprobate spre
finanțare

Codul
proiectului
atribuit de
Ministerul
Finanțelor

PRIORITATEA  1  ”Reabilitarea infrastructurii fizice”
PROGRAMUL   1   ”Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare”



20

NOTĂ pentru îndeplinirea Registrului de evidență a propunerilor de proiect

1. Proiectele individuale sînt ținute la evidență pe toată perioada de implementare,
începînd cu înregistrarea propunerii de proiect.

2. Evidența în registrul de evidență a propunerilor de proiecte se efectuează de către
specialistul în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor al ADR.

3. Fiecărei propuneri de proiect primite, i se atribuie numărul, care este format din
numărul de ordine a priorității, numărul de ordine a programului, numărul de ordine al
propunerii de proiect, bară, denumirea abreviată a agenției de dezvoltare regională,
cratimă, ultimele două cifre ale anului de înregistrare (1.1.1/adrc-10), (2.4.2/adrc-10),
data înregistrării.

4. Propunerea de proiect este urmărită pe parcursul ciclului de propuneri pînă la
momentul aprobării finanțării acesteia sau respingerii. Tabela reflectă etapele parcurse
de propunerea de proiect.

5. După aprobarea finanțării propunerii de proiect de către CNCDR, Ministerul
Finanțelor va atribui proiectului un cod, după care va fi urmărit în continuare. La
elaborarea rapoartelor de monitorizare a proiectului se va face referință la codul
atribuit de către Ministerul Finanțelor.

6. * dd/mm/yy    înseamnă   data/luna/anul.

7. ** p-v înseamnă   proces verbal
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Anexa 3. Rapoarte elaborate și prezentate de către managerul de proiect

Odată cu atingerea etapei de implementare, pentru fiecare proiect va fi elaborat Raportul
de monitorizare a activităților realizate conform planului de implementare a proiectului.

Evaluarea faptului dacă proiectul se desfăşoară sau nu în modul corect, va fi bazată pe
vizite săptămînale sau și mai frecvente la locul realizării proiectului. Raportul menționat
va fi elaborat de către managerul de proiect la fiecare ieșire la locul realizării proiectului,
precum și de alți angajați ai ADR, responsabili de implementarea proiectului (vezi
formularul raportului mai jos).

Raportul 1. Privind monitorizarea realizării activităţilor conform planului de
implementare a proiectului

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ  _______

R A P O R T
privind monitorizarea realizării activităţilor conform planului de

implementare a proiectului
Codul proiectului ______________________________________________
Denumirea proiectului ______________________________________________
Perioada de raportare: ______________________________________________

# Activitatea planificată
Termenul
limită de
realizare

Rezultatul /
produsul

Dificultăţi / bariere
în procesul de

implementare a
proiectului

Concluzii şi
decizii luate

pentru
soluţionarea
dificultăţilor

1
2
3

Executorul raportului _________________________(numele, prenumele)
_________________________(funcția)
_________________________(semnătura)

Data prezentării raportului ________________
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Lunar, pentru proiectele care au atins etapă de implementare, de către managerul de
proiect, va fi elaborat Raportul privind valorificarea bugetului proiectului individual (vezi
formularul raportului mai jos).

Raportul 2. Raportul privind valorificarea bugetului proiectului individual

AGENȚIA DE  DEZVOLTARE  REGIONALĂ _______

RAPORT  PRIVIND  VALORIFICAREA  BUGETULUI  PROIECTULUI  INDIVIDUAL
( l u n a r )

ianuarie - ______________ 201__

Codul proiectului __________________________________________

Denumirea proiectului __________________________________________
__________________________________________

Denumirea priorității __________________________________________
__________________________________________

Denumirea programului __________________________________________
__________________________________________

Denumirea solicitantului __________________________________________

Durata de implementare a proiectului __________________________________________

Culoarea atribuită proiectului
(verde, galben, roșu) __________________________________________

Data prezentării raportului ___________________________________ 201____

C U P R U N S U L   R A P O R T U L U I

1. Valorificarea bugetului Proiectului individual pentru perioada de raportare
2. Nota informativă privind implementarea Proiectului

N O T Ă:
1. Raportul se completează lunar pentru fiecare proiect individual.

2. Raportul se prezintă lunar directorului ADR, pînă la data de 10 a lunii următoare a perioadei
de raportare, de către managerul de proiect.

3. Raportul se completează în baza documentației contabile, cumulativ de la începutul anului.
Monitorizarea implementării proiectului se bazează pe vizite săptămînale (sau mai frecvente),
efectuate de către managerul proiectului.

4. Sursele de finanțare, parvenite mai tîrziu, urmează a fi specificate cu adăugarea rîndurilor
corespunzătoare. Contribuția solicitantului va fi reflectată în raport în baza informației
doveditoare.

5. Mijloacele financiare aprobate constituie:
total – valoarea totală a proiectului aprobată prin decizia CNCDR;
inclusiv pentru anul de gestiune – valoarea proiectului aprobată spre finanțare în anul de

gestiune.
6. Mijloacele financiare contractate constituie:
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total – valoarea totală a contractelor de achiziții publice, încheiate pentru implementarea
proiectului;

inclusiv pentru anul de gestiune – valoarea contractelor de achiziții publice, încheiate
pentru implementarea proiectului în anul de
gestiune.

7. Mijloacele financiare facturate constituie valoarea facturilor prezentate de către operatorii
economici, care demonstrează executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, procurarea
bunurilor.

8. Mijloacele financiare transferate de la MDRC la ADR constituie mijloacele financiare
transferate pe conturile ADR de către MDRC în baza actelor de recepție a lucrărilor, facturilor
fiscale, altor documente confirmative.

9. Cheltuielile efectuate constituie mijloacele financiare transferate de către ADR operatorilor
economici pentru lucrările executate, serviciile prestate, bunurile procurate în baza
documentației contabile. Cheltuielile respective includ și garanția pentru buna execuție a
lucrărilor executate, serviciilor prestate, bunurilor procurate.

10. Proiectul va fi evaluat ca fiind de culoare verde, galbenă și roșu.

11. Decizia privind evaluarea proiectului după culoare, va fi luată de către Comisia instituită în
cadrul ADR, în componența căreia vor intra: directorul ADR, specialistul în elaborarea,
implementarea și monitorizarea proiectelor, managerul de proiect, alte persoane nemijlocit
implicate în implementarea proiectului.

12. 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 executării lucrărilor de implementare a proiectului;
2. Finanțarea proiectului:

- Întîrzieri în alocarea mijloacelor financiare pentru proiectul dat;
- Lucrările nefinalizate la timp
- Depăşirea cheltuielilor prevăzute
- Reţineri în asigurarea cu contribuții specifice (lucrători, materiale)

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

1. Evenimente de forță majoră:
- Calamitaţi naturale
- Delapidare de fonduri
- Greşeli majore la proiectare
- Perioada neadecvată de executare a lucrărilor.

13. Codul proiectului se atribuie de către Ministerul Finanțelor, conform planului de finanțare a
proiectului.

14. Raportul va conține nota informativă privind realizarea activităților din planul de
implementare a proiectului. În cazul în care proiectul va fi evaluat ca galben sau roșu, în notă
se va expune motivul şi planul acțiunilor ce urmează a fi întreprinse întru orientarea
proiectului în direcția cuvenită. Nota va fi semnată de managerul de proiect.
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Mii lei

Total
inclusiv pentru

anul de
gestiune

Total

inclusiv
în

anul de
gestiune

1 000002 3 4 5 000006 000007 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21=3-8

Lucrări construcții, montaj conform
proiectului tehnic, total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNDR 0 0
APL 0 0
GIZ 0 0
Alții (de specificat) 0 0

Servicii, total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNDR 0 0
APL 0 0
GIZ 0 0

Alții (de specificat) 0 0

Utilaj, mobilier, inventar, total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNDR 0 0
APL 0 0
GIZ 0 0
Alții (de specificat)
Cheltuieli administrative, total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FNDR 0 0
APL 0 0
GTZ 0 0
Alții (de specificat)

Alte cheltuieli, total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNDR 0 0
APL 0 0
GIZ 0 0
Alții (de specificat)

Total cheltuieli ale proiectului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FNDR 0 0
APL 0 0
GIZ 0 0
Alții (de specificat)

Contrasemnează:

Director al ADR (Semnătura)

Contabil șef ADR (Semnătura)

Specialist în elaborarea,
implementarea
şi monitorizarea proiectelor (Semnătura)

Managerul de proiect (Semnătura)

Telefon:

E-mail:

/Nume, Prenume/

/Nume, Prenume/

/Nume, Prenume/

no
ie

m
br

ie

de
ce

m
br

ie

/Nume, Prenume/

iu
ni

e

iu
lie

au
gu

st

se
pt

em
br

ie

aprobate contractate

Mijloace financiare

transferate
de la

MDRC
la ADR

1. VALORIFICAREA  BUGETULUI  PROIECTULUI  INDIVIDUAL
ianuarie - ______________ 201__

Cheltuieli efectuate

Structura bugetară pe sursele de
finanțare

factutate Total

ia
nu

ar
ie

fe
br

ua
ri

e

m
ar

ti
e

ap
ri

lie

m
ai

Sold  la sfîrșitul
perioadei de

raportare față
de mărimea

finanțării
abrobate pentru

anul de
gestiune

oc
to

m
br

ie
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Trimestrial, pentru fiecare proiect în derulare, de către managerul de proiect, va fi elaborat
Raportul de monitorizare a proiectului individual. Acesta conține informația mai amplă
comparativ cu raportul lunar de valorificare a bugetului proiectului individual (vezi
formularul raportului mai jos).

Raportul 3. Raportul trimestrial de monitorizare a proiectului individual

AGENȚIA  DE  DEZVOLTARE  REGIONALĂ _________

RAPORT  PRIVIND  MONITORIZAREA  PROIECTULUI  INDIVIDUAL
(trimestrial)

ianuarie - ___________________ 201__

Codul proiectului ____________________________________________

Denumirea proiectului ____________________________________________
____________________________________________

Denumirea priorității ____________________________________________
____________________________________________

Denumirea programului ____________________________________________
____________________________________________

Denumirea solicitantului ____________________________________________

Durata de implementare a proiectului ____________________________________________

Data prezentării raportului _______________________________________201__

C U P R I N S U L   R A P O R T U L U I
1. Informația generală
2. Indicatorii de produs și rezultat
3. Nota informativă privind implementarea proiectului
4. Anexă: Raportul lunar privind valorificarea bugetului proiectului individual pentru perioada

respectivă de raportare

N O T Ă:
1. Raportul se completează trimestrial pentru fiecare proiect individual.

2. Raportul se prezintă directorului ADR pînă la data de 10 a lunii următoare a perioadei de
raportare, de către managerul de proiect.

3. Raportul, după aprobare de către directorul ADR, va fi prezentat CDR și, respectiv MDRC
(SSR).

4. Raportul se completează în baza documentației contabile, cumulativ de la începutul anului.
Monitorizarea implementării proiectului se bazează pe vizite săptămînale (sau mai frecvente),
care se efectuează de către managerul proiectului.

5. Indicatorii de produs și rezultat vor fi stabiliți în conformitate cu tipologia proiectului.

6. Valorile inițiale și rezultatele așteptate ale indicatorilor de monitorizare ai proiectului vor fi
luate din propunerile de proiecte și verificate la locul realizării proiectului în baza documentelor
de confirmare prezentate de către solicitant.



26

7. Indicatorii de monitorizare, pe parcursul implementării proiectului, vor fi colectați ținînd cont
de documentele de confirmare prezentate de beneficiar, cu plasarea copiilor documentelor
corespunzătoare la dosarul proiectului (copiile contractelor de prestare a serviciilor,
certificatelor de înregistrare a întreprinderilor, decizii ale APL, alte )

8. Valorile indicatorilor vor fi prezentate trimestrial, cumulativ de la începutul proiectului.

9. Sursele de finanțare, parvenite mai tîrziu, urmează a fi specificate cu adăugarea rîndurilor
corespunzătoare. Contribuția solicitantului va fi reflectată în raport în baza informației
doveditoare.

10. Proiectul va fi evaluat ca fiind de culoare verde, galbenă și roșu.

11. Decizia privind evaluarea proiectului după culoare, va fi luată de către Comisia instituită în
cadrul ADR, în componența căreia vor intra: directorul ADR, specialistul în elaborarea,
implementarea și monitorizarea proiectelor, managerul de proiect, alte persoane nemijlocit
implicate în implementarea proiectului.

12. 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 executării lucrărilor de implementare a proiectului;
2. Finanțarea proiectului:

- Întîrzieri în alocarea mijloacelor financiare pentru proiectul dat;
- Lucrările nefinalizate la timp
- Depăşirea cheltuielilor prevăzute
- Reţineri în asigurarea cu contribuții specifice (lucrători, materiale)

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

1. Evenimente de forță majoră:
- Calamitaţi naturale
- Delapidare de fonduri
- Greşeli majore la proiectare
- Perioada neadecvată de executare a lucrărilor.

13. Codul proiectului se atribuie de către Ministerul Finanțelor conform planului de finanțare a
proiectului.

14. Nota informativă va reflecta realizarea activităților prevăzute în Planul de implementare al
proiectului. În cazul în care proiectul va fi evaluat ca galben sau roșu, în notă se va expune
motivul şi planul acțiunilor ce urmează a fi întreprinse întru orientarea proiectului în direcția
cuvenită. Nota va fi semnată de managerul de proiect.
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1. INFORMAȚIA GENERALĂ

Costul proiectului conform bugetului aprobat, mii lei: __________________
Mijloace financiare aprobate după surse de finanțare, total, mii  lei: __________________

inclusiv  FNDR: __________________
APL: __________________
GIZ: __________________
Altele (se specifică): __________________

Durata de implementare a proiectului, luni __________________
Culoarea atribuită proiectului (verde, galben, roșu) __________________

Mii lei
Mijloacele financiare și cheltuielile

proiectului
Total inclusiv

2010 2011 2012
Mijloace financiare contractate

Mijloace financiare transferate  de la MDRC la
ADR
Cheltuielile proiectului planificate conform planului
de finanțare
Cheltuielile proiectului efectuate

2. INDICATORI DE PRODUS ȘI REZULTAT
Indicatorii de produs și rezultat se stabilesc după tipologiile de proiecte conform priorităților
stabilite în documentele de planificare strategică de nivel regional.

La faza incipientă a dezvoltării regionale, în regiuni, au fost stabilite trei priorități, care sunt
stipulate în strategiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud:

- reabilitarea infrastructurii fizice;
- susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale;
- îmbunătățirea factorilor de mediu și al atractivității turistice.

Astfel, reieșind din prioritățile stabilite, au fost determinate următoarele tipologii de proiecte pe
domeniile:

- managementul deșeurilor menajere solide;
- aprovizionarea cu apă potabilă și servicii canalizare;
- infrastructura drumurilor;
- îmbunătățirea atractivității turismului;
- eficiența energetică.

Mai jos sunt expuși, ca model, lista indicatorilor de produs și rezultat pentru un proiect în
domeniul managementului deșeurilor menajere și solide. Lista indicatorilor poate fi completată
în dependență de scopul și obiectivele concrete ale proiectului.

În raport vor fi reflectate valorile inițiale ale indicatorilor proiectului, care vor fi luate din
propunerea de proiect și verificate la locul realizării proiectului de către angajații ADR.
Rezultatele așteptate, de asemenea vor fi luate din propunerea de proiect. Valorile indicatorilor
vor fi prezentate trimestrial cumulativ de la începutul implementării proiectului.
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Solicitantul: Primăria or. Șoldănești
Prioritatea 3: Îmbunătățirea factorului de mediu și a atractivității turistice

Durata de implementare a proiectului: 24 luni

trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV

Indicatori de produs:

1. Localități beneficiare de serviciu
    salubrizare

nr.
localităților

2. Persoane instruite, total, inclusiv nr. persoane
          bărbați
          femei
   din care:
             angajații serviciului, inclusiv
                 bărbați
                 femei
             reprezentanții APL, inclusiv
                 bărbați
                 femei
3. Persoane informate nr. persoane

4. Campanie de conștientizare și informare,
     inclusiv
      emisiuni radio-TV nr. emisiuni
      publicații în presa locală și națională nr. publicații
      conferințe de presă nr. conferințe
      buclete informaționale nr. buclete
      postere informaționale nr. postere
      bannere pentru campanii de
      conștientizare

nr. bannere

      altele (de specificat)
5. Cheltuieli pentru amenajeri și
     protecția mediului

mii lei

Indicatori de rezultat:

1. Întreprinderi noi create
nr.

întreprinderi
2. Locuri noi de muncă, inclusiv: nr. locuri
          pe termen scurt
          pe termen lung
3. Populație cu acces îmbunătățit la
    serviciile de salubrizare

nr. persoane

4. Contracte încheiate în vederea
    colectării deșeurilor menajere
    separate, inclusiv

nr. contracte

         agenți economici
         instituții publice
         gospodării casnice
5. Cantitatea totală de deșeuri menajere
     solide colectate separat și livrate spre
     reciclare, inclusiv:

tone

           hîrtie
           sticlă
           masă plastică
6. Gunoisti neautorizate lichidate nr. gunoiști

2012

Extinderea sistemului integrat de management a deșeurilor solide al or. Șoldănești în 7
localități din raionul Șoldănești și Rezina

Măsura 3.2: Dezvoltarea sistemelor de management integral al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată,
                         reciclarea și crearea poligoanelor moderne de stocare a deșeurilor nereciclabile

Denumirea indicatorului
unitatea

de
măsură

valori
inițiale

rezultate
așteptate

2011
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Anexa 4. Rapoarte elaborate și prezentate de către specialistul în elaborarea,
implementarea și monitorizarea proiectelor

În procesul de monitorizare și evaluare a implementării proiectelor, de asemenea, este destul
de important și monitorizarea surselor de finanțare. Astfel, trimestrial va fi elaborat, de către
specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor, și prezentat CRD și
MDRC, Raportul trimestrial privind monitorizarea surselor de finanțare (vezi formularul
raportului mai jos).

Raportul 1. Raportul trimestrial privind monitorizarea surselor de finanțare

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ _______

RAPORT  PRIVIND  MONITORIZAREA  MIJLOACELOR  FINANCIARE

( t r i m e s t r i a l )
ianuarie - _______________ a. 201__

Data prezentării raportului _________________________ 201__

C U P R I N S U L   R A P O R T U L U I

1. Monitorizarea mijloacelor financiare
2. Nota informativă privind procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională

în derulare
3. ANEXĂ: Rapoartele de monitorizare ale proiectelor individuale trimestriale pentru perioadă

respectivă de raportare.

NOTĂ:
1. Raportul se îndeplinește de către specialistul ADR în elaborarea, implementarea şi

monitorizarea proiectelor.

2. Raportul se prezintă trimestrial pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare
Consiliului Regional pentru Dezvoltare și Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,
cumulativ de la începutul anului și reprezintă informația consolidată a rapoartelor lunare privind
valorificarea bugetului proiectului individual.

3. Sursele de finanțare, parvenite mai tîrziu, urmează a fi specificate cu adăugarea coloanelor
corespunzătoare.

4. Anul de gestiune constituie anul bugetar curent în care se raportează.

5. Perioada raportată constituie trimestrul pentru care se raportează.

6. Proiectele vor fi evaluate ca fiind de culoare verde, galbenă și roșu.

7. Decizia privind evaluarea proiectului după culoare, va fi luată de către Comisia instituită în
cadrul ADR, în componența căreia vor intra:  directorul ADR, specialistul în elaborarea,
implementarea și monitorizarea proiectelor, managerul de proiect, alte persoane nemijlocit
implicate în implementarea proiectului.

8. 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 executării lucrărilor de implementare a proiectului;
2. Finanțarea proiectului:

- Întîrzieri în alocarea mijloacelor financiare pentru proiectul dat;
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- Lucrările nefinalizate la timp
- Depăşirea cheltuielilor prevăzute
- Reţineri în asigurarea cu contribuții specifice (lucrători, materiale)

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

1. Evenimente de forță majoră:
- Calamitaţi naturale
- Delapidare de fonduri
- Greşeli majore la proiectare
- Perioada neadecvată de executare a lucrărilor.

9. 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.

10. Codul proiectului se atribuie de către Ministerul Finanțelor conform planului de finanțare a
proiectului.

11. Nota informativă la raport 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). Nota va fi semnată de către specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea
proiectelor.
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Mii lei

total

inclusiv
pentru
anul de
gestiune

total FNDR APL GIZ
Alții
(de

 specificat)

1 2 3 4=5+7+8+9 5 6 7 8 9 10 11
12=13+14
+15+16

13 14 15 16
17=18+19
+20+21

18 19 20 21 22=6-12 23

PROGRAMUL   1   ”Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare”
1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

APL GIZ
Alții
(de

specificat)

FNDR inclusiv perioada
raportată

total

Total prioritatea 1

Total prioritatea 2

y

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”

Telefon:
E-mail:

Director al ADR

Specialist în elaborarea, implementarea
şi monitorizarea proiectelor

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

/Nume, Prenume/

/Nume, Prenume/

Total ADR

/Nume, Prenume/Contabil șef ADR

 1.  MONITORIZAREA   MIJLOACELOR  FINANCIARE   IN ANUL 201___

Evaluarea
proiectului

după culoare
(verde,
galben,
rosu)

Nr./or.
Codul

proiectului
Denumirea proiectului

Sold  la sfîrșitul
perioadei de
raportare din

mărimea
finanțării
abrobate
pentru
anul de
gestiune

Cheltuieli efectuate
Sursa și mărimea mijloacelor financiare aprobate

pe durata implementării proiectului

total total
inclusiv
 în anul

de gestiune
APL  GIZ Alții

(de specificat)

Mijloace
financiare

contractate

FNDR


