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Anexa nr.2 

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională  Nord    

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele aplicantului: Primăria municipiului Bălți 

 

 

 

Dosarul nr. ______   ( nr. se acordă 

de către ADR ) 

 

(doar pentru uz oficial) 

 

 

NOTĂ: Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu atenţie şi în conformitate cu 

Instrucţiunile utilizatorului. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a  

proiectului propus. 
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FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANŢARE 

 

1. DESCRIEREA 

Denumirea proiectului:  

 

 FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN 

REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD (RDN) PRIN CONSOLIDAREA 

INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL ”RĂUT 

 

1.1 Domeniul de intervenție:  4: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri. 

  

1.2 Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localităţile): mun. Bălți, Regiunea de 

Dezvoltare Nord (RDN): raionele Falesti, Glodeni, Riscani, Singerei,  

 

1.3 Suma totală a proiectului, inclusiv: 43945350,00 lei 

 

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR: 20000000,00  lei 

 

1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia: 23945350,00 lei 

 

1.4.3.  Alte surse financiare disponibile 

Suma totală a proiectului Suma solicitată de la FNDR  % din suma totală a proiectului 

Lei 43945350,00 Lei 20000000,00 45,5% 

Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR 

se împarte la suma totală a proiectului, iar rezultatul se  înmulţeşte cu 100. 

2. Sumar 

Maximum o pagină 
1
 

Durata proiectului Nr. de  luni - 24 luni 

Obiectivele 

proiectului 

Obiectivul general 

Sporirea atractivitatii investitionale a RDN prin dezvoltarea 

infractructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălţi. 

 

Obiective specifice 

1.   Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a 

Parcului Industrial „Răut”. 

2.  Crearea Centrului de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din 

Microregiunea Bălți ca un Nod Regional important de atragere a 

investitiilor și dezvoltarii sectorului industrial. Prin crearea Centrului 

respectiv va fi asigurat procesul de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei a reprezentantilor din structurile de profil 

din Microregiunea Bălți. 

                                                 
1 Numărul de pagini menţionate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul cînd 

finanţarea ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică. 

 Notă: unele din note au caracter explicativ şi nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanţare. 
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Aplicant Primăria municipiului Bălți 

Partenerul 

(Partenerii) 

- Consiliul raional Glodeni, 

- Consiliul raional Riscani,  

- Consiliul raional Singerei, 

- Consiliul raional Falesti. 

Grupul/ Grupurile-

ţintă
2
 

- 30 de persoane din conducerea a celor 15 rezidenți ai Parcului 

Industrial ”Răut” 

- 60 de reprezentanţi ai subdiviziunilor specializate ale partenerelor - 

administraţiilor publice locale (secţiile economie şi atragere a 

investiţiilor, direcţiile gospodăriei comunale, secţiile arhitectura si 

construcţii etc.),   

- 10 reprezentanţi ai direcţiilor de resort ale partenerului - Ministerului 

de Economie, responsabili de domeniul dezvoltării industriei;  

- 20 de reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate de resort in teritoriu: 

Inspectoratul mediului, Serviciul de Stare Excepţională, Agenţia 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă s.a.., 

 

Beneficiarii finali
3
 - Parcul Industrial ”Răut”; Rezidenții existenți ai Parcul Industrial 

”Răut”; circa 1000 de angajaţii  ai rezidenţilor (S.A. RĂUT, S.A. 

RIF – ACVAAPARAT ÎCŞ, S.A. LOT
i
) şi familiile acestora 

- Rezidenții potențiali ai Parcurilor Industriale din RDN 

- Ministerul Economiei al R.M.;  

- 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord;  

Antreprenori; Potențialii investitori. 

- 100 de reprezentanţi ai administraţiilor publice locale de nivelul II şi 

100 de reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate din Regiunea de 

Nord prin familizare cu rezultatele proiectului;  

- circa 150 mii de locuitori ai mun. Bălţi – prin dezvoltarea industriei 

şi prin urmare apariţia noilr locuri de muncă şi posibilitatea de 

dezvoltare a sectorului de prestare a serviciilor în municipiu 

(alimentarea, transport etc.) și aproximativ 600 000 de locuitori din 

cele  raioane vecine prin oportunitatea de a diminua nivelul 

şomajului în urma creării locurilor noi de muncă în PI ”Răut”, - 

agenţii economici, care vor fi selectaţi in urma achiziţiilor publice 

pentru lucrări, întreprinderile municipale de profil ca viitorii 

gestionari ai reţelelor.  

 

Produsele 

proiectului (valori 

inițiale și ținta) 

R1 

- 1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Balti  2016-2019 

actualizata cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii 

economiei sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 

2020 -1).  

 

 

 

- 4 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor–partene de proiect 

                                                 
2
 „Grupurile-ţintă” sunt grupurile / entităţile, care vor fi direct implicate  în proiect şi vor avea de cîştigat conform 

scopului acestuia. 
3
 „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituţia care vor beneficia de avantajele  proiectului pe un termen lung, 

atît la nivelul societăţii cît şi al sectorului . 
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actualizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii 

economiei sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 

2020 -4). 

R2 

- 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 

– 0; ținta 2020 -1).  

- 1 Acord de parteneriat  între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si 

raioanele –partene de proiect semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; 

ținta 2020 -1). 

R3 

- 1 Centrul de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din 

Microregiunea Bălți (raioanele Falesti, Glodeni, Riscani, Singerei) cu 

sali de expozitii, traininguri si conferinte creat (suprafața totală de 

1200 m
2
) cu edificiu reabilitat, dotat cu mobilierul si echipamentul 

necesar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) 

- 1 Sistemul Energetic al PI „Raut”  modernizat (Valoarea inițială 

2016 – 0; ținta 2020 -1) 

R4 

- 1 Regulament de funcționare a CEPI, aprobat de parteneri și 

beneficiar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); 

- 1 Structură de management a CEPI instituită prin regulamentul de 

funcționare (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); 

-   1 Studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor 

prestatorului de servicii  - CEPI - elaborat (Valoarea inițială 2016 – 

0; ținta 2020 -1); 

- 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului 

de servicii  -  CEPI  elaborat și aprobat de structura de management 

(Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).  

- 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru CEPI 

organizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). 

 

R5 

- 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori 

inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1). 

- 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 

2016 – 0; ținta 2020 -1); 

- 1 conferință specializată de lansare a CEPI si promovare a serviciilor 

acestuia (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). 

- 5 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu CEPI si partenere de 

proiect (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 5). 

 

Rezultatele (R) 

preconizate  

(valori inițiale și 

ținta) 

R 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primaria mun. 

Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea 

serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării 

industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 
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(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 strategii locale armonizate cu 

politica dezvoltării regionale in domeniul turismului). 

 

R 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii 

proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si 

instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare 

Nord este eficientă. 

 (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare 

elaborat/semnat). 

 

R 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare 

si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare 

Nord este  îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Raut” este 

modernizat. 

 (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 CEPI creat, 1 Sistemul Energetic 

al PI „Raut” este modernizat). 

 

R 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit şi prestatorii de 

servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze 

în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si 

instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare 

Nord, cit si sistemul energetic modernizat. 

 (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 structura de management 

creata). 

 

R5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se 

implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si 

instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare 

Nord. 

(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 contracte de prestare a serviciilor 

cu CEPI din Regiunea de Dezvoltare Nord semnate).  

Activităţile 

principale 

R1 

 Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei  de Dezvoltare Durabila a mun. 

Balti  2016-2019 cu politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii 

economiei sustenabile in RDN. 

Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a 

raioanelor –partene de proiect cu politica dezvoltării regionale in 

domeniul cresterii economiei sustenabile in RDN. 

 

R2  

Activitatea 2.1.1 Lansarea activităților proiectului  

Activitate 2.2.1  Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat  între 

Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele –partene de proiect . 

 

R3  

Activitate 3.1.1 Instalarea panourilor informative de promovare a 

proiectului  
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Activitate 3.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici 

pentru achiziţia lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu 

mobilierul si echipamentul necesar a CEPI. 

Activitate 3.1.3 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de reabilitare 

a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI in 

conformitae cu legislatia in vigoare. 

Activitate 3.1.4 Elaborarea  planului de realizare a lucrărilor de 

reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a 

CEPI   

Activitate 3.1.5  Realizarea lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare 

cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI . 

Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de reabilitare a edificiului si 

dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI , conform planului 

de implementare a lucrarilor. 

Activitate 3.1.7 Recepția la terminarea lucrărilor. 

Activitate 3.1.8 Recepția finala a lucrărilor 

Activitate 3.1.9 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. 

Activitate 3.2.1 Elaborarea caietului  de sarcini pentru contractarea 

responsabilului tehnic pentru  monitorizarea lucrărilor de modernizare a 

Sistemului energetic al PI „Raut” 

Activitate 3.2.2 Organizarea achiziţiilor publice pentru responsabilul 

tehnic pentru monitorizarea a lucrărilor de modernizare a Sistemului 

energetic al PI „Raut”. 

Activitate 3.2.3 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici 

pentru achiziţia lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI 

„Raut” 

Activitate 3.2.4 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de 

modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 

Activitate 3.2.5 Elaborarea  planului de realizare a lucrărilor de 

modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” 

Activitate 3.2.6 Realizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului 

energetic al PI „Raut”. 

Activitate 3.2.7 Monitorizarea de modernizare a Sistemului energetic al 

PI „Raut”  conform planului de implementare a proiectului. 

Activitate 3.2.8 Recepția la terminarea lucrărilor. 

Activitate 3.2.9 Recepția finala a lucrărilor 

Activitate 3.2.10 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. 

 

R4   

Activitate 4.1.1    Crearea și dezvoltarea structurii de management a 

CEPI instituită în baza Regulamentului de functionare aprobat 

Activitate 4.1.2   Elaborarea studiul privind necesitatile de dezvoltare a 

capacitatilor prestatorului de servicii  - (CEPI) din Regiunea de 

Dezvoltare Nord 

Activitate 4.1.3 Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea 

capacitatilor prestatorului de servicii  - (CEPI) din Regiunea de 

Dezvoltare Nord 

Activitate 4.1.4 Organizarea cursului de instruire conform Programului 

de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii  - 

(CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord 
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R5  

Activitate 5.1.1  Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția 

serviciilor de producerea a materialelor informative şi de conştientizare 

despre proiect și rezultatele lui 

Activitate 5.1.2 Organizarea achiziţiilor publice privind serviciile de 

producerea a materialelor informative şi de conştientizare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 

Activitate 5.1.3  Elaborarea si diseminarea in cadrul CEPI setului de 

materiale de promovare a potentialului si infrastructurii industriale a 

partenerilor de proiect.                 

Activitate 5.2.1   Organizarea campaniei de informare privind potentialul 

industrial al regiunii cit si despre rezultatele proiectului. 

Activitate 5.3.1  Organizarea conferinței specializate de lansare a (CEPI) 

din Regiunea de Dezvoltare Nord.            

Activitate 5.4.1  Pregatirea si semnarea Contractelor de prestare a 

serviciilor ale partenerilor de proiect cu (CEPI) din Regiunea de 

Dezvoltare Nord.         

 

 

 

 

3. Descrierea Proiectului 

3.1 Obiectivul general și obiectivele specifice 

Descrieţi obiectivul (obiectivele) general(e) şi obiectivele specifice stipulate în  proiect ( max. 150 

de cuvinte).  

Obiectivul general 

Sporirea atractivitatii investitionale a RDN prin dezvoltarea infractructurii de afaceri a Parcului 

Industrial „Răut” mun. Bălţi.  

 

Obiective specifice 

1.   Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut”. 

2.  Crearea Centrului de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți ca un 

Nod Regional important de atragere a investitiilor și dezvoltarii sectorului industrial. Prin crearea 

Centrului respectiv va fi asigurat procesul de informare, consultare si instruire în domeniul 

dezvoltării industriei a reprezentantilor din structurile de profil din Microregiunea Bălți. 

 

3.2 Relevanţa şi impactul regional al proiectului 

Referiţi-vă (max. 2 pagini) la: 

3.2.1. Relevanţa proiectului în raport cu obiectivele, priorităţile, sectoarele şi măsurile 

Apelului de propuneri de proiecte; 

Proiectul propus este relevant în raport cu scopurile concursului de propuneri de proiecte, 

încadrîndu-se perfect în domeniul de intervenție  4: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri. 
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3.2.2. Modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei locale/ 

raionale/ regionale/ naţionale/ de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanţate din 

fondurile publice/ private în regiune/ raion. 

Proiectul dat corespunde prevederilor strategice stipulate în documentele de politici 

naționale, regionale, locale și instituționale: Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”; 

Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova; Strategia Națională de 

Dezvoltare Regională; Strategia de Dezvoltare Regională Nord; Strategia de Dezvoltare Durabilă 

a municipiului Bălți pentru anii 2016 – 2019. 

Totodată, proiectul propus se încadrează perfect în Strategia de Dezvoltare Regională Nord 

2016 – 2020. Putem constata relevanţa scopului şi obiectivelor proiectului propus cu Măsura 2.2.  

„Facilitarea dezvoltarii mediului de afaceri” a Obiectivul specific 2 Creștere economică 

sustenabilă în Regiune.   

La fel, proiectul nostru se încadrează perfect şi in Programe locale şi anume în  Strategia 

de Dezvoltare Durabilă a municipiului Bălți pentru anii 2016 – 2019,. din obiectivul specific 1.3 

„Valorificarea potentialului investitional si industrial” din Obiectivul „Dezvoltarea si 

modernizarea sectorului econojmic”, unde, în mod expres, implementarea proiectelor din 

domeniul dezvoltarii infrastructurii de afaceri si industriei, este poziţionată ca una din priorităţile 

vitale ale municipiului Bălti. 

 

3.2.3. Nevoile/ necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv. 

Consolidarea infrastructurii Parcului „Raut” cu crearea unui CEPI (care va activa ca si Centrul de 

Resurse), va stimula dezvoltarea industriei atit in mun. Balti cit si in orasele vecine. Despre 

necesitatea dezvoltarii industriei prelucratoare in orasele mici se vorbeste si in SDRN 2016-2020, 

la Analiza SWOT, Economie: „Ponderea relativ marea sectorului agricol în economia urbană 

(orașele mici ar trebui să dezvolte industria de prelucrare)”. Dar ca raioanele au capacitati reduse 

de atragere a investitiilor in domeniul industriei. În contextul necesității intensificării procesului 

de atragere a investițiilor autohtone și străine in industrie, precum și facilitării dezvoltării mediului 

de afaceri în RDN este strict necesară dezvoltarea, modernizarea și promovarea infrastructurii de 

afaceri a Parcului Industrial „Răut”, care este unul din piloni al sectorului industrial din RDN. 

Proiectul reflectă necesităţile şi dificultăţile atestate în dezvoltarea sectorului industrial în 

regiune şi se bazează pe tradiţii bune al acestui sector în mun. Bălţi, unde industria reprezintă 

sectorul principal al economiei municipiului. Conform Studiului de fezabilitate privind crearea 

Parcului Industrial pe teritoriul S.A. RĂUT or. Bălţi, elaborat în anul 2011 la comanda 

Ministerului Economiei al Republicii Moldova, din punct de vedere al valorii industriale produse, 

mai mult de 50% din regiune se concentrează în mun.Bălţi, astfel mun. Bălţi are o bună premisă 

pentru dezvoltarea unor lanţuri valorice extinse, cu impact pozitiv asupra sectorului industrial din 

municipiu, dar şi a celui din RD Nord în ansamblu. În acelaşi timp, problema constă în aceea, că, 

conform p. 4.2. « Diagnosticul şi infrastructura utilităţilor», din studiul menţionat,  Sistemul 

energetic al Parculului Industrial necesită reconstrucţie totală, fiinduzat în proporţie de 80%. Este 

evident necesitatea stringentă de reabilitare acestui sistem vital pentru activitatea eficienta a unui 

Parc Industrial. Anume din aceste considerente şi a fost elaborat proiectul în cauză, ca raspuns 

promt şi de urgenţă, la necesităţile  şi dificultăţile atestate în regiune în sectorul industrial.  

 

 

3.2.4. Avantajele proiectului şi ale activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ 

necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor/ vizate. 
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Anume din aceste considerente şi a fost elaborat proiectul în cauză, ca raspuns promt şi de 

urgenţă, la necesităţile  şi dificultăţile atestate în regiune în sectorul industrial.  

Proiectul respectiv, şi activităţile propuse spre realizare, sunt cea mai bună soluţie pentru a 

depăşi necesităţile şi constrângerile identificate mai sus, deoarece joaca un rol crucial pentru 

consolidarea eforturior pentru promovarea a dezvoltarii afacerilor din RDN, si in special in 

domeniul industriei. Realizarea proiectului propus, bazat pe parteneriatul intre APL, business şi 

societatea civilă va permite activizarea dezvoltarii domeniului industriei atit in raioanele partenere 

cit si in RDN in general.  

Realizarea proiectului dat va contribui esenţial la sporirea atractivității investiționale ale 

RDN. Astfel, va spori identitatea regională în termeni de industrie, prin susținerea și promovarea 

unitară a tuturor actorilor implicaţi la nivel regional: Parcurile industriale, APL de nivelul II, 

incubatoare de inovare şi afaceri, investitorii autohtoni și străini. De asemenea, un rezultat 

important al proiectului va fi facilitarea dezvoltării mediului de afaceri din regiune. 

Totodată, prin implementarea acestui proiect, in regiune va fi promovat un model modern de 

dezvoltare a proiectelor investiţionale comune intre APL, Stat si sectorul privat. 

 

3.3 Potenţialii beneficiari (grupul-ţintă ) ai proiectului  

Indicaţi (max. 300 de cuvinte): 

3.3.1. Grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului. 

- 30 de persoane din conducerea a celor 15 rezidenți ai Parcului Industrial ”Răut” 

- 60 de reprezentanţi ai subdiviziunilor specializate ale partenerelor - administraţiilor publice 

locale (secţiile economie şi atragere a investiţiilor, direcţiile gospodăriei comunale, secţiile 

arhitectura si construcţii etc.),   

- 10 reprezentanţi ai direcţiilor de resort ale partenerului - Ministerului de Economie, 

responsabili de domeniul dezvoltării industriei;  

- 20 de reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate de resort in teritoriu: Inspectoratul mediului, 

Serviciul de Stare Excepţională, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă s.a. 

 

3.3.2. Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor. 

 

- Parcul Industrial ”Răut”; Rezidenții existenți ai Parcul Industrial ”Răut”; circa 1000 de 

angajaţii  ai rezidenţilor (S.A. RĂUT, S.A. RIF – ACVAAPARAT ÎCŞ, S.A. LOT) şi familiile 

acestora 

- Rezidenții potențiali ai Parcurilor Industriale din RDN 

- Ministerul Economiei al R.M.;  

- 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord;  Antreprenori; Potențialii investitori. 

- 100 de reprezentanţi ai administraţiilor publice locale de nivelul II şi 100 de reprezentanţi ai 

serviciilor desconcentrate din Regiunea de Nord prin familizare cu rezultatele proiectului;  

- circa 150 mii de locuitori ai mun. Bălţi – prin dezvoltarea industriei şi prin urmare apariţia 

noilr locuri de muncă şi posibilitatea de dezvoltare a sectorului de prestare a serviciilor în 

municipiu (alimentarea, transport etc.) și aproximativ 600 000 de locuitori din cele  raioane 

vecine prin oportunitatea de a diminua nivelul şomajului în urma creării locurilor noi de 

muncă în PI ”Răut”, - agenţii economici, care vor fi selectaţi in urma achiziţiilor publice 

pentru lucrări, întreprinderile municipale de profil ca viitorii gestionari ai reţelelor.  

 

 

3.3.3.  Motivele selectării grupului/ grupurilor-ţintă şi a beneficiarilor.  

Selectarea APL, serviciilor desconcentrate şi a Agenţilor economici - rezidenţilor Parcului 

Industrial a fost motivată de prevederile SDRN 2016 - 2020, Măsura 2.2. „Facilitarea dezvoltarii 
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mediului de afaceri” a OS 2, unde e stipulat, ca Scopul măsurii date este de a susţine IMM din 

RDN, prin crearea condiţiilor optime, prin intermediul proiectelor investiţionale pentru conectarea 

la utilități publice și căile de acces la Parcurile Industriale s.a.. vor contribui la intensificarea 

procesului de atragere a investiţiilor autohtone şi străine, la crearea noilor locuri de muncă, la 

formarea unor sectoare competitive ale industriei. Totodata, atit elaborarea  cit si implementarea 

SDR,intotdeauna  este realizata cu participarea actorilor din diferite domeniii: autorităţi publice 

locale, în strânsă cooperare cu societatea civilă, sectorul privat şi cu cetăţenii de rând, Anume 

reieşind din aceste considerente de necesitatea colaborării şi parteneriatelor între diverşi actori 

regionali noi şi ne-am lărgit grupul de beneficiari direcţi, cuprinzând sectoarele APL, Stat, 

business şi societatea civilă.  

 

3.4 Descrierea detaliată a activităţilor 

Indicaţi (max. 5 pagini): 

3.4.1. Tipurile de activităţi. 

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 1: Planificarea și programarea locală armonizată in 

primaria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor 

de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare 

Nord. 

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din 

RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă. 

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de 

informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare 

Nord este  îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat. 

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit şi 

prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze în mod 

eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării 

industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat. 

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele 

partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 

 

3.4.2. Descrierea detaliată şi în ordine cronologică a activităţilor, care urmează a fi 

desfăşurate în vederea obţinerii rezultatelor scontate, justificîndu-vă alegerea 

făcută. 

 

R1 

 Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei  de Dezvoltare Durabila a mun. Balti  2016-2019 cu 

politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in RDN. 



 

 11 

 

- Primăria mun. Bălți va desfășura procesul de armonizare a SDD a mun. Bălți cu obiectivele 

SDR Nord in domeniul domeniul cresterii economiei sustenabile in RDN și va propune 

SDD mun. Bălți actualizată spre aprobare Consiliului municipal. 

Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a raioanelor –partene de proiect cu 

politica dezvoltării regionale in in domeniul cresterii economiei sustenabile in RDN. 

- Consiliile raionale partenere de proiect vor desfășura procesul de armonizare a Strategiilor lor 

de dezvoltare cu obiectivele SDR Nord in domeniul domeniul cresterii economiei 

sustenabile in RDN și vor propune Strategiile  actualizate spre aprobare Consililor 

Raionale. 

 

R2  
Activitatea 2.1.1 Lansarea activităților proiectului  

Echipa de implementare va elabora setul de documente necesar pentru inițierea implementării 

proiectului (nota informativă, devizul de cheltuieli, etc.) și se va organiza evenimentul de lansare a 

proiectului. 

 

Activitate 2.2.1  Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat  între Primăria mun. Bălți, 

ADR Nord si raioanele –partene de proiect . 

Tot Echipa de implementare va elabora un Acord de parteneriat cu responsabilitatile  si drepturile 

fiecarui partener, care se va semna de toti partenerii proiectului in cadrul evenimentul de lansare a 

proiectuluit, cu participarea circa 40 de persoane, reprezentanţilor tuturor categoriilor de 

beneficiar (APL, servicii desconcentrate, ONG-uri, agenţi economici etc.). Conferinţa va fi 

organizata in incinta beneficiarului – primăria mun. Balti. In cadrul Conferinţei se vor distribui 

materiale informative privind scopurile si obiectivele proiectului. La finele va fi organizata o 

conferinţa de presa. In baza Acordului vor fi evaluate şi monitorizate toate activităţile proiectului, 

organizate achiziţii publice si activităţi de promovare si asigurare a durabilităţii investiţiei.  

 

R3  
Activitate 3.1.1 Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului 

 Se vor elabora și instala panouri de informare privind proiectul la șantierul de construcție și la 

sediul CEPI. Prin intermediul panourilor, partenerii proiectului vor informa publicul larg privind 

prevederile proiectului, cît şi în privinţa sprijinului acordat de Fondul Naţional de Dezvoltare 

Regională. 

 

Activitate 3.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru achiziţia lucrărilor 

de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI. 

Această activitate are menirea de a pregăti şi organiza contractarea serviciului de execuţie a 

lucrărilor de reparatie si dotare CEPI si va fi realilzata de catre ADR Nord.  

 

Activitate 3.1.3 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare 

cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI in conformitae cu legislatia in vigoare. 

Activitatea va fi realizata in baza Acordului de parteneriat, care prevede ca, Agenţiile de 

Dezvoltare Regională vor coordona implementarea proiectelor selectate pentru a fi finanţate, 

asigură organizarea licitaţiilor publice. Cu agenţii economici selectaţi se va încheia contracte 

pentru lucrări de execuţie. 

 

Activitate 3.1.4 Elaborarea  planului de realizare a lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare 

cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI.  

Operatorul economic va elabora planul de realizare a lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare 

cu mobilierul si echipamentul necesar a CEPI cu aprobarea de ADR Nord.  
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Activitate 3.1.5  Realizarea lucrărilor reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si 

echipamentul necesar a CEPI. 

Operatorul economic va realiza lucrările reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si 

echipamentul necesar a CEPI conform caietelor de sarcini şi în conformitate cu normativele în 

construcţii. Executantul va demara lucrările de execuţie în conformitate cu prevederile asumate 

prin contract. 

 

Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si 

echipamentul necesar a CEPI, conform planului de implementare a lucrarilor. 

Responsabilul tehnic, in comun cu managerii din cadrul ADR si aplicantului Primaria mun. Balti 

va verifica modul de exercitare a lucrărilor conform  planului de implementare a proiectului și 

programului de verificare a lui.  

 

Activitate 3.1.7 Recepția la terminarea lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor de construcții se va forma comisia de recepție a lucrărilor și respectiv se 

va organiza recepția la terminarea lucrărilor cu semnarea Procesului Verbal cu neajunsurile 

depistate, si termenii pentru inlaturarea acestora.  și recepția finală. Ulterior toate bunurile 

achiziționate și lucrările de construcții realizate în cadrul proiectului vor fi transmise 

beneficiarului final al proiectului. 

 

Activitate 3.1.8 Recepția finala a lucrărilor 

Dupa inlaturarea neajunsurilor depistate in PV de Receptie la terminarea lucrarilor  se va forma se 

va organiza recepția finală.  

 

Activitate 3.1.9 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. 

Dupa semnarea PV de Receptie finala toate bunurile achiziționate și lucrările de construcții 

realizate în cadrul proiectului vor fi transmise beneficiarului final al proiectului – PI „Raut”. 

 

Activitate 3.2.1 Elaborarea caietului  de sarcini pentru contractarea responsabilului tehnic pentru  

monitorizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. 

ADR Nord va elabora caietul de sarcini  pentru procedura de contractare a responsabilului tehnic, 

pentru monitorizarea lucrărilor, care va fi selectat conform normelor legislației în vigoare. 

 

Activitate 3.2.2 Organizarea achiziţiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea 

a lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. 

ADR Nord va organiza și desfășura procedura de achiziții publice pentru responsabilul tehnic, 

care va fi selectat conform normelor legislației în vigoare. 

 

Activitate 3.2.3 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru achiziţia lucrărilor 

de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. 

Această activitate are menirea de a pregăti şi organiza contractarea serviciului de execuţie a 

lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”si va realilzata de catre ADR Nord.  

 

Activitate 3.2.4 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de modernizare a Sistemului 

energetic al PI „Raut” în conformitate cu legislaţia în vigoare 

Activitatea va fi realizata in baza Acordului de parteneriat, care prevede ca, Agenţiile de 

Dezvoltare Regională vor coordona implementarea proiectelor selectate pentru a fi finanţate, 

asigură organizarea licitaţiilor publice. Cu agenţii economici selectaţi se va încheia contracte 

pentru lucrări de execuţie. 

 

Activitate 3.2.5 Elaborarea  planului de realizare a lucrărilor de modernizare a Sistemului 

energetic al PI „Raut”. 
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Operatorul economic va elabora planul de realizare a lucrărilor cu aprobarea de ADR Nord.  

 

Activitate 3.2.6 Realizarea lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. 

Operatorul economic va realiza lucrările conform caietelor de sarcini şi în conformitate cu 

normativele în construcţii. Executantul va demara lucrările de execuţie în conformitate cu 

prevederile asumate prin contract. 

 

Activitate 3.2.7 Monitorizarea activităților de modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” 

conform planului de implementare a proiectului. 

Responsabilul tehnic, in comun cu managerii din cadrul ADR si aplicantului Primaria mun. Balti 

va verifica modul de exercitare a lucrărilor conform  planului de implementare a proiectului și 

programului de verificare a lui. 

 

Activitate 3.2.8 Recepția la terminarea lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor de construcții se va forma comisia de recepție a lucrărilor și respectiv se 

va organiza recepția la terminarea lucrărilor cu semnarea Procesului Verbal cu neajunsurile 

depistate, si termenii pentru inlaturarea acestora.  și recepția finală. Ulterior toate bunurile 

achiziționate și lucrările de construcții realizate în cadrul proiectului vor fi transmise 

beneficiarului final al proiectului. 

 

Activitate 3.2.9 Recepția finala a lucrărilor 

Dupa inlaturarea neajunsurilor depistate in PV de Receptie la terminarea lucrarilor  se va forma se 

va organiza recepția finală.  

 

Activitate 3.2.10 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. 

Dupa semnarea PV de Receptie finala toate bunurile achiziționate și lucrările de construcții 

realizate în cadrul proiectului vor fi transmise beneficiarului final al proiectului – PI „Raut”. 

 

R4   
Activitate 4.1.1    Crearea și dezvoltarea structurii de management a CEPI instituită în baza 

Regulamentului de functionare elaborat si aprobat. 

Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final PI „Raut”  in comnun cu Aplicantul  - 

Primăria mun. Bălți, in conformitate cu Regulamentului de functionare elaborat si  aprobat.  

 

Activitate 4.1.2   Elaborarea studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor 

prestatorului de servicii  - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord 

Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final PI „Raut”  in comnun cu Aplicantul  - 

Primăria mun. Bălți si partenerul – Ministerul Economiei al R.Moldova in parteneriat cu 

structurile specializate in domeniul (ADR Nord, etc.) 

 

Activitate 4.1.3 Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacitatilor 

prestatorului de servicii  - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord 

Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final PI „Raut”  in comnun cu Aplicantul  - 

Primăria mun. Bălți si partenerul – Ministerul Economiei al R.Moldova in parteneriat cu 

structurile specializate in domeniul (ADR Nord, etc.) 

 

Activitate 4.1.4 Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind 

dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii  - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord 

Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final PI „Raut”  in comnun cu Aplicantul  - 

Primăria mun. Bălți si partenerul – Ministerul Economiei al R.Moldova in parteneriat cu 

structurile specializate in domeniul (ADR Nord, etc.) 
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R5  

Activitate 5.1.1  Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a 

materialelor informative şi de conştientizare despre proiect și rezultatele lui 

Beneficiarul proiectului in comunn cu ADR Nord si partenerii proiectului va elabora caietul de 

sarcini pentru achiziția serviciilor de producere a materialelor informative şi de conştientizare 

despre proiect și rezultatele lui. 

 

Activitate 5.1.2 Organizarea achiziţiilor publice privind serviciile de producerea a materialelor 

informative şi de conştientizare în conformitate cu legislaţia în vigoare 

ADR Nord va organiza și desfășura procedura de achiziții publice pentru achiziția serviciilor de 

producere a materialelor informative şi de conştientizare despre proiect și rezultatele lui, precum 

și contractarea operatorului economic conform normelor legislației în vigoare. 

 

Activitate 5.1.3  Elaborarea si diseminarea in cadrul CEPI setului de materiale de promovare a 

potentialului si infrastructurii industriale a partenerilor de proiect.       

 Operatorul economic contractat va elabora panouri informative, buclete și fluturași despre 

rezultatele proiectului, potentialul industrial al partenerilor și serviciile CEPI, iar CEPI va 

disemina materialele în cadrul oficiului, campaniei de informare și evenimentelor regionale. 

         

Activitate 5.2.1   Organizarea campaniei de informare privind potentialul industrial al regiunii cit 

si despre rezultatele proiectului. 

Beneficiarul proiectului final va organiza campania de informare privind rezultatele proiectului, 

serviciile și ofertele CEPIi în mass-media, rețele de comunicare, evenimente locale și regionale. 

Activitatea consta in realizarea a  2 comunicate de presă , respectiv la lansarea şi închiderea 

proiectului, 4 articole în mass-media locală privind activităţile majore ale proiectului, 2 programe 

TV locală. 

 

Activitate 5.3.1  Organizarea conferinței specializate de lansare a (CEPI) din Regiunea de 

Dezvoltare Nord.            

După procedura de transmitere a bunurilor beneficiarului final, se va desfășura o conferință 

specializată cu lansarea oficială a CEPI și serviciilor oferite. 

Activitatea respectiva include organizarea ceremoniei solemne de punere în funcţiune a CEPI, 

care are ca scop promovarea produselor si rezultatelor pozitive obţinute in cadrul implementării 

proiectului. La festivitatea de inaugurare  va fi invitată mass-media locala si naţionala: presa, 

radioul, televiziunea, cit si principalii actori ai proiectului (circa 40 de persoane): reprezentanţii 

APL, CRD si ADR Nord, pentru a face cunoştinţa cu CEPI creat. 

 

Activitate 5.4.1  Pregatirea si semnarea Contractelor de prestare a serviciilor ale partenerilor de 

proiect cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.   

După lansarea Centrului se vor încheia contracte de prestari de servicii cu parteneri (Primaria 

mun. Balti si Consiliile raionale ) interesați de dezvoltarea potentialului lor industrial  prin 

serviciile CEPI.  

 

3.4.3 Stadiul în obţinerea avizelor/ autorizaţiilor necesare implementării proiectului şi data 

estimată cînd pot fi  obţinute avizele/autorizaţiile. 

 

Toate avizele și autorizațiile necesare sunt prezentate impreuna cu documentatia tehnica a 

proiectului. 

Toată documentaţia tehnică este elaborata si verificată conform legislaţiei in vigoare si este  

prezentată la ADR Nord, conform scrisorilor de garanţie anexate (Anexa 1  - Scrisoare de 

confirmare de la Aplicantul proiectului cu garantiile proiectantilor).  
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În cazul aprobării proiectului nostru spre finanţare, primaria mun. Bălţi, în calitatea de 

aplicant, va asigura, în timp rapid, toate autorizaţiile necesare, avînd tradiţii bune de colaborare cu 

serviciile de resort în acest domeniu: Inspecţia de stat în construcţii, etc.. şi avînd posibilitatea de a 

utiliza sistemul oficiului „Ghişeul Unic”, creat în Primaria pentru comoditatea şi reducerea 

timpului pentru depunerea cererilor privind eliberarea actelor permisive ale primăriei, în 

conformitate cu dispoziţia primarului nr. 806 din 22.08.2006.  

 

 

3.4.4 Tipul echipamentului, diversitatea şi modul de distribuire a lui, în cazul în care 

proiectul prevede şi achiziţia acestuia. 

 

Pentru asigurarea funcţionalităţii CEPI, se va achiziționa echipamentul de birou pentru personalul 

CEPI: calculatoare și accesorii (imprimante, scanere, hab-ri etc.), telefoane, mobilier,  precum și 

echipament si mobilier  pentru sali de conferinte / traininguri (proiectoare, table, echipament de 

sonorizare și proiectare etc.). 

 

3.5 Metodologia  

Indicaţi (max. 2 pagini): 

3.5.4 Metodele de implementare a activităţilor propuse. 

 

Pentru eficientizarea procesului de implementare a proiectului vor fi utilizate metode 

conforme rigorilor Manualului operaţional al FNDR. Iniţial se vor organiza campanii de informare 

cu privire la importanța proiectului respectiv cu instalarea panourilor de informare la locul 

amplasării proiectului (Parcul Industrial ”Răut”), cu activitatea de lansare a proiectului. 

În vederea implementării cu succes a proiectului, vor fi aplicate metode de organizare a 

procedurilor de achiziţii publice a lucrărilor de construcţie conform legislației în vigoare, în baza 

caietelor de sarcini specializate şi planurilor de realizare a lucrărilor.  

Pe parcursul implementării proiectului se vor monitoriza activitățile de construcție, 

conform planului de implementare a proiectului. Respectiv pe parcursul lucrărilor se vor efectua 

vizite de monitorizare și ședințe de lucru în vederea asigurării calității lucrărilor îndeplinite. După 

care vor fi recepţionate lucrările finisate a obiectelor în parte, precum şi a obiectului în general. 

Ulterior, se vor organiza achiziţiile publice pentru procurarea tehnicii, utilajului, 

echipamentului, bunurilor și serviciilor necesare, în conformitate cu legislația în vigoare.  

De asemenea, beneficiarul direct – Parcul Industrial ”Răut” din Bălți, va crea, prin decizia 

organelor sale de conducere, cadrul instituțional pentru CEPI și va elabora cadrul reglatoriu pentru 

activitatea acestuiea.  

La finele proiectului vor fi promovate rezultatele proiectului și serviciilor CEPI în sursele 

mass-media, reţele de socializare, precum şi în cadrul unei conferinţe specializate, unde se va 

lansa CEPI. 

 

3.5.5 Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect 

precedent (în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent). 

Proiectul în cauză este continuarea a proiectului regional precedent al mun. Bălţi- ,, Susţinerea 

dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul SA Răut, mun. Bălţi”,  , 

care a jucat un rol important în creşterea atractivităţii PI „Raut” şi a regiunii în general,  pentru 
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investitorii autohtoni şi din străinătate, prezentînd intenţia clară a statului şi a administraţiei 

publice locale de a sprijini investitorii, inclusiv prin proiecte regionale. 

 

3.5.6 Participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi rolul 

acestora; 

Participanții proiectului se vor implica activ la procesul de desfășurare a proiectului 

conform Planului de implementare și procedurilor Manualului FNDR.  

Aplicatul, Primăria mun. Bălți va asigura primirea bunurilor și transmiterea lor 

bebeficiarului final PI „Raut”, care va susține și promova activitățile viitoare a obiectelor create. 

Aplicantul se va implica activ în procesul de instituționalizare a structurii de management al 

proiectului, va prelua bunuri și va asigura durabilitatea proiectului, va căuta, impreuna cu 

beneficiarul final,  surse pentru întreținerea obiectelor create etc. 

Pentru a-si exercita cu succes rolul de Aplicant al proiectului, solicitantul (Primăria mun. 

Bălți) va crea un sistem de coordonare a implementării proiectului, in frunte cu un manager din 

partea primăriei.  

Toţi partenerii vor participa la organizarea realizării tuturor activităţilor din cadrul proiectului, 

prin participarea sa în Grup de implementare.  

Totodată, grupuri tinta de la partenerii din Consiliile raionale se vor încadra, preponderent, în 

activităţi de creşterea capacităţilor actorilor locali prin activitati de informare, consultare,  

instruire, schimb de experienţă şi practici pozitive, obţinute în urma participării la realizarea 

proiectului respectiv.  

Menţionăm, că, Primăria mun. Bălţi, fiind aplicantul proiectului, dispune de toate resursele 

materiale necesare realizării cu succes a activităţilor propuse şi va contribui cu rsursele materiale 

deţinute de primărie şi mobilizate pentru realizarea proiectului: birou  pentru manager al 

proiectului, echipamente  şi aplicaţii informatice (calculatoare conectate la reţeaua internet, 

imprimante, scanner, Xerox, aparat foto digital, telefon, fax), autovehicol pentru vizitele în teren 

ce vor fi  efectuate în vederea monitorizării stadiului realizării investiţiei. Tot aplicantul 

proiectului va fi responsabil și de activiţăţi de promovare, sensibilizare şi vizibilitate.  

 

 

3.5.7 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, 

instrumentele etc.).  

Pentru asigurarea funcţionalităţii CEPI, se va achiziționa echipamentul de birou pentru 

personalul CEPI: calculatoare și accesorii (imprimante, scanere, hab-ri etc.), telefoane, mobilier,  

precum și echipament si mobilier  pentru sali de conferinte / traininguri (proiectoare, table, 

echipament de sonorizare și proiectare etc.) 

Pentru promovarea activității și serviciilor Centrului se vor utiliza diverse instrumente: 

articole în mass-media, buclete, fluturași, anunțuri  etc. 
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3.6 Durata şi planul de acţiuni 

Durata proiectului va fi de _24___ luni. 

Notă: În planul de acţiuni  nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activităţile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. 

Planul de acţiuni trebuie să fie  suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activităţi reieșind 

din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acţiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model: 
 

Planul de acțiuni a proeictului _ 

 

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD (RDN) 

PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL ”RĂUT 
 (denumirea proiectului)  

Produse  Activitati 
ANUL1 ANUL 2 ANUL 3 Instituția  

responsabilă 

Parti     

implicate  

Indicatori de 

progres/Puncte de 

reper semestru 1 semestru 2 semestru 1 semestru 2 semestru 1 semestru 2 

Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primaria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de 

informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord 

Produsul 1.1 

Strategia de 

Dezvoltare 

Durabila a 

mun. Balti  

2016-2019 

actualizata  

cu politica 

dezvoltării 

regionale in 

domeniul 

cresterii 

economiei 

sustenabile in 

RDN.       

Activitate 1.1.1 
Armonizarea 

Strategiei  de 

Dezvoltare 

Durabila a mun. 

Balti  2016-2019  

cu politica 

dezvoltării 

regionale in 

domeniul 

cresterii 

economiei 

sustenabile in 

RDN.       

 
X 

 
X 

  

Primăria mun. 

Bălți 

 

- 

Valoarea inițială 

2016 – 0;  

Ținta 2019 -1 

SDD Balti 

armonizată 

Produsul 1.2 

Strategiile 

locale de 

dezvoltare a 

raioanelor –

partene de 

proiect 

actualizate cu 

Activitate 1.2.1 

Armonizarea 

Strategiilor 

locale de 

dezvoltare a 

raioanelor –

partene de 

proiect cu 

   X         

Consiliile 

raionale 

partenere de 

proiect 

- 

Valoarea inițială 

2016 – 0; 

 ȚInta 2020 -5 

strategii raionale de 

dezvoltare 
armonizate 
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politica 

dezvoltării 

regionale in 

domeniul 

cresterii 

economiei 

sustenabile in 

RDN.       

politica 

dezvoltării 

regionale in 

domeniul 

cresterii 

economiei 

sustenabile in 

RDN.             

Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul 

dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă 

Produsul 2.1 

Ședința de 

lansare a 

proiectului  

desfășurată 

Activitatea 2.1.1 

Lansarea 

activităților 

proiectului 

 X           

 Primăria mun. 

Bălți 

ADR Nord 

 

Consiliile 

raionale 

partenere 

de proiect 

Valoarea inițială 

2016 – 0;  

ținta 2020 -1ședință 

de lansare 

desfășurată  

Produsul 2.2 

Acordul de 

parteneriat  

semnat 

Activitate 2.2.1  

Elaborarea și 

semnarea 

Acordului de 

parteneriat  între 

Primăria mun. 

Bălți, ADR 

Nord si 

raioanele –

partene de 

proiect . 

 X    
 

      

ADR Nord 

  

Primăria mun. 

Bălți 

Consiliile 

raionale 

partenere 

de proiect 

Valoarea inițială 

2016 – 0;  

Ținta 2020 -1 

Acord de 

parteneriat semnat 

Rezultatul 3:  Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este  

îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat 

Produsul 3.1  
Centrul de 

excelenta 

pentru Parcuri 

Industriale 

(CEPI) din 

Regiunea de 

Dezvoltare 

Nord creat cu 

edificiu 

reabilitat, dotat 

cu mobilierul si 

echipamentul 

necesar 

Activitate 3.1.1 

Instalarea 

panourilor 

informative de 

promovare a 

proiectului 

X  
  

      

 Primăria mun. 

Bălți  

ADR Nord 

 

-  

Valoarea inițială 

2016 – 0;  

Ținta 2020 -2 

panouri instalate     

Activitate 3.1.2 

Elaborarea 

caietelor de 

sarcini şi 

parametrilor 

tehnici pentru 

achiziţia 

lucrărilor de 

X 
     

ADR Nord 

Primăria mun. 

Bălți 

- 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 caiet 

de sarcini elaborat 
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și  transmis în 

gestiune 

reabilitare si 

dotare cu 

mobilierul si 

echipamentul 

necesar a CEPI . 

Activitate 3.1.3 

Organizarea 

achiziţiilor 

publice a 

lucrărilor de r 

reabilitare si 

dotare cu 

mobilierul si 

echipamentul 

necesar a CEPI 

in conformitae 

cu legislatia in 

vigoare.  

X 
     

ADR Nord - 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 

operator economic 

selectat/contractat 

Activitate 3.1.4 

Elaborarea  

planului de 

realizare a 

lucrărilor de 

reabilitare si 

dotare cu 

mobilierul si 

echipamentul 

necesar a CEPI   

X 
     

Primăria mun. 

Bălți 

 

ADR Nord   

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 plan 

elaborat 

Activitate 3.1.5  

Realizarea 

lucrărilor de 

reabilitare si 

dotare cu 

mobilierul si 

echipamentul 

necesar a CEPI . 

X X 
    

Operatorul 

economic  

 

Primăria 

mun. Bălți 

ADR Nord 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 CEPI 

reabilitat,  dotat cu 

mobilierul si 

echipamentul 

necesar 

Activitate 3.1.6 

Monitorizarea 

activităților de 

reabilitare si 

dotare cu 

mobilierul si 

X X 
    

Responsabilul 

tehnic 

ADR Nord 

Primăria mun. 

Bălți 

 

- 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 - nr de 

rapoarte de 

monitorizare 
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echipamentul 

necesar a CEPI , 

conform 

planului de 

implementare a 

lucrarilor. 

 

Activitate 3.1.7 

Recepția la 

terminarea 

lucrărilor. 

 
X 

    

Operatorul 

economic 

Responsabilul 

tehnic 

Primăria mun. 

Bălți 

 

 

ADR Nord 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 

Procesul Verbal la 

terminarea 

lucrarilor semnat 

Activitate 3.1.8 

Recepția finala a 

lucrărilor  

 
X  

    

Operatorul 

economic 

Responsabilul 

tehnic 

Primăria mun. 

Bălți 

 

ADR Nord 

Valoarea inițială 

2016-1 edificiu 

construit/nefinisat; 

Ținta 2020 -1 

Procesul Verbal de 

receptie finala a 

lucrarilor semnat 

Activitate 3.1.9 

Transmiterea 

bunurilor create 

beneficiarului 

final. 

 
X  

    
ADR Nord  

Primăria 

mun. Bălți  

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 –   

CEPI creat si 

transmis 

beneficiarului final  

  
         

Produsul 3.2 
Sistemul 

Energetic al PI 

„Raut”  

modernizat 

Activitate 3.2.1 

Elaborarea 

caietului  de 

sarcini pentru 

contractarea 

responsabilului 

tehnic pentru  

monitorizarea 

lucrărilor de 

modernizare a 

Sistemului 

Energetic al PI 

„Raut”   

X 
     

ADR Nord 

Primăria mun. 

Bălți 

- 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 caiet 

de sarcini elaborat 

Activitate 3.2.2 X 
     

 Primăria mun. -  Valoarea inițială 
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Organizarea 

achiziţiilor 

publice pentru 

responsabilul 

tehnic pentru 

monitorizarea a 

lucrărilor de 

construcție și 

selectarea lui în 

conformitate cu 

legislaţia în 

vigoare. 

Bălți  

ADR Nord 

 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 

operator economic 

selectat/contractat 

Activitate 3.2.3 

Elaborarea 

caietelor de 

sarcini şi 

parametrilor 

tehnici pentru 

achiziţia 

lucrărilor de 

modernizare a 

Sistemului 

Energetic al PI 

„Raut”   

X 
     

ADR Nord 

Primăria mun. 

Bălți 

- 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 caiet 

de sarcini elaborat 

Activitate 3.2.4 

Organizarea 

achiziţiilor 

publice a 

lucrărilor de 

modernizare a 

Sistemului 

Energetic al PI 

„Raut”   

X 
     

ADR Nord - 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 

operator economic 

selectat/contractat 

Activitate 3.2.5 

Elaborarea  

planului de 

realizare a 

lucrărilor de 

modernizare a 

Sistemului 

Energetic al PI 

„Raut”   

X 
     

Primăria mun. 

Bălți 

 

ADR Nord   

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 - nr de 

rapoarte de 

monitorizare 
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Activitate 3.2.6 

Realizarea 

lucrărilor de 

modernizare a 

Sistemului 

Energetic al PI 

„Raut”   

X X X X  
  

Operatorul 

economic  

 

Primăria 

mun. Bălți 

ADR Nord 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 

Sistem energetic 

modernizat 

Activitate 3.2.7 

Monitorizarea 

activităților de 

modernizare a 

Sistemului 

Energetic al PI 

„Raut”   

X X X X  
  

Responsabilul 

tehnic 

ADR Nord 

Primăria mun. 

Bălți 

 

 

- 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 - nr de 

rapoarte de 

monitorizare 

 

Activitate 3.2.8 

Recepția la 

terminarea 

lucrărilor. 

   
X 

  

Operatorul 

economic 

Responsabilul 

tehnic 

Primăria mun. 

Bălți 

 

 

ADR Nord 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 

Procesul Verbal la 

terminarea 

lucrarilor semnat  

Activitate 3.2.9 

Recepția finala a 

lucrărilor  

   
X 

  

Operatorul 

economic 

Responsabilul 

tehnic 

Primăria mun. 

Bălți 

 

ADR Nord 

Valoarea inițială 

2016-0; 

Ținta 2020 -1 

Procesul Verbal de 

receptie finala a 

lucrarilor semnat 

Activitate 3.2.10 

Transmiterea 

bunurilor create 

beneficiarului 

final.    
X 

  
ADR Nord  

Primăria 

mun. Bălți  

Valoarea inițială 

2016 

– 0; 

 Ținta 2020 -1 

Sistem energetic 

modernizat si 

transmis 

beneficiarului final  

Rezultatul 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit şi prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze în mod eficient 

serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat 

Produsul 4.1  

Structură de 

management a 

Activitate 4.1.1    

Crearea și 

dezvoltarea 
 

X 
    

 Primăria mun. 

Bălți 

Consiliile 

raionale 

partenere 

Valoarea inițială 

2016 – 0; 

Ținta 2020 - 1 
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(CEPI) din 

Regiunea de 

Dezvoltare 

Nord creată 

 

structurii de 

management a 

CEPI instituită 

în baza 

Regulamentului 

de functionare 

aprobat 

 

de proiect 

ADR Nord 

 

structură de 

management creată            

 cu 1 Regulament 

aprobat  

Activitate 4.1.2   

Elaborarea 

studiul privind 

necesitatile de 

dezvoltare a 

capacitatilor 

prestatorului de 

servicii  - 

(CEPI) din 

Regiunea de 

Dezvoltare Nord 

 
X 

    

 Primăria mun. 

Bălți 

Consiliile 

raionale 

partenere 

de proiect 

ADR Nord 

 

Valoarea inițială 

2016 – 0; 

Ținta 2020 -1 

Studiul elaborat 

Activitate 4.1.3 

Elaborarea 

Programului de 

instruire privind 

dezvoltarea 

capacitatilor 

prestatorului de 

servicii  - 

(CEPI) din 

Regiunea de 

Dezvoltare Nord 

 
X 

    

 Primăria mun. 

Bălți 

Consiliile 

raionale 

partenere 

de proiect 

ADR Nord 

 

Valoarea inițială 

2016 – 0; 

Ținta 2020 -1 

Program de 

instruire elaborat 

Activitate 4.1.4 

Organizarea 

cursului de 

instruire 

conform 

Programului de 

instruire privind 

dezvoltarea 

capacitatilor 

prestatorului de 

servicii  - 

(CEPI) din 

 
X 

    

 Primăria mun. 

Bălți 

Consiliile 

raionale 

partenere 

de proiect 

ADR Nord 

 

Valoarea inițială 

2016 – 0; 

Ținta 2020 -1 Curs 

de instruire 

organizat  
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Regiunea de 

Dezvoltare Nord 

Rezultatul 5:  APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul 

dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord 

Produsul 5.1    

Set de 

materiale 

pentru 

promovare 

elaborat și 

diseminat 

Activitate 5.1.1  

Elaborarea 

caietelor de 

sarcini pentru 

achiziția 

serviciilor de 

producerea a 

materialelor 

informative şi de 

conştientizare 

despre proiect și 

rezultatele lui 

X 
     

ADR Nord 

 

 Primăria 

mun. Bălți 

Consiliile 

raionale 

partenere 

de proiect 

Valoarea inițială 

2016 – 0; 

 Ținta 2020 -1caiet 

de sarcini elaborat 

Activitate 5.1.2 

Organizarea 

achiziţiilor 

publice privind 

serviciile de 

producerea a 

materialelor 

informative şi de 

conştientizare în 

conformitate cu 

legislaţia în 

vigoare 

X 
     

ADR Nord 

 

 Primăria 

mun. Bălți 

Valoarea inițială 

2016 – 0;  

Ținta 2020 -1 

operator economic 

selectat / contractat  

Activitate 5.1.3  

Elaborarea si 

diseminarea in 

cadrul CEPI 

setului de 

materiale de 

promovare a 

potentialului si 

infrastructurii 

turistice a 

partenerilor de 

proiect.                 

 
X 

    

 Primăria mun. 

Bălți 

Consiliile 

raionale 

partenere de 

proiect 

ADR Nord 

 

Valoarea inițială 

2016 – 0; 

Țținta 2020 -1 set 

de materiale 

elaborate / 

diseminate 

Produsul 5.2     

Campania de 

Activitate 5.2.1   

Organizarea 
X X  X X     

Primăria mun. 

Bălți 

ADR Nord 

 

Valoarea inițială 

2016 – 0; 
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informare și 

promovare 

desfășurată                              

campaniei de 

informare 

privind 

potentialul 

industrial a 

partenerilor de 

proiect cit 

despre 

rezultatele 

proiectului. 

Consiliile 

raionale 

partenere de 

proiect 

Țținta 2020 -1 

Campanie de 

informare 

desfășurată 

 Produsul 5.3 

Conferința 

specializată de 

lansare a 

(CEPI) din 

Regiunea de 

Dezvoltare 

Nord 

 

Activitate 5.3.1  

Organizarea 

conferinței 

specializate de 

lansare a (CEPI) 

din Regiunea de 

Dezvoltare 

Nord.                    

   X         

Primăria mun. 

Bălți  

  

Consiliile 

raionale 

partenere 

de proiect 

ADR Nord 

 

Valoarea inițială 

2016 – 0; 

Ținta 2020 -1 

conferință 

desfășurată 

Produsul 5.4 

Contracte de 

prestare a 

serviciilor ale 

partenerilor de 

proiect cu 

(CEPI) din 

Regiunea de 

Dezvoltare 

Nord semnate. 

Activitate 5.4.1  

Pregatirea si 

semnarea 

Contractelor de 

prestare a 

serviciilor ale 

partenerilor de 

proiect cu 

(CEPI) din 

Regiunea de 

Dezvoltare 

Nord. 

   X         

  Primăria mun. 

Bălți  

 

Consiliile 

raionale 

partenere 

de proiect 

ADR Nord 

Valoarea inițială 

2016 – 0;  

Ținta 2020 -5 

Contracte de 

prestare a 

serviciilor semnate 
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4. REZULTATE PRECONIZATE 

4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-ţintă /beneficiarilor 

Indicaţi  (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăţi: 

4.1.1 Situaţia grupurilor-ţintă /beneficiarilor. 

Crearea CEPI din RDN va permite Administraţiilor publice sa valorifice in mod mai eficient 

potentialiul industrial din teritoriul  care va influinţa, în mod direct, la scăderea ratei şomajului real şi 

va atrage după sine  îmbunătăţire a situaţiei social-economice raioanelor vecine din regiune.  

Toodata, prin realizarea acestui proiect APL raioanelor vecine vor avea posibilitarea sa 

familiarizeze mai în detalii privitor activitatea CEPI, avînd, totodată,  posibilitatea de a lua parte la 

activitati de dezvoltare si promovare a potentialului lor industrial prin participare în schimbul de 

informaţii şi experienţe, planificarea comună şi colaborarea în cadrul proiectelor concrete viitoare. 

Aceasta creştere a capacitaţilor, gratie participării la cursul de instruire a grupurilor tinta din 

administraţiile publice locale, serviciilor specializaste şi reprezentantii institutiilor publice (muzee. 

Etc.) din mun. Bălti şi din raioanele partenere,  va consolida parteneriatele regionale în dezvoltarea 

industriei. 

 

 

4.2 Produse si Rezultate  

(max. 300 de cuvinte).  

4.2.1 Produse (rezultate imediate) - ceea ce proiectul va crea în fond. 

- Indicaţi produsele fiecărei activităţi descrise în punctul 3.4 cu valori inițiale și ținte; 

-  Specificaţi şi cuantificaţi, cît mai mult posibil, produsele (ex.: … km de drum 

reabilitat/construit).  

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 1: Planificarea și programarea locală armonizată in 

primaria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de 

informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 

- 1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Balti  2016-2019 actualizata cu politica dezvoltării 

regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 

2020 -1).  

- 4 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor–partene de proiect actualizate cu politica dezvoltării 

regionale in domeniul cresterii economiei sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 

2020 -4). 

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 2: Planificarea și programarea locală armonizată in 

primaria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de 

informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 

- 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).  

- 1 Acord de parteneriat  între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele –partene de proiect 

semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). 

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, 

consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este  

îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat. 

- 1 Centrul de excelentă pentru Parcuri Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți (raioanele 

Falesti, Glodeni, Riscani, Singerei) cu sali de expozitii, traininguri si conferinte creat (suprafața 
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totală de 1200 m
2
) cu edificiu reabilitat, dotat cu mobilierul si echipamentul necesar (Valoarea 

inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) 

- 1 Sistemul Energetic al PI „Raut”  modernizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) 

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit şi 

prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze în mod eficient 

serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in 

Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat. 

- 1 Regulament de funcționare a CEPI, aprobat de parteneri și beneficiar (Valoarea inițială 2016 – 

0; ținta 2020 - 1); 

- 1 Structură de management a CEPI instituită prin regulamentul de funcționare (Valoarea inițială 

2016 – 0; ținta 2020 - 1); 

-   1 Studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor prestatorului de servicii  - CEPI - 

elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); 

- 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii  -  CEPI  elaborat 

și aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).  

- 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru CEPI organizat (Valoarea inițială 

2016 – 0; ținta 2020 -1). 

 

Activitati pentru obtinerea Rezultatului 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele 

partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 

- 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -

1). 

- 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); 

- 1 conferință specializată de lansare a CEPI si promovare a serviciilor acestuia (Valoarea inițială 

2016 – 0; ținta 2020 -1). 

- 5 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu CEPI si partenere de proiect (Valoarea inițială 

2016 – 0; ținta 2020 - 5). 

 

 

Notă: Cel puţin, unul din produsele indicate în Instrucţiunea utilizatorului, pct. 2.1.5, trebuie să fie 

inclus şi în varianta de proiect propusă.  

 

4.2.2 Rezultate (efecte pe termen/lung). 

- Descrieţi succint rezultatele scontate ale proiectului cu valori inițiale și ținte; 

 

R 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primaria mun. Balti si Consiliile raioanle 

partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 

(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 strategii locale armonizate cu politica dezvoltării regionale in 

domeniul turismului). 

 

R 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea 

serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de 

Dezvoltare Nord este eficientă. 
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 (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare elaborat/semnat). 

 

R 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul 

dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este  îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI 

„Raut” este modernizat. 

 (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 CEPI creat, 1 Sistemul Energetic al PI „Raut” este 

modernizat). 

 

R 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit şi prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM 

„Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de informare, 

consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si 

sistemul energetic modernizat. 

 (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 structura de management creata). 

 

R5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea 

serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de 

Dezvoltare Nord. 

(valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 5 contracte de prestare a serviciilor cu CEPI din Regiunea de 

Dezvoltare Nord semnate). 

 

 

- Precizaţi cum va contribui proiectul la soluţionarea problemei identificate. 

Rezultatele proiectului va contribui în mod direct la dezvoltarea potențialului și infrastructurii de 

afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord, in special in domeniul industiriei , care va avea un impact 

benefic asupra competivității RDN. În rezultatul implementării proiectului se va dobândi experienţă 

atit în domeniul de specialitate, cit şi în gestionare a relaţiilor între APL-uri de nivelul II, instituţii 

statale, sectorul asociativ, agenți econoimci din domeniul industriei etc.  

roiectul va contrinbui la un nivel sporit de cooperare interraionala si intersectoriala intre 

administraţiile publice si serviciile desconcentrate din mun. Bălti şi  raioanele partenere din Regiunea 

de Dezvoltare Nord cu capacitaţi consolidate de sprijinire a dezvoltării sectorului industrial în 

Regiunea Nord prin experienţa creării în Bălţi a CEPI. 

 

Notă: Cel puţin unul din rezultatele indicate în Instrucţiunea utilizatorului, pct. 2.1.5, trebuie 

să fie inclus şi în varianta de proiect propusă.  

 

           -  Indicaţi publicaţiile preconizate.  

 Broșura de promovarea a CEPI și serviciilor prestate 

 Pliante/fluturași de promovare CEPI și serviciilor prestate 

 1 set de materiale pentru promovarea industriei în RDN  

 

 

4.3 Efectele multiple 

 (max. 300 de cuvinte)  

Descrieţi posibilităţile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzînd la următoarele întrebări: 

 Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune? 
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Acest proiect va  putea servi ca model de bună practică, obiectivele lui, prin intermediul ADR și 

CRD Nord, vor putea fi preluate şi de alte autorităţi publice locale din RDN cit  şi de celelalte 

regiuni. 

 

 Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de persoane 

din regiune? 

- Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de 

persoane din regiune, mai ales din domeniul industriei.  

 

 Rezultatele proiectului pot declanşa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact benefic 

asupra dezvoltării regiunii? 

- Rezultatele proiectului pot declanşa noi genuri de activitate, ce pot contribui la 

specializarea inteligentă a regiunii in domeniul dezvoltarii afacerilor, in special celor ce 

tin de industrie.  

 

  

4.4 Durabilitate şi sustenabilitate 

(max. 300 cuvinte) 

 Delimitaţi următoarele trei dimensiuni ale durabilităţii: 

4.4.1  Modalitatea de susţinere/ alimentare  financiară a  proiectului după finalizarea lui (descrieţi 

capacitatea de operare şi de întreţinere a investiţiei după finalizare) 

După crearea structurii de management al CEPI, cu aprobarea  Regulamentului de funcționare a 

Centrului, se vor elabora o serie de documente ce ar asigura funcționalitatea CEPI: 

- Strategia  instituțională de dezvoltare a CEPI; 

- Planulul de dezvoltare a capacităților beneficiarilor CEPI. 

De asemenea se vor dezvolta proiecte pentru atragerea surselor alternative pentru activitatea 

CEPI. 

Se vor stabili parteneriate cu alte structuri similare din țară și de peste hotare. Se vor analiza 

necesitățile și posibilitățile din domeniul dezvoltarii afacerilor, in special industiriei, in RDN pentru 

utilizarea in activitatea CEPI. 

Durabilitatea financiară va fi asigurata de câtre beneficiarul final al proiectului PI „Raut” in 

felul următor:  

După finalizarea proiectului, CEPI creat si Sistemul Energetic modernizat vor fi transmise de 

câtre Beneficiar (primăria mun. Balti) in proprietate  beneficiarul final al proiectului - PI „Raut”, care 

prin mijloacele materiale, tehnice, umane şi financiare aflate la dispoziţia sa şi, în baza atribuţiilor, se 

va ocupa de întreţinerea ulterioară a Obiectelor create prin proiect.  

Utilităţile construite prin proiect ( reţelele de apeduct.) vor fi preluate la gestionare de câtre 

Întreprinderile municipale specializate: Apa Canal Balti care poseda experienţa necesara si resurse 

pentru gestionarea eficienta a acestor obiecte.  

 

 

4.4.2 Nivelul instituţional (Ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfăşurarea 

activităţilor după finalizarea proiectului?). 

 

Durabilitatea, in plan instituţional, va fi asigurata prin transmiterea obiectelor construite 

beneficiarului final al proiectului - PI „Raut”, care poseda experienţa necesara si resurse pentru 

gestionarea eficienta a acestor obiecte. 
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Totodata, În cadrul proiectului se va crea  și dezvolta o structură de management a CEPI.   

Activitatea dată va fi realizată de către beneficiarul final al proiectului PI „Raut” si Primăria mun. 

Bălți, cu consultarea partenerilor de proiect, care vor propune cea mai eficientă formă organizatorico-

juridică pentru asigurarea funcționalității Centrului.   

 

4.4.3 Completaţi  formularul de mai jos 

  

 

 

4.5 Informare şi publicitate 

( maximum 1/2 pagini) 

Precizaţi măsurile pe care le veţi lua pentru ca  proiectul să fie popularizat/ cunoscut. 

( Va fi inclusă, cel puţin, următoarea modalitate de informare şi de publicitate: anunţurile în ziarele 

regionale şi/sau locale privind demararea proiectului, finalizarea lui, în ultimul caz menţionîndu-se  

rezultatele obţinute).  

5. MATRICEA CADRUL LOGIC 

Completaţi  formularul de mai jos 

 

6. RISCURILE PROIECTULUI 

Completaţi  formularul de mai jos 

 

7. BUGETUL PROIECTULUI 

Completaţi formularul de mai jos  
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A P R O B A T : 

Primarul mun. Bălți 

___________Renato USATÎI 

„_______” _____________2016 

 

Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului: 

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD 

(RDN) PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL ”RĂUT 

 (denumirea) 

Nr./o Acțiuni Termen de 

realizare 

Responsabili  

  

Parți 

implicate 

Costul, 

lei 

Sursa de 

finanțare 

Indicatori de 

progres 

Instituția persoana 

responsabilă, 

funcția 

Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primaria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de 

informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord 

1.1 Elaborarea,consultarea 

și aprobarea Strategiei 

de dezvoltare integrata 

a mun. Balti pe termen 

lung pina 2030 cu 

componenta 

dezvoltarii industriei; 

36 luni Primaria mun. 

Balti 

Primarul  - - Primaria 

mun. Balti / 

Alte fonduri 

1 strategie 

aprobată 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă 

2.1 Încadrarea CEPI  în 

circuitul național și 

internațional 

specializat de 

promovare a 

investitiilor in 

36  luni  Structura de 

management a 

Centrului,  

Administratorul 

Centrului 

Primaria mun. 

Balti 

/    

Ministerul 

Economiei 

 

- PI „Raut”/ 

Alte fonduri 

Acorduri de 

colaborare 

semnate 
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industrie.  

Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este  

îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat 

3.1 Asigurarea starii 

functionale  a 

obiectivelor create 

prin proiect. 

Permanent  Structura de 

management a 

Centrului,  

Administratorul 

Centrului 

Primaria mun. 

Balti 

/    

Ministerul 

Economiei 

 

- PI „Raut”/ 

Alte fonduri 

Masuri de 

maintenance 

intreprinse  

3.2. Atragerea surselor 

alternative prin proiecte si 

investitii private pentru 

dezvoltarea obiectelor 

create in cadrul proiectului 

Permanent  Structura de 

management a 

Centrului,  

Administratorul 

Centrului 

Primaria mun. 

Balti 

/    

Ministerul 

Economiei 

 

- PI „Raut”/ 

Alte fonduri 

Proiecte 

atrase  

Rezultatul 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit şi prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze în mod 

eficient serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic 

modernizat 

4.1 Elaborarea Strategiei  

instituționale de dezvoltare 

a CEPI 

12 luni  Structura de 

management a 

Centrului  

Administratorul 

Centrului 

Primaria mun. 

Balti 

/    

Ministerul 

Economiei 

 

- PI „Raut”/ 

/ 

Alte fonduri 

1 strategie 

aprobată 

4.3 Elaborarea 

nomenclatorului de 

prestare a serviciilor 

Centrului 

12 luni Structura de 

management a 

Centrului  

 Administratorul 

Centrului 

- - PI „Raut”/ 

Alte fonduri 

1Nomenclator 

aprobat  

Rezultatul 5:  APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord 

5.1 Promovarea Centrului și 

serviciilor în cadrul 

evenimentelor regionale, 

naționale și internaționale   

Permanent Structura de 

management a 

Centrului,  

 Administratorul 

Centrului 

Primăria Bălți /    

Ministerul 

Economiei 

 

- PI „Raut”/ 

Alte fonduri 

Nr de 

evenimente 
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Matricea Cadrul Logic  

Denumirea Proiectului 

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD 

(RDN) PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL ”RĂUT 

Obiectivul/Scopul Proiectului Indicatori (max. 5) Surse şi mijloace de 

verificare 

Presupuneri 

Obiectivul General al Proiectului (trebuie să 

vizeze  obiectivul stipulat sau să contribuie direct la 

realizarea acestuia) 

 

Sporirea atractivitatii investitionale a RDN prin 

dezvoltarea infractructurii de afaceri a Parcului 

Industrial „Răut” mun. Bălţi. 

Gradul de imbunatatire a procesului de 

promovare a potentialului turistic al RDN; 

Statistica Nationala,  

Rapoartele proiectului,  

Rapoartele anulale ale 

APL 

 

 

Obiectivele Specifice(max. 2) 

1.   Dezvoltarea, valorificarea și promovarea 

infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial 

„Răut”. 

2.  Crearea Centrului de excelentă pentru Parcuri 

Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți ca un 

Nod Regional important de atragere a investitiilor și 

dezvoltarii sectorului industrial. Prin crearea 

Centrului respectiv va fi asigurat procesul de 

informare, consultare si instruire în domeniul 

dezvoltării industriei a reprezentantilor din 

structurile de profil din Microregiunea Bălți. 

Includeţi indicatorii Obiectivelor specifice ale 

proiectului 

 

1. Centrul de excelentă pentru Parcuri 

Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți 

(raioanele Falesti, Glodeni, Riscani, Singerei) 

cu sali de expozitii, traininguri si conferinte 

creat (suprafața totală de 1200 m
2
) cu edificiu 

reabilitat, dotat cu mobilierul si echipamentul 

necesar. 

2. Sistemul Energetic al PI „Raut”  modernizat. 

 

1. Studii regionale şi 

naţionale; 

2. Statistica naţională; 

3. Rapoarte privind 

evoluţia implemetării 

proiectului; 

4. Acte de predare-

primire a obiectelor 

construite   
 

Care sunt presupunerile care trebuie 

luate în considerare pentru atingerea 

obiectivului proiectului? 

 

- Alocarea finantarii in Fondul 

de Dezvoltare Regionala 

- Coerenta documentatiei 

tehnice 

Rezultate  (max. 5) 

Care sunt rezultatele preconizate ale proiectului? 

 

R 1: Planificarea și programarea locală armonizată 

in primaria mun. Balti si Consiliile raioanle 

partenere consituie baza pentru imbunatatirea 

serviciilor de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de 

Dezvoltare Nord. 

Includeţi toţi indicatorii rezultatelor (descriere şi 

date cantitative) 

Cel puţin un indicator al rezultatului trebuie să 

corespundă indicatorului rezultatului măsurii. 

Indicator de rezultat I:  

Valoarea inițială (anul 2016 – 0) 

Ținta (anul 2020 – 5 strategii locale armonizate 

cu politica dezvoltării regionale in domeniul 

turismului) 

 

 

 

 

 

Deciziile Consiliilor 

Web. Pagini oficiale  

 

 

Care sunt condiţiile externe necesare 

(dacă există) pentru atingerea 

rezultatelor proiectului? 

 

 

Decizia Consiliului local Bălți și 

Consiliilor raionale  
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R 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale 

din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea 

serviciilor de informare, consultare si instruire în 

domeniul dezvoltării industriei in RDN este 

eficientă. 

  

R 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de 

informare, consultare si instruire în domeniul 

dezvoltării industriei cit si sistemului Energetic al 

PI „Raut”  este  îmbunătățită. 

  

R 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere 

cit şi prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM 

„Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze în mod 

eficient serviciile îmbunătățite de informare, 

consultare si instruire în domeniul dezvoltării 

industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si 

sistemul energetic modernizat. 

  

R5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si 

raioanele partenere se implică activ în 

îmbunătățirea serviciului de de informare, 

consultare si instruire în domeniul dezvoltării 

industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator de rezultat 2: 

Valoarea inițială (anul 2016-0) 

Ținta (anul 2020 -1 1 Acord de cooperare 

elaborat/semnat) 

 

 

Indicator de rezultat 3: 

Valoarea inițială (anul 2016- 0) 

Ținta (anul 2020 -1 CEPI creat,  1 Sistemul 

Energetic al PI „Raut” este modernizat) 

 

Indicator de rezultat 4: 

Valoarea inițială (anul 2016-0) 

Ținta (anul 2020 -1 structura de management 

creata) 

 

 

 

 

Indicator de rezultat 5: 

Valoarea inițială (anul 2016-0) 

Ținta (anul 2020 -5 contracte de prestare a 

serviciilor cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare 

Nord  semnate) 

 

 

 

Rapoartele proiectului 

 

 

 

Rapoartele proiectului,  

Documentele de receptie 

a lucrarilor,  

Rapoartele anulale ale 

APL 

 

Documente de creare a 

structurilor de 

management  - Deciziile 

Consiliului mun. Balti  

 

 

 

 

Rapoartele proiectului,  

Contractele semnate 

Interesul părților implicate 

 

 

 

 

 

Suficiența surselor financiare 

 

 

 

 

 

 

Decizia membrilor parteneri și 

beneficiarului 

 

 

 

 

 

 

 

Interesul părților implicate  
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Produse 

Care sunt produse care vor fi obținute? 

 

 

R1 

- 1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Balti  

2016-2019 actualizata cu politica dezvoltării 

regionale in domeniul cresterii economiei 

sustenabile in Regiune (Valoarea inițială 2016 – 

0; ținta 2020 -1).  

 

- 4 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor–

partene de proiect actualizate cu politica 

dezvoltării regionale in domeniul cresterii 

economiei sustenabile in Regiune (Valoarea 

inițială 2016 – 0; ținta 2020 -4). 

 

R2 

- 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată 

(Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1).  

- 1 Acord de parteneriat  între Primăria mun. 

Bălți, ADR Nord si raioanele –partene de 

proiect semnat  

R3 

- 1 Centrul de excelentă pentru Parcuri 

Industriale (CEPI) din Microregiunea Bălți 

(raioanele Falesti, Glodeni, Riscani, Singerei) 

cu sali de expozitii, traininguri si conferinte 

creat (suprafața totală de 1200 m
2
) cu edificiu 

reabilitat, dotat cu mobilierul si echipamentul 

necesar  

- 1 Sistemul Energetic al PI „Raut”  modernizat  

 

R4 

- 1 Regulament de funcționare a CEPI, aprobat 

de parteneri și beneficiar; 

-  

Includeţi toţi indicatorii produselor (descriere şi 

date cantitative) 

 

 

 

Indicator de produs I:  

Valoarea inițială (anul 2016  - 0) 

Ținta (anul 2020 -1 strategie actualizată)  

 

 

 

Indicator de produs 2: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 –45 strategi actualizate)  

 

 

 

Indicator de produs 3: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 ședință desfășurată)  

Indicator de produs 4: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 Acord semnat )  

 

Indicator de produs 5: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 CEPI creat)  

 

 

Indicator de produs 6: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 Sistemul Energetic al PI 

„Raut”  modernizat)  

 

Indicator de produs 7: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 regulament aprobat )  

 

 

 

Strategia actualizata prin 

Decizia Consiliului 

municipal 

 

 

 

Strategii actualizate prin 

deciziile Consiliilor 

raionale 

 

 

 

Comunicat de presă 

Lista prezentei 

 

 

 

 

Rapoartele proiectelor,  

Documentele de receptie 

a lucrarilor, 

Comunicat de presă 

 

 

 Regulament  aprobat 

 

 

Actul de constituire 

 

 

 

Regulament de 

funcționare a CEPI 

 

 

 

 

Interesul părților implicate 

 

 

 

 

Decizia Consiliului local Bălți și 

Consiliilor raionale  

 

 

 

 

 

 

Interesul părților implicate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiența surselor financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decizia membrilor parteneri și 

beneficiarului 
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- 1 Structură de management a CEPI instituită prin 

regulamentul de funcționare  

 

-   1 Studiul privind necesitatile de dezvoltare a 

capacitatilor prestatorului de servicii  - CEPI - 

elaborat  

 

- 1 Program de instruire privind dezvoltarea 

capacitatilor prestatorului de servicii  -  CEPI  

elaborat și aprobat de structura de management   

 

- 1 curs de instruire conform Programului de 

instruire pentru CEPI organizat  

R5 

- 1 set de materiale pentru promovare elaborate și 

diseminate  

- 1 Campanie de informare și promovare 

desfășurată 

- 1 conferință specializată de lansare a CEPI si 

promovare a serviciilor acestuia  

- 5 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu 

CEPI si partenere de proiect  

Indicator de produs 8: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 structura de management  

creata)  

Indicator de produs 9: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 studiu elaborat )  

Indicator de produs 10: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 Program elaborat )  

Indicator de produs 11: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 curs organizat )  

 

Indicator de produs 12: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 set de materiale elaborat si 

diseminat )  

Indicator de produs 13: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 Companie desfasurata )  

Indicator de produs 14: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 -1 Conferinta organizata ) 

Indicator de produs 15: 

Valoarea inițială (anul 2016 – 0)  

Ținta (anul 2020 - 5 contracte de prestari de 

servicii semnate) 

 

 

 

 

Studiul  elaborat/aprobat 

 

 

Programul elaborat  

 

 

 

Lista prezentei  

 

 

 

Setul de materiale editat 

Raportul   proiectului 

Articole în mass-media, 

rețele de socializare 

Nr participanților 

Comunicate de presă 

Acordurile semnate 

Comunicatul de presă 

 

 

 

Decizia membrilor parteneri și 

beneficiarului 

 

 

Interesul părților implicate  

 

 

 

Suficiența surselor financiare 

 

 

Viziunea și conțnutul publicațiilor 

pentru setul de promovare   

 

Suficiența surselor financiare 

 

Implicarea activă a tuturor actorilor și 

factorilor interesați 

Interesul publicului larg 

 

Interesul partenerilor  

 

Activităţi-cheie 

Scrieţi activităţile principale, ce urmează a fi 

desfăşurate, indicînd termenul estimativ  de 

finalizare (de ex.:  trimestrul.1, luna a IX-a) 

R1 

 Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei  de 

Dezvoltare Durabila a mun. Balti  2016-2019 cu 

politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii 

economiei sustenabile in RDN. 

Mijloace financiare 

Includeţi costul estimativ total pentru întregul 

proiect şi principalele categorii de cheltuieli 

 

Suma totală a proiectului: 43945350,00 lei 

 

Suma solicitată de la FNDR: 20000000,00  lei 

 

Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia: 

23945350,00 lei 

De ex.: rapoartele  

Proiectului, date statistice 

 

 

 

 

 

Strategiile actualizate 

Comunicat de presă 

Care sunt condiţiile externe necesare 

(dacă există) pentru asigurarea 

realizării activităţilor? 

 

 

Decizia CL 
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Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiilor locale de 

dezvoltare a raioanelor –partene de proiect cu 

politica dezvoltării regionale in domeniul cresterii 

economiei sustenabile in RDN. 

 

R2  

Activitatea 2.1.1 Lansarea activităților proiectului  

Activitate 2.2.1  Elaborarea și semnarea Acordului 

de parteneriat  între Primăria mun. Bălți, ADR Nord 

si raioanele –partene de proiect . 

 

R3  

Activitate 3.1.1 Instalarea panourilor informative de 

promovare a proiectului  

Activitate 3.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini şi 

parametrilor tehnici pentru achiziţia lucrărilor de 

reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si 

echipamentul necesar a CEPI. 

Activitate 3.1.3 Organizarea achiziţiilor publice a 

lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu 

mobilierul si echipamentul necesar a CEPI in 

conformitae cu legislatia in vigoare. 

Activitate 3.1.4 Elaborarea  planului de realizare a 

lucrărilor de reabilitare a edificiului si dotare cu 

mobilierul si echipamentul necesar a CEPI   

Activitate 3.1.5  Realizarea lucrărilor de reabilitare 

a edificiului si dotare cu mobilierul si echipamentul 

necesar a CEPI . 

Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de 

reabilitare a edificiului si dotare cu mobilierul si 

echipamentul necesar a CEPI , conform planului de 

implementare a lucrarilor. 

Activitate 3.1.7 Recepția la terminarea lucrărilor. 

Activitate 3.1.8 Recepția finala a lucrărilor 

Activitate 3.1.9 Transmiterea bunurilor create 

beneficiarului final. 

Activitate 3.2.1 Elaborarea caietului  de sarcini 

pentru contractarea responsabilului tehnic pentru  

monitorizarea lucrărilor de modernizare a 

Sistemului energetic al PI „Raut” 

Activitate 3.2.2 Organizarea achiziţiilor publice 

pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea a 

1. 1. Lucrări de construcţii.  

- Pentru realizarea lucrărilor de construcție-

montaj, amenajare și conectare la utilități publice 

și căi de acces sunt necesare 42453462,00  lei., 

inclusiv:  

-  Retelele Energetice externe =7661266,00 lei; 

- Retelele Energetice interne  =22492280,00 lei; 

- Parcul fotovoltaic  =5889900,00 lei; 

- CEPI  =4478604,00 lei; 

- Reablitare unei portiuni de apeductul 

municipal =193142,00 lei; 

2. Servicii.  

Total pentru Servicii  - 788988,00 lei 

Inclusiv: pentru realizarea proiectului se 

vor achiziționa: 

• servicii de responsabil tehnic: 

547078,00 lei  

• servicii de supraveghere de autor: 

136910,00 lei (contributia Aplicantului) 

• servicii de producerea a materialelor 

informative şi de conştientizare: 

- Panouri informative - (2b.*2500 

lei=5000 lei); 

- 1 set de materiale de promovare 

(buclet/fluturași)- (2000 

seturi.*30 lei=60000 lei); 

• servicii de promovare pentru organizarea 

evenimentelor     

- Conferinţă (2 

eveniment*20000lei=40000 lei) 

(bugetul patenerilor) 

Acordul de parteneriat 

semnat 

 

Comunicat de presă 

 

Raportul   proiectului 

Caiet  de sarcini elaborat  

 

Procesul verbal al ședinței 

de selectare a OE. 

 

 Planul de lucru elaborat 

 

Rapoartele proiectului 

(managerilor de proiect,  

respponsabilului tehnic 

etc.) 

PV la terminarea 

lucrarilor,  

PV de receptie finala,  

Deciziile de transmitere a 

bunurilor 

 

Raportul   proiectului 

Caiet  de sarcini elaborat  

 

 

 

 

 

 

 

Procesul verbal al ședinței 

de selectare a OE. 

 

  

 

 

 

Interesul părților implicate 

 

 

 

 

 

Disponibilitatea surselor financiare 

 

Numărul suficient de oferte 

 

 

Disponibilitatea surselor financiare 

 

Profesionalismul și imparțialitatea 

responsabilului tehnic 

 

 

 

 

 

 

Numărul suficient de oferte 

 

Îndeplinirea obligațiunilor contractuale 

ale părților 

 

 

Decizia membrilor parteneri și 

beneficiar 

 

Numărul suficient de oferte 

 

 

Suficiența resurselor pentru realizarea 

planului  
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lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al 

PI „Raut”. 

Activitate 3.2.3 Elaborarea caietelor de sarcini şi 

parametrilor tehnici pentru achiziţia lucrărilor de 

modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut” 

Activitate 3.2.4 Organizarea achiziţiilor publice a 

lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al 

PI „Raut” în conformitate cu legislaţia în vigoare 

Activitate 3.2.5 Elaborarea  planului de realizare a 

lucrărilor de modernizare a Sistemului energetic al 

PI „Raut” 

Activitate 3.2.6 Realizarea lucrărilor de 

modernizare a Sistemului energetic al PI „Raut”. 

Activitate 3.2.7 Monitorizarea de modernizare a 

Sistemului energetic al PI „Raut”  conform planului 

de implementare a proiectului. 

Activitate 3.2.8 Recepția la terminarea lucrărilor. 

Activitate 3.2.9 Recepția finala a lucrărilor 

Activitate 3.2.10 Transmiterea bunurilor create 

beneficiarului final. 

 

R4   

Activitate 4.1.1    Crearea și dezvoltarea structurii 

de management a CEPI instituită în baza 

Regulamentului de functionare aprobat 

Activitate 4.1.2   Elaborarea studiul privind 

necesitatile de dezvoltare a capacitatilor 

prestatorului de servicii  - (CEPI) din Regiunea de 

Dezvoltare Nord 

Activitate 4.1.3 Elaborarea Programului de instruire 

privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de 

servicii  - (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord 

Activitate 4.1.4 Organizarea cursului de instruire 

conform Programului de instruire privind 

dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii  - 

(CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord 

 

R5  

Activitate 5.1.1  Elaborarea caietelor de sarcini 

pentru achiziția serviciilor de producerea a 

materialelor informative şi de conştientizare despre 

proiect și rezultatele lui 

 

2. 3.Echipament şi inventar. 

 

 2 Săli pentru conferințe in CEPI cu 

suprafața de 140 m
2
, cu 80 locuri dotat2 cu 

mobilier și tehnică necesară  

- Set mobilier amenajare sala de 

conferință – (2 set*150000lei=150000 

lei). 

- Proiector și ecran  - 

(1buc*10000lei=10000lei) 

- Router wireless – (1b.*300lei=300lei) 

- Aclimatizator  - (2b.*7000lei=14000lei) 

- Jaluze / draperii (1set*10000=10000lei) 

- Echipament de sonorizare - 

(1set*150000=150000lei) 

- TV LED - (1buc*5000=5000lei) 

 

 1 birou pentru Administratorul CEPI cu 

suprafața de 20 m
2
 

- Set mobilier birou – 

(1set*50000lei=50000lei)  

- Computer – (1b.*10000lei=10000lei) 

- Laptop – (2b.*6000lei=12000lei) 

- Imprimantă multifuncțională – 

(1b.*7000lei=7000lei) 

- Copiatorul color– 

(1b.*20000lei=20000lei) 

- Telefon – (2b.*300lei=600lei) 

- Aclimatizator  - (4b.*7000lei=28000lei) 

-  

 

 Sala de expozitii  a CEPI  cu suprafața de 

100  m
2
 

- Set mobilier specializat– 

(1set*50000lei=50000lei)  

 

 

Planul de lucru elaborat 

 

 

 

 

Rapoartele proiectului 

(managerilor de proiect,  

respponsabilului tehnic 

etc.) 

 

PV la terminarea 

lucrarilor,  

PV de receptie finala,  

Deciziile de transmitere a 

bunurilor 

 

 

 

Regulament  aprobat 

 

Actul de constituire 

 

Regulament  aprobat 

 

Studiul elaborat/aprobat 

Programul de instruire 

elaborat/aprobat 

 

Cursul de instruire 

organizat 

 

 

 

Setul de materiale editat 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiența resurselor pentru realizarea 

planului  

 

 

 

Profesionalismul și imparțialitatea 

responsabilului tehnic 

 

 

 

 

 

 

 

Decizia membrilor parteneri și 

beneficiar 

 

 

Îndeplinirea obligațiunilor contractuale 

ale părților 

 

Interesul părților implicate 

 

Suficiența resurselor 

 

 

 

 

 

Viziunea și conținutul publicațiilor 

pentru setul de promovare   

 

http://www.altex.ro/produse-it/retelistica/router
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Activitate 5.1.2 Organizarea achiziţiilor publice 

privind serviciile de producerea a materialelor 

informative şi de conştientizare în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 

Activitate 5.1.3  Elaborarea si diseminarea in cadrul 

CEPI setului de materiale de promovare a 

potentialului si infrastructurii industriale a 

partenerilor de proiect.                 

Activitate 5.2.1   Organizarea campaniei de 

informare privind potentialul industrial al regiunii 

cit si despre rezultatele proiectului. 

Activitate 5.3.1  Organizarea conferinței 

specializate de lansare a (CEPI) din Regiunea de 

Dezvoltare Nord.            

Activitate 5.4.1  Pregatirea si semnarea Contractelor 

de prestare a serviciilor ale partenerilor de proiect 

cu (CEPI) din Regiunea de Dezvoltare Nord.         

Raportul   proiectului 

 

Materiale editate 

 

Articole în mass-media, 

rețele de socializare 

 

 

 

Nr participanților 

Comunicate de presă 

 

 

Constractele  semnate 

 

 

Suficiența resurselor 

 

 

Implicarea activă a tuturor actorilor și 

factorilor interesați  

 

 

 

Interesul părților implicate 
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Riscurile proiectului  

 

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI DE DEZVOLTARE NORD (RDN) 

PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII PARCULUI INDUSTRIAL ”RĂUT 

 

 

Nr

. Descrierea riscului Categoria,  

Impact (de la 1- 

semnificativ 

pînă la 4- 

nesemnificativ) 

 

Probabilitatea  

(de la 1- 

semnificativ 

pînă la 4- 

nesemnificativ) 

Măsuri de 

atenuare a 

riscurilor 

Partea 

responsa

bilă 

Data 

identif

icării 

riscul

ui 

Data 

actuali

zării 

Statutul 

Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primaria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor de 

informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord 

1 

1.1 Insuficiența personalului 

calificat care ar actualiza 

strategiile 

Operațional 3 3 

Contractarea 

experților 

exteriori  

Primăria 

m. Bălți 

 

1 an  Identificat  

2 
Insuficiența surselor 

financiare 
Financiar 2 2 

Căutarea 

resurselor prin 

accesarea unor 

programe de 

suport  

Primăria 

m. Bălți 

 

1 an  Identificat  

Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul 

dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este eficientă 

 

3 

Lipsa interesului din 

partea actorilor implicați 
Operațional/

politic 

 

2 3 

Comunicarea 

eficientă între 

părți 

Primăria 

m. Bălți, 

partenerii 

de proiect 

1 an  Identificat  

Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord este  

îmbunătățită, si sistemului Energetic al PI „Raut” este modernizat 

4 Insuficiența surselor 

financiare în FNDR Operațional 3 3 

Dialog cu 

factorii 

interesați, 

Primăria 

m. Bălți, 

ADR 

1 an  Identificat  
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căutarea 

surselor 

alternative 

 

Rezultatul 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit şi prestatorii de servicii (CEPI, PI „Raut”, IM „Apa Canal” ) sunt capabili să gestioneze în mod eficient 

serviciile îmbunătățite de informare, consultare si instruire în domeniul dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord, cit si sistemul energetic modernizat 

 

 

5 

 Lipsa experienței de 

administrare a structurii 

de acest gen    
Operațional 2 3 

Dezvoltarea 

capacității 

personalului și 

beneficiarilor 

structurilor 

create 

Primăria 

m. Bălți, 

ADR, 

partenerii 

de proiect 

1 an  Identificat  

Rezultatul 5:  APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de de informare, consultare si instruire în domeniul 

dezvoltării industriei in Regiunea de Dezvoltare Nord 

 

6 

Lipsa interesului din 

partea actorilor implicați   

politic 3 4 

Dialog cu 

factorii 

interesați 

Primăria 

m. Bălți, 

ADR, 

partenerii 

de proiect 

1 an  Identificat  
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Bugetul proiectului  

 

FACILITAREA DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN REGIUNEI 

DE DEZVOLTARE NORD (RDN) PRIN CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII 

PARCULUI INDUSTRIAL ”RĂUT 

 

 

Cheltuieli Unitate 

Număr 

de 

unităţi 

Cost unitar 

(în lei) 

Costuri (în 

lei) 

Inclusiv din contul: 

FNDR Contrib. 

Proprie 

(Parcul 

Industrial 

Raut) 

Alte 

surse 

 

1. Lucrări de construcţii  
  

  42453462,00 18685022,00 23768440,00 - 

1.1.  Lucrări de construcție-montaj pentru 

Retelele energetic extrne 

obiect 
1 

7 661 266,00 7 661 266,00 4 661 266,00 3 000 000,00 

- 

1. 2. Lucrări de construcție-montaj pentru 

Retelele energetic interne 

obiect 
1 

22492280,00 22492280,00 7492280,00 15000000,00 

 

1.3.  Lucrări de construcție-montaj pentru 

Parcul fotovoltaic 

obiect 
1 

5889900,00 5889900,00 2889900,00 3000000,00 

 

1.4.  Lucrări de construcție-montaj pentru 

CEPI 

obiect 
1 

4478604,00 4478604,00 1710164,00 2768440,00 

 

1.5. Lucrări de construcție-montaj pentru 

reabilitarea unei portiuni de apeductul 

municipal 

obiect 

1 

1931412,00 1931412,00 1931412,00 0,00 

 

         

2. Servicii       788988,00 612078,00 196910,00  

2.1.  Responsabil ethnic pentru lucrări de 

construcție-montaj pentru Retelele 

energetic extrne 

Pers. 

1 

84273,00 84273,00 84273,00 0,00 

 

2. 2. Responsabil ethnic pentru Lucrări de 

construcție-montaj pentru Retelele 

energetic interne 

Pers. 

1 

260833,00 260833,00 260833,00 0,00 

 

2.3.  Responsabil ethnic pentru Lucrări de 

construcție-montaj pentru Parcul 

fotovoltaic 

Pers. 

1 

64788,00 64788,00 64788,00 0,00 

 

2.4.  Responsabil ethnic pentru Lucrări de 

construcție-montaj pentru CEPI 

Pers. 

1 

95856,00 95856,00 95856,00 0,00 

 

2.5. Responsabil ethnic pentru Lucrări de 

construcție-montaj pentru reabilitarea 

unei portiuni de apeductul municipal 

Pers. 

1 

41328,00 41328,00 41328,00 0,00 

 

2.1.  Supravegherea de autor pentru 

lucrări de construcție-montaj pentru 

Retelele energetic extrne 

Pers. 

1 

22982,00 22982,00 0,00 22982,00 

 

2. 2. Supravegherea de autor pentru 

Lucrări de construcție-montaj pentru 

Retelele energetic interne 

Pers. 

1 

71136,00 71136,00 0,00 71136,00 

 

2.3.  Supravegherea de autor pentru 

Lucrări de construcție-montaj pentru 

Parcul fotovoltaic 

Pers. 

1 

23556,00 23556,00 0,00 23556,00 

 

2.4.  Supravegherea de autor pentru 

Lucrări de construcție-montaj pentru 

CEPI 

Pers. 

1 

13440,00 13440,00 0,00 13440,00 

 

2.5. Supravegherea de autor pentru 

Lucrări de construcție-montaj pentru 

reabilitarea unei portiuni de apeductul 

municipal 

Pers. 

1 

5796,00 5796,00 0,00 5796,00 
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2.3 Panouri de informare bucată 2 2500,00 5000,00 5000,00 0,00  

2.4   Set de materiale de promovare 

(buclete/fluturași) 

set 
2000 

30,00 60000,00 60000,00 0,00 

 

2.5 Organizarea evenimentului de 

promovare (conferință)   

evenim

ent  

 

 

2 

20000,00 40000,00 0,00 40000,00 

 

3. Echipament şi inventar     702900,00 702900,00 0,00  

3.2 Set mobilier  Sala de Conferinte CEPI 

(Mese , scaune, dulapuri) 

set 
2 

150000 300000,00 300000,00 0,00 

 

3.2 Set mobilier birou  Administratorul 

CEPI (Mese 2, scaune 2, dulapuri 2) 

set 
1 

50000 50000,00 50000,00 0,00 

 

3.3 Set mobilier Sala de Expozitii a CEPI 

(Mese, scaune, dulapuri) 

set 
1 

100000 100000,00 100000,00 0,00 

 

3.4 Computer bucată 1 10000 10000,00 10000,00 0,00  

3.5 Laptop bucată 2 6000 12000,00 12000,00 0,00  

3.6 Imprimantă multifuncțională bucată 1 7000 7000,00 7000,00 0,00  

3.7 Copiatorul color  bucată 1 20000 20000,00 20000,00 0,00  

3.8Telefon bucată 2 300 600,00 600,00 0,00  

3.9 Router wireless bucată 1 300 300,00 300,00 0,00  

3.10Aclimatizor bucată 4 7000 28000,00 28000,00 0,00  

3.11 Proiector şi ecran set 1 10000 10000,00 10000,00 0,00  

3.12 Echipament de sonorizare set 1 150000 150000,00 150000,00 0,00  

3.13 TV LED bucată 1 5000 5000,00 5000,00 0,00  

3.14 Jaluze / draperii set 1 10000 10000,00 10000,00 0,00  

 

Total costuri ale proiectului 

  

 43945350,00 20000000,00 23945350,00 

 

 

Nota explicativă a bugetului: 

3. Lucrări de construcţii. La acest articol al bugetului va fi inclusă suma conform documentaţiei de 

proiect şi în nota explicativă va fi indicat când a fost elaborat şi data verificării proiectului de către 

instituţia de stat în domeniu. În cazul când în cadrul unui proiect sunt mai multe obiecte propuse 

pentru a fi construite, fiecare obiect este inclus cu costul lui individual conform proiectului tehnic 

(1.1 obiectul x; 1.2 obiectul xx). 

 

Pentru realizarea lucrărilor de construcție-montaj, amenajare și conectare la utilități publice și căi de 

acces sunt necesare 42453462,00  lei., inclusiv:  

-  Retelele Energetice externe =7661266,00 lei; 

- Retelele Energetice interne  =22492280,00 lei; 

- Parcul fotovoltaic  =5889900,00 lei; 

- CEPI  =4478604,00 lei; 

- Reablitare unei portiuni de apeductul municipal =193142,00 lei; 

 

4. Servicii. La acest articol aplicantul va descrie tipurile de servicii care urmează a fi achiziţionate pe 

parcursul implementării proiectului, de exemplu: servicii de producerea a materialelor informative şi 

de conştientizare, servicii de informare, servicii de consultanță şi asistenţă tehnică privind crearea 

şi/sau dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii publice comunale.  

 

 

http://www.altex.ro/produse-it/retelistica/router


 

44 

 

 
Pentru realizarea proiectului se vor achiziționa: 

Total pentru Servicii  - 788988,00 lei 

Inclusiv: pentru realizarea proiectului se vor achiziționa: 

• servicii de responsabil tehnic: 547078,00 lei  

• servicii de supraveghere de autor: 136910,00 lei (contributia Aplicantului 

• servicii de producerea a materialelor informative şi de conştientizare: 

- Panouri informative - (2b.*2500 lei=5000 lei); 

- 1 set de materiale de promovare (buclet/fluturași)- (2000 seturi.*30 lei=60000 lei); 

• servicii de promovare pentru organizarea evenimentelor     

- Conferinţă (2 eveniment*20000lei=40000 lei) (bugetul patenerilor) 

 

5. Echipament şi inventar. La acest capitol va fi inclus fiecare unitate de echipamentul propusă de a fi 

procurată în cadrul proiectului şi necesitate utilizării lui în activitatea aplicantului. De asemenea va fi 

descris necesitatea în procurarea programelor de operare soft. La acest articol vor fi incluse unităţile 

de transport specializat necesar (autospeciale pentru colectarea deşeurilor, tractoare.) şi inventar 

pentru colectarea deşeurilor (containere, tomberoane, etc). Inventarul de uz gospodăresc nu este 

acceptabil(urne stradale, lopeţi, haine speciale pentru muncitori etc.) 

 

 2 Săli pentru conferințe in CEPI cu suprafața de 140 m
2
, cu 80 locuri dotat2 cu mobilier și 

tehnică necesară  

- Set mobilier amenajare sala de conferință – (2 set*150000lei=150000 lei). 

- Proiector și ecran  - (1buc*10000lei=10000lei) 

- Router wireless – (1b.*300lei=300lei) 

- Aclimatizator  - (2b.*7000lei=14000lei) 

- Jaluze / draperii (1set*10000=10000lei) 

- Echipament de sonorizare - (1set*150000=150000lei) 

- TV LED - (1buc*5000=5000lei) 

 

 1 birou pentru Administratorul CEPI cu suprafața de 20 m
2
 

- Set mobilier birou – (1set*50000lei=50000lei)  

- Computer – (1b.*10000lei=10000lei) 

- Laptop – (2b.*6000lei=12000lei) 

- Imprimantă multifuncțională – (1b.*7000lei=7000lei) 

- Copiatorul color– (1b.*20000lei=20000lei) 

- Telefon – (2b.*300lei=600lei) 

- Aclimatizator  - (4b.*7000lei=28000lei) 

-  

 

 Sala de expozitii  a CEPI  cu suprafața de 100  m
2
 

- Set mobilier specializat– (1set*50000lei=50000lei)  
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Înainte de a prezenta propunerea  dvs., verificaţi  dacă fiecare  componentă este completă şi 

dacă aceasta corespunde criteriilor indicate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
  

Criteriu Trebuie să fie 

completat de 

către aplicant 

Trebuie să fie 

completat de 

către ADR 

 Da Nu Da Nu 

1.Termenul limită a fost respectat X    

2. A fost completat anume formularul de cerere de 

finanţare, publicat pentru această solicitare.  

X    

3.  Cererea de finanţare este scrisă în limba de stat X    

4.  Există un  exemplar original şi 2 copii ale acestuia X    

5.  Este anexat un CD X    

6.  Cadrul logic a fost completat şi este anexat  X    

7.  Bugetul şi nota explicativă este prezentată în formatul 

solicitat, este estimat în lei şi e anexat (parțial, fără nota 

explicativă la lucrări de construcție) 

X    

8.  Proiectul nu  durează mai mult de 36 de luni ( durată 

maximă permisă) 

X    

9.Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi materialele 

grafice, schiţele, desenele tehnice  

Documentatia tehnica  finisata va fi prezentata pe data de 

01.10.2016 (in conformitate cu scrisoarea de garantie 

Anexa 1) 

X    

10. Devizul general: Formularul 9 conform CP L 

01.01.2001 confirmat de proiectant 

X    

11. Raportul de verificare a proiectului  X    


