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TERMENI DE REFERINȚĂ 

Privind selectarea prestatorului de servicii pentru desfăşurarea a 5 ateliere de lucru și 

elaborarea broşurii despre procesul de realizare a studiilor de fezabilitate  

Informație succintă despre proiect 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord este o instituţie publică necomercială cu autonomie financiară 

subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor şi se constituie pentru asigurarea 

operaţionalităţii procesului de implementare şi realizare a Strategiei de dezvoltare regională. Unul din 

obiectivele principale ale activității ADR Nord constituie Identificarea și promovarea proiectelor de interes 

local, regional și interegional. 

Din experienţa primului apel de concurs al proiectelor regionale realizat în anul 2010 în Republica 

Moldova putem conchide, că absoluta majoritate a proiectelor depuse nu s-au bazat pe nişte analize 

profunde şi complexe, incluse în studii de pre-fezabilitate şi fezabilitate. În această situaţie nu este luat în 

calcul raportul cost-beneficiu, nu este calculat implactul economic şi cel social. 

În lipsa unei viziuni integrate a dezvoltării regionale autorităţile locale văd rezolvarea problemelor 

raportată la nivel local, nu sunt interesate şi nu văd beneficiile la o scară mai largă. De asemenea la nivel 

regional există mari lacune privind capacităţile de a identifica soluţii fezabile pentru proiecte de anvergură. 

La momentul actual studiile de fezabilitate sînt elaborate de către instituţiile de proiectare care răspund strict 

la solicitarea beneficiarului şi sunt axate ca regulă pe soluţia locală. În aceste cazuri, dacă soluţia tehnică 

este una acceptabilă, atunci argumentarea economică, eficacitatea şi eficienţa se examinează superficial, 

vizează doar beneficiile locale şi nu se iau în consideraţie oportunităţile pe care le ofera regionalitatea 

serviciilor respective. 

În scopul de a aborda deficiențele identificate, ADR Nord implementează în Regiune de Dezvoltare 

Nord proiectul ”Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în 

Republica Moldova” finanțat din sursele Republicii Cehe. 

Astfel obiectivele proiectului sunt: 

Familiarizarea principalilor actori regionali cu procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate și, în 

special studiile pentru proiectele investiționale de nivel regional. Consolidarea capacităților principalilor 

actori regionali în domeniul efectuării studiilor de fezabilitate va crea oportunități suplimentare în accesarea 

atât a fondurilor naționale, cât și celor din cadrul programelor financiare ale Politicii Europene de 

Vecinătate (PEV). 
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Un alt obiectiv important în cadrul proiectului este pregătirea materialelor informativ-conceptuale 

privind procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate. 

Se preconizează ca grupul țintă al proiectului să se axeze pe reprezentanți ai:  

- Societății civile (ONG-uri etc.); 

- Autorităților Puplice Locale I, II; 

- Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare;  

- Agențiilor de Dezvoltare Regională; 

- Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor; 

- Alte instituții publice și organizații interesate. 

Proiectul va finaliza cu următoarele rezultate: 

 broşură privind procesul de elaborare a unui studiu de fezabilitate elaborată; 

 O „masă rotundă“ realizată în scopul discutării şi ajustării textului broşurii elaborate; 

 1000 de exemplare a broşurii „Totul despre un studiu de fezabilitate“ editate; 

 1000 reprezentanţi ai autorităţilor publice şi a organizaţiilor neguvernamentale din Republica 

Moldova informaţi despre procesul de elaborare şi structura unui studiu de fezabilitate; 

 150 reprezentanţi ai APL şi ONG cu cunoştinţe avansate privind conţinutul şi procesul de elaborare 

a unui studiu de fezabilitate; 

 O „masă rotundă“ de evaluare realizată cu participarea actorilor importanţi în domeniul dezvoltării 

regionale şi potenţialilor donatori. 

Descrierea succintă a activităților proiectului: 

1. Elaborarea broşurii „Totul despre un studiu de fezabilitate“. 

Elaborarea conceptului şi conţinutul broşurii și prezentarea spre discuție în cadrul unei mese rotunde 

ce va fi organizată în mun. Bălţi, unde vor participa circa 30 persoane: colaboratori ai Universităţii Tehnice 

din Moldova, reprezentanţi ai instituţiilor de proiectare în domeniul proiectelor investiţionale, reprezentanţi 

ai autorităţilor publice şi instituţiilor responsabile de procesul de dezvoltare regională (Agenţiile de 

Dezvoltare Regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor). Evenimentul va crea un cadru 

eficient de discuţii privind importanţa şi conţinutul broşurii elaborate, care vine să completeze lacunele 

existente privind cunoaşterea procesului de elaborare a studiilor de fezabilitate. 

Recomandările lansate de participanţii la „masa rotundă” vor fi luate în considerare de către echipa de 

experţi, care vor elabora broşura, în conţinutul ei fiind incluse cele considerate relevante. În urma ajustării 

conţinutului textului final broşura va fi aprobată de către echipa proiectului şi va fi transmisă spre publicare. 

Pentru editarea broşurii în baza a 3 oferte va fi selectată o tipografie pentru prestarea serviciilor de editare. 

Broşura va fi editată cu un tiraj de 1000 exemplare. 
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2. Organizarea și desfășurarea a 5 ateliere de lucru. 

Atelierele de lucru au scopul de a familiariza participanţii cu importanţa, procesul, etapele de elaborare 

şi conţinutul unui studiu de fezabilitate. Pentru realizarea atelierelor de lucru privind procesul de elaborare şi 

structura studiilor de fezabilitate vor fi selectate persoanele relevante şi motivate în acumularea 

cunoştinţelor în acest domeniu. În total vor fi realizate 5 ateliere de lucru, organizate în 5 localităţi din 

diferite zone a regiunii Nord: mun. Bălţi, or. Edineţ, or. Soroca, or. Drochia, or. Rîşcani. 

Astfel vor fi create 5 micro-regiuni: 

 Micro-regiunea 

Bălți 

Micro-regiunea 

Edineț 

Micro-regiunea 

Soroca 

Micro-regiunea 

Drochia 

Micro-regiunea 

Rîșcani 

1.  Mun. Bălți r-nul Edineț r-nul Soroca r-nul Drochia r-nul Rîșcani 

2.  r-nul Fălești r-nul Briceni r-nul Onița r-nul Florești r-nul Glodeni 

3.  r-nul Sîngerei  r-nul Dondușeni   

 

În cadrul fiecărui atelier vor participa cîte 30 de participanţi: reprezentanţi ai Consiliilor Raionale 

(specialişti ai Direcţiilor economie, construcţie, atragerea investiţiilor), primari ai localităţilor unde sînt 

localizate probleme majore de ordin regional, lideri de ONG ce activează în diverse domenii. Atelierele, 

care vor avea o durată de 8 ore de lucru, vor avea la bază atît prezentări conceptuale, precum şi metode 

interactive de lucru orientate spre modelarea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate şi elaborarea 

caietului de sarcini. 

Pentru desfășurarea activităților planificate va fi selectat un grup de experți în domeniul elaborării 

studiilor de fezabilitate. Se presupune ca din grupul de experți vor face parte persoane competente în : 

1. Domeniu tehnic:  inginerie, arhitectură; 

2. Domeniu economic:  analiză economică; 

3. Domeniu juridic:  drept administrativ, normative in construcții; 

4. Domeniu social:  analiza impactului social, audit de mediu. 

Prestatorul de servicii va desfășura în perioada august-octombrie 2011, următoarele activități, în 

vederea îndeplinirii cu succes a obiectivelor proiectului.  

 

 

Descrieirea activităților și responsabilităților companiei/consultanții 
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1. Elaborarea broşurii „Totul despre un studiu de fezabilitate“. 

Echipa de experți va elabora conceptul și conținutul broșurii. Broşura va include următoarele 

capitole: relevanţa studiilor de fezabilitate, structura studiilor de fezabilitate, elaborarea caietului de sarcini 

pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate. Echipa de experți va colabora cu ADR Nord realizarea acestei 

activități și va coordona cu ADR Nord fiecare etapă de elaborare a brosurii:  

1. Conceptul broșurii 

2. Primul proiect al broșurii 

3. Textul final al broșurii. 

Broșura va fi prezentată de către experți în cadrul unei mese rotunde cu participarea a factorilor 

interesați în acest subiect, care va fi organizată în mun. Bălți. 

 Echipa de experți va ajusta textul final al broșurii în conformitate cu recomandările lansate de 

participanţii la masa rotundă. 

2. Organizarea și desfășurarea a 5 ateliere de lucru; 

Atelierele de lucru au scopul de a familiariza participanţii cu importanţa, procesul, etapele de elaborare 

şi conţinutul unui studiu de fezabilitate.  

Echipa de experți va pregăti conceptul și suportul de curs pentru atelierul de lucru care va conține: 

- Broșura; 

- Agenda atelierului; 

- Prezentările experților; 

Echipa de experți va asigura buna desfășurare a atelierului de lucru în cele 5 micro-regiuni (5 

ateliere de lucru de 1 zi), ceea ce presupune: 

- Prezentarea materialului teoretic; 

- Moderarea discuțiilor; 

- Elaborarea raportului de evaluare a activităților cu includerea recomandărilor de dezvoltare a 

capacităților actorilor regionali din regiunea nord în domeniul studiilor de fezabilitate. 

 

Produse si limite de timp 

 

Conceptul Broșurii „Totul despre un studiu de fezabilitate“,     pina la 01.09.2011 

Primul proiect al broșurii „Totul despre un studiu de fezabilitate“,     pină la 15.09.2011 

Textul final al broșurii „Totul despre un studiu de fezabilitate“,        pînă la 25.09.2011 

Conceptul și suportul de curs pentru atelierele de lucru,    pînă la 25.09.2011 

Raportul de evaluare a activităților cu includerea recomandărilor de dezvoltare a capacităților actorilor 

regionali din regiunea nord în domeniul studiilor de fezabilitate   pînă la 20.10.2011 
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Criterii minime de calificare 

 

Compania care  aplică trebuie sa dețină următoarele criterii de calificare; 

 Inregistrată ca entitate legală pe teritoriul Republicii Moldova 

 Experiență în domeniul elaborării documentelor de planificare: strategii, studii de fezabilitate, etc, 

 Să posede resurse umane de inaltă calificare. 

 

Experții trebuie să posede următoarele calificări: 

 studii superioare în domeniile tehnic, economic, social sau juridic; 

 competență şi experienţă în domeniul elaborării componentelor esenţiale ale unui studiu de 

fezabilitate; 

 capacități de analiză şi sinteză; 

 abilități și experiență în organizarea atelierelor de lucru;  

 Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.  

 

 

Criterii de evaluare 

Selectarea Consultanții/Companiei: 

Candidații care vor obține punctajele cele mai bune de evaluare vor fi invitați pentru interviuri. 

Termenul: 

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 18 august 2011, ora 16. Ofertele se depun la sediul ADR 

Nord – Bălți, piața V. Alecsandri 8A, et. II bir. 201. Oferta tehnică și oferta financiară vor fi depuse separat, 

in plicuri sigilate, pe care va fi indicat ”Pentru selectarea prestatorului de servicii pentru desfăşurarea a 5 

ateliere de lucru și elaborarea broşurii despre procesul de realizare a studiilor de fezabilitate”. 

Persoana de contact din partea ADR Nord este d-nul Constantin BÂNDIU, șef Secție Management Proiecte, 

telefon 0 231 2 56 46, email: adrnord@gmail.com 

 Criterii Punctaj maxim 

1.  Calificări generale (educație și instruiri efectuate în general, 

ani de experiența, funcția detinuta, etc.) 

5 puncte 

2.  Calificări și abilitați specifice ( experiența în domeniul 

specific, relevante pentru sarcina alocata) 

5 puncte 

3.  Oferta tehnică  50 puncte 

4.  Oferta financiară 40 puncte 

mailto:adrnord@gmail.com

