
1 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

 

 

 

 

                                                              Aprobat 

                                                              prin decizia  CRD Sud 

                                                               nr. 1/03 din 05 februarie 2016 

 

Planul anual de implementare a SDR Sud 2016-2020 

 pentru anul 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimișlia 2016 

 



2 
 

 

CUPRINS 

Abrevieri și Acronime ............................................................................................................................. 3 

Introducere ............................................................................................................................................ 4 

Obiectivul specific 1: Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate ................................... 7 

1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare .......... 7 

1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale................................................................... 9 

1.3 Dezvoltarea sistemelor regionale de management integrat al deșeurilor solide ................................... 9 

1.4. Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice .............................................................. 10 

Obiectivul specific 2: Creștere economică echilibrată și durabilă ............................................................ 11 

2.1. Planificarea dezvoltării economice și turistice a RDS ........................................................................... 11 

2.2. Modernizarea și promovarea obiectivelor cultural-turistice de importanță regională ....................... 11 

Obiectivul specific 3: Consolidarea guvernanței regionale ..................................................................... 12 

3.1. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională ................................................................ 12 

3.2. Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională ...................................... 13 

3.3. Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a SDR ...................................................................... 14 

Activități transversale .......................................................................................................................... 14 

Plan de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2016 .......... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abrevieri și Acronime 

 

ADR  Agenția de Dezvoltare Regională    

ACD  Agenția Cehă pentru Dezvoltare    

AAC  Aprovizionarea cu Apă și Canalizare                

AAP  Academia de Administrare Publică 

AMD Sud Asociația pentru Mangementul Deșeurilor din RDS                

APL  Administrația Publică Locală    

APP  Apel de Propuneri de Proiecte    

CBC  Cooperare Transfrontalieră                 

CNCDR Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale   

CRD  Consiliul Regional pentru Dezvoltare    

CR  Consiliul Raional                   

DGDR  Direcția Generală Dezvoltare Regională   

DR  Dezvoltare Regională    

DUP  Documentul Unic de Program    

EE  Eficienţa Energetică                    

EPTISA Companie Spaniolă Internaţională de Consultanţă 

ENPI  Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 

FNDR  Fondul Național de Dezvoltare Regională              

GIZ  Agenția de Cooperare  Internaţională a Germaniei   

MDRC  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor              

MDS  Managementul Deșeurilor Solide                

MIEPO Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova        

ODIMM Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii  

ONG  Organizație Non – Guvernamentală    

POR  Planul Operațional Regional  

PRS  Program Regional Sectorial 

RDS  Regiunea de Dezvoltare Sud   

SC  Specialist în comunicare din cadrul ADR Sud 

SF  Studiu de Fezabilitate  

SDR  Strategia de Dezvoltare Regională  

SFA  Secția finanțe și achiziții din cadrul ADR Sud 

SMP  Secția management proiecte din cadrul ADR Sud 

SPSP  Secția planificare strategică și programare din cadrul ADR Sud 

SNDR  Strategia Națională de Dezvoltare Regională       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 Introducere 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) este o instituţie publică, non-profit, cu 

personalitate juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC). 

Activitatea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud este coordonată de Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare Sud (CRD Sud), care întruneşte preşedinţii Consiliilor Raionale din RDS, reprezentanţii 

APL de nivel I delegați de asociațiile primarilor din cele 8 raioane ale RDS, precum și 

reprezentanții sectorului privat și ai societăţii civile.  

ADR Sud are rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă pe întreaga întindere a 

regiunii, urmărind înlăturarea dezechilibrelor dintre diferitele zone ale acesteia (raioanele Cahul, 

Cantemir, Cimişlia, Căuşeni, Basarabeasca, Leova, Taraclia, Ştefan-Vodă) în favoarea locuitorilor 

ei. 

Principale atribuții ale ADR sînt stabilite în regulamentul de activitate al agenției și sînt orientate în 

domeniile ce țin de: planificare strategică și programare, managementul proiectelor,  finanțe și 

achiziții, comunicare și transparență, asigurarea secretariatului CRD, dezvoltarea capacităților 

actorilor de DR, etc.  

Cel mai important obiectiv al activității ADR Sud rezidă în implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Regională Sud (SDR Sud) şi a Planului Operaţional Regional (POR), documente regionale de bază, 

ce stabilesc direcţiile strategice pentru dezvoltarea regiunii Sud şi realizarea politicii naţionale de 

dezvoltare regională în regiunea dată.  

Anul 2016 este primul an de implementare a SDR Sud 2016-2020. În acest context, planul de 

activitate al ADR Sud pentru anul 2016 este o reflecție a Planului de acțiuni pentru implementarea 

strategiei în care sunt incluse acţiunile concrete ce urmează a fi întreprinse în perioada 01.01.2016 - 

31.12.2016,  pentru  realizarea cu succes a SDR Sud. 

Pentru atingerea scopurilor propuse, ADR Sud  conlucrează eficient cu APL de nivel I şi II, 

instituţiile publice locale, regionale şi naţionale, cu partenerii de dezvoltare, finanţatorii proiectelor 

internaţionale de asistenţă tehnică, ONG-uri, mass-media regională şi naţională şi cu alţi actori 

interesaţi şi implicaţi în implementarea politicilor de dezvoltare regională. 

Finanţarea ADR Sud este  asigurată preponderent din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

(FNDR), dar şi din alte surse interne şi externe. 

Principalele rezultate obţinute de ADR Sud în  anul 2015 în procesul de implementare a politicii de 

dezvoltare regională în regiunea de sud a ţării includ următoarele: 

În domeniul planificării strategice: 

 1 Program regional în domeniul Drumuri Regionale și Locale (DRL) aprobat de CRD Sud; 

 10 Concepte de Proiecte Viabile (CPV), inclusiv 2 în sectorul AAC, 3 în sectorul EE și 5 în 

sectorul DRL elaborate; 
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 5 studii de fezabilitate, inclusiv 3 (2 finalizate, 1 în curs de realizare) în domeniul 

Managementul Deșeurilor Solide (MDS) pentru 3 subregiuni din RDS, și 2 în domeniul AAC în 

curs de elaborare; 

 Proiectul SDR Sud 2016-2020 elaborat și lansată procedura de consultare publică; 

 5 planuri de dezvoltare locală,  capitolul AAC, actualizate și aprobate prin deciziile Consiliilor 

Locale 

În domeniul managementului proiectelor: 

 3 proiecte investiționale finanțate din FNDR finalizate;  

 3,18 km de drum în s. Carahasani r-l Ștefan Vodă construit;  

 18,9 km de drum în localitățile Ștefan Vodă,  Talmaza, Cioburciu reabilitat; 

 13,04 km de drum în raionul Taraclia construit; 

 Valorificate surse financiare  din FNDR pentru proiecte investiționale în valoare totală de   75 

874,41 mln. lei.  

În domeniul dezvoltării capacităților actorilor de dezvoltare regională: 

 1 program de instruiri pentru anul 2015 elaborat; 

 1 curs tematic dedicat sectorului privat din RDS în domeniul achizițiilor publice desfășurat; 

 67 sesiuni de instruire desfășurare pentru actorii de DR; 

 755 actori de dezvoltare regională cu capacități îmbunătățite;  

 22 actori de DR din RDS au preluat bunele practici în cadrul a 6 vizite de studiu. 

În domeniul relațiilor internaționale și atragerii investițiilor: 

   1 concept de proiect pentru aplicare în cadrul Programului transfrontalier Ucraina-Moldova 

elaborat și aplicat; 

   1 proiect de dezvoltare a  capacităților actorilor de DR susținut de ambasada Cehiei în RM 

implementat cu succes; 

 10 NC elaborate cu suportul experților cehi în cadrul proiectului; 

  45 reprezentanți ai APL și sectorul privat din RDS au capacități de a elabora NC  pe prioritatea 

2 din SDR; 

În domeniul comunicării eficiente și asigurării transparenței activității ADR Sud: 

 35000 accesări ale paginii Web a ADR Sud; 

 129 materiale  în mass-media locală şi naţională scrise/difuzate; 

 6 buletine informative electronice elaborate și expediate către cca 600 beneficiari;  

 8 panouri informative din incinta Consiliilor Raionale din RDS actualizate periodic; 



6 
 

  1 eveniment  festiv organizat la finalizarea Proiectului "Reabilitarea infrastructurii drumului în 

s. Carahasani - oportunități sporite pentru dezvoltarea economică pentru Zona de Sud a 

Republicii Moldova". 

În domeniul asigurării unui management operațional eficient al ADR: 

 2 şedinţe a CRD Sud desfăşurate cu succes; 

 9 proiecte de decizie aprobare în cadrul şedinţelor CRD; 

 11 proceduri de achiziții publice desfășurate cu succes; 

 buget operațional valorificat integral.  

Spre deosebire de perioada precedentă, planul de implementare a SDR Sud pe anul 2016 este 

structurat conform celor trei obiective strategice stabilite, și anume: 

1. Asigurarea accesului la servicii publice de calitate; 

2. Creștere economică echilibrată și durabilă; 

3. Consolidarea guvernanței regionale. 

Fiecare obiectiv la rîndul său cuprinde mai multe măsuri. Activitățile planificate pentru anul 2016 

acoperă majoritatea, dar nu toate măsurile strategice. Realizarea activităților în cadrul măsurilor, 

care au rămas neacoperite în anul 2016, este preconizată pentru anii următori. 

Totodată, planul pe 2016 conține o serie de activități care nu pot fi atribuite unei măsuri specifice, ci 

vor contribui concomitent la realizarea mai multor măsuri. Astfel de activități au fost întrunite sub 

denumirea de „Activități transversale“ și formează pe lîngă activitățile aferente celor 3 obiective 

specifice, o categorie aparte. 

Planul pe anul  2016, ca document, cuprinde o parte narativă, unde sînt explicate succint acțiunile 

preconizate pentru anul de referință, și o anexă, unde acțiunile date sînt prezentate în formă tabelară. 

Pentru a permite monitorizarea implementării SDR Sud în decursul anului 2016, ADR Sud va 

raporta semestrial către CRD Sud și MDRC asupra realizării acțiunilor stabilite în prezentul plan. În 

scopul asigurării transparenței în utilizarea banilor publici și în activitatea instituțiilor de dezvoltare 

regională din RDS, ADR Sud, pe lîngă publicarea rapoartelor sus-menționate, va recurge pe tot 

parcursul anului la diverse metode de informare în masă. 
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Obiectivul specific 1: Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate 

 

Planul pe anul 2016 prevede acțiuni pentru fiecare din cele 4 măsuri aferente acestui obiectiv, și 

anume: 

- Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de 

canalizare; 

- Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale; 

- Dezvoltarea sistemelor regionale de management integrat al deșeurilor solide; 

- Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice. 

O trăsătură comună a activităților preconizate pentru realizarea măsurilor din cadrul acestui obiectiv 

rezidă în alinierea acestora la prevederile programelor regionale sectoriale (PRS), care au fost 

aprobate de CRD Sud în decursul anilor 2014-2015. 

1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de 

canalizare 

Această măsură întrunește cele mai multe și ample activități în acest an. Activitățile planificate 

includ elaborarea conceptelor de proiecte, implementarea a 3 proiecte regionale, precum și activități 

de dezvoltare a capacităților relevante pentru sectorul aprovizionării cu apă și canalizării (AAC), 

care depășesc ariile proiectelor în curs de implementare și vizează întreaga regiune. 

În ceea ce privește elaborarea proiectelor, în primul semestru al anului 2016, ADR Sud cu suportul 

Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) va finaliza studiul de fezabilitate privind 

extinderea sistemului de canalizare în localitățile Leova, Hănăsenii Noi, Filipeni și Romanovca din 

raionul Leova. Conceptul de proiect viabil, care include acest studiu de fezabilitate, va fi predat 

beneficiarilor, printre care se numără primăriile localităților sus-menționate și Consiliul Raional 

Leova.  

Realizarea proiectelor aferente primului obiectiv strategic este bazată în linii mari pe modelul celor 

5 piloni. În vederea îmbunătățirii serviciilor publice, modelul dat recomandă pe lîngă investiții în 

infrastructura fizică, intervenții și în alte patru domenii, precum planificarea strategică locală, 

cooperarea intercomunitară, consolidarea capacităților APL și operatorilor de servicii publice, și de 

asemenea, campanii publice de conștientizare. Cele trei proiecte regionale din sectorul AAC se află 

la etape diferite de implementare. Prin urmare, unele activități aferente celor cinci domenii de 

intervenție din modelul sus-menționat au fost realizate în perioada anterioară, o parte vor fi 

efectuate în anul 2016 și o parte – în anii următori. 

Din cele trei proiecte, „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în raionul Leova” (MSPL Leova) și 

„Modernizarea Serviciilor Publice Locale în raionul Cahul“ (MSPL Cahul) sînt finanțate din sursele 

atrase de GIZ, pe cînd proiectul „Construcția apeductului magistral Filipeni-Romanovca” este 

finanțat din FNDR. 

În comparație cu celelalte două proiecte, proiectul MSPL Leova se află la o etapă mai incipientă de 

implementare. După activități de planificare strategică sectorială, realizate în raionul Leova în anul 

2015, pentru anul 2016 este preconizată semnarea acordurilor preliminare de cooperare în prestarea 

serviciilor AAC între șapte primării. În vederea îmbunătățirii infrastructurii fizice în anul 2016 se 
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planifică lansarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara, ceea ce presupune 

în prealabil actualizarea documentației tehnice a proiectului și desfășurarea procedurilor de achiziții 

publice. Punctele de reper care vor marca progresul pentru această intervenție includ un proiect 

tehnic actualizat, trei contracte aferente lucrărilor de construcție semnate (un contract de antrepriză, 

un contract de supraveghere tehnică și un contract de supraveghere de autor), precum și o stație de 

captare a apei din r. Prut construită. Măsurile de dezvoltare a capacităților vizează în mod special 

operatorul ”Apă Canal Leova”. ADR Sud cu suportul GIZ va elabora un studiu de analiză 

diagnostică și un plan de afaceri pentru acest operator. Pentru informarea și implicarea populației 

locale vor fi organizate patru ședințe ale comitetului director local (CDL). Grupul beneficiarilor 

direcți ai proiectului include Consiliul Raional Leova și șapte primării: Leova, Hănăsenii Noi, 

Filipeni, Romanovca, Cupcui, Sărata Nouă și Iargara. Totodată, strategia raională din Leova 

prevede extinderea serviciilor operatorului ”Apa Canal Leova” și în alte localități ale raionului decît 

cele șapte sus-menționate. De aceea, în perspectivă, toată populația, care va fi alimentată cu apă de 

acest operator regional, va beneficia în urma proiectului dat. 

Ca și proiectul precedent, proiectul ”Construcția apeductului magistral Filipeni-Romanovca” este 

implementat în raionul Leova. Întrucît activitățile proiectului MSPL Leova deja acoperă celelalte 

domenii de intervenție recomandate în modelul celor 5 piloni, proiectul de construcție a apeductului 

Filipeni-Romanovca se axează cu precădere pe infrastructura fizică. Conform planului, lucrările de 

construcție, lansate încă în perioada precedentă, vor fi în anul 2016 finalizate. Indicatorii țintă 

pentru anul de referință sînt: două rezervoare de apă cu capacitatea 50m
3
 montate și două acte (un 

act de recepție a lucrărilor și un act de primire-predare a bunurilor) semnate. Beneficiarii direcți sînt 

primăriile Filipeni și Romanovca.  

MSPL Cahul constituie în prezent cel mai complex proiect în curs de implementare. Activitățile 

proiectului au fost lansate încă în anul 2010. Din punct de vedere al infrastructurii fizice, acțiunile 

planificate pe anul 2016 prevăd lucrări de construcție deodată la trei obiecte diferite de 

infrastructură, și anume, rețelele de canalizare din satul Roșu, stația de tratare a apei din or. Cahul, 

care urmează să fie reabilitată, și apeductul magistral Cahul-Lebedenco. Cei mai importanți 

indicatori stabiliți pentru acțiunile de creare și modernizare a infrastructurii fizice includ: 

- 22 km de rețea de canalizare construită; 

- 1 proiect tehnic elaborat pentru branșarea gospodăriilor din s. Roșu la sistemul de 

canalizare; 

- 935 de branșări a gospodăriilor la sistemul de canalizare din s. Roșu executate; 

- 1 stație de tratare a apei, cu capacitatea de 17 mii m3/zi, reabilitată; 

- 1 proiect tehnic actualizat pentru construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco; 

- 7 km din apeductul magistral Cahul-Lebedenco construiți. 

Activitățile din cadrul proiectului, ce țin de cooperarea intercomunitară, dezvoltarea capacităților și 

campanii de informare a populației, toate converg în 2016 spre un singur țel major, instituirea în 

raionul Cahul a unui operator AAC regional. Succesul acestor activități va fi evaluat în baza 

atingerii următorilor indicatori: 

- 1 manual operațional al operatorului ”Apa Canal Cahul” elaborat; 

- 1 campanie de informare organizată privind necesitatea regionalizării serviciilor AAC; 

- 1 operator regional ”Apa Canal Cahul” înregistrat; 
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- 4 contracte de delegare a serviciilor AAC către operatorul regional semnate. 

Activitățile proiectului vizează preponderent primăriile Roșu, Cahul, Lebedenco și, într-o măsură 

mai mică, Manta și Crihana Veche. Totuși, odată cu regionalizarea și extinderea serviciilor 

operatorului AAC din Cahul pe întregul raion, ceea ce este stipulat în strategia raională, o serie de 

beneficii obținute prin acest proiect, de exemplu servicii mai calitative în urma reabilitării stației de 

tratare a apei, vor fi disponibile și pentru populația altor localități din raion.  

În plus, în cadrul acestei măsuri sînt planificate anumite activități de dezvoltare a capacităților 

inclusiv pentru actorii locali din celelalte raioane ale regiunii. Prin intermediul acestor activități vor 

fi abordate atît tema cooperării intercomunitare, destinată în special autorităților publice  locale, cît 

și aspectele tehnice interesante pentru operatorii Apa Canal. Indicatorii stabiliți pentru aceste 

activități se referă la numărul de evenimente organizate pe subiectul cooperării intercomunitare și 

numărul reprezentanților operatorilor de servicii AAC instruiți. 

 1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale 

În cadrul acestei măsuri, în anul 2016 se planifică finalizarea proiectului ”Reabilitarea și 

modernizarea drumului de importanță regională str. I. Spirin din or. Cahul”, care a fost lansat în 

anul 2014. Beneficiarul direct al proiectului este Primăria Cahul. Țintele stabilite pentru anul dat în 

cadrul acestei măsuri includ 2,6 km de drum reabilitat, un act de recepție a lucrărilor și un act de 

primire-predare a bunurilor semnate. 

 1.3 Dezvoltarea sistemelor regionale de management integrat al deșeurilor solide 

Activitățile planificate pentru anul 2016 în cadrul acestei măsuri includ elaborarea unui studiu de 

fezabilitate, implementarea unui proiect și unele activități de dezvoltarea a capacităților neacoperite 

de proiect. 

Elaborarea studiului de fezabilitate în sectorul MDS este o continuitate a activităților realizate în 

perioada precedentă. Anul 2015 a fost marcat de un progres semnificativ în pregătirea 

documentației necesare pentru atragerea investițiilor în sectorul de management al deșeurilor solide 

(MDS), care ar permite implementarea Strategiei de Gestionare Integrată a Deșeurilor în RDS. 

Astfel, prin eforturile conjugate ale MM, MDRC, ADR Sud și a autorităților locale, cu asistența 

Agenției Cehe pentru Dezvoltare (ACD) și GIZ au fost elaborate studii ample de fezabilitate pentru 

cele trei zone de management al deșeurilor stabilite în strategie. Totuși, în cadrul negocierilor cu 

donatorii externi a fost constatată necesitatea integrării UTA Găgăuzia în două zone de management 

al deșeurilor din RDS, ceea ce presupune revizuirea studiilor de fezabilitate existente. Dacă pentru 

zona 3, compusă după integrarea Găgăuziei din raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadîr - Lunga 

și Vulcănești, ajustarea studiului de fezabilitate a fost efectuată deja la finele anului 2015, revizuirea 

studiului de fezabilitate pentru zona raioanelor Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Leova va fi, 

conform planului, realizată în anul 2016 cu suportul ACD. Printre beneficiarii acestei activități se 

numără toate autoritățile publice din raioanele Basarabeasca, Cimișlia și Leova în cadrul RDS, 

precum și din raionul Comrat în cadrul UTA Găgăuzia. 

În ceea ce privește implementarea proiectelor, în anul 2015 ADR Sud a depus o cerere de finanțare 

la Programul de Cooperare Transfrontalieră a Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina pentru 

realizarea proiectului ”Pentru un mediu curat în zona transfrontalieră”. Deși la momentul întocmirii 



10 
 

planului anual rezultatele concursului de proiecte în cadrul acestui program încă nu au fost făcute 

publice, perspectivele de finanțare în anul 2016, conform aprecierii ADR Sud, sînt promițătoare. 

Proiectul în cauză vizează teritoriul RDS și al regiunii Odessa din Ucraina. Proiectul prevede 

realizarea unor investiții fizice într-o localitate a regiunii pentru a permite colectarea selectivă a 

deșeurilor. Investițiile date sînt desemnate drept ”proiect pilot”. Pe lîngă aceste investiții fizice se 

preconizează organizarea unei campanii de conștientizare în domeniul MDS, care va acoperi 

întreaga regiune, precum și organizarea unui modul de instruire pentru membrii Asociației pentru 

Managementul Deșeurilor din RDS (AMD Sud). Conform datelor de la începutul anului 2016, 

AMD Sud întrunește 145 de APL din regiune. Așadar beneficiarii direcți ai acestui proiect sînt 

primăriile din RDS, îndeosebi cele care au aderat la AMD Sud. Indicatorii de succes al acestui 

proiect se rezumă la un proiect pilot implementat, o campanie regională de conștientizare organizată 

și un modul de instruire realizat.  

În afara proiectului dat sînt planificate o serie de activități de dezvoltare a capacităților destinate 

pentru APL și operatorii serviciilor de salubrizare din RDS. Aceste activități se axează preponderent 

pe subiectul cooperării intercomunitare în sectorul MDS și, cel mai probabil, vor fi susținute de 

GIZ. Indicatorul de progres pentru aceste activități se referă la numărul de acorduri semnate în 

domeniul cooperării intercomunitare și numărul de operatori din sectorul MDS instruiți. 

1.4. Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice 

În prezent, ADR Sud, din motive obiective, nu dispune de proiecte în curs de implementare în 

sectorul eficienței energetice (EE). Această situație se datorează faptului că sporirea eficienței 

energetice a fost stabilită pentru prima dată ca o măsură strategică în cadrul politicii de dezvoltare 

regională după organizarea celui de-al doilea APP la FNDR. Astfel, pe atunci acest gen de proiecte 

nu au avut posibilitatea să ajungă în POR. În această situație, ADR Sud în perioada 2014-2015 a 

desfășurat activități ample de elaborare a proiectelor în sectorul EE.  

Pentru anul 2016, cînd se planifică organizarea celui de-al treilea APP la FNDR, ADR Sud 

intenționează să acorde consultații pentru APL, care au elaborat de sine stătător, fără suportul ADR 

Sud, proiecte de eficientizare energetică, în vederea alinierii acestora la prevederile programului 

regional din sectorul EE. Totodată, ADR Sud va monitoriza lansarea APP în cadrul programelor 

naționale și europene și va informa APL despre oportunitățile noi de finanțare din sectorul EE. 

Grupul de beneficiari ai activităților date este compus din APL și alte instituții publice, care sînt în 

căutarea surselor de finanțare pentru proiectele de EE. Numărul proiectelor din acest sector depuse 

în cadrul celui de-al treilea APP, numărul de proiecte cu finanțare aprobată și numărul de actori 

informați despre oportunitățile de finanțare din sectorul EE vor da o măsură a succesului 

activităților întreprinse în anul 2016 din acest domeniu. 
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Obiectivul specific 2: Creștere economică echilibrată și durabilă 

 

Încă de la începutul activității sale, ADR Sud, cu excepția sectorului turistic, se confruntă cu 

dificultăți semnificative în identificarea proiectelor calitative în domeniul economic. Pentru a 

schimba situația dată, ADR Sud, cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare, a asistat APL din 

regiune în elaborarea proiectelor investiționale cu impact economic. Efectele acestor activități se 

vor concretiza în mare măsură în cadrul celui de-al treilea APP, dacă ponderea și calitatea 

proiectelor depuse de tip economic va crește. Neputînd anticipa rezultatele APP, ADR Sud a inclus 

în planul pe anul 2016 acțiuni pentru două din cele patru măsuri aferente obiectivului strategic nr.2, 

și anume măsurile: 

- planificarea dezvoltării economice și turistice a RDS; 

- modernizarea și promovarea obiectivelor cultural-turistice de importanță regională. 

2.1. Planificarea dezvoltării economice și turistice a RDS 

În perioada 2011-2015 ADR Sud a elaborat programe regionale sectoriale sau documente 

echivalente pentru toate sectoarele aferente obiectivului strategic nr. 1. Utilitatea acestor documente 

rezidă în special în trasarea unor direcții de dezvoltare a sectorului respectiv, stabilite în mod 

participativ și bazate pe o viziune integrată regională, precum și în generarea unui portofoliu de 

proiecte cu o calitate net superioară.  

Bazîndu-se pe această experiență pozitivă, ADR Sud și-a propus să inițieze în 2016 elaborarea 

programelor regionale în domeniile economic și turistic. Elaborarea unor astfel de documente 

necesită implicarea unor experți din domeniu, care ar putea fi puși la dispoziție de către partenerii 

de dezvoltare. Întrucît la momentul întocmirii planului dat de acțiuni încă nu au fost identificați 

partenerii, care ar putea să acorde asistență în această direcție, ADR Sud, pentru domeniul 

economic, se angajează în 2016 doar să creeze grupul de lucru regional și să colecteze datele 

necesare. Pentru turism, fiind un sector mai puțin complex, ADR Sud intenționează, pe lîngă 

crearea grupului de lucru și colectarea datelor, să pregătească spre sfîrșitul anului o versiune 

preliminară a PRS. Beneficiarii acestor activități sînt cu precădere APL, instituțiile de dezvoltare 

regională, dar și alte părți cointeresate în dezvoltarea economiei și turismului în RDS. 

2.2. Modernizarea și promovarea obiectivelor cultural-turistice de importanță regională 

În anul 2016 cea mai mare parte a eforturilor ADR Sud în cadrul acestei măsuri vor fi direcționate 

spre continuarea procesului de implementare a proiectului ”Reabilitarea zonei de odihnă și 

agrement Lacul Sărat din or. Cahul”. Beneficiarul direct al proiectului este primăria or. Cahul. 

Implementarea proiectului a fost inițiată încă în anul 2012. Pe parcursul anilor au intervenit o serie 

de dificultăți precum calitatea joasă a documentației tehnice, necesitatea îndeplinirii unor lucrări 

suplimentare neprevăzute în proiectul inițial, rezilierea contractului cu întreprinderea de construcții 

în urma încălcării de către aceasta a clauzelor contractuale, încheierea contractului prin procedura 

de achiziții publice cu un alt agent economic. Toți acești factori au tergiversat considerabil 

implementarea proiectului. Totuși, spre finele anului 2015, aproape toate lucrările de amenajate a 

Lacului Sărat au fost finisate, cu excepția lucrărilor de forare sondei arteziene, element cheie, care 

va permite umplerea bazinului lacului cu apă minerală. Forarea sondei arteziene nu a putut fi 
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realizată, întrucît nu a fost stabilit dreptul de folosință a zăcămîntului de apă minerală și, drept 

consecință, nu a fost emis avizul expertizei ecologice de stat. 

În aceste circumstanțe pentru anul 2016 se preconizează aprobarea hotărîrii guvernului privind 

concesionarea zăcămîntului de apă. Această hotărîre a guvernului va permite elaborarea unui caiet 

de sarcini și lansarea concursului pentru concesionarea acestui bun. Urmează elaborarea 

documentației tehnice pentru lucrări de forare a sondei arteziene și stabilirea prin procedura 

achizițiilor publice a agentului economic, care va îndeplini aceste lucrări. Dacă activitățile date vor 

decurge conform planului, în al patrulea trimestru 2016 va fi posibilă lansarea lucrărilor propriu-

zise de forare a sondei arteziene și de construcție a stației de pompare, care vor fi finalizate deja în 

anul 2017. ADR Sud va asigura monitorizarea activităților date în baza următorilor indicatori de 

progres: 

- 1 hotărîre de guvern aprobată; 

- 1 caiet de sarcini elaborat pentru concesionarea zăcămîntului de apă; 

- 1 companie concesionară selectată; 

- 1 proiect tehnic elaborat pentru forarea sondei arteziene; 

- 1 contract de antrepriză pentru forarea sondei arteziene semnat; 

- 1 contract de supraveghere tehnică semnat; 

- 1 autorizație de construcție emisă de APL; 

- nr. de vizite și rapoarte de monitorizare și evaluare realizate. 

În cadrul acestei măsuri, pe lîngă implementarea proiectului descris mai sus, ADR Sud 

intenționează să continue promovarea potențialului turistic al RDS. Această acțiune va fi realizată 

prin editarea ghidului turistic al RDS, întitulat ”Vizitați Regiunea de Dezvoltare Sud”, precum și 

mediatizarea evenimentelor culturale din regiune. Beneficiarii acestor activități cuprind potențialii 

turiști în regiune, agenții economici și alte organizații active în domeniul turistic și cultural.  

Obiectivul specific 3: Consolidarea guvernanței regionale 

În anul 2016 se prevede realizarea acțiunilor pentru fiecare din cele trei măsuri incluse în strategie, 

aferente acestui obiectiv specific, și anume: 

- Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională; 

- Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională; 

- Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a implementării strategiei de dezvoltare 

regională. 

3.1. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională 

Activitățile planificate în realizarea măsurii respective se axează pe identificarea necesităţilor de 

instruire ale actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare regională, cu precădere membri ai CRD 

Sud, reprezentanți ai APL din RDS și specialiști din cadrul ADR Sud.  În acest sens anual este 

elaborat Programul de instruiri în domeniul dezvoltării regionale. Pentru anul 2016 acest program 

conține 11 module de instruire, dintre care:  

6 module de instruire vin să dezvolte capacitățile ADR și CRD  în utilizarea statisticilor 

regionale. Aceste instruiri vor fi realizate în cadrul proiectului STRATEG finanțat de Uniunea 
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Europeană. Tematicile instruirilor țin de utilizare avansată a statisticii regionale în planificarea 

strategică la nivel local și regional,  utilizarea programelor Excel în crearea și gestionarea bazelor de 

date statistice, îmbunătățirea modului de prezentare a datelor și concluziilor analizelor folosind 

tehnici de vizualizare, inclusiv hăți și alte tematici aferente domeniului; 

1 modul de instruire ține de instruirea angajaților ADR în identificarea surselor alternative de 

finanțare pentru proiecte regionale, activitate deosebit de importantă ținînd cont de realizarea la 

moment deficientă a acestei atribuții a ADR stabilită prin regulamentul său de activitate. 

1 modul de instruire prevăzut în acest program ține de dezvoltarea capacităților angajaților ADR 

privind evaluarea studiilor de fezabilitate. Aceste instruiri de asemenea vor permite o evaluare 

corectă a proiectelor depuse în cadrul APP, va contribui la acordarea unui suport profesionist 

aplicanților în procesul de elaborare a acestor studii.  

Ținînd cont de faptul, că pe parcursul anului 2016 urmează să fie lansat apelul de propuneri de 

proiecte pentru Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 și se 

planifică anunțarea apelului pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-

2020”, un modul de instruire vine să dezvolte capacitățile angajaților ADR și APL în vederea 

elaborării proiectelor de cooperare transfrontalieră și expunerea celor mai bune practici, experiențe 

în vederea creșterii calității și competitivității proiectelor elaborate. 

Pentru anul 2016 se prevede lansarea unui nou Apel de Propuneri de Proiecte (APP) la Fondul 

Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Pentru a pregăti aplicanții să participe în cadrul 

acestui apel sunt prevăzute 4 sesiuni de instruire în 4 subzone din RDS.  În cadrul acestor instruiri 

se vor explica cerințele față de aplicanți în cadrul APP 3, crearea de parteneriate în proiecte 

regionale și alte subiecte relevante tematicii date.  

În cea mai mare parte sesiunile de instruire sînt organizate cu suportul partenerilor de dezvoltare și 

finanțate din fonduri europene. Despre realizarea măsurii respective ADR va elabora și prezenta 

CRD și MDRC rapoarte periodice. Beneficiari direcți ai activităților de instruire sunt membrii CRD 

Sud, reprezentanți ai APL de nivelul I și II, specialiștii din cadrul ADR Sud, alți actori implicați în 

procesul de dezvoltare regională. 

3.2. Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională 

Această măsură presupune asigurarea eficienței în activitatea operațională a ADR și CRD Sud, 

instituții responsabile de calitatea implementării politicii de dezvoltare regională în regiunea de 

dezvoltare. 

Pentru anul 2016 MDRC își propune revizuirea cadrului legislativ și normativ al politicii de DR. La 

fel vor necesita ajustări regulamentele și instrucțiunile ce reglementează acest domeniu. Pentru a 

asigura un proces participativ cu implicarea tuturor actorilor de nivel local și regional în revizuirea 

acestor documente importante, atît specialiștii ADR, cît și membrii CRD vor lucra la îmbunătățirea 

actelor normative respective. 

Eficientizarea activității operaționale a ADR presupune planificarea corectă și  valorificarea 

surselor financiare destinate activității operaționale a agenției. Monitorizarea utilizării corecte a 

bugetului se va realiza de ADR ca executor direct și de CRD și MDRC pe rol de control privind 

eficiența utilizării surselor financiare gestionate de agenție. 
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Pe rol de secretar al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, în anul 2016 agenţia v-a asigura buna 

organizare şi desfăşurare a 4 şedinţe ordinare ale CRD Sud și v-a prezenta pentru aprobare 

documente care necesită aprobare şi avizare. 

Întru asigurarea principiilor transparenţei în activitatea instituţiilor publice,  ADR Sud va elabora în 

anul 2016 șase buletine informaţionale  electronice care vor fi distribuite unui număr de peste 500 

beneficiari. Va fi întreţinută şi actualizată periodic  pagina web a ADR Sud şi a conturilor ADR Sud 

pe paginile reţelelor de socializare  şi paginile de informare în masă. Vor fi plasate pe site şi pe 

panourile informative din incinta consiliilor raionale  comunicate de presă, știri ce reflectă 

activitatea agenției, planul anual de activitate al ADR Sud, rapoartele semestriale şi anuale de 

activitate ale ADR, diverse anunţuri şi informaţii utile. Vor fi realizate un şir de  emisiuni TV 

despre activităţile ADR Sud, realizate mai multe   comunicate de presă pentru ziarele regionale cu 

privire la activităţile ADR Sud. 

3.3. Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a SDR 

Activitățile ce urmează a fi efectuate în cadrul acestei măsuri țin de  perfecționarea mecanismului 

de monitorizare și evaluare a implementării SDR și raportarea asupra SDR și POR Sud. 

Perfecționarea mecanismului de M&E va fi realizat în comun cu alți actori implicați în DR. MDRC 

cu suportul BNS și a ministerelor sectoriale vor identifica metodologia de calcul a indicatorilor 

complecși pentru SNDR 2016-2020, iar pe domenii sectoriale vor fi stabilite valorile inițiale pentru 

indicatori și țintele pentru anul 2020. Același sistem va fi utilizat și pentru SDR. 

În baza indicatorilor colectați, ADR Sud va raporta către Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud 

și MDRC despre proiectele finanțate din FNDR sau din alte surse. Rapoartele vor fi prezentate cu 

următoarea periodicitate: 

 Rapoartele trimestriale ale ADR Sud către MDRC cu informații despre procesul de 

implementare a proiectelor; 

 Rapoartele bianuale prezentate de ADR Sud către MDRC și CRD Sud vizând progresul în 

implementarea SDR Sud; 

 Raport anual al ADR Sud cu privire la implementarea POR Sud 2013-2015 prezentat către 

MDRC și CRD Sud 

În dependență de volumul fondurilor incluse pentru evaluare în bugetele proiectelor, vor fi realizate 

studii de evaluare a impactului proiectelor, în special, la proiectele cu buget consistent a căror efecte 

apar după finalizarea procesului de implementare a proiectului. Toate tipurile de rapoarte vor fi 

mediatizate și expuse publicului larg prin plasarea pe pagina web a ADR Sud.  

Activități transversale 

După cum a fost menționat în partea introductivă categoria activităților transversale întrunește 

intervențiile care sînt relevante pentru majoritatea sau chiar toate măsurile strategice. Activitățile 

transversale planificate pentru anul 2016 se referă la elaborarea documentelor regionale de politici 

și la organizarea apelului de propuneri de proiecte (APP). 
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Proiectul documentului strategic de bază al RDS, Strategia de Dezvoltare Regională Sud pentru 

perioada 2016-2020, a fost elaborat printr-o abordare participativă în perioada precedentă. În 

primele luni ale anului 2016 se preconizează organizarea evenimentului de consultări publice pe 

marginea proiectului strategiei, ajustarea documentului în baza propunerilor parvenite și, în final, 

aprobarea acestuia de către CRD Sud. Indicatorii, care vor marca finalizarea cu succes a procesului 

de elaborare a SDR Sud 2016-2020, sînt un eveniment organizat de consultări publice și o decizie 

emisă de CRD Sud privind aprobarea SDR Sud. Grupul de beneficiari direcți ai acestor activități 

cuprinde toate părțile cointeresate în dezvoltarea RDS. 

Desfășurarea celui de-al treilea APP la Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR), care de 

fapt a fost inițial planificat pentru anul 2015, este propusă de MDRC pentru anul 2016. Conform 

regulilor stabilite, ADR Sud va fi responsabilă de organizarea APP în RDS. Odată cu lansarea APP 

la nivel național, ADR Sud va publica anunțul respectiv și va organiza trei ședințe de informare, 

încurajînd participarea autorităților publice la acest APP. Procesul de selectare a proiectelor 

cuprinde două etape. La prima etapă vor fi recepționate și evaluate notele conceptuale ale 

proiectelor. Iar colectarea și evaluarea proiectelor complete dezvoltate din notele conceptuale, care 

au trecut pragul de evaluare, va fi efectuată în a doua etapă. La sfîrșitul acestei etape CRD Sud va 

vota proiectele, care de rînd cu activitățile prioritare vor forma POR-ul regiunii. Pe tot parcursul 

celor două etape ADR Sud va acorda consultanță în elaborarea proiectelor regionale pentru 

aplicanți, care și constituie de fapt grupul beneficiarilor direcți în activitatea de organizare a APP. 

Progresul activităților date va fi măsurat prin intermediul următorilor indicatori: 

- 3 ședințe de informare organizate; 

- circa 100 de actori locali informați; 

- nr. de consultări acordate; 

- nr. notelor conceptuale colectate; 

- nr. proiectelor complete colectate; 

- nr. de proiecte aprobate pentru includere în POR. 

POR Sud, disponibil în prezent, elaborat în baza celui de-al doilea APP la FNDR a expirat în anul 

2015. După finalizarea celui de-al treilea APP, ADR Sud va întocmi un nou POR Sud cu perioada 

de valabilitate 2016-2018 și îl va înainta CRD Sud pentru aprobare. Beneficiarii direcți principali 

ale acestei activități sînt APL din regiune.  

 

 

Director ADR Sud                                                                    Maria CULEŞOV 

 

Executori: 

Tatiana ARAMĂ, şef secţie planificare strategică şi programare                            

Eugen LUPAŞCU, şef secţie management proiecte                                                    

Olga ZLATI, şef secţie finanţe şi achiziţii                                                          
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COORDONAT : 

 

Valerian BÎNZARU, șef Direcţie Generală Dezvoltare Regională 

Igor MĂLAI, șef adjunct Direcţie Generală Dezvoltare Regională                           

Dorin ANDROS, șef Direcție politică și cooperare regională 

Sergiu CECAN, șef Direcţie relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională                     

Violeta EVTODIENCO, șef Secţie statistică regională                                                          
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Anexă 

Plan de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2016 

 
 

Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

sem. I    sem. II    

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1:   ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII PUBLICE DE CALITATE 

 

1.1 

 
Modernizarea, 

extinderea și 

regionalizarea 

serviciilor de 

aprovizionare cu 

apă și de 

canalizare 

Facilitarea procesului de 

elaborare a proiectelor în 

domeniul AAC în 

conformitate cu PRS 

Finalizarea studiului de 

fezabilitate pentru CPV din 

raionul Leova 

GIZ   SMP GIZ 1 SF elaborat 

Predarea CPV către 

beneficiari 

GIZ   SMP GIZ 1CPV predat 

Implementarea proiectului 

MSPL în raionul Leova 

 

Semnarea acordurilor 

preliminare de cooperare 

intercomunitară privind 

prestarea serviciilor de AAC 

în 7 localităţi a r-nului Leova 

GIZ 

 

 

 

 

SFA 

 

 

GIZ 

 

 

Nr. de APL semnatare 

Actualizarea documentaţiei 

tehnice a proiectului 

„Construcţia apeductului 

magistral Leova-Iargara” 

GIZ   

SMP, 

consultant 

GIZ 

GIZ, APL 

Leova 

1 proiect actualizat 

Organizarea procedurilor de 

achiziții publice la proiectul 

„Construcţia apeductului 

magistral Leova-Iargara” 
GIZ   

SFA GIZ, APL 

Leova 

1 contract de antrepriză 

semnat, 

1 contract de 

supraveghere tehnică 

semnat 

1 contract de 

supraveghere de autor 

semnat. 

Iniţierea lucrărilor de 

construcţie. 

GIZ   

SMP, 

antreprenor 

general 

selectat, 

consultant 

GIZ 

GIZ, APL 

Leova 

Autorizaţie de 

construcţie emisă. 

Staţie de captare a apei 

din r. Prut construită. 

Elaborarea studiului de GIZ   SMP, GIZ 1 studiu diagnostic 



18 
 

Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

analiză diagnostică a 

operatorului ”Apă Canal 

Leova” 

consultant 

GIZ 

elaborat  

Elaborarea planului de 

afaceri al operatorului ”Apă 

Canal Leova” 
GIZ 

 
  

SMP, 

consultant 

GIZ,  

GIZ, APL, 

operatorul AAC 

1 plan de afaceri 

elaborat 

Organizarea şedinţelor 

comitetului director local GIZ   

SMP, 

consultant 

GIZ 

GIZ, APL 4 şedinţe ale CDL 

organizate 

Implementarea proiectului 

MSPL în raionul Cahul 

 

Execuţia lucrărilor de 

construcţie a sistemului de 

canalizare în s. Roşu GIZ   

SMP, 

consultant 

GIZ, 

antreprenor 

general 

GIZ, APL 22 km de reţea de 

canalizare construită 

Recepţionarea lucrărilor de 

construcţia a sistemului de 

canalizare şi transmiterea 

acestora către beneficiar. 

GIZ   

SMP, 

consultant 

GIZ 

GIZ, APL 1 act de recepţie a 

lucrărilor 

1 act de primire-

predare a bunurilor 

Elaborarea documentaţiei de 

proiect pentru branşarea 

gospodăriilor din s. Roşu la 

sistemul de canalizare 

GIZ   

APL Roşu ADR Sud, GIZ 1 proiect tehnic 

elaborat 

Organizarea procedurilor de 

achiziții publice a lucrărilor 

de branşare la sistemul de 

canalizare 
GIZ   

SFA GIZ, APL 1 contract de antrepriză 

semnat, 

1 contract de 

supraveghere tehnică 

semnat 

1 contract de 

supraveghere de autor 

semnat. 

Execuţia lucrărilor de 

branşare a gospodăriilor din 

s. Roşu la sistemul de 

canalizare 

GIZ   

SMP, 

consultant 

GIZ, 

antreprenor 

general 

GIZ,APL 935 de branşări 

executate 

Execuţia lucrărilor de GIZ   SMP, GIZ, APL 1 staţie de tratare a apei 
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Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

construcţie a Staţiei de 

Tratare a apei din or. Cahul 

consultant 

GIZ, 

antreprenor 

general 

cu capacitatea 

17000m3/24h 

reabilitată 

Recepţionarea lucrărilor de 

construcţia STA Cahul şi 

transmiterea acestora către 

beneficiar 

GIZ   

SMP, 

consultant 

GIZ, APL 

GIZ, APL 1 act de recepţie a 

lucrărilor 

1 act de primire-

predare a bunurilor 

Actualizarea documentaţiei 

de proiect pentru construcţia 

apeductului  Cahul - 

Lebedenco 

GIZ   

APL GIZ 1 proiect tehnic 

actualizat 

Organizarea procedurilor de 

achiziții publice a lucrărilor 

de construcţie a apeductului 

Cahul-Lebedenco 
GIZ   

SFA GIZ, APL 1 contract de antrepriză 

semnat, 

1 contract de 

supraveghere tehnică 

semnat 

1 contract de 

supraveghere de autor 

semnat. 

Iniţierea execuţiei lucrărilor 

de construcţie a apeductului 

magistral Cahul-Lebedenco GIZ   

SMP, 

consultant 

GIZ, 

antreprenor 

general 

GIZ, APL 7 km de reţea 

magistrală construită 

Elaborarea manualului 

operaţional al operatorului 

„Apă Canal Cahul” 

GIZ   

SMP, 

consultant 

GIZ 

GIZ, APL 1 manual operaţional 

elaborat 

Organizarea campaniei de 

informare cu privire la 

necesitatea utilizării 

serviciilor regionale de AAC 

GIZ   

ONG Local, 

SC 

GIZ, APL 1 campanie de 

informare organizată 

Fondarea şi înregistrarea 

operatorului regional AAC 

din Cahul 

 

 

GIZ   

APL, SMP, 

consultant 

GIZ 

GIZ, APL 1 operator regional 

înregistrat 

Elaborarea şi semnarea de GIZ   Experţi GIZ, GIZ, APL, ADR 4 contracte de delegare 
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Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

către APL a contractului de 

delegare a serviciilor către 

operatorul regional 

APL semnate. 

Implementarea proiectului 

„Construcţia apeductului 

magistral Filipeni-

Romanovca” 

Continuarea lucrărilor de 

construcţie ce ţin de 

montarea rezervoarelor de 

apă potabilă şi amenajare de 

teritoriu. 

FNDR   

SMP APL II Leova 2 rezervoare 50m3 

montate 

Lucrări de amenajare a 

teritoriului executate. 

Recepţionarea lucrărilor de 

construcţie a apeductului 

Leova-Filipeni-Romanovca 

şi transmiterea acestora către 

beneficiar 

FNDR   

SMP APL II Leova 1 act de recepţie a 

lucrărilor 

1 act de primire-

predare a bunurilor 

Monitorizarea și evaluarea 

rezultatelor implementării 

proiectelor 

 

FNDR   SMP - Nr. vizite de M&E 

Nr. de rapoarte de 

M&E elaborate 

Dezvoltarea capacităților 

actorilor locali în prestarea 

serviciilor  de AAC 

Promovarea cooperării 

intercomunitare (CIC) în 

sectorul AAC 

Donatori 

externi 
  

SMP, SPSP 

consultant 

GIZ,  

Ministerul 

Mediului, GIZ 

Nr. evenimente pe 

tema CIC organizate 

Facilitarea organizării 

activităților de consolidare a 

capacităților operatorilor din 

domeniul AAC 

Donatori 

externi 

  SMP,SPSP 

consultant 

GIZ, 

operatorii 

regionali 

Ministerul 

Mediului, GIZ 

Nr. de operatori 

instruiți 

1.2 Reabilitarea și 

modernizarea 

drumurilor 

regionale și locale 

Implementarea proiectului 

„Reabilitarea şi 

modernizarea drumului de 

importanţă regională str. I. 

Spirin din or. Cahul”  

Continuarea lucrărilor de 

reparaţie capitală a drumului. 

FNDR  

 

 

 

SMP 

 

 

APL I Cahul 

 

 

2,6 km. de drum 

reabilitat 

Recepţionarea lucrărilor de 

reparaţie capitală a str. Spirin 

şi transmiterea bunului către 

beneficiar. 

 

FNDR   SMP APL I Cahul 1 act de recepţie a 

lucrărilor 

1 act de primire-

predare a bunurilor 

Monitorizarea și evaluarea 

rezultatelor implementării 

proiectelor 

 

FNDR   SMP - Nr. vizite de M&E 

Nr. de rapoarte de M 

&E elaborate 

1.3. Dezvoltarea Facilitarea elaborării Elaborarea unui studiu de     Ministerul 1 studiu de fezabilitate 
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Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

sistemelor 

regionale de 

management 

integrat al 

deșeurilor solide. 

 

proiectelor în domeniul  

managementul deșeurilor 

solide (MDS) în 

conformitate cu Strategia 

de gestionare integrată a 

deșeurilor solide în RDS 

fezabilitate privind crearea 

sistemului comun de 

gestionare a deșeurilor în 

subregiunea 1 Basarabeasca-

Cimislia-Leova-Comrat 

Donatori 

externi 

(ACD) 

 SMP mediului, 

Agenția Cehă 

pentru 

Dezvoltare  

elaborat 

Implementarea proiectului 

ADR Sud ”Pentru un 

mediu mai curat în zona 

transfrontalieră” depus 

pentru Programul de  

Cooperare Transfrontalieră 

a Parteneriatului Estic 

Moldova – Ucraina. 

 

 

Implementarea 1 proiect 

pilot în localitatea selectată 

privind colectarea selectiva a 

deșeurilor 

 

Donatori 

externi 
  

SMP APL 1 proiect pilot 

implementat 

Organizarea campaniei de 

conștientizare în cadrul 

proiectului  pentru sectorul 

MDS 

 

Donatori 

externi 
  

SMP APL 1 campanie de 

conștientizare 

implementată 

Implementarea 1 modul de 

instruire destinat membrilor 

Asociației pentru 

Managementul Deșeurilor 

din RDS 

 

Donatori 

externi 

 

 

 SMP AMD Sud 1 modul de instruire 

implementat 

Dezvoltarea capacităților 

actorilor locali în prestarea 

serviciilor  de management 

al deșeurilor solide 

Asistență acordată APL în  

organizarea cooperării 

intercomunitare 

GIZ  

 

 

 

 SMP, SPSP, 

Consultant 

GIZ 

Ministerul 

Mediului, 

AMD Sud, GIZ, 

APL 

Nr. acorduri de CIC 

semnate 

Facilitarea organizării 

activităților de consolidare a 

capacităților operatorilor 

serviciilor de MDS  

 

GIZ   SMP, SPSP 

Consultant 

GIZ 

Ministerul 

Mediului, GIZ, 

Operatori MDS 

Nr. de operatori 

instruiți 

1.4 Sporirea 

eficienței 

energetice a 

clădirilor și 

spațiilor publice. 

Facilitarea elaborării 

proiectelor în domeniul 

eficienței energetice a 

clădirilor publice în 

conformitate cu PRS 

Acordarea consultațiilor 

APL în vederea alinierii 

proiectelor elaborate în 

cadrul celui de-al III-lea 

APP,  la prevederile PRS din 

domeniu 

FNDR   

 

SMP 

GIZ, Ministerul 

Economiei, APL 

Nr. de proiecte din 

domeniul eficienţă 

energetică depuse în 

cadrul APP III. 

Suport APL în Informarea APL despre FNDR   SMP,  APL, Fondul Nr. actori  informați; 
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Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

identificarea surselor de 

finanțare pentru proiecte în 

domeniul eficienței 

energetice a spațiilor 

publice 

apelurile de proiecte din 

fonduri naționale și 

internaționale în domeniul 

EE  

SC pentru Eficiență 

Energetică, 

CIAL 

Nr. de proiecte cu 

finanțare asigurată 

  

OBIECTIVUL SPECIFIC 2. CREŞTERE ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ŞI DURABILĂ 
 

2.1 Planificarea 

dezvoltării 

economice și 

turistice a RDS 

Elaborarea PRS în 

domeniul suportului în  

dezvoltarea infrastructurii 

de afaceri 

Crearea grupului de lucru 

regional 

 

 

 

 

FNDR, 

donatori 

externi 

 

 

 

 

 

 

 

SPSP APL, Camerele 

de Comerț și 

Industrie, 

asociații de 

antreprenori, 

incubatoare de 

afaceri 

Grup de lucru constituit 

Colectarea datelor  FNDR, 

donatori 

externi 

  

SPSP, grupul 

de lucru 

regional 

- Nr. chestionare 

completate 

Elaborarea 

capitolului”Analiza situației 

în sector”, parte componentă 

a PRS 

FNDR, 

donatori 

externi 

  

SPSP, grupul 

de lucru 

regional 

-  

Elaborarea PRS în 

domeniul sporirii 

atractivității turistice a 

RDS 

Crearea grupului de lucru 

regional 

 

 
  

SPSP APL, Agenția 

Turismului 

Grup de lucru constituit 

Colectarea datelor  FNDR, 

donatori 

externi 

  

SPSP, grupul 

de lucru 

regional 

APL Nr. chestionare 

completate 

Elaborarea proiectului PRS FNDR, 

donatori 

externi 

  

SPSP, grupul 

de lucru 

regional 

APL, Agenția 

Turismului 

1 proiect al PRS 

elaborat 

2.2 Modernizarea și 

promovarea 

obiectivelor 

cultural-turistice 

de importanță 

regională 

Implementarea etapei II a 

proiectului „Reabilitarea 

zonei de odihnă şi 

agrement Lacul Sărat din 

or. Cahul” 

Aprobarea Hotărîrii 

Guvernului privind 

concesionarea zăcămîntului 

de apă 

- 

  

Ministerul 

Mediului 

MDRC, ADR 

Sud, APL 

1 HG aprobată 

Elaborarea caietului de 

sarcini şi lansarea 

concursului pentru 

concesionarea zăcămîntului 

- 

  

Ministerul 

Mediului 

MDRC, ADR 

Sud, APL 

1 caiet de sarcini 

elaborat; 

1 companie 

concesionară selectată 
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Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

de apă 

Proiectarea forării sondei 

arteziene 

APL 
  

APL, SMP MDRC 1 proiect tehnic 

elaborat 

Organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiei pentru 

achiziţionarea lucrărilor de 

forare a sondei arteziene 

FNFR 

  

SFA MDRC, APL 1 contract de antrepriză 

semnat; 

1 contract de 

supraveghere tehnică 

semnat 

Lansarea lucrărilor de forare 

a sondei arteziene şi 

construcţie a staţiei de 

pompare 

FNFR 

  

SMP, APL I MDRC 1 autorizație de 

construcție emisă 

Monitorizarea și evaluarea 

rezultatelor implementării 

proiectului 

FNDR 

  

SMP APL, MDRC Nr. vizite de M&E; 

Nr. de rapoarte de M 

&E elaborate 

Promovarea potențialului 

turistic al RDS 

Editarea Ghidului Turistic al 

RDS ”Vizitați Regiunea de 

Dezvoltare Sud” 

FNDR, 

donatori 

externi 

  

SPSP,  

SC 

- 1 ghid editat 

Mediatizarea evenimentelor 

culturale desfășurate în RDS 
FNDR   

SC APL Nr. evenimente 

mediatizate 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3. CONSOLIDAREA GUVERNANȚEI REGIONALE 

 

3.1 Dezvoltarea 

capacităților 

actorilor de 

dezvoltare 

regională  

Instruirea reprezentanților 

instituțiilor de dezvoltare 

regională în domeniile 

aferente obiectivelor 

strategice 

Organizarea atelierelor de 

instruire și formarea 

capacităților membrilor CRD 

Sud 

 

 

FNDR, 

donatori 

externi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SPSP 

 

GIZ, 

alți parteneri 

 

Nr. de membri CRD 

instruiți 

Participarea specialiștilor 

ADR Sud în activități de 

formare profesională 

continuă  
  

SPSP GIZ, 

alți parteneri 

Nr. de specialiști ADR 

Sud cu capacități 

sporite 

Consolidarea capacităților 

APL pentru o mai bună 

cooperare transfrontalieră 

 

Informarea actorilor 

regionali privind programele 

de cooperare transfrontalieră  

FNDR, 

donatori 

externi 

  

SMP, 

SC 

Secretariatul 

Tehnic Comun 

pentru 

programele 

Nr. de actori informați 
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Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

transfrontaliere 

Asistența APL în procesul de 

elaborare a propunerilor de 

proiecte pentru aplicare la 

Programul Operațional 

Comun  Romînia – 

Republica Moldova  

  

SMP, 

SC 

Secretariatul 

Tehnic Comun 

pentru 

programele 

transfrontaliere 

Nr. consultări acordate,  

 nr. proiecte elaborate 

 

3.2 Eficientizarea 

activității 

operaționale a 

instituțiilor de 

dezvoltare 

regională 

Asigurarea eficienței în 

activitatea operațională a 

ADR Sud și CRD Sud 

Implicarea ADR Sud și CRD 

Sud  la perfecționarea 

cadrului legal și normativ în 

domeniul Dezvoltării 

Regionale  

 

 

 

 

FNDR 

  

 CRD, 

SPSP,SMP 

SFA 

APL, ONG Nr. de recomandări 

înaintate 

Asigurarea secretariatului 

pentru Consiliul Regional 

pentru Dezvoltare Sud 

  

Manager 

oficiu, SPSP, 

SPM, SFA  

CRD Nr. ședințe a CRD Sud 

desfășurate; 

Nr. decizii aprobate 

Planificarea și utilizarea 

eficientă  a surselor 

financiare gestionate  

  

 SFA CRD  Volumul resurselor 

financiare valorificate 

eficient 

Asigurarea transparenței 

activității instituțiilor de 

dezvoltare regională 

  

SC  Nr. ieșiri în mass-

media; 

Nr vizualizări site ADR 

3.3. Aplicarea 

sistemelor de 

monitorizare și 

evaluare a SDR 

Perfecționarea 

mecanismului de 

monitorizare și evaluare a 

implementării SNDR și 

SDR  

Participarea la elaborarea 

Metodologiei de 

monitorizare și evaluare a 

documentelor de politici de 

dezvoltare regională  

FNDR   

SPSP 

 

MDRC 

GIZ 

1 metodologie aprobată 

în cadrul CNCDR 

Participarea la elaborarea 

metodologiei de calcul a 

indicatorilor complecși și 

prognozare acestora pînă în 

2020 

FNDR   

SPSP 

 

MDRC 

GIZ 

1 metodologie de 

calcul aprobată 

Colectarea datelor pentru 

indicatorii obiectivelor 

specifici și prognozarea 

acestora pentru anul 2020 

FNDR   

SPSP APL 1 set de indicatori 

elaborat 

Raportarea asupra 

implementării 

documentelor de politici 

Elaborarea rapoartelor 

privind implementarea SDR 

Sud și prezentarea către 

FNDR   

SPSP, 

SMP,SFA,SC 

CRD 2 rapoarte elaborate și 

prezentate CRD și 

MDRC 
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Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

regionale  MDRC și CRD Sud 

Elaborarea raportului privind 

implementarea POR Sud FNDR   

SPSP, SMP CRD 1 raport elaborat și 

prezentat CRD și 

MDRC 

             

             ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE 

 

1. Elaborarea SDR Sud 2016-2020 

 

 

Consultări publice pe 

marginea proiectului  SDR 

Sud 2016-2020 
FNDR 

  SPSP CRD 1 eveniment de 

consultări publice 

organizat 

Aprobarea SDR Sud 2016-

2020 de către CRD Sud  

 

  CRD Sud 

SPSP 

- Decizia CRD Sud 

privind aprobarea SDR 

2016-2020 

2. Organizarea Apelului de Propuneri de Proiecte în 

RDS 

 

Informarea actorilor din 

RDS cu privire la APP 

FNDR 

 

 

 

 SMP,SC MDRC 3 ședințe organizate; 

Circa100 de actori 

informați 

Asistența autorităților 

publice locale  în elaborarea 

notelor conceptuale și a 

propunerilor de proiecte. 

 

 

 

 

 SMP APL Nr. de consultări 

acordate, 

 

Înregistrarea notelor 

conceptuale și a propunerilor 

de proiecte aplicate. 

  SMP APL Nr. notelor conceptuale 

recepționate; 

Nr. de proiecte 

recepționate 

Analiza și evaluarea notelor 

conceptuale și a propunerilor 

de proiecte recepționate 

  SMP CRD Sud Nr. notelor conceptuale 

evaluate 

 Nr. de proiecte 

evaluate 

Aprobarea de către CRD Sud 

a listelor de proiecte ce 

urmează a fi incluse în POR 

și înaintate către MDRC 

pentru includere în DUP. 

  CRD Sud 

SMP 

- Nr. de proiecte 

aprobate 

3. Elaborarea POR Sud 2016-2018 

 

Elaborarea proiectului POR 

Sud  2016-2018  

 

 

FNDR 

  

SPSP MDRC Proiectul de document 

al POR Sud elaborat 

pentru 2016-2018 

Aprobarea POR Sud 2016-

2018 de către CRD Sud  

  CRD Sud 

SPSP 

- Decizia CRD Sud 

privind aprobarea POR 
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Nr. Măsuri Acțiuni Sub-acțiuni 
Surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

 pentru 2016-2018 

 

 


