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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, tr. Responsabili Parteneri Indicatori de progres
I            II         III         IV

1 2 3 4 5 6

I.PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE
1.1 Elaborarea POR

Sud 2017-2020
Elaborarea proiectului de document
POR Sud  2017-2020 și transmiterea
MDRC pentru coordonare

SPSP SMP Proiectul de document al POR
Sud 2017-2020 coordonat cu
MDRC

Aprobarea POR Sud 2017-2020 de
către CRD Sud

CRD Sud
SPSP

- Decizia CRD Sud privind
aprobarea POR Sud 2017-2020

1.2 Elaborarea PRS în
domeniul
infrastructurii de
suport în afaceri

Organizarea ședințelor grupului de
lucru regional sectorial (GLRS) în
vederea elaborării documentului

SPSP APL,
Camerele de

Comerț și
Industrie,

Asociații de
antreprenori,
Incubatoare
de afaceri

3 ședințe ale GLRS
desfășurate

Circa  45 participanți la ședințe



Organizarea consultărilor publice a
proiectului PRS

SPSP GLRS Circa 30 de participanți la
consultări publice

Aprobarea de către CRD Sud a
documentului ”PRS în domeniul
infrastructurii de suport în afaceri”

CRD Sud,
SPSP

CRD Sud,
MDRC

1 document aprobat

Elaborarea Conceptelor de propuneri
de proiecte în domeniul respectiv

SPSP GLRS 4 CPP elaborate

1.3 Elaborarea PRS în
domeniul sporirii
atractivității
turistice în RDS

Organizarea ședințelor GLRS în
vederea elaborării documentului

SPSP GLRS,
Agenția

Turismului

3 ședințe ale GLRS ,
Circa 45 participanți

Organizarea consultărilor publice a
proiectului PRS

SPSP GLRS 1 eveniment desgășurat
Circa 30 de participanți

Aprobarea de către CRD Sud a PRS în
domeniul sporirii atractivității turistice
a RDS

CRD Sud,
SPSP

MDRC 1 document aprobat

Elaborarea Conceptelor de propuneri
de proiecte în domeniul turism

SPSP grupul
de lucru
regional

APL,
MDRC,
Agenția

Turismului

5 CPP elaborate

1.4 Asigurarea
secretariatului
pentru activitatea
CRD Sud

Oferirea suportului necesar pentru
organizarea ședințelor CRD (logistic,
informaţional, metodologic şi
consultativ)

SPSP,
Manager

oficiu

Echipa ADR
Sud

4 ședințe CRD desfășurate

Nr. membri CRD participanți

1.5 Planificarea
activității ADR Sud

Elaborarea și prezentarea spre aprobare
CRD Sud a planului anual 2017/2018
de implementare a SDR Sud 2016-
2020

SPSP Echipa ADR
Sud

2 planuri anuale aprobate de
CRD Sud

Elaborarea și prezentarea spre aprobare
MDRC a planului de activitate al ADR
Sud pentru anul 2017/2018

SPSP Echipa ADR
Sud

2 planuri anuale aprobate de
MDRC

Elaborarea și prezentarea MDRC a
Notelor informative săptămânale
privind activitățile planificate

SPSP Echipa ADR
Sud

56 NI elaborate și prezentate
MDRC în termen

1.6 Monitorizarea și
raportarea
implementării

Perfecționarea mecanismului de
monitorizare și evaluare a
implementării  SNDR și SDR

SPSP MDRC 1 mecanism de M&E revăzut

Nr. indicatori inițiali și țintă



documentelor de
politici regionale

pentru M&E SDR stabiliți
Elaborarea rapoartelor semestriale
privind implementarea SDR Sud și
prezentarea către MDRC și CRD Sud

SPSP SMP,SFA,
SCAI

2 rapoarte elaborate și
prezentate CRD și MDRC

Elaborarea rapoartelor trimestriale
privind implementarea planului anual
de acțiuni al ADR Sud și prezentarea
către MDRC

SPSP SMP,SFA,
SCAI

4 rapoarte elaborate și
prezentate MDRC

Elaborarea raportului privind
implementarea POR Sud 2013-2016

SPSP SMP, SFA 1 raport elaborat și prezentat
CRD și MDRC

II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR
2.1 Planificarea,

organizarea şi
administrarea
procedurilor de
achiziţii publice
pentru proiecte

Elaborarea planurilor anuale şi
trimestriale de organizare a
procedurilor achiziţiilor publice şi
plasarea  lor pe site-ul ADR

SFA SMP 1 plan anual elaborat
4 planuri trimestriale

elaborate

Elaborarea caietelor de sarcini şi a
documentelor de licitaţie pentru
proiectele în implementare.

SFA SMP Nr. pachete de documente
pentru licitaţie elaborate

Publicarea în BAP şi în alte surse
de informare a invitaţiilor,
rezultatelor procedurilor și a
contractelor atribuite, precum şi
informarea operatorilor economici.

SFA - Nr. anunţuri publicate

Desfăşurarea procedurilor
achiziţiilor publice.

SFA SMP, grupul
de lucru

privind AP

Nr. proceduri desfăşurate
Nr. contracte semnate

Monitorizarea realizării
procedurilor de achiziţie publică

SFA - 4 rapoarte trimestriale la
AAP prezentate;
1 raport anual la AAP;

Perfectarea şi păstrarea dosarelor
de achiziţie publică

SFA - Nr. dosare de AP perfectate

Perfectarea și păstrarea dosarelor SFA - Nr. dosare electronice de



electronice de achiziție publică AP perfectate
2.2 Implementarea

proiectelor de
dezvoltare
regională

Încheierea acordurilor de
parteneriat în vederea
implementării proiectelor de
dezvoltare regională aprobate spre
finanţare în anul  2017

SMP APL Nr acorduri de parteneriat
încheiate

Elaborarea planurilor de
implementare  pe proiecte aprobate
spre finanţare în anul 2017

SMP - Nr planuri elaborate,
Nr planuri ajustate

Elaborarea în baza graficului de
îndeplinire a lucrărilor şi
serviciilor, a planurilor financiare
pe proiecte

SMP SFA Planul de finanţare pe
proiecte elaborat

Monitorizarea procesului de
implementare a proiectelor în
derulare (vizite de monitorizare,
şedinţe de lucru, rapoarte şi note
informative)

SMP - Nr vizite de monitorizare,
Nr şedinţe de lucru,
Nr. proiecte
implementate cu succes

Organizarea recepţiei la terminarea
lucrărilor pe proiectele
implementate

SMP APL Nr recepţii realizate,
Circa --- participanți,
Nr spoturi informative

elaborate şi difuzate

Organizarea evenimentelor de
recepţie finală pe proiectele
implementate

SMP APL Nr evenimente  realizate
Circa 200 participanţi,
Nr spoturi informative
elaborate şi difuzate

Trecerea în gestiunea  aplicanţilor a
bunurilor obţinute în cadrul
proiectelor

SMP APL Nr acte de transmitere de
bunuri semnate



2.3 Asigurarea unui
management
financiar eficient
în implementarea
proiectelor

Procesarea documentelor primare,
verificarea lor şi asigurarea
transferurilor bancare pe proiectele
individuale

SFA SMP nr. transferuri efectuate

Analiza utilizării mijloacelor
financiare şi corelarea cheltuielilor
efective cu planurile de finanţare

SFA SMP 4 rapoarte financiare
elaborate

2.4 Monitorizarea,
evaluarea și
raportarea asupra
implementării
proiectelor

Monitorizarea procesului de
implementare a planului de acţiuni
privind durabilitatea proiectelor

SMP - 4 rapoarte elaborate

Testarea mecanismului de
monitorizare bazat pe rezultate în
implementarea proiectelor
regionale

SMP - Nr. rapoarte elaborate;
Mecanism testat

Elaborarea şi transmiterea MDRC a
rapoartelor trimestriale:
- privind monitorizarea proiectului
individual;
- privind monitorizarea mijloacelor
financiare

SMP -

4 rapoarte x nr. de  proiecte,
4 rapoarte x nr. de proiecte

Elaborarea rapoartelor finale pentru
proiectele  implementate

SMP - Nr rapoarte elaborate

2.5 Asigurarea
vizibilității
proiectelor în curs
de implementare

Publicarea articolelor privind mersul
implementării proiectelor
investiționale

SC SMP Nr articole publicate pe pagina
web a ADR

Mediatizarea evenimentelor de
recepție finală a proiectelor

SC SMP Nr evenimente mediatizate
Nr articole publicate

2.6 Activități
complementare
implementării
proiectelor pilot

Elaborarea studiului de analiză
diagnostică a operatorului AAC „Apă
Canal Leova”

SMP,
consultant GIZ

GIZ 1 studiu diagnostic elaborat

Elaborarea planului de afaceri a SMP, GIZ, APL, 1 plan de afaceri elaborat



MSPL AAC în
raioanele Leova și
Cahul

operatorului AAC „Apă Canal Leova” consultant
GIZ,

operatorul
AAC

Efectuarea unui studiu de referință la
etapa inițială privind nivelul de
satisfacție a populaţiei

SMP,
consultant GIZ

GIZ, APL Studiu de referință elaborat

Fondarea şi înregistrarea operatorului
regional AAC din Cahul

APL, SMP,
consultant GIZ

GIZ, APL 1 operator regional înregistrat

Elaborarea şi semnarea de către APL a
contractului de delegare a serviciilor
către operatorul regional Cahul

Experţi GIZ,
APL

GIZ, APL,
ADR

4 contracte de delegare
semnate.

2.7 Facilitarea
elaborării
proiectelor în
domeniul
Managementul
deșeurilor solide în
conformitate cu
Strategia de
gestionare integrată
a deșeurilor solide
în RDS

Finisarea elaborării studiilor de
fezabilitate privind crearea sistemului
comun de gestionare a deșeurilor în
ZMD 1(Ștefan Vodă, Căușeni) și
predarea către beneficiar

SMP
Ministerul
mediului,
Agenția

Cehă pentru
Dezvoltare

1 studiu de fezabilitate
elaborat

Finisarea elaborării studiilor de
fezabilitate privind crearea sistemului
comun de gestionare a deșeurilor în
ZMD 2 (Basarabeasca –Cimișlia -
Leova-Comrat) și predarea către
beneficiar

SMP
Ministerul
mediului,
Agenția

Cehă pentru
Dezvoltare

1 studiu de fezabilitate
elaborat

Aprobarea  Studiului de fezabilitate pe
ZMD 3(Cahul, Cantemir...) de către
APL II din zonă.

SMP
GIZ 4 decizii de aprobare

Emiterea Acordului de mediu pentru
SF din ZMD 3

Ministerul
Mediului

MDRC,
ADR Sud,

GIZ

1 acord de mediu emis

Actualizarea informației privind
schimbarea destinației terenurilor în
ZMD 3.

SMP GIZ 1 notă informativă privind
situația curentă în schimbarea
destinației terenurilor în ZMD
3.

2.8 Activități de
pregătire pentru
implementarea
proiectelor din

Elaborarea auditului energetic
SMP

GIZ,
Ministerul
Economiei,

APL

2 rapoarte de  audit energetic
elaborat.



domeniul EE(CPV)
**

Selectarea măsurilor de investiții
pentru a fi incluse în caietul de sarcini
la proiectare în cadrul unei ședințe
comune

SMP
GIZ,APL,

administrația
instituției de
învățămînt

Nr. De măsuri pentru investiții
selectate

Elaborarea temei de proiectare
SMP

GIZ, APL,
administrația
instituției de
învățămînt

2 teme de proiect elaborate

Aprobarea deciziei de finanțare a
serviciilor de proiectare SMP GIZ 2 decizii de finanțare aprobate

de UE
Selectarea managerilor energetici
locali SMP GIZ

2 manageri energetici locali
selectați,

Constituirea comitetelor directoare
locale (CDL). Aprobarea planului de
activitate a CDL

SMP GIZ
2 Comitete directoare locale
constituite (CDL)
2 seturi de documente aprobat

Achiziții publice privind selectarea
companiei de proiectare SMP ADR Sud,

GIZ

2 Contracte de prestare a
serviciilor de proiectare
semnate

Elaborarea proiectelor tehnice pentru
eficientizarea energetică a clădirilor SMP GIZ 2 proiecte tehnice elaborate

III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
3.1 Dezvoltarea

capacităților
actorilor locali în
prestarea serviciilor
de AAC

Promovarea cooperării intercomunitare
(CIC) în sectorul AAC

SMP, SPSP
consultant

GIZ,

Ministerul
Mediului,

GIZ

Nr. evenimente pe tema CIC
organizate
Nr. Participanți instruiți

Facilitarea organizării activităților de
consolidare a capacităților operatorilor
din domeniul AAC

SMP,SPSP
consultant

GIZ, operatorii
regionali

Ministerul
Mediului,

GIZ

Nr. de operatori de servicii
AAC instruiți

3.2 Instruirea
reprezentanților
instituțiilor de
dezvoltare
regională în
domeniile aferente
obiectivelor
strategice

Organizarea atelierelor de instruire și
formarea capacităților membrilor CRD
Sud

SPSP GIZ,
alți parteneri Nr. de membri CRD instruiți

Participarea specialiștilor ADR Sud în
activități de formare profesională
continuă

SPSP Echipa
ADR,GIZ,
Proiectul
StatReg,

alți parteneri

Nr. de specialiști ADR Sud cu
capacități sporite



3.3 Consolidarea
capacităților APL
din RDS, în vederea
identificării surselor
alternative de
finanțare

Organizarea instruirilor
reprezentanților APL în vederea
sporirii capacităților de atragere a
investițiilor

SCAI Donatori
externi

1 instruire organizată

Nr. reprezentanți ai APL
instruiți

3.4 Preluarea bunelor
practici în cadrul
vizitelor de studiu

Organizarea vizitei de studiu în
Letonia în vederea preluării bunelor
practici

SCAI MDRC,
alți parteneri

externi

1 vizită de studiu organizată,
Nr. de participanți

3.5 Planificarea și
raportarea
instruirilor

Elaborarea planului anual de instruiri
și raportarea asupra implementării
acestuia

SPSP Echipa ADR 1 plan anual de instruiri
elaborat
2 rapoarte elaborate

IV. COOPERARE CU PARTENERII DE DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR
4.1 Stabilirea relațiilor

de parteneriat și
consolidarea
cooperării cu
partenerii de
dezvoltare
naţionali şi
internaţionali

Identificarea noilor parteneri pentru
ADR și semnarea acordurilor de
parteneriat cu aceștea

SCAI MDRC,
alți parteneri

externi

Nr. acordurilor semnate

Facilitarea încheierii acordurilor de
parteneriat între APL din RDS și
partenerii externi din  Letonia și
Ungaria

SCAI MDRC,
alți parteneri

externi

Nr. acordurilor semnate

Realizarea activităților comune în baza
acordurilor de colaborare încheiate și
planurilor de acțiuni comune.
(Forumul de afacere al Diasporei,
„Moldova Business Week”, Forumul
Asociației Oamenilor de Afaceri,
„Danube Financing Dialogue” etc.)

SCAI
MDRC,
BRD,

MIEPO,
AOA, alți
parteneri
externi

Nr. de evenimente organizate
Nr. de participanți

4.2 Atragerea
investițiilor în RDS

Facilitarea cooperării APL din or
Cahul și ministerul Dezvoltării
Economice a Poloniei pentru
promovarea politicii de dezvoltare
urbană

SCAI MDRC,
MDE al
Poloniei

1 proiect elaborat și aplicat la
finanțare

Facilitarea procesului de creare a
parteneriatelor în elaborarea
proiectelor transfrontaliere.

SCAI MDRC,
donatori
externi

Nr. parteneri identificați

Informarea actorilor regionali privind
programele de cooperare

SCAI,
SC

STC pentru
programele

1 instruire desfășurată
Nr. de actori informați



transfrontalieră transfrontalie
re

Informarea actorilor regionali privind
oportunitățile de aplicare la
programele de finanțare internaționale

SCAI,
SC

- Nr. de materiale informative
tematice difuzate
Nr. de actori informați

Elaborarea la nivel de ADR Sud a
notelor conceptuale şi înaintarea lor
potenţialilor finanţatori

SCAI MDRC,
donatori
externi

2 NC depuse spre finanțare

Identificarea surselor
alternative de finanțare
pentru proiecte
investiționale incluse în POR Sud
2017-2020

SCAI MDRC,
alți parteneri

Nr. investitorilor
Nr. proiecte investiționale
regionale
finanțate din alte fonduri

Identificarea surselor de
finanțare pentru activități
complementare DR

SCAI MDRC,
donatori
externi

Nr. de activități
complementare desfășurate

V. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ
5.1 Dezvoltarea

rețelelor de
informare și
comunicare privind
dezvoltarea
regională

Actualizarea paginii Web a  ADR Sud SC ,SCAI - Nr vizualizări

Întreținerea contului facebook al ADR
Sud

SC, SCAI - Nr postări
Nr vizualizări

Plasarea pe pagina web a ADR Sud a
materialelor informative(planuri,
rapoarte, decizii CRD, anunțuri, etc.)

SC, SCAI SPSP, SMP Nr postări
Nr vizualizări

Încheierea parteneriatelor cu
reprezentanți mass- media

SC, SCAI Instituțiile
mass-media

Nr. parteneriate semnate

5.2 Organizarea
evenimentelor de
promovare a
regiunii (conferințe,
forum, expoziții,
festivaluri)

Participarea pe rol de partener în
cadrul evenimentelor (conferințe,
forum, expoziții, festivaluri)
desfășurate în  regiune – „Ziua
Dunării”, Promovarea SUERD, etc.

SCAI, SC Echipa ADR
Sud

Nr. evenimente mediatizate

Organizarea evenimentului „Ziua
uşilor deschise”

SCAI, SC Echipa ADR
Sud

1 eveniment desfășurat
Nr. participanți la eveniment

Organizarea evenimentului „Ziua SCAI, SC Echipa ADR 1 eveniment desfășurat



Europei” Sud Nr. participanți la eveniment
5.3 Elaborarea și

editarea
materialelor
informative și
promoționale
despre regiune

Publicarea și distribuirea materialelor
promoționale

SC, SCAI MDRC, alți
parteneri
externi

Nr. materiale editate și
diseminate;

Elaborarea și distribuirea buletinului
informativ semestrial a ADR Sud
”Dezvoltarea regională”

SC - 2 buletine elaborate
300 de beneficiari

Elaborarea și editarea studiului:
Dezvoltarea durabilă a RDS
factori de mediu și contribuții

SPSP, SC AȘM,
institutul de
geografie

1 studiu editat

Elaborarea și editarea pliantelor
informative despre RDS

SC Echipa ADR Nr. pliante elaborate și editate

VI. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE
6.1 Organizarea

planificării şi
utilizării eficiente a
surselor financiare
destinate activităţii
operaţionale a ADR

Elaborarea planului general consolidat
de finanțare pentru ADR şi aprobarea
lui de către CRD Sud

SFA - 1 plan de finanţare elaborat şi
aprobat

Evidenţa contabilă şi valorificarea
mijloacelor  financiare destinate
activităţii operaţionale a ADR

SFA - Nr rapoarte financiare
elaborate și prezentate în
termen

Raportarea asupra utilizării mijloacelor
financiare destinate activităţii
operaţionale a ADR

SFA - Nr rapoarte financiare
elaborate și prezentate în
termen

6.2 Organizarea
achiziţiilor publice
pentru activitatea
operaţională a ADR

Planificarea cheltuielilor operaţionale
ale ADR, care necesită trecerea prin
procedura de achiziţii publice și CVM

SFA - 1 plan anual, 4 planuri
trimestriale elaborate

Elaborarea caietelor de sarcini şi a
documentelor de licitaţie pentru
procurările în cadrul activităţii
operaţionale

SFA - Nr. pachete de documente
pentru licitaţie elaborate

Publicarea  anunțurilor, invitaţiilor,
rezultatelor procedurilor și a
contractelor atribuite.

SFA - Nr. anunţuri publicate

Desfăşurarea procedurilor achiziţiilor
publice.

SFA - Nr. proceduri desfăşurate,
Nr. contracte semnate

6.3 Activități resurse
umane

Organizarea și desfășurarea
concursurilor de angajare a
personalului

SRU - Nr concursuri desfășurate
Nr personal angajat



Organizarea si desfășurarea atestării
anuale a angajaților ADR

SRU - 1 atestare desfășurată

** Notă – acțiunea 2.8 și respective sub acțiunile din compartimentul II marcat cu simbolul ** vor fi incluse în plan cu condiția aprobării finanțării proiectelor
respective (2 proiecte) din sursele UE.
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Igor MALAI, Șef adjunct al Direcției generale dezvoltare regională ___________________________

Valentina ȚAPIȘ, Șef Direcția politică și cooperare regională ___________________________
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