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APROB:_____________________
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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2018

Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
I. PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE

1.1 Facilitarea procesului de
planificare locală în
domeniul Alimentare cu
Apă și sisteme de
Canalizare în raionul
Cahul

Actualizarea Planului de acțiuni privind
implementarea  capitolului  AAC din SDSE a
raionului Cahul pentru perioada 2018-2023

SPSP Consultant
GIZ

1plan de acțiuni pregătit pentru
audieri publice

Organizarea și desfășurarea  audierilor publice SPSP Consultant
GIZ

1 eveniment de audieri publice
desfășurate

Aprobarea capitolului AAC actualizat din
SDSE a raionului Cahul de către Consiliul
Raional

SPSP Consultant
GIZ

Decizia de aprobare a CR

Actualizarea capitolului AAC din Planul de
Dezvoltare Locală a localităților Pelinei și
Gavanoasa din r. Cahul

SPSP Consultant
GIZ

2 capitole AAC  din PDL
pregătite pentru audieri publice
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
Organizarea și desfășurarea  audierilor publice SPSP Consultant

GIZ
2 eveniment de audieri publice
desfășurate

Aprobarea capitolelor AAC actualizate din
planurile locale de către Consiliile Locale

SPSP Consultant
GIZ

2 decizii de aprobare ale CL

1.2 Facilitarea procesului de
planificare locală în
domeniul Alimentare cu
Apă și sisteme de
Canalizare în raionul
Leova

Actualizarea Planului de acțiuni privind
implementarea  capitolului AAC din SDSE a
raionului Leova pentru perioada 2018-2020

SPSP Consultant
GIZ

1plan de acțiuni actualizat

Actualizarea Planurilor de Dezvoltare Locală
(PDL), capitolele AAC  a localităților: Leova,
Iargara, Sărata Noua, Filipeni, Romanovca,
Hănăsenii Noi și Cupcui din r. Leova.

SPSP Consultant
GIZ

7 capitole AAC  din PDL
pregătite pentru audieri publice

1.3 Facilitarea procesului de
actualizare a capitolelor
AAC din SDSE a
raioanelor din RDS
(asistență acordată de
GIZ în cadrul CRS)

Crearea GL la nivel de raion care va fi implicat
în procesul de planificare sectorială

GIZ SPSP 1 GL creat funcțional

Participare în ședințele GL raional GIZ SPSP Nr ședințe desfășurate
Revizuirea materialelor produse de experți și
înaintarea propunerilor de îmbunătățire

SPSP GIZ Nr materiale examinate
Nr. propuneri înaintate

Participare la evenimentul de audieri publice
pe marginea capitolelor AAC din SDSE
actualizate

SPSP CR, GIZ Nr documente examinate
Nr. propuneri înaintate

1.4

Facilitarea procesului de
planificare locală în
domeniul Eficiență
Energetică

Actualizarea capitolului Eficiența Energetică a
Clădirilor Publice din programul local de
îmbunătățire a EE a raionului Basarabeasca

SPSP Consultant
GIZ

1 capitol EECP pregătit pentru
audieri publice

Organizarea și desfășurarea audierilor publice SPSP Consultant
GIZ

1 eveniment de audieri publice
desfășurat

Aprobarea capitolului EECP actualizat de către
CR Basarabeasca

SPSP Consultant
GIZ

Decizia CR de aprobare

1.5

Facilitarea procesului de
elaborare a Planurilor de
Dezvoltare Economică
Locală (PDEL) pentru
APL membri ai

Crearea Grupurilor de Lucru  Locale (GLL)
care vor fi implicate în elaborarea PDEL

SPSP CR Cimișlia
CR Căușeni
Pr. Căușeni
Pr. Cahul
Pr. Cimișlia

5 GLL create funcționale
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
Inițiativei UE ”Primarii
pentru creștere
economică”

Elaborarea Planurilor de Dezvoltare
Economică Locală

SPSP APL 5 PDEL pregătite pentru
audieri publice

Audieri publice pe marginea PDEL 5 evenimente de audieri
publice desfășurate

Aprobarea PDEL de către consiliile
locale/raionale

SPSP APL 5 decizii de aprobare ale
Consiliilor  locale/raionale

1.6 Elaborarea portofoliului
de proiecte care rezulta
din planificarea regională
sectorială în domeniul
dezvoltării
infrastructurilor de sprijin
în afaceri

Organizarea și desfășurarea atelierelor de lucru
cu membrii GLRS în domeniul dezvoltare
economică

SPSP GLRS
DFID

Nr ateliere desfășurate;
Nr participanți

Elaborarea Conceptelor de propuneri de
proiecte în domeniul respectiv

SPSP, SCAI GLRS
DFID

2 CPP elaborate și dezvoltate
pînă la etapa de CPV

Identificarea surselor de finanțare și depunerea
proiectelor

SCAI, SPSP DFID Nr NC depuse spre finanțare
Nr proiecte finanțate

1.7 Participare în
implementarea
proiectului ”Dezvoltarea
instrumentelor moderne
de planificare prin
utilizarea tehnologiei
GIS”

Participarea în ședințele grupului de lucru
implicate în implementarea proiectului

SPSP,
SCAI

ACD Nr. ședințe de lucru
desfășurate

Colectarea și verificarea datelor pilot care vor
fi utilizate în sistemul GIS

SPSP ACD,
SCAI

Set de indicatori colectați și
încadrați în sistem

Utilizarea instrumentelor GIS în planificarea
regională

SPSP ACD 1 mecanism GIS testat

1.8 Planificarea activității
ADR Sud

Elaborarea și prezentarea spre aprobare CRD
Sud a Planului de implementare a SDR Sud
2016-2020 pentru anul 2018

SPSP Echipa ADR
Sud

2 planuri anuale aprobate de
CRD Sud

Elaborarea și prezentarea spre aprobare
MADRM a Planului de activitate al ADR Sud
pentru anul 2019

SPSP Echipa ADR
Sud

2 planuri anuale aprobate de
MDRC

1.9 Monitorizarea și
raportarea implementării
documentelor de politici
regionale

Aplicarea sistemului de M&E bazat pe
rezultate pentru monitorizarea implementării
SDR Sud 2016-2020 și POR Sud 2017-2020

SPSP MDRC 1 sistem de M&E bazat de
rezultate  funcțional

Elaborarea rapoartelor semestrial și anual SPSP SMP,SFA, 2 rapoarte elaborate și
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
privind implementarea SDR Sud și prezentarea
către MADRM și CRD Sud

SCAI prezentate CRD și MDRC

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

SPSP SMP,SFA,
SCAI

4 rapoarte elaborate și
prezentate MADRM

II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR
2.1 Implementarea

proiectului
” Construcția sistemului
de canalizare în sectorul
Valul lui Traian și
modernizarea stației de
epurare din orașul
Căușeni”

Monitorizarea implementării lucrărilor de
construcție în cadrul proiectului

SMP - Nr. vizite de monitorizare
efectuate
Nr. ședințe desfășurate
4 rapoarte de monitorizare pe
proiect elaborate și transmise
MADRM

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție la terminarea lucrărilor în cadrul
proiectului (etapa I)

SMP SC 1 eveniment desfășurat
1 act de recepție la terminarea
lucrărilor semnat

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție finală în cadrul proiectului (etapa I)

SMP SC 1 eveniment desfășurat
1 act de recepție finală semnat

Transmiterea costurilor investiționale formate
către aplicant

SMP SFA 1 act de predare – primire
semnat

2.2 Implementarea
proiectului MSPL Cahul:
Măsura  investițională 1
”Construcția sistemului
de canalizare în satul
Roșu, etapa II,
Conectarea caselor
individuale de locuit  la
sistemul centralizat de
canalizare din s. Roşu.”

Monitorizarea implementării lucrărilor de
construcție

SMP Consultant
GIZ

Nr vizite de monitorizare
efectuate
Nr ședințe desfășurate
4 rapoarte de monitorizare pe
proiect elaborate și transmise
MADRM

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție la terminarea lucrărilor

SMP Consultant
GIZ,
SC

1 eveniment desfășurat
1 act de recepție la terminarea
lucrărilor semnat

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție finală

SMP Consultant
GIZ
SC

1 eveniment desfășurat
1 act de recepție finală semnat
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
Transmiterea costurilor investiționale formate
către aplicant

SMP Consultant
GIZ
SFA

1 act de predare – primire
semnat

Elaborarea raportului final pe proiect și
transmiterea MADRM

SMP SFA
Consultant

GIZ

1 raport elaborat și transmis în
termen

2.3 Implementarea
proiectului MSPL Cahul:
Măsura  investițională 2
”Construcția  apeductului
magistral Cahul -
Lebedenco - Pelinei -
Găvănoasa – Vulcănești -
Alexandru Ioan Cuza și
rețelele interioare” (etapa
I)

Elaborarea documentației de proiectare SMP Consultant
GIZ

Documentație tehnică elaborată
1 act de transmitere a
documentației de proiect
semnat

Organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziții publice pentru lucrări de construcție

SFA SMP,
Consultant

GIZ

Nr. proceduri AP desfășurate
Nr. contracte semnate

Monitorizarea implementării lucrărilor de
construcție

SMP Consultant
GIZ

Nr vizite de monitorizare
efectuate
Nr ședințe desfășurate
Nr. rapoarte de monitorizare pe
proiect elaborate și transmise
MADRM

2.4 Implementarea
proiectului MSPL Cahul:
Măsura  investițională 3
”Construcția  apeductului
magistral Cahul -
Lebedenco - Pelinei -
Găvănoasa – Vulcănești -
Alexandru Ioan Cuza” și
rețelele interioare” (etapa
II)

Elaborarea documentației de proiectare SMP Consultant
GIZ

Documentație tehnică elaborată
1 act de transmitere a
documentației de proiect
semnat

Organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziții publice pentru lucrări de construcție

SFA SMP,
Consultant

GIZ

Nr. proceduri AP desfășurate
Nr. contracte semnate

2.5 Implementarea Monitorizarea implementării lucrărilor de SMP Consultant Nr vizite de monitorizare
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
proiectului MSPL Leova:
Măsura investițională 1
”Construcţia apeductului
magistral Leova –
Iargara”

construcție GIZ efectuate
Nr ședințe desfășurate
Nr. rapoarte de monitorizare
pe proiect elaborate și
transmise MADRM

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție la terminarea lucrărilor

SMP Consultant
GIZ,
SC

1 eveniment desfășurat
1 act de recepție la terminarea
lucrărilor semnat

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție finală

SMP Consultant
GIZ
SC

1 eveniment desfășurat
1 act de recepție finală semnat

2.6 Implementarea
proiectului MSPL Leova:
Măsura investițională 2
” Îmbunătățirea
serviciilor de alimentare
cu apă a localităților
Iargara, Filipeni,
Romanovca și Cupcui din
raionul Leova”

Organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziții publice pentru selectarea companiei
de proiectare

SFA SMP,
Consultant

GIZ

Nr. proceduri AP desfășurate
Nr. contracte semnate

Elaborarea documentației de proiectare SMP Consultant
GIZ

Documentație tehnică elaborată
1 act de transmitere a
documentației de proiect
semnat

2.7 Implementarea
proiectului MSPL Leova:
Măsura investițională 3
” Extinderea sistemului
de canalizare în or.
Leova”

Organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziții publice pentru selectarea companiei
de proiectare

SFA SMP,
Consultant

GIZ

Nr. proceduri AP desfășurate
Nr. contracte semnate

Elaborarea documentației de proiectare SMP Consultant
GIZ

Documentație tehnică elaborată
1 act de transmitere a
documentației de proiect
semnat

2.8 Implementarea Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție finală în cadrul proiectului

SMP SC 1 eveniment desfășurat
1 act de recepție finală semnat
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
proiectului
” Reabilitarea și
modernizarea drumului
de importanță regională -
str. I. Spirin din or.
Cahul ”

Transmiterea costurilor investiționale formate
către aplicant

SMP SFA 1 act de predare – primire
semnat

Elaborarea raportului final pe proiect și
transmiterea MADRM

SMP SFA 1 raport elaborat și transmis în
termen

2.9 Implementarea
proiectului
” Dezvoltarea
infrastructurii de afaceri
prin conectarea
localităților și a
drumurilor locale de pe
coridorul 20-RD Sud,
R34 Sîrma – Tomai –
Sărăteni - Hîrtop la
rețeaua de drumuri
naționale R3”

Monitorizarea implementării lucrărilor de
construcție în cadrul proiectului

SMP - Nr vizite de monitorizare
efectuate
Nr ședințe desfășurate
4 rapoarte de monitorizare pe
proiect elaborate și transmise
MADRM

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție la terminarea lucrărilor

SMP SC 1 eveniment desfășurat
1 act de recepție la terminarea
lucrărilor semnat

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție finală în cadrul proiectului

SMP SC 1 eveniment desfășurat
1 act de recepție finală semnat

Transmiterea costurilor investiționale formate
către aplicant

SMP SFA 1 act de predare – primire
semnat

Elaborarea raportului final pe proiect și
transmiterea MADRM

SMP 1 raport elaborat și transmis în
termen

2.10 Implementarea
proiectului
”Construcția drumului
intercomunitar Feștelița-
Marianca de Jos-Ștefan
Vodă și asigurarea
conexiunii cu drumul
național R30 Chișinău-

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție finală în cadrul proiectului

SMP SC 1 eveniment desfășurat
1 act de recepție finală semnat

Transmiterea costurilor investiționale formate
către aplicant

SMP SFA 1 act de predare – primire
semnat

Elaborarea raportului final pe proiect și
transmiterea MADRM

SMP SFA 1 raport elaborat și transmis în
termen
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
Căușeni - frontiera cu
Ucraina”

2.11 Implementarea
proiectului
” Reabilitarea termică a
IMSP Spitalul raional
Cantemir” (bloc
chirurgical)

Monitorizarea implementării lucrărilor de
construcție în cadrul proiectului

SMP - Nr vizite de monitorizare
efectuate
Nr ședințe desfășurate
4 rapoarte de monitorizare pe
proiect elaborate și transmise
MADRM

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție la terminarea lucrărilor în cadrul
proiectului

SMP SC 1 eveniment desfășurat
1 act de recepție la terminarea
lucrărilor semnat

Organizarea și desfășurarea evenimentului de
recepție finală în cadrul proiectului

SMP SC 1 eveniment desfășurat
1 act de recepție finală semnat

Transmiterea costurilor investiționale formate
către aplicant

SMP SFA 1 act de predare – primire
semnat

Elaborarea raportului final pe proiect și
transmiterea MADRM

SMP SFA 1 raport elaborat și transmis în
termen

2.12 Implementarea
proiectului investițional
"Sporirea eficienței
energetice a Liceului
Teoretic ”Matei
Basarab” din or.
Basarabeasca”

Organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziții publice pentru selectarea companiei
de proiectare

SFA SMP,
Consultant

GIZ

Nr. proceduri AP desfășurate
Nr. contracte semnate

Elaborarea documentației de proiectare SMP Consultant
GIZ

1 act de transmitere a
documentației de proiect
semnat

2.13 Implementarea Organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziții publice pentru selectarea companiei

SFA SMP,
Consultant

Nr. proceduri AP desfășurate
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
proiectului investițional
"Sporirea eficienței
energetice a Liceului
Teoretic ”Constantin
Spătaru” din or. Leova”

de proiectare GIZ Nr. contracte semnate

Elaborarea documentației de proiectare SMP Consultant
GIZ

1 act de transmitere a
documentației de proiect
semnat

2.14 Implementarea
proiectului
”Dezvoltarea durabilă a
Parcului Industrial
Cahul ca structură de
sprijinire a afacerilor de
importanță regională”

Monitorizarea implementării lucrărilor de
construcție în cadrul proiectului

SMP - Nr vizite de monitorizare
efectuate
Nr ședințe desfășurate
Nr rapoarte de monitorizare pe
proiect elaborate și transmise
MADRM

2.15 Implementarea
proiectului
”Oportunități pentru
atractivitatea
investițională  în
economia Regiunii de
Dezvoltare Sud”
(Căușeni).

Organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziții publice pentru lucrări de construcție

SFA SMP Nr. proceduri AP desfășurate
Nr. contracte semnate

Monitorizarea implementării lucrărilor de
construcție în cadrul proiectului

SMP - Nr. vizite de monitorizare
efectuate
Nr. ședințe desfășurate
Nr. rapoarte de monitorizare pe
proiect elaborate și transmise
MADRM

2.16 Implementarea
proiectului ”Poarta de
Sud a RM deschisă pentru
investiții și afaceri”

Elaborarea planului de acțiuni privind
implementarea proiectului

SPSP ODIMM 1 plan de acțiuni elaborat și
convenit de părțile partenere

Stabilirea parteneriatelor și a rolului
partenerilor  în implementarea proiectului

SPSP CR din RDS
IA din RDS

ODIMM

Parteneriate stabilite cu 8 CR și
4 IA

Organizarea și desfășurarea conferinței de
lansare a proiectului

SPSP, SCAI CR din RDS
IA din RDS

ODIMM

1 conferință desfășurată,
50 participanți
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
Implementarea activităților prevăzute în planul
de acțiuni

SPSP, SCAI CR din RDS
IA din RDS

ODIMM

8 GLL create funcționale
Nr. ședințe de lucru desfășurate
TdR pentru experții implicați
elaborați
8 complete de date colectate
8 fișiere de date sistematizate
2 baze de date cu: prestatorii de
servicii de consultanță și
beneficiari create
4 IA cu spații de pre-incubare
amenajate
4 birouri de consultanță
amenajate

2.17 Identificarea ideilor de
proiecte privind
gunoiștile temporare

Elaborarea raportului privind locațiile posibile
pentru gunoiștile temporare

SPSP Consultant
GIZ

1 raport elaborat și prezentat
CRS

Organizarea și desfășurarea ședinței comune
cu membrii GLS și APL privind cooperarea
intercomunitară în clusterele de MDS formate
pentru utilizarea în comun a gunoiștilor
temporare

SPSP SMP
Consultant

GIZ

1 ședință desfășurată
APL dispuși de a semna acord
de cooperare

Elaborarea schițelor de proiect pentru
gunoiștile temporare identificate

SMP Consultant
GIZ

3 schițe de proiect elaborate

III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
3.1 Planificarea instruirilor Elaborarea și prezentarea MADRM a Planului

anual de instruiri pentru anul 2019 
SPSP Echipa ADR 1 plan anual de instruiri

elaborat

3.2 Dezvoltarea capacităților Semnarea contractelor de delegare a  SMP Consultanți 7 contracte de delegare a
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
APL în cooperarea
intercomunitară

serviciului AAC a 7 APL din raionul Cahul
către operatorul regional Apă - Canal Cahul

GIZ serviciului semnate

3.3 Dezvoltarea capacităților
operatorilor de servicii
AAC

Elaborarea  studiul privind analiza diagnostică
a operatorului SA Apa Canal Leova

SMP Consultant
GIZ

1 studiu elaborat

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

Organizarea atelierelor de instruire și formarea
capacităților membrilor CRD/CRS Sud SPSP

GIZ Nr. de membri CRD instruiți

Participarea specialiștilor ADR Sud în
activități de formare profesională continuă

SPSP Echipa
ADR,GIZ,

alți parteneri

Nr. de specialiști ADR Sud cu
capacități sporite

3.5 Preluarea bunelor practici
în cadrul vizitelor de
studiu

Facilitarea organizării vizitelor de studiu
pentru  actorii de dezvoltare regională în
cadrul proiectelor cu finanțare externă

SPSP, SCAI MADRM,
GIZ

alți parteneri
externi

Nr vizitelor de studiu
organizate,
Nr. de beneficiari

3.6 Raportarea instruirilor Raportarea asupra implementării planului
anual de instruiri 

SPSP Echipa ADR 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 aceștia

SCAI MADRM,
alți parteneri

externi

Nr. acordurilor semnate

Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat
între APL/ mediul de afaceri din RDS și
partenerii externi din  Letonia/ Italia/ Polonia,
etc.

SCAI MADRM,
alți parteneri

externi

Nr. acordurilor semnate

Realizarea activităților comune în baza
acordurilor de colaborare încheiate și
planurilor de acțiuni comune.
(”Forumul Internațional de afaceri, Cahul”,
„Moldova Business Week”, ”Ziua Dunării”,
etc.)

SCAI
MADRM,

BRD,
MIEPO,

AOA, CCI,
SUERD și

alți parteneri
externi

Nr. de evenimente organizate
Nr. de participanți
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
Intensificarea cooperării cu APL din RDS în
vederea sporirii capacității de atragere a
investițiilor în regiune

SCAI MADRM
APL

Nr. de vizite în teritoriu
Nr de ședințe comune
desfășurate
Nr. de participanți

4.2 Atragerea
investițiilor în RDS

Facilitarea implementării în RDS a proiectului
”Sprijinirea administrației publice din
Republica Moldova în implementarea politicii
regionale, prin dezvoltarea urbană integrată și
sustenabilă ”

SCAI MADRM,
MDE al
Poloniei

Nr. de ședințe organizate
Nr de concepte de proiecte
elaborate
Nr. de proiecte lansate

Acordarea consultanței și implicare în
organizarea în parteneriat cu mediul de afaceri
din Provincia di Novara, Italia a  cursurilor de
formare profesională în panificație și patiserie
pentru RDS

SCAI MADRM
Italia

Nr. de instruiri
Nr. de participanți

Acordarea consultanței în elaborarea și
identificarea finanțării pentru un proiect
elaborat de APL din RDS și partenerii din
Letonia

SCAI MADRM
APL

VARAM

1 proiect elaborat și aplicat

Intensificarea parteneriatului inter-instituțional
în promovarea abordării LEADER în regiunea
de dezvoltare sud

SCAI MADRM
CIAL

Contact
Cahul

Nr. de evenimente desfășurate
Nr. de actori informați

Elaborarea notei conceptuale și aplicarea
acesteia în cadrul Programului Operațional
Comun România - Republica Moldova

SCAI MADRM
APL

Parteneri
externi

1 notă conceptuală depusă

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

SCAI MADRM,
donatori
externi

2 NC depuse spre finanțare

Identificarea surselor
alternative de finanțare

SCAI MADRM,
alți parteneri

Nr. investitorilor
Nr. proiecte investiționale
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
pentru proiecte
investiționale incluse în POR Sud 2017-2020

regionale
finanțate din alte fonduri

Identificarea surselor de
finanțare pentru activități
complementare DR

SCAI MADRM,
donatori
externi

Nr. de activități complementare
finanțate din surse atrase
desfășurate

V. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ
5.1 Dezvoltarea rețelelor de

informare și comunicare
privind activitatea
instituțiilor de dezvoltare
regională și promovarea
imaginii Regiunii de
Dezvoltare Sud

Actualizarea paginii Web a  ADR Sud SCAI - Nr articole publicate
Nr vizualizări

Întreținerea contului facebook al ADR Sud SCAI - Nr postări
Nr vizualizări

Mediatizarea și asigurarea vizibilității
activității ADR Sud, a proiectelor de
dezvoltare regională și a evenimentelor din
RDS prin intermediul mass - media și a
panourilor informative din cadrul CR din RDS

SCAI CR
mass-media

Nr. de evenimente mediatizate
Nr. de publicații afișate

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

Organizarea evenimentului „Ziua Regiunii de
Dezvoltare Sud”

SCAI Echipa ADR
Sud

1 eveniment desfășurat
Nr. participanți la eveniment

Organizarea evenimentului „Ziua Europei” SCAI Echipa ADR
Sud

1 eveniment desfășurat
Nr. participanți la eveniment

Participarea în calitate de partener în cadrul
evenimentelor (conferințe, forum, expoziții,
festivaluri) desfășurate în  regiune.

SCAI Echipa ADR
Sud

Nr. evenimente mediatizate

5.3 Elaborarea și editarea
materialelor informative
și promoționale despre
regiune

Elaborarea și distribuirea buletinului
informativ trimestrial al ADR Sud
”Dezvoltarea regională”

SCAI - 4 buletine elaborate
300 de beneficiari

Editarea Portofoliului de Proiecte al ADR Sud
incluse în POR ( în limba engleză)

SCAI MADRM Nr. de broșuri editate

Elaborarea și editarea unui buclet informativ
despre ADR

SCAI MADRM Nr. de broșuri editate
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de
realizare, tr.

Responsabili Parteneri Indicatori de progres

I  II  III     IV
VI. ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ
6.1 Asigurarea secretariatului

CRD Sud
Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare
a CRD Sud

SPSP Echipa ADR 4 ședințe CRD desfășurate cu
succes
Rata de participare a
membrilor CRD la ședințe, %

6.2 Asigurarea secretariatului
CRS

Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare
ale CRS în domeniul AAC

SPSP Consultant
GIZ

4 ședințe desfășurate cu succes
4 PV ale ședințelor întocmite și
distribuite la membrii CRS;
Rata de participare a
membrilor CRS la ședințe, %

Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare
a CRS în domeniul MDS

SPSP Consultant
GIZ

4 ședințe desfășurate cu succes
4 PV ale ședințelor întocmite și
distribuite la membrii CRS;
Rata de participare a
membrilor CRS la ședințe, %

ELABORAT:

Tatiana Aramă, șef secție planificare strategică și programare ___________________________

Andrei Popușoi, șef secție management proiecte                                                                            ___________________________

Oxana Cazacu, șef secție cooperare și atragerea investițiilor ___________________________

Olga Zlati, șef secție finanțe și achiziții                                                                                           ___________________________

COORDONAT:

Dorin Andros, Secretar de Stat                                                                                                        ____________________________

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională ____________________________

Eduard UNGUREANU, Șef direcție relații cu instituțiile de dezvoltare regională ___________________________
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