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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, 

tr. 

Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV    

I. POLITICI REGIONALE ȘI COOPERARE EXTERNĂ 

1.1 Elaborarea PRS în 

domeniul  aprovizionării cu 

apă și sanitație 

1.1.1 Organizarea ședințelor grupului de 

lucru regional sectorial (GLRS) în 

vederea elaborării documentului  

  

 

SPCR APL, 

asociații de 

antreprenori, 

Incubatoare 

de afaceri 

Nr. ședințe organizate 

1.1.2 Organizarea consultărilor publice a 

proiectului PRS 
 

  
 

SPCR  Nr. consultări publice organizate 

1.1.3 Aprobarea de către CRD Sud a 

documentului „PRS în domeniul 

aprovizionării cu apă și sanitație” 

 

  

 

CRD Sud, 

SPCR 

 1 document aprobat de către CRD 

Sud 

1.1.4 Elaborarea Conceptelor de propuneri 

de proiecte în domeniul aprovizionării cu apă 

și sanitație 

 

  

 

SMIP SPCR Nr. Concepte de propuneri de 

proiecte elaborate 

1.2 Revizuirea Planurilor de 

acțiuni privind implementarea 

PRS Sud 

1.2.1 Analiza gradului de realizare a 

planurilor de acțiuni privind implementarea 

PRS(AAC, MDS, DRL, EE) din RDS 

 

  

 

SME SMIP 4 rapoarte de analiză elaborate 

(câte 1 raport trimestrial) 

1.2.2 Actualizarea Planurilor de acțiuni 

privind implementarea PRS (ISA, sporirea 

atractivității turistice) din RDS 

 

  

 

SPCR SMIP 2 planuri de acțiuni actualizate 

1.3 Planificarea activității ADR 

Sud 

1.3.1 Elaborarea și prezentarea spre aprobare 

MADRM a Planului de activitate al ADR Sud 

pentru anul 2021 
 

  

 

SPCR  Echipa ADR 

Sud 

1 plan anual aprobat de MADRM 

1.4 Monitorizarea și raportarea 

implementării documentelor 

de politici regionale 

1.4.1 Aplicarea sistemului de M&E bazat pe 

rezultate pentru monitorizarea implementării 

POR Sud 2021-2024 

 

  

 

SME MADRM 1 bază de date cu indicatori 

actualizată 

 

1.4.2 Elaborarea rapoartelor trimestriale 

privind implementarea planului anual de 

acțiuni al ADR Sud și prezentarea către 

MADRM  

 

  

 

SME SMIP, SA, 

SPCR 

4 rapoarte elaborate și prezentate 

MADRM 

II. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PROIECTELOR 
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, 

tr. 

Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV    

2.1 Implementarea proiectului 

„Construcția sistemului de 

canalizare în sectorul Valul 

lui Traian și modernizarea 

stației de epurare din orașul 

Căușeni” 

 

2.1.1 Monitorizarea implementării lucrărilor 

de construcție în cadrul proiectului (etapa II, 

Stația de epurare) 

  

 

  SMIP SME Nr. vizite de monitorizare efectuate 

Nr. ședințe desfășurate 

4 rapoarte de monitorizare pe 

proiect elaborate și transmise 

MADRM 

2.1.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 
 

  

 

SMIP SC 1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție la terminarea 

lucrărilor semnat 

2.1.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului  
 

  

 

SMIP SC  1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție finală semnat 

2.1.4 Transmiterea costurilor investiționale 

formate către aplicant 
 

  
 

SMIP SA, SC 1 act de predare-primire semnat 

2.1.5 Elaborarea raportului final pe proiect și 

transmiterea MADRM 
 

  
 

SMIP SA, SME 1 raport elaborat și transmis în 

termen 

2.2 Implementarea proiectului  

„Dezvoltarea durabilă a 

Parcului Industrial Cahul 
ca structură de sprijinire a 

afacerilor de importanță 

regională” 

2.2.1 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

 

  

 

SMIP SC 1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție la terminarea 

lucrărilor semnat 

2.2.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului  

 

  

 

SMIP SC 1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție finală semnat 

2.2.3 Transmiterea costurilor investiționale 

formate către aplicant 
 

  
 

SMIP SA, SC 1 act de predare-primire semnat 

2.2.4 Elaborarea raportului final pe proiect și 

transmiterea MADRM 
 

  
 

SMIP SA, SME 1 raport elaborat și transmis în 

termen 

2.3 Implementarea proiectului 

„Aprovizionarea cu apă 

potabilă a localităților, 

Sîrma, Tochile-Răducani și 

Tomai din raionul Leova” 

2.3.1 Monitorizarea implementării lucrărilor 

de construcție în cadrul proiectului 

(construcția rețelelor interne în localitățile 

Sîrma și Tochile - Răducani). 

  

 

  SMIP SC, SME Nr. vizite de monitorizare efectuate 

Nr. ședințe desfășurate 

4 rapoarte de monitorizare pe 

proiect elaborate și transmise 

MADRM 

2.3.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 
 

  
 

SMIP SC 1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție la terminarea 
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, 

tr. 

Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV    

lucrărilor lucrărilor semnat 

2.3.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului  

 

  

 

SMIP SC 1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție finală semnat 

2.3.4 Transmiterea costurilor investiționale 

formate către aplicant 
 

  
 

SMIP SA, SC 1 act de predare-primire semnat 

2.3.5 Elaborarea raportului final pe proiect și 

transmiterea MADRM 
 

  
 

SMIP SA, SME 1 raport elaborat și transmis în 

termen 

2.4 Implementarea proiectului 

„Sporirea eficienței 

energetice a Liceului 

Teoretic „Constantin 

Spătaru” din orașul Leova” 

 

2.4.1 Monitorizarea implementării lucrărilor 

de construcție în cadrul proiectului de 

eficientizare energetică a clădirii LT 

„Constantin Spătaru” din or. Leova. 

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC, 

SME 

Nr. vizite de monitorizare efectuate 

Nr. ședințe desfășurate 

4 rapoarte de monitorizare pe 

proiect elaborate și transmise 

MADRM 

2.4.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC 

1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție la terminarea 

lucrărilor semnat 

2.4.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului  

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC 

1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție finală semnat 

2.4.4 Transmiterea costurilor investiționale 

formate către aplicant 

    SMIP SA, SC 1 act de predare-primire semnat 

2.4.5 Elaborarea raportului final pe proiect și 

transmiterea MADRM 

    SMIP SA, SME 1 raport elaborat și transmis în 

termen 

2.5 Implementarea proiectului  

„Sporirea eficienței 

energetice a Liceului 

Teoretic „Matei Basarab” 
din orașul Basarabeasca” 

2.5.1 Monitorizarea implementării lucrărilor 

de construcție în cadrul proiectului de 

eficientizare energetică a clădirii LT „Matei 

Basarab” din orașul Basarabeasca. 

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC, 

SME 

Nr. vizite de monitorizare efectuate 

Nr. ședințe desfășurate 

4 rapoarte de monitorizare pe 

proiect elaborate și transmise 

MADRM 

2.5.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC 

1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție la terminarea 
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, 

tr. 

Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV    

lucrărilor semnat 

2.5.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului  

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC 

1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție finală semnat 

2.5.4 Transmiterea costurilor investiționale 

formate către aplicant 

    SMIP SA, SC 1 act de predare-primire semnat 

2.5.5 Elaborarea raportului final pe proiect și 

transmiterea MADRM 

    SMIP SA, SME 1 raport elaborat și transmis în 

termen 

2.6 Implementarea proiectului 

„Extinderea sistemului de 

canalizare în orașul Leova; 

Construcția stației de 

pompare a apelor uzate în 

orașul Leova”. 

2.6.1 Monitorizarea implementării lucrărilor 

de construcție în cadrul proiectului de 

extindere a sistemului de canalizare în orașul 

Leova; Construcția stației de pompare a 

apelor uzate din or. Leova 

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC, 

SME 

Nr. vizite de monitorizare efectuate 

Nr. ședințe desfășurate 

4 rapoarte de monitorizare pe 

proiect elaborate și transmise 

MADRM 

2.6.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC 

1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție la terminarea 

lucrărilor semnat 

2.6.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului  

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC 

1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție finală semnat 

2.6.4 Transmiterea costurilor investiționale 

formate către aplicant 

    SMIP SA, SC 1 act de predare-primire semnat 

2.6.5 Elaborarea raportului final pe proiect și 

transmiterea MADRM 

    SMIP SA, SME 1 raport elaborat și transmis în 

termen 

2.7 Implementarea proiectului 

„Îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă a 

localităților Iargara, 

Filipeni, Romanovca și 

Cupcui din raionul Leova” 

2.7.1 Monitorizarea implementării lucrărilor 

de construcție în cadrul proiectului de 

alimentare cu apă a 4 localități din r-nul 

Leova 

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC, 

SME 

Nr. vizite de monitorizare efectuate 

Nr. ședințe desfășurate 

4 rapoarte de monitorizare pe 

proiect elaborate și transmise 

MADRM 

2.7.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

    SMIP Consultant 

GIZ, 

1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție la terminarea 
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, 

tr. 

Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV    

lucrărilor SC lucrărilor semnat 

2.7.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului  

    SMIP Consultant 

GIZ, 

SC 

1 eveniment desfășurat  

1 act de recepție finală semnat 

2.7.4 Transmiterea costurilor investiționale 

formate către aplicant 

    SMIP SA, SC 1 act de predare-primire semnat 

2.7.5 Elaborarea raportului final pe proiect și 

transmiterea MADRM 

    SMIP SA, SME 1 raport elaborat și transmis în 

termen 

2.8 Desfășurarea Apelul de 

propuneri de proiecte 

competitiv 2020 

2.8.1 Asistența autorităților publice locale  în 

elaborarea  Cererilor de Finanțare 
 

  
 

SMIP SME Nr. consultări acordate 

Nr. participanți 

2.8.2 Recepționarea și înregistrarea Cererilor 

de Finanțare de la aplicanți 
 

  
 

SMIP SME Nr. Cererilor de finațare 

recepționate 

2.8.3 Evaluarea regională a Cererilor de 

finanțare recepționate  

  

 

SMIP SME 1 Proces verbal al comisiei privind 

evaluare regională a Cererilor de 

finanțare 

2.8.4 Aprobarea Cererilor de finanțare ce 

urmează a fi incluse în POR și înaintarea spre 

evaluare la nivel național  

  

 

CRD Sud 

 

SMIP, 

SPCR, SME  

1 Decizie a CRD Sud privind 

aprobarea listei proiectelor pentru 

includere în POR și evaluare la 

nivel național 

Nr. proiecte incluse în POR 

2.9 Implementarea proiectelor 
aprobate spre finanțare în 

rezultatul Apelului 

competitiv 2020 

2.9.1 Semnarea contractului de finanțare cu 

beneficiarii privind implementarea 

proiectelor  

 

  

 

SMIP SA Nr. contracte de finanțare semnate 

2.9.2 Lansarea achizițiilor publice      SA SMIP Nr. achiziții publice lansate 

2.10 Participarea la Apelul de 

propuneri de proiecte pe listă 

2020 

2.10.1 Elaborarea și depunerea în termen a 

Cererilor de finanțare pentru proiectele care 

au  trecut în etapa II al Apelului 

 

  

 

SMIP SME Nr. Cererilor de Finanțare depuse 

2.11 Implementarea proiectelor 

aprobate spre finanțare în 
2.11.1 Semnarea contractului de finanțare cu 

beneficiarii privind implementarea 
 

  
 

SMIP SA Nr. contracte de finanțare semnate 
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, 

tr. 

Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV    

rezultatul Apelului pe listă 

2020 

proiectelor  

2.11.2 Lansarea achizițiilor publice      SA SMIP Nr. achiziții publice lansate 

III.EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTELOR REGIONALE IMPLEMENTATE (EVALUARE EX-POST) 

3.1 Planificarea evaluărilor 

proiectelor 

3.1.1 Elaborarea și prezentarea spre 

informare MADRM a Planului evaluării 

proiectelor implementate de ADR Sud pentru 

anul 2021 

    SME Echipa ADR 1 plan anual elaborat 

3.2 Activități de evaluare a 

impactului proiectelor 

implementate 

3.2.1 Analiza documentară ce ține de 

procesul de implementare a proiectelor 

finanțate din FNDR, alte surse 

    SME SMP 

Nr. dosare examinate 

3.2.2 Organizarea și desfășurarea vizitelor în 

teren privind evaluarea impactului 

proiectelor implementate 
    SME SMP 

Nr. vizite de monitorizare efectuate 

Nr. ședințe desfășurate 

3.4 Raportarea activităților de 

monitorizare și evaluare a 

proiectelor implementate de 

către ADR Sud în regiune 

3.4.1 Elaborarea raportului final a 

rezultatelor evaluării 
    SME SMP Nr. rapoarte elaborate 

IV. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

4.1 Planificarea instruirilor 4.1.1 Elaborarea și prezentarea MADRM a 

Planului anual de instruiri pentru anul 2021 
 

  
 

SPCR Echipa ADR 1 plan anual de instruiri elaborat 

 

4.2 Instruirea reprezentanților 

instituțiilor de dezvoltare 

regională în domeniile 

aferente obiectivelor 

strategice 

4.2.1 Participarea specialiștilor ADR Sud în 

activități de formare profesională continuă 
 

  
 

SPCR Echipa ADR Nr. sesiuni desfășurate 

Nr. participanți 

4.2.2 Facilitarea participării membrilor CRD 

Sud în activități de instruire organizate de 

formatorii din domeniul Dezvoltării 

Regionale (Academia de Administrare 

Publică) 

 

  

 

SPCR CRD Sud, 

AAP 

Consultant 

GIZ 

Nr. sesiuni desfășurate 

Nr. participanți 

4.3 Dezvoltarea capacităților 

membrilor CRS AAC, ISA și 

Dezvoltarea atractivității 

turistice 

4.3.1 Facilitarea participării membrilor CRS 

Sud și a grupurilor de lucru în activități de 

instruire 
 

  

 

SPCR CRS Sud 

CR din RDS 

Consultant 

GIZ 

Nr. sesiuni desfășurate 

Nr. participanți 
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, 

tr. 

Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV    

4.3.2 Facilitarea participării membrilor CRS 

în identificarea priorităților de bază pentru 

dezvoltarea capacităților 

 

  

 

SPCR CRS MDS 

Consultant 

GIZ 

1 listă de priorități  de instruire 

întocmită pentru formarea 

modulelor 

4.4 Facilitarea organizării și 

desfășurării vizitelor de studii 

pentru actorii de dezvoltare 

regională din RDS  

4.4.1 Preluarea bunelor practici prin 

intermediul vizitelor de studiu 

 

  

 

SPCR Echipa ADR 

CRD Sud 

Membrii 

CRS, APL, 

operatori 

servicii 

Nr. vizite de studiu  

Nr. beneficiari 

4.5 Raportarea instruirilor 4.5.1 Raportarea asupra implementării 

planului anual de instruiri  

  

 

SME Echipa ADR 2 rapoarte elaborate 

V. COOPERARE  PENTRU DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR 

5.1 Cooperarea cu partenerii de 

dezvoltare pentru atragerea 

investițiilor în RDS 

5.1.1 Participare în procesul de implementare 

în RDS a inițiativei „Primari pentru creșterea 

economică” finanțat de UE 
 

  

 

SPCR Secretariatul 

M4EG 

pentru 

Moldova 

Nr. de instruiri frecventate 

Nr. APL din RDS beneficiare 

Nr. APL consultate 

5.2 Conlucrarea cu APL din 

RDS în vederea atragerii 

investițiilor în regiune 

 

5.2.1 Informarea APL despre apelurile de 

propuneri de proiecte lansate de către 

donatori și fonduri de finanțare 

 

  

 

SPCR SC Nr. apeluri mediatizate 

5.2.2 Implementare în RDS a proiectului 

aplicat în cadrul apelului POC România – 

Republica Moldoca 2014-2020, 

„Renaissance of the authentic crafts folk- 

common cultural heritage as a focal point 

for sustainable economic and tourism 

development” 

 

  

 

SMIP Echipa ADR 

Parteneri 

externi 

Nr. de activități realizate 

Nr. de rezultate obținute 

5.3 Promovarea regiunii ca 

destinație pentru investiții 

5.3.1 Participarea în calitate de partener în 

cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, 

expoziții) desfășurate în  regiune. 

 

  

 

SPCR Echipa ADR 

 

Nr. de evenimente 

Nr. de materiale promoționale 

distribuite 

VI. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 

6.1 Dezvoltarea rețelelor de 6.1.1 Actualizarea paginii Web a  ADR Sud     SPCR  Nr. articole publicate 
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, 

tr. 

Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV    

informare și comunicare 

privind activitatea 

instituțiilor de dezvoltare 

regională și promovarea 

imaginii Regiunii de 

Dezvoltare Sud 

Nr. vizualizări 

6.1.2 Întreținerea conturilor de pe rețelele 

sociale ADR Sud 
 

  
 

SPCR  Nr. impact persoane 

6.1.3 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 

 

  

 

SPCR CR 

Mass-media 

Nr. evenimente mediatizate 

Nr. publicații afișate 

6.2 Organizarea evenimentelor 

de promovare a regiunii 

(conferințe, forum, expoziții, 

festivaluri) 

6.2.1 Participare în calitate de partener la 

organizarea și desfășurarea evenimentelor 

culturale de anvergură din RDS (Parada 

Florilor, Festivalul Piersicului, Ziua Dunării, 

Festivalul Strugurelui etc.) 

    SPCR Echipa ADR, 

MADRM, 

APL, 

Parteneri 

naționali 

Nr. eveniment desfășurate 

 

6.2.2 Organizarea evenimentului „Ziua 

Europei” 

 

  

 

SPCR Echipa ADR, 

MADRM, 

APL, 

Parteneri 

naționali 

1 eveniment desfășurat 

Nr. participanți la eveniment 

6.2.3 Elaborarea și distribuirea buletinului 

informativ trimestrial al ADR Sud 

„Dezvoltarea regională” 

 

  

 

SPCR Echipa ADR  

 

4 buletine elaborate 

Nr. buletine editate/ distribuite 

6.3 Organizarea evenimentelor 

de promovare a propunerilor 

de proiecte selectate din 

portofoliul de proiecte  

6.3.1 Organizarea evenimentelor de 

promovare a propunerilor de proiecte 

selectate din portofoliul de proiecte elaborat 

pe baza apelului competitiv și apelului pe 

listă 

 

  

 

SPCR SMIP Nr. evenimente organizate 

Nr. participanți 

6.4 Elaborarea și editarea 

materialelor informative și 

promoționale  

6.4.1 Elaborarea și editarea materialelor 

promoționale a ADR Sud 
 

  

 

SPCE Echipa ADR Nr. materiale promoționale editate 

VII. ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ 

7.1 Asigurarea secretariatului 7.1.1 Organizarea și desfășurarea ședințelor     SPCR Echipa ADR 4 ședințe CRD desfășurate cu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Termen de realizare, 

tr. 

Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV    

CRD Sud ordinare ale CRD Sud succes 

Rata de participare a membrilor 

CRD la ședințe, % 

7.2 Asigurarea secretariatului 

CRS Sud 

7.2.1 Organizarea și desfășurarea ședințelor 

ordinare ale CRS în domeniul AAC 

 

  

 

SPCR Consultant 

GIZ 

Nr. ședințe desfășurate cu succes 

PV ale ședințelor întocmite și 

distribuite la membrii CRS 

Rata de participare a membrilor 

CRS la ședințe, % 

7.2.2 Organizarea și desfășurarea ședințelor 

ordinare a CRS în domeniile ISA și Sporirea 

atractivității turistice  

  

 

SPCR Consultant 

GIZ 

Nr. ședințe desfășurate cu succes 

PV ale ședințelor întocmite și 

distribuite la membrii CRS 

Rata de participare a membrilor 

CRS la ședințe, % 

 

ELABORAT: 

Rusu Anastasia, șef secție planificare și cooperare regională          

Olga Diaconu, șef secție finanțe și achiziții       

Andrei Tomescu, șef secție monitorizare și evaluare  

Andrei Popușoi, șef secție managementul integrat al proiectelor                                  

 

COORDONAT: 

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională  

Sergiu TABACARU, Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională                                                                                                                                                                                                                                              

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

  

 

___________________________ 

___________________________ 

 

  

 


