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Nr Măsura Acțiuni Perioada de 

realizare, tr. 

Responsabil Partener Sursa de 

finanțare 

Indicatori de 

monitorizare 

Riscuri 

I II III IV 

           Obiectivul specific 1:   ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE DE CALITATE 

1.1. Modernizarea, 

extinderea și 

regionalizarea 

serviciilor de 

aprovizionare 

cu apă și de 

canalizare 

1.1.1. Implementarea 

proiectelor în domeniul 

AAC 

    ADR Sud, 

consultant 

GIZ 

APL,  GIZ FNDR, 

surse 

externe 

nr. de proceduri AP 

desfășurate 

 

nr. de vizite de 

monitorizare 

 

nr. de rapoarte de 

monitorizare și  

evaluare elaborate 

 

nr. de proiecte 

implementate 

Surse financiare 

insuficiente; 

Tergiversarea 

termenilor de 

implementare a 

proiectelor 

1.1.2. Actualizarea 

planului de acțiuni din 

PRS AAC 

    ADR Sud - FNDR 1 plan actualizat Refuzul 

autorităților 

partenere în a 

prezenta informația 

solicitată 

1.1.3. Dezvoltarea 

capacităților actorilor 

locali în prestarea 

serviciilor  de AAC 

    ADR Sud, 

Consultant 

GIZ 

APL,  GIZ Surse 

externe 

nr. de operatori 

regionali instruiți 

Nealocarea de GIZ 

a surselor  

financiare destinate 

activităților de 

instruire 

1.2. Reabilitarea și 

modernizarea 

drumurilor 

regionale și 

locale 

1.2.1. Implementarea 

proiectelor în domeniul 

DRL 

    ADR Sud APL FNDR nr. de vizite de 

monitorizare 

 

nr. de rapoarte de 

monitorizare și 

evaluare elaborate 

 

nr. de proiecte 

implementate 

Surse financiare 

insuficiente; 

Tergiversarea 

termenilor de 

implementare a 

proiectelor 

1.2.2. Actualizarea 

planului de acțiuni din 

    ADR Sud - FNDR 1 plan actualizat Refuzul 

autorităților 
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PRS DRL partenere în a 

prezenta informația 

solicitată 

1.4. Sporirea 

eficienței 

energetice a 

clădirilor și 

spațiilor 

publice 

1.4.1. Implementarea 

proiectelor în domeniul 

EE 

    ADR Sud, 

Consultant 

GIZ 

APL,  GIZ FNDR, 

surse 

externe 

nr. de vizite de 

monitorizare 

 

nr. de rapoarte de 

monitorizare și 

evaluare elaborate 

 

nr. de proiecte 

implementate 

Surse financiare 

insuficiente; 

Tergiversarea 

termenilor de 

implementare a 

proiectelor 

1.4.2. Actualizarea 

planului de acțiuni din 

PRS EE 

    ADR Sud - FNDR 1 plan de acțiuni 

actualizat 

Refuzul 

autorităților 

partenere în a 

prezenta informația 

solicitată 

1.4.3. Facilitarea 

diseminării în RDS a 

lecțiilor învățate din 

planificarea locală 

participativă în sectorul 

EE a clădirilor publice 

    ADR Sud, 

Consultant 

GIZ 

APL,  GIZ Surse 

externe 

nr. de sesiuni 

desfășurate 

 

nr. de participanți 

Nealocarea de GIZ 

a surselor  

financiare destinate 

activităților de 

instruire 

Obiectivul specific 2:   CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ŞI DURABILĂ 

2.3. Dezvoltarea 

serviciilor și 

infrastructurii 

de suport în 

afaceri 

2.3.1. Implementarea 

proiectelor în domeniul 

dezvoltării 

infrastructurilor de 

suport în afaceri 

    ADR Sud APL FNDR nr. de proceduri AP 

desfășurate 

 

nr. de vizite de 

monitorizare 

 

nr. de rapoarte de 

monitorizare și 

evaluare elaborate 

 

nr. de proiecte 

implementate 

Surse financiare 

insuficiente; 

Tergiversarea 

termenilor de 

implementare a 

proiectului 
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2.4. Modernizarea 

și promovarea 

obiectivelor 

cultural-

turistice de 

importanță 

regională 

2.4.1. Implementarea 

proiectelor în domeniul 

dezvoltării turismului în 

regiune 

    ADR Sud APL FNDR nr. de vizite de 

monitorizare 

 

nr. de rapoarte de 

monitorizare și 

evaluare elaborate 

 

nr. de proiecte 

implementate 

Surse financiare 

insuficiente; 

Tergiversarea 

termenilor de 

implementare a 

proiectului 

2.4.2. Mediatizarea 

evenimentelor de 

promovare a dezvoltării 

turismului în RDS 

    ADR Sud Instituții 

mass-media 

FNDR nr. evenimente 

mediatizate 

 

nr. de accesări 

Interes scăzut din 

partea mass-media 

și a organizatorilor  

Obiectivul specific 3. CONSOLIDAREA GUVERNANȚEI REGIONALE 

3.1 Dezvoltarea 

capacităților 

actorilor de 

dezvoltare 

regională  

3.1.1. Creșterea 

nivelului competențelor 

actorilor dezvoltării 

regionale în domeniile 

aferente obiectivelor 

strategice (CRD și 

ADR) 

    ADR Sud CRD,  GIZ FNDR, 

surse 

externe 

nr. de membri CRD 

instruiți 

 

nr. de specialiști 

ADR Sud cu 

capacități sporite 

Lipsa surselor 

financiare destinate 

activităților; 

Interes scăzut din 

partea 

reprezentanților 

CRD și ADR de a 

participa la instruiri 

3.1.2 Dezvoltarea 

capacităților membrilor 

CRS AAC și MDS 

    ADR Sud, 

Consultant 

GIZ 

APL,  GIZ FNDR, 

surse 

externe 

nr. actori cu 

capacități 

îmbunătățite 

Lipsa surselor 

financiare destinate 

activităților; 

Interes scăzut din 

partea membrilor 

CRS de a participa 

la instruiri 

3.1.3. Participare în 

implementarea 

proiectului ”Dezvoltarea 

instrumentelor moderne 

de planificare prin 

utilizarea tehnologiei 

GIS” 

    ADR Sud Agenția 

Cehă 

pentru 

Dezvoltare 

Surse 

externe 

nr. sesiuni de 

instruire 

desfășurate 

 

nr. participanți 

 

Set de indicatori 

Tergiversarea 

implementării 

proiectului 

Lipsa deschiderii 

APL în furnizarea 

informației pentru 

elaborarea hărților 
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colectați și 

încadrați în sistem 

 

1 mecanism GIS 

testat 

 

nr. hărți elaborate 

3.1.4. Facilitarea 

organizării și 

desfășurării vizitelor de 

studii pentru actorii de 

dezvoltare regională din 

RDS  

    ADR Sud APL,  GIZ Surse 

externe 

nr. de vizite de 

studiu 

nr. de beneficiari 

Lipsa surselor 

financiare destinate 

organizării vizitelor 

de studiu; 

 

3.2 Eficientizarea 

activității 

operaționale a 

instituțiilor de 

dezvoltare 

regională 

3.2.1. Asigurarea 

secretariatului CRD Sud 

    ADR Sud CRD Sud FNDR 4 ședințe CRD 

desfășurate 

  

rata de participare 

la ședințe, % 

Interes scăzut din 

partea membrilor 

CRD de a participa 

la ședințe 

3.2.2. Asigurarea 

secretariatului CRS Sud 

    ADR Sud GIZ FNDR, 

surse 

externe 

4 ședințe CRS 

desfășurate 

 

rata de participare 

la ședințe, % 

Interes scăzut din 

partea membrilor 

CRD de a participa 

la ședințe 

3.2.3. Dezvoltarea 

rețelelor de informare și 

comunicare privind 

activitatea instituțiilor de 

dezvoltare regională  

    ADR Sud - FNDR nr. accesări; 

nr. vizitatori 

 

creșterea gradului 

de vizibilitate, % 

Interes scăzut din 

partea actorilor 

pentru procesul de 

DR 

3.3. Promovarea 

potențialului 

regiunii şi 

atragerea 

investiţiilor în 

domeniul 

dezvoltării 

regionale 

3.3.1. Cooperarea cu 

partenerii de dezvoltare 

pentru atragerea 

investițiilor în RDS 

    ADR Sud GIZ, ACD, 

VARAM 

Letonia, 

CIAL, 

PolishAid 

FNDR, 

surse 

externe 

nr. parteneri de 

colaborare 

 

nr. activități 

comune realizate 

 

nr. proiecte comune 

elaborate și aplicate 

Suspendarea 

finanțării din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 



 

 

Nr Măsura Acțiuni Perioada de 

realizare, tr. 

Responsabil Partener Sursa de 

finanțare 

Indicatori de 

monitorizare 
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I II III IV 

3.3.2. Conlucrarea cu 

APL din RDS în vederea 

atragerii investițiilor în 

regiune 

    ADR Sud APL FNDR, 

surse 

externe 

nr. proiecte 

elaborate 

 

nr. proiecte aplicate 

 

nr. proiecte care au 

obținut finanțare 

Interes scăzut din 

partea APL de a 

colabora cu ADR 

3.3.3. Organizarea 

evenimentelor de 

promovare a regiunii 

(conferințe, forum, 

expoziții, festivaluri) 

    ADR Sud APL,  GIZ FNDR, 

surse 

externe 

nr. evenimente 

desfășurate 

 

nr. participanți 

Lipsa mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

evenimentelor 

3.3.4. Elaborarea și 

editarea materialelor 

informative și 

promoționale 

    ADR Sud - FNDR, 

surse 

externe 

nr materiale editate 

și distribuite 

 

Lipsa mijloacelor 

financiare pentru 

editarea 

materialelor  

3.4. Aplicarea 

sistemelor de 

monitorizare și 

evaluare a SDR 

3.4.1. Evaluarea 

impactului proiectelor 

implementate de ADR 

Sud în perioada 2012-

2015 și prezentarea 

rapoartelor CRD Sud 

    ADR Sud APL FNDR 2 rapoarte de 

evaluare elaborate 

și prezentate CRD 

Sud 

 

Refuzul APL 

beneficiar de 

proiect de a 

coopera cu 

evaluatorii 

3.4.2. Raportarea asupra 

implementării 

documentelor de politici 

regionale 

    ADR Sud -  FNDR 2 rapoarte privind 

implementarea 

SDR Sud elaborate 

și prezentate 

MADRM și CRD 

Sud 

- 

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE 

1 Facilitarea 

procesului de 

evaluare 

intermediară a 

implementării 

SNDR 2016-

Colectarea informației 

necesare pentru 

evaluarea intermediară a 

SNDR 2016-2020 și 

prezentarea acesteia 

experților contractați 

 

  

 

ADR Sud Experți 

contractați 

GIZ 

surse 

externe 

1 pachet de 

documente și 

indicatori prezentat 

experților 

Lipsa mijloacelor 

financiare 

Lipsa deschiderii 

APL pentru 

furnizarea datelor 
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2020 (perioada 

2016-2019) de 

către experți 

independenți 

Consultarea raportului 

elaborat de experți și 

expunerea asupra 

acestuia 

 

  

 

ADR Sud Experți 

contractați 

GIZ 

surse 

externe 

1 raport consultat 

 

1 listă de propuneri 

formulate 

- 

Prezentarea raportului 

de evaluare a SNDR 

Consiliului Regional de 

Dezvoltare 

 

  

 

ADR Sud, 

experți 

contractați 

CRD Sud surse 

externe 

1 raport prezentat 

CRD Sud 

- 

2 Evaluarea 

intermediară a 

implementării 

POR Sud 2017-

2020 (perioada 

2017-2018) 

Analiza gradului de 

implementare a POR 

Sud 2017-2020 

(perioada 2017-2018) 

    ADR Sud ADR Sud FNDR 1 raport de analiză 

elaborat 

- 

Prezentarea raportului 

privind gradul de  

implementare POR Sud 

(perioada 2017-2018) 

membrilor CRD Sud 

 

  

 

ADR Sud CRD Sud FNDR 1 raport de analiză 

prezentat CRD Sud 

- 

 

ELABORAT: 

Secția politici regionale și cooperare externă          

Secție finanțe și achiziții        

Andrei Popușoi, șef secție management proiecte                                  

 

COORDONAT: 

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională  

Vlad UNGUREAN, Șef secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională                                                                                                                                                                                                                                              
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___________________________ 

___________________________ 
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