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Anexa 1.  

Plan de activitate al ADR Sud pentru anul  2014 
 

Nr. Activităţi Acţiuni Perioada de realizare 

(trimestru) 

Indicatori Modalități 

de 

verificare/do

cumente de 

referință 

Responsabil 

/Parteneri 

Sursa 

de 

finanţar

e 

I II III IV 

Domeniul de activitate 1 : PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE 

1.1 Inițierea 

procesului de 

elaborare a SDR 

Sud 2020 

Analiza cadrului legal și 

metodologic pentru elaborarea 

SDR Sud 2020 

    1 metodologie stabilită Metodologia 

de elaborare 

a SDR 2020 

SPSP/ MDRC, 

ADR Nord, 

ADR Centru 

FNDR 

Crearea bazei de date cu 

indicatorii socio-economici 

necesari pentru elaborarea 

SDR Sud 2020 

    1 Bază de Date (BD) 

creată 

Baza de date SPSP 

 
FNDR 

 

Efectuarea analizei socio-

economice a RDS 

    Analiza socio-

economică elaborată 

Analiza 

socio-

economică 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP FNDR 

 

1.2 Planificare 

regională în 

sectorul eficiență 

energetică (EE) a 

clădirilor publice 

 

Aprobarea de către CRD Sud 

a  Programului regional   în 

sectorul EE 

    PRS  în sectorul EE 

aprobat de CRD 

Decizia CRD 

Sud 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Facilitarea procesului de 

elaborare  în baza CPP a  

conceptelor de proiecte 

viabile (CPV)  

    4 CPV elaborate 

 

 

Rapoarte de 

activitate 

 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 
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1.3 Planificare 

regională în 

sectorul  

aprovizionare cu 

apă și canalizare 

(AAC)  

 

 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea 

atelierelor de lucru în sectorul 

AAC 

    2 ateliere organizate 

nr. participanţi la 

ateliere  

Procese 

verbale,  

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Elaborarea versiunii 

preliminare a Programului 

regional în sectorul AAC  

    Versiunea preliminară a 

programului regional 

în sectorul AAC 

elaborată 

Program 

regional 

sectorial 

AAC 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Organizarea consultărilor 

publice asupra proiectului 

Programului regional   în 

sectorul AAC 

    1 şedinţă de consultări 

publice desfășurată, 

Tabel de 

divergențe 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Aprobarea de către CRD Sud 

a  Programului regional   în 

sectorul AAC 

    PRS  în sectorul AAC 

aprobat de CRD 

Decizia CRD 

Sud 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Facilitarea procesului de 

elaborare  în baza CPP a  

conceptelor de proiecte 

viabile (CPV)   

    2 CPV elaborate 

 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

1.4 Planificare 

regională în 

sectorul  Drumuri 

Locale şi 

Regionale(DLR)  

Crearea grupului de lucru 

regional în sectorul DLR 

    1 grup de lucru creat Decizie de 

creare 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Organizarea şi desfăşurarea 

atelierelor de lucru în sectorul 

DLR 

     3 ateliere de lucru 

desfăşurate 

 Nr. de participanţi  

Procese 

verbale, 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Colectarea informaţiei şi 

analiza situaţiei în sectorul  

    Bază de date pe 

domeniul  DLR creată 

Baza de date SPSP, 

Consultant 
Proiectu

l MSPL 
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DLR şi analizată GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

(GIZ) 

Elaborarea versiunii 

preliminare a Programului 

regional în sectorul DLR 

     Versiunea preliminară a 

programului regional pe 

sectorul  DLR elaborată 

Proiectul 

PRS 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Organizarea consultărilor 

publice asupra proiectului 

Programului regional în 

sectorul DLR    

    Consultări publice 

desfăşurate, 

Nr. de propuneri 

colectate 

Tabel de 

divergențe 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Aprobarea de către CRD Sud 

a  Programului regional   în 

sectorul DLR 

     PRS  în sectorul  DLR 

aprobat de CRD 

Decizia CRD 

Sud 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

1.5 Îmbunătăţirea 

POR Sud 2013-

2015 

Încorporarea programelor 

regionale sectoriale în  POR 

Sud 2013-2015  

     POR Sud 2013-2015 

îmbunătăţit 

POR Sud 

2013-2015 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Aprobarea la şedinţa  CRD 

Sud a POR Sud 2013-2015 

îmbunătăţit 

    Varianta POR Sud 

2013-2015 îmbunătăţită, 

aprobată de CRD 

Decizia CRD 

Sud 

SPSP, 

Consultant 

GIZ,domeniul 

de intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

1.6 Elaborarea 

studiilor de 

fezabilitate pentru 

RDS 

 

Elaborarea studiilor de 

fezabilitate în baza Strategiei 

regionale de gestionare 

integrată a deşeurilor solide  

în RDS  

    3 SF elaborate Raport anual SMP/ 

Asociaţia de 

MDS 

 

Agenția 

Cehă 

pentru 

dezvolta

re(ACD) 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 
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Elaborarea Studiului de 

Fezabilitate pentru proiectul 

„Construcţia magistralei de 

aprovizionare cu apă din r. 

Prut  Leova-Iargara”  

    1 SF elaborat Raport anual SMP, 

Consultant 

GIZ, aria de 

intervenție 1 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

1.7 Acordarea 

asistenței APL de 

nivel II în 

actualizarea 

strategiilor de 

dezvoltare socio-

economică  

Promovarea armonizării  

Strategiilor de dezvoltare 

socio-economică a raioanelor 

din RDS cu programele 

regionale sectoriale  

    8 autorităţi publice 

locale de nivelul 2 

ghidate cu privire la 

armonizarea strategiilor 

raionale cu documentele 

de politici regionale. 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

Consultant 

GIZ, aria de 

intervenție 2 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Facilitarea procesului de 

actualizare a  componentei 

AAC din strategia socio-

economică a raionului Leova 

    Varianta actualizată a 

SDSE a raionului 

Leova, aprobată de 

Consiliul Raional Leova 

Decizie de 

aprobare 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

Consultant 

GIZ, aria de 

intervenție 1 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

1.8 Planificarea 

activităților ADR 

Sud 

Elaborarea şi prezentarea 

către MDRC a planurilor  

lunare de activitate ale ADR 

Sud 

    12 planuri lunare 

elaborate 

 

Planul lunar SPSP FNDR 

Elaborarea şi prezentarea 

către MDRC și CRD a 

Planului anual  de activitate al 

ADR Sud pentru anul 2015 

   dec  1 plan anual elaborat Planul anual SPSP FNDR 

1.9 Monitorizarea, 

evaluarea şi 

raportarea  

asupra 

Elaborarea cadrului 

metodologic şi conceptual al 

M&E bazată pe rezultate în 

domeniul planificării şi 

programării regionale  

    1 Concept elaborat şi 

testat 

 

Conceptul SPSP 

Consultanţii 

GIZ 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 
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implementării 

SDR Sud 2010-

2016, POR Sud 

2013-2015 şi a 

planului anual 

2014 

Identificarea  şi  stabilirea 

indicatorilor de monitorizare a 

documentelor de politici 

regionale 

    Nr. indicatori  stabiliţi Lista de 

indicatori 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP 

SMP 

Consultanţii 

GIZ 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Raportarea  

săptămânală/lunara privind 

implementarea planului de 

activitate al ADR Sud  

    52/12 rapoarte 

săptămânale/lunare 

elaborate 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP FNDR 

Elaborarea şi prezentarea 

către MDRC şi CRD a 

raportului pentru semestrul I 

2014  

  iul   1 raport semestrial 

elaborat,  

Raportul 

semestrial 

SPSP FNDR 

Elaborarea şi prezentarea 

către MDRC şi CRD a 

raportului anual 2013 

ian     1 raport anual  elaborat Raportul 

anual 

SPSP FNDR 

Domeniul de activitate 2 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

2.1 Planificarea, 

organizarea şi 

administrarea 

procedurilor de 

achiziţii publice 

pentru proiecte 

Elaborarea planurilor anuale 

şi semestriale de organizare a 

achiziţiilor publice pentru 

proiectele în curs de 

implementare şi plasarea  lor 

pe site-ul ADR 

ian apr iul oct 1 plan anualelaborat 

 2 planuri semestriale 

elaborate 

Plan  anual 

Planuri 

semestriale 

Specialist în 

achiziţii 

publice 

FNDR 

Elaborarea caietelor de sarcini 

şi a documentelor de licitaţie 

pentru proiectele în 

implementare.  

    12  pachete de 

documente pentru 

licitaţie elaborate 

Rapoarte de 

activitate 

Specialist în 

achiziţii 

publice 

FNDR 
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Publicarea în Buletinul 

Achiziţiilor Publice şi în alte 

surse de informare (pagina 

web ADR, presa regională) a 

anunțului de intenție, a 

invitaţiilor pentru participare 

la licitaţie / concursul  

ofertelor  de preţ, a anunțului 

de atribuire a contractelor de 

achiziții publice, precum şi 

informarea operatorilor 

economici. 

    Nr. anunţuri publicate Buletinul AP 

Pagina web 

ADR 

Rapoarte de 

activitate 

Specialist în 

achiziţii 

publice 

FNDR 

Desfăşurarea achiziţiilor 

publice, evaluarea ofertelor, 

desemnarea câştigătorului şi 

încheierea contractelor de 

achiziţii publice. 

    12 achiziţii desfăşurate 

12 contracte semnate 

PV ale 

şedinţelor 

Rapoarte de 

activitate 

Grupul de 

lucru 

FNDR 

Monitorizarea realizării 

procedurilor de achiziţie 

publică 

    1 raport semestrial la   

AAP prezentat 

1 raport anual la AAP; 

Rapoartele de 

activitate 

SFA FNDR 

Perfectarea şi păstrarea 

dosarelor  de achiziţie publică 

    12 dosare perfectate Dosarele 

 

Specialist în 

achiziţii 

publice 

FNDR 

2.2 Implementarea 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională   

Încheierea acordurilor de 

parteneriat în vederea 

implementării proiectelor de 

dezvoltare regională aprobate 

spre finanţare în anul  2014 

    8  acorduri de 

parteneriat încheiate 

Acordurile de 

parteneriat 

Directorul 

ADR 

FNDR 

GIZ 
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Elaborarea planurilor de 

implementare  pe proiecte 

aprobate spre finanţare în anul 

2014 

    7 planuri elaborate, 

3 planuri ajustate 

Planurile de 

implementare 

Rapoarte de 

activitate 

SMP FNDR 

GIZ 

Elaborarea în baza graficului 

de îndeplinire a lucrărilor şi 

serviciilor, a planurilor 

financiare pe proiecte 

    Planul de finanţare pe 

proiecte elaborat 

Planurile de 

finanţare pe 

proiecte 

SFA 

SMP 

FNDR 

GIZ 

Monitorizarea procesului de  

implementare a proiectelor în 

derulare (vizite de 

monitorizare, şedinţe de lucru, 

rapoarte şi note informative) 

    56 vizite de 

monitorizare,  

24 şedinţe de lucru,  

11 proiecte 

implementate cu succes 

Rapoarte pe 

vizite 

PV a şedinţelor 

Rapoarte de 

activitate 

SMP FNDR 

GIZ 

Organizarea recepţiei la 

terminarea lucrărilor pe 

proiectele implementate 

    6 recepţii realizate, 

Circa 60 participanți,   

 6 spoturi informative 

elaborate şi difuzate 

PV ale 

şedinţelor 

Rapoarte de 

activitate 

SMP FNDR 

GIZ 

Organizarea evenimentelor de 

recepţie finală pe proiectele 

implementate 

    5 evenimente  realizate 

Circa 200 participanţi, - 

5 spoturi informative 

elaborate şi difuzate 

PV ale 

şedinţelor 

Rapoarte de 

activitate 

SMP FNDR 

GIZ 

Trecerea în gestiunea  

aplicanţilor a bunurilor 

obţinute în cadrul proiectelor 

    5 acte de transmitere de 

bunuri semnate 

Act de 

transmitere a 

bunului 

Director 

ADR Sud, 

SMP 

FNDR 

GIZ 
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2.3 Asigurarea unui 

management 

financiar eficient 

în implementarea 

proiectelor 

Procesarea documentelor 

primare, verificarea lor şi 

asigurarea transferurilor 

bancare pe proiectele 

individuale 

     nr. transferuri efectuate Rapoarte de 

activitate 

SFA FNDR 

GIZ 

Analiza utilizării mijloacelor 

financiare şi corelarea 

cheltuielilor efective cu 

planurile de finanţare 

    4 rapoarte financiare 

elaborate 

Rapoarte 

interne şi 

externe 

SFA FNDR 

GIZ 

2.4 Monitorizarea, 

evaluarea  și 

raportarea asupra 

implementării 

proiectelor  

Monitorizarea procesului de 

implementare a planului de 

acţiuni privind durabilitatea 

proiectelor 

    4 rapoarte elaborate Rapoarte de 

activitate 

Raport final pe 

proiect 

SMP FNDR 

GIZ 

Testarea mecanismului de 

monitorizare bazat pe 

rezultate în implementarea 

proiectelor regionale 

    Nr. rapoarte elaborate; 

Mecanism testat 

Rapoarte de 

activitate 

 

SMP GIZ 

Elaborarea şi transmiterea 

MDRC a rapoartelor 

trimestriale: 

- privind monitorizarea 

proiectului individual; 

- privind monitorizarea 

mijloacelor financiare  

     

 

4 rapoarte x nr. de  

proiecte,  

4 rapoarte x nr. de 

proiecte 

 

Rapoarte pe 

proiecte, 

Rapoarte de 

activitate 

 

SMP FNDR 

Elaborarea rapoartelor finale 

pentru proiectele  

implementate 

    5 rapoarte elaborate Rapoarte finale 

pe proiecte,  

SMP FNDR 
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2.5 Atragerea 

investiţiilor 

pentru proiectele 

din POR Sud 

2013-2015 

Îmbunătăţirea calităţii 

proiectelor incluse în POR 

Sud 2013-2015 

    Nr. ședințe cu 

aplicanți desfășurate 

Nr. proiecte din POR 

îmbunătăţite 

Rapoarte de 

activitate 

SMP FNDR 

Promovarea proiectelor 

incluse în POR Sud 2013-

2015 în rândul donatorilor  

    Nr. acţiuni de 

promovare a 

proiectelor realizate; 

O rubrica noua pe 

pagina web creată; 

  Nr. proiecte promovate 

Rapoarte de 

activitate 

Pagina Web a 

ADR 

Specialist în 

comunicare 

SMP 

FNDR 

Identificarea surselor de 

finanţare şi co-finanţare 

pentru proiectele din POR 

Sud 2013-2015 

    Nr. proiecte pentru 

care au fost 

identificate surse de 

finanţare, 

Volumul  finanţării 

identificate, mln. lei 

Rapoarte de 

activitate 

 

SMP Minister

e de 

resort şi 

alţi 

donatori 

2.6 Activităţi de 

pregătire către cel 

de al 4-lea  apel de 

proiecte la FNDR 

Organizarea şi desfăşurarea 

atelierelor de lucru pentru 

potenţialii aplicanţi 

    4 ateliere de lucru 

desfăşurate; 

Nr. de participanţi 

Lista 

participanţilor, 

Rapoarte de 

activitate 

SMP FNDR 

Domeniul de activitate 3 : DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 

3.1 Promovarea 

potențialului de 

dezvoltare a RDS 

Organizarea și desfășurarea 

forumului regional ”Parcuri 

industriale şi incubatoare de 

afaceri - instrumente de 

atragere a investiţiilor în 

   oct 1 forum organizat şi 

desfăşurat; 

Nr. participanţi 

Nr. materiale  distribuite 

Raport pe 

eveniment 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

SMP 

FNDR, 

MIEPO, 

alţi 

donatori 
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regiunile de dezvoltare”  

Organizarea și desfășurarea 

Festivalului strugurelui în 

RDS 

  sep  1 eveniment organizat Rapoarte de 

activitate 

SPSP FNDR, 

MAIA, 

alţi 

donatori 

Elaborarea şi editarea 

ghidului turistic ”Vizitează 

RDS”  

    1 ghid elaborat 

100 broşuri editate 

 

Ghidul turistic SPSP, 

specialist în 

comunicare/ 

Agenţia 

turismului , 

Universitatea  

din Cahul 

FNDR 

Elaborarea și editarea 

Catalogului „ Profiluri 

investiționale”pentru RDS 

    1 catalog elaborat 

100 ex. catalog editate 

Catalogul SPSP, 

specialist în 

comunicare/

MIEPO 

FNDR, 

MIEPO 

3.2 Consolidarea 

capacităţilor 

actorilor de 

dezvoltare 

regională 

Elaborarea programului anual 

de instruiri pentru anul 2015 

    1 program de instruiri 

elaborat 

Programul de 

instruiri 

SPSP, 

Specialist 

resurse 

umane 

FNDR 

Monitorizarea şi raportarea 

implementării programului de 

instruiri  2014  

    1 raport semestrial 

1 raport anual 

Rapoarte pe 

instruiri 

SPSP, 

Specialist 

resurse 

umane 

FNDR 
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Formarea continuă a 

capacităţilor angajaţilor ADR 

Sud 

    Nr. de sesiuni 

frecventate 

Nr. specialişti ADR 

instruiţi 

Rapoarte pe 

instruiri 

Specialist 

resurse 

umane 

FNDR, 

Alţi 

donatori 

Organizarea meselor rotunde 

„Dezvoltarea capacităţilor 

ADR în gestionarea 

procesului de Dezvoltare 

Regională” 

    - 1 masă rotundă 

organizată, 

Nr. specialişti ADR Sud 

instruiţi 

PV ale 

şedinţelor 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP/ ADR 

Nord, ADR 

Centru 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Organizarea Cluster clubului 

de discuţii : „Cooperarea 

intercomunitară în dezvoltarea 

serviciilor publice locale şi 

crearea de servicii noi” 

    1 atelier desfăşurat 

25 reprezentanţi APL 

instruiţi 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP/ 

Contact-

Cahul 

FNDR 

Contact-

Cahul 

Curs de instruire: Planificare 

și programare la nivel local și 

regional 

    1 curs desfăşurat 

Nr. reprezentanţi APL 

instruiţi 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP/ AAP Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Seminar: Managementul  

proiectelor în cadrul noilor 

programe de cooperare 

transfrontalieră 2014-2020 

    Nr. ateliere desfăşurate 

 Nr. reprezentanţi APL, 

ONG  instruiţi 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP/ 

Cancelaria de 

stat 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Seminar : „ Acces la finanţe 

pentru dezvoltarea afacerii” 

    1 atelier desfăşurat 

25  reprezentanţi APL, 

sector privat  instruiţi 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP/ 

Contact-

Cahul 

FNDR 

Contact 

-Cahul 

Seminar : „Competitivitate 

agricolă şi dezvoltarea 

întreprinderilor” 

    1 atelier desfăşurat 

25  reprezentanţi 

APL,/sector privat instr.  

Rapoarte de 

activitate 

SPSP/ 

Contact-

Cahul 

FNDR 

Contact 

-Cahul 
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Implementarea Programului 

de creştere a capacităţilor 

operatorilor de servicii AAC 

din RDS 

    Nr. sesiuni organizate 

Nr.  participanţi instruiţi 

Raport instruiri SMP, 

consultant 

GIZ aria de 

intervenţie 1 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

  Acordarea asistenţei pentru 

crearea operatorului regional 

AAC pentru raionul Cahul 

    1 plan de 

instituţionalizare  

elaborat, 

1 pachet  de documente 

elaborat(statut,regulame

nt,etc.) 

Rapoarte de 

activitate 

SMP, 

consultant 

GIZ aria de 

intervenţie 1 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

Ateliere de instruire pentru 

membrii CRD Sud 

desfăşurate în cadrul 

implementării Programului de 

dezvoltare a capacităţilor 

membrilor CRD 

    3 ateliere desfăşurate 

Nr. membrilor CRD 

instruiţi 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

consultant 

GIZ aria de 

intervenţie 

2/ADR Nord, 

ADR Centru 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

3.3. Consolidarea 

relaţiilor de 

cooperare 

transfrontalieră şi 

transnaţională 

Participare la implementarea 

Programului transfrontalier 

Moldova-Ucraina, primul apel 

    Nr. sesiuni de informare 

organizate 

Nr. consultări acordate 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

SMP 

Donatori 

externi 

Participarea ADR pe rol de 

partener asociat în proiectele 

internaţionale CC-WARE, 

CO-WANDA 

     Nr. activităţi comune 

realizate 

 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

SMP 

Proiectu

l  CC-

WARE, 

CO-

WAND

A 

Participare la organizarea şi 

desfăşurarea evenimentele de 

consolidare a cooperării cu 

 

 

 

 

  Nr. activităţi desfăşurate 

Nr. participanți la 

evenimente, 

Rapoarte de 

activitate 

Directorul 

ADR, 

SPSP, 

FNDR 
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partenerii externi: 

- Ziua Europei în RDS; 

- Ziua Dunării în RDS; 

- Conferinţa 

internaţională”Depăşir

ea disparităţilor 

regionale” 

 

 

 

 

mai 

iun. 

 

mai 

Nr. materiale publicate, 

Nr. materiale distribuite 

Specialist în 

comunicare 

Vizite de studiu în cadrul 

proiectelor  internaţionale 

    5 vizite de studiu 

Nr. participanţi în cadrul 

vizitelor 

Rapoarte pe 

vizite 

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

SMP 

Proiectu

l  CC-

WARE, 

CO-

WAND

A, 

FNDR 

Domeniul de activitate 4 : COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ 

4.1. Asigurarea 

vizibilităţii în 

implementarea 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională 

 

Mediatizarea  implementării 

proiectelor de  dezvoltare 

regională 

    Nr. materiale 

informative plasate 

/difuzate 

Pagina Web a 

ADR 

Publicaţii 

mass-media 

Specialist în 

comunicare 

FNDR 

Organizarea campaniilor de 

conştientizare în cadrul 

proiectelor în implementare în 

RDS 

    Nr. campanii de 

conştientizare(nr 

emisiuni TV, radio, 

articole, etc.) 

Rapoarte de 

activitate 

Specialist în 

comunicare, 

SPSP, 

consultant 

GIZ aria de 

intervenţie 1 

FNDR, 

Proiectu

l MSPL 

(GIZ) 

4.2 Asigurarea 

transparenţei 

Actualizarea paginii Web a 

agenţiei 

    Nr. materiale plasate 

Nr. accesări site 

Pagina web Specialist în 

comunicare 

FNDR 



14 

 

activităţilor 

instituţiilor de 

dezvoltare 

regională 

Întreţinerea conturilor de 

socializare a agenţiei 

    Nr. materiale plasate 

Nr. accesări site 

Contor al 

contului 

Specialist în 

comunicare 

FNDR 

Actualizarea informaţiei pe 

panoul informativ al ADR 

Sud 

    Nr. materiale afişate 

 

Panoul 

informativ 

Specialist în 

comunicare 

FNDR 

Elaborarea şi distribuirea 

buletinului informaţional 

electronic 

    12 ediţii buletin 

elaborate 

1300 beneficiari 

Buletinul 

informațional 

Specialist în 

comunicare 

FNDR 

Actualizarea informaţiei pe 

panourile informative din 

incinta consiliilor raionale din 

RDS 

    Nr. materiale afişate 

 

Panourile 

informative 

Specialist în 

comunicare 

FNDR 

Elaborarea şi editarea 

pachetului standard de 

materiale promoţionale(mape, 

calendare, agende,etc.) 

    Nr. materiale 

promoţionale editate şi 

distribuite 

Rapoartele de 

activitate 

Specialist în 

comunicare 

FNDR 

 Organizarea evenimentelor 

„Ziua uşilor deschise în 

ADR” în toate centrele 

raionale din RDS 

    8 evenimente 

desfăşurate; 

Nr. de participanţi  

Rapoartele de 

activitate 

Specialist în 

comunicare, 

echipa ADR 

Sud/Consiliil

e raionale din 

RDS 

FNDR 

Domeniul de activitate 5: ACTIVITATE OPERAŢIONALĂ 

5.1 Planificarea şi 

utilizarea eficientă 

a surselor 

financiare  

Elaborarea planului general  

de finanțare pentru ADR şi 

aprobarea lui de către CRD 

Sud 

    1 plan de finanţare 

elaborat şi aprobat 

Planul de 

finanţare 

Decizia CRD 

SFA FNDR 
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destinate 

activităţii 

operaţionale ale  

agenţiei 

Evidenţa contabilă şi 

valorificarea  mijloacelor  

financiare  

    Nr. rapoarte financiare 

 

Rapoarte 

interne/externe 

SFA FNDR 

Raportarea asupra utilizării 

mijloacelor  financiare  

    Nr. rapoarte financiare 

 

Rapoarte 

interne/externe  

SFA FNDR 

5.2. Asigurarea  

secretariatului  

CRD Sud 

Acordarea suportului 

informaţional şi logistic CRD 

Sud 

    128 de seturi de 

materiale  

Rapoarte de 

activitate 

SPSP, 

SMP 

FNDR 

Organizarea şi convocarea 

şedinţelor CRD Sud  

    4 şedinţe desfăşurate 

Prezenţa la şedinţă 

Rapoarte de 

activitate 

Manager de 

oficiu 

FNDR 


