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Abrevieri și Acronime 

 

ADR   Agenția de Dezvoltare Regională               

ACD   Agenția Cehă pentru Dezvoltare    
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CR   Consiliul Raional                   
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MDRC  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor              

MDS   Managementul Deșeurilor Solide                

MIEPO Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova        

ODIMM Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii   

ONG   Organizație Non – Guvernamentală     

POR   Planul Operațional al Regiunii     

RDS   Regiunea de Dezvoltare Sud     

SDR   Strategia de Dezvoltare Regională     
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Sumar executiv 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) este o instituţie publică, non-profit, cu 

personalitate juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC). 

Activitatea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud este coordonată de Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare Sud (CRD Sud), care întruneşte preşedinţii Consiliilor Raionale din RDS, reprezentanţi 

din rândul primarilor, a antreprenorilor şi activiştilor societăţii civile.  

ADR Sud  a fost creată pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud (SDR Sud ) şi  

Planului Operaţional Regional (POR), documente regionale primare ce stabilesc direcţiile şi liniile 

strategice pentru dezvoltarea regiunii Sud şi realizarea politicii naţionale de dezvoltare regională. 

ADR Sud are rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a întreg teritoriului regiunii, 

urmărind înlăturarea dezechilibrelor dintre diferitele zone ale acesteia (raioanele Cahul, Cantemir, 

Cimişlia, Căuşeni, Basarabeasca, Leova, Taraclia, Ştefan-Vodă) în favoarea locuitorilor ei. 

Planul de activitate al ADR Sud pentru anul 2014, este documentul de programare, în care sunt 

incluse acţiunile concrete ce urmează a fi realizate în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014,  pentru  

implementarea cu succes a SDR şi POR Sud. 

Pentru atingerea scopurilor propuse, ADR Sud  conlucrează eficient cu APL de nivel I şi II, 

instituţiile publice locale, regionale şi naţionale, cu partenerii de dezvoltare, finanţatorii proiectelor 

internaţionale de asistenţă tehnică, ONG-uri, mass-media regională şi naţională şi cu alţi actori 

interesaţi şi implicaţi în implementarea politicilor de dezvoltare regională. 

Finanţarea ADR Sud este  asigurată preponderent din Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională(FNDR) dar şi din alte surse interne şi externe. 

Principalele rezultate obţinute de ADR Sud în  anul 2013 în procesul de implementare a politicii 

de dezvoltare regională în regiunea de sud a ţării: 

În domeniul planificării strategice: 

 1 program regional sectorial în domeniul EE a clădirilor publice elaborat şi consultat public;  

 8 concepte de proiecte posibile în domeniul EE(câte 1 clădire per raion) elaborate;  

 versiunea preliminară a programului regional sectorial în domeniul apă şi canalizare (AAC) 

elaborată;  

 identificaţi finanţatori şi lansat procesul de elaborare a 3 studii de fezabilitate pentru 3 subregiuni 

din RDS, domeniul managementul deşeurilor solide  

 draftul studiului de fezabilitate pentru raionul Cahul, sectorul aprovizionare cu apă şi canalizare 

elaborat; 

 

În domeniul managementului eficient al proiectelor investiţionale: 

 4 proiecte investiţionale finalizate; 

 1 centru - model de sport în Căuşeni deschis  

 15,6 km de drum construit(r-le Cimişlia, Ştefan - Vodă)  

 Peste 50 000 locuitori din RDS au acces la drumuri bune  

  56,5 mln. lei valorificaţi pentru implementarea proiectelor  
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 100% din planul de finanţare modificat;  

 126,58 % din planul de finanţare aprobat iniţial.  

 
În domeniul promovării potenţialului RDS şi atragerii investiţiilor în regiune: 

 ADR Sud a fost acceptat oficial  ca partener asociat în cadrul proiectului CC-WARE „Reducerea 

vulnerabilităţii resurselor de apă în condiţiile schimbărilor climatice” în cadrul  Programului de 

Cooperare Transnațional pentru Europa de Sud – Est  2007-2013; 

 implementat cu succes proiectul: „Cimişlia oraş curat, colectăm deşeurile separat” (fiind atrase 

surse financiare în valoare de 40,3 mii lei prin intermediul Corpului Păcii); 

 finalizat proiectul Bird Life International privind biodiversitatea stepei în condiţiile schimbărilor 

climatice (atrase surse financiare în RDS circa 11,8 mii Euro); 

 Agenţia Cehă pentru Dezvoltare a oferit suport unui producător de legume şi fructe din RDS în 

dezvoltarea afacerii (proiectul va fi finalizat în 2014); 

 

În domeniul consolidării capacităţilor actorilor de dezvoltare regională: 
 

 1 program de dezvoltare a capacităţilor membrilor CRD elaborat şi acceptat; 

 1 program de dezvoltare a capacităţilor operatorilor de servicii AAC elaborat;  

 11 cursuri de instruire urmate de specialiştii ADR Sud; 

 32 membri CRD cu cunoştinţe  îmbunătăţite;  

 800 reprezentanţi APL,ONG, alţi actori regionali instruiţi;  

 acordat APL din RDS asistență în cadrul componentei 3 al proiectului Twinning, care prevede 

suport APL în elaborarea proiectelor pilot : "Incubator regional de afaceri din oraşul Cimişlia" şi 

"Alimentare cu apă din râul Prut pentru RDS", proiect care a fost desemnat câștigător în concursul 

național. 

 

În domeniul comunicării eficiente și asigurării transparenței activității ADR Sud: 

 96,5 mii accesări a paginii Web; 

 128 materiale  în mass-media locală şi naţională scrise/difuzate; 

 12 buletine informative electronice elaborate, cca 600 beneficiari;  

 8 panouri informative din incinta CR actualizate periodic;  

 1 eveniment ,,Ziua uşilor deschise în ADR Sud’’ desfăşurat.  

 

În domeniul asigurării unui management operațional eficient al ADR: 

 

 1 plan general de finanţare elaborat şi aprobat;  

 1 buget operaţional valorificat integral;  

 4 şedinţe  CRD convocate şi desfăşurate cu succes; 

 Asigurat suport informaţional şi logistic CRD Sud; 

 17 proiecte de decizie pregătite pentru aprobare.  

 

Planul ADR Sud pentru anul 2014 este structurat pe domenii majore de activitate, 5 la număr: 
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DA 1. Planificare strategică și programare 

DA 2. Managementul proiectelor de dezvoltare regională  

DA 3. Dezvoltare și cooperare 

DA 4. Comunicare și transparență 

DA 5. Activitate operațională 

 

ADR Sud va asigura monitorizarea implementării planului anual de activitate şi va raporta periodic 

asupra implementării acestuia CRD Sud şi MDRC. 

Pe parcursul anului 2014, ADR Sud va  asigura transparenţa în  activitatea instituţiei , vizibilitatea 

în implementarea proiectelor investiţionale şi utilizarea banilor publici, prin diverse metode de 

informare în masă. 

 

 

Domeniul de activitate 1 : PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE 

 

1.1. Inițierea procesului de elaborare a SDR Sud 2020 

Strategia de Dezvoltare Regională  Sud, principalul document strategic al regiunii, elaborată în anul 

2010 prin metodă participativă, a identificat principalele domenii de intervenţie, care vor asigura 

dezvoltarea durabilă echilibrată a regiunii şi prosperarea locuitorilor ei.  

Perioada de acţiune a strategiei a fost definită  2010-2016. 

În anul 2012 SDR Sud a fost actualizată, principalul rezultat fiind includerea în strategie a unui nou 

domeniu de intervenţie ce ţine de eficienţa energetică. 

Elaborarea unei strategii noi de dezvoltare regională este dictată de aspiraţiile europene ale ţării 

noastre şi necesitatea de a armoniza cadrul de programare  al principalelor documente strategice cu 

cadrul de programare bugetară a UE care este până în anul 2020. 

ADR Sud își propune să inițieze în anul 2014 elaborarea SDR Sud 2020. În acest context în va fi 

elaborat un plan de acțiuni unde vor fi stabiliți paşii în elaborarea acestui document , termenii şi 

responsabilii de realizare. Metodologia de elaborare a SDR va fi elaborată de MDRC în parteneriat 

cu ADR Nord, Centru şi Sud. După stabilirea metodologiei va urma crearea bazei de date cu 

indicatorii socio-economici necesari pentru elaborarea SDR Sud 2020. În anul 2014 ne propunem să  

efectuăm în baza indicatorilor colectaţi, analiza socio-economică a RDS, care v-a permite 

efectuarea în următoarea etapă a analizei SWOT, formularea viziunii şi a obiectivelor de dezvoltare 

a regiunii. 

1.2. Planificare regională în sectorul eficiență energetică (EE) a clădirilor publice 

Pentru a asigura un flux de proiecte investiţionale fezabile în domeniile principale de intervenţie 

stabilite în SDR Sud,  a apărut necesitatea unei planificări sectoriale, menite să stabilească viziunile 

de dezvoltare a sectoarelor date în regiunile de dezvoltare şi a opţiunilor de dezvoltare posibile. 
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Inițiat la finele anului 2012, procesul de elaborare a programelor regionale sectoriale în domeniile 

AAC și EE pentru Regiunea de Dezvoltare Sud  este asistat financiar și tehnic de Agenția de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova” , aria de intervenție II, dezvoltată în baza co-finanţării din partea 

SIDA. 

Pe parcursul anului 2013 prin proces participativ s-a reuşit: 

- elaborarea şi consultarea publică a proiectului Programului regional pentru sectorul EE; 

- identificate 8 clădiri publice şi elaborate 8 concepte de proiecte posibile (CPP) în domeniul EE. 

 În anul 2014 urmează ca programul sectorial elaborat să fie aprobat de CRD Sud, iar cele 8 CPP să 

fie dezvoltate în Concepte de proiecte viabile (CPV). 

 În acest sens vor lucra în sinergie ADR Sud, experţii GOPA II, reprezentanţii APL din cele 8 

raioane ale regiunii şi managerii instituţiilor publice selectate. 

1.3. Planificare regională în sectorul  aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) 

În anul 2013 în acest sector s-a reuşit colectarea  datelor necesare de la APL II din regiune pentru 

analiza situaţiei în sector, identificarea opţiunilor de clasterizare a localităţilor pentru a identifica 

idei  de proiecte viabile, elaborarea profilurilor raionale în domeniul AAC şi elaborarea  variantei 

preliminare a Programului regional pentru sectorul AAC. 

În anul 2014 urmează organizarea consultărilor publice pe marginea documentului, îmbunătăţirea 

acestuia şi aprobarea la CRD Sud a Programului sectorial în domeniul AAC. 

Se va lucra la elaborarea Conceptelor de proiecte posibile pentru acest sector şi dezvoltarea acestora 

în CPV. În acest sector CPP şi CPV vor fi elaborate ţinând cont de deciziile luate în cadrul 

atelierelor  grupului de lucru sectorial.  

1.4. Planificare regională în sectorul  Drumuri Locale şi Regionale(DLR) 

Dacă în anul 2013 GIZ a acordat asistenţă în planificarea sectorială în 3 domenii, EE, AAC şi MDS, 

atunci pentru anul 2014 s-a decis extinderea ariei de intervenţie şi elaborarea Programelor sectoriale 

în domeniul Drumuri Locale şi Regionale. 

Procesul va fi lansat în trimestrul II 2014 cu crearea grupului de lucru sectorial, care, fiind întrunit 

în mai multe ateliere de lucru, vă participa împreună cu experţii GOPA şi specialiştii ADR la 

elaborarea Programului regional sectorial în domeniul DLR. Se preconizează până la finele anului 

aprobarea programului elaborat de către CRD Sud .  

1.5. Îmbunătăţirea POR 2013-2015 

În anul 2014 urmează ca programele elaborate pe domeniile EE, AAC şi DLR să fie încorporate în 

POR Sud 2013-2015, ceia ce va aduce la îmbunătăţirea documentului propriu zis. Pentru trimestrul 

IV 2014 este preconizată aprobarea POR Sud 2013-2015 îmbunătăţit de către CRD Sud. 

1.6. Elaborarea studiilor de fezabilitate. 

O planificare strategică adecvată a regiunii necesită operarea cu date concrete, care pot fi obținute 

prin elaborare de studii și analize pe domenii conexe priorităților incluse în SDR Sud. 

 La finele anului  2011 CRD Sud a aprobat Strategia de management integrat a deşeurilor solide 

pentru Regiunea de Dezvoltare Sud. Pentru elaborarea unor proiecte investiţionale viabile în baza 
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strategiei elaborate, următorul pas este elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 3 subregiuni din 

RDS: Leova - Cimişlia-Basarabeasca; Căuşeni-Ştefan Vodă şi Cahul - Cantemir-Taraclia.  

În anul 2013 au fost identificaţi finanţatorii pentru elaborarea acestor studii. GIZ sa oferit să asiste 

elaborarea studiului de fezabilitate pentru subregiunea Cahul - Cantemir-Taraclia. Pentru celelalte 2 

subregiuni finanţarea va fi oferită de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare(ACD), care a desfăşurat 

licitaţia şi a desemnat câştigătorul.  

În anul 2014 se propune elaborarea studiilor de fezabilitate, după care v-a urma elaborarea 

proiectelor investiţionale în acest sector.   

Pentru anul 2014 ADR Sud cu suportul GIZ,  va elabora 1 studiu de fezabilitate pentru proiectul 

„Construcţia magistralei de aprovizionare cu apă din r. Prut  Leova-Iargara” . În continuare GIZ s-a 

oferit să finanţeze implementarea acestui proiect, stabilind în acest sens un buget de 44,296 mii lei 

pentru anul 2014. 

1.7. Acordarea asistenței APL de nivel II în actualizarea strategiilor de dezvoltare socio-

economică. 

Elaborarea programelor regionale sectoriale în domeniile specificate anterior, a avut loc cu 

consultarea, la fiecare etapă, a membrilor grupurilor de lucru sectoriale desemnaţi de preşedinţii de 

raioane din RDS. În cadrul şedinţelor ordinare a CRD Sud desfăşurate pe parcursul anului 2013, 

membrii consiliului au fost informaţi despre progresul înregistrat în procesul de elaborare a PRS. 

Programele regionale  sectoriale elaborate, conţin anexe cu  profiluri sectoriale pentru fiecare raion. 

Este logic armonizarea SDSE raionale la aceste programe sectoriale elaborate prin proces 

participativ. 

Pentru anul 2014 ADR Sud şi-a propus să promoveze armonizarea  Strategiilor de dezvoltare socio-

economică a raioanelor din RDS cu programele regionale sectoriale elaborate şi aprobate de CRD 

Sud. 

La fel, în anul 2014, ADR Sud cu suportul GIZ va acorda sprijin autorităţilor publice din raionul 

Leova la actualizarea  strategiei socio-economice raionale, componenta AAC. Acest exerciţiu a fost 

pilotat în anii 2011-2012 în raioanele Cahul şi Râşcani. 

1.8. Planificarea activităților ADR Sud. 

Pentru a spori eficiența activității ADR , anual este elaborat planul de activitate al instituției, 

coordonat cu MDRC şi aprobat de CRD Sud. Sunt stabiliți indicatori de monitorizare pentru fiecare 

activitate, desemnați responsabilii de implementare, identificaţi parteneri şi sursa de finanţare din 

care vor fi acoperite cheltuielile aferente realizării. 

Pentru o monitorizare mai eficientă a realizării obiectivelor propuse, în baza planului anual de 

activitate, sunt elaborate planuri lunare, care sunt prezentate pentru informare MDRC la data de 25 

a fiecărei luni. 

1.9. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea  asupra implementării SDR Sud 2010-2016, 

POR Sud 2013-2015 şi a planului anual 2014 

Monitorizarea şi evaluarea (M&E) strategiilor sau a programelor finanţate din surse publice este 

obligatorie. In toate aceste cazuri trebuie stabilit dacă programul atinge rezultatele scontate şi dacă 

beneficiile obţinute justifică investiţiile realizate.  
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În timp ce Legea 438-XVI din 28.12.2006 cu privire la dezvoltare regională, atribuie ADR funcţiile 

de M&E a implementării SDR și POR, aceste funcţii se reduc de fapt la monitorizare. 

În anul 2013 GIZ a acordat suport MDRC şi ADR în introducerea sistemului de M&E bazat pe 

rezultate, care de fapt s-a limitat doar la analiza situaţiei existente în domeniu şi la dezvoltarea 

capacităţilor specialiştilor instituţiilor în cauză pentru utilizarea în practică a acestui sistem. 

Pentru anul 2014 ADR Sud îşi propune să participe la elaborarea cadrului metodologic şi 

conceptual al M&E bazată pe rezultate în domeniul planificării şi programării regionale, să 

identifice  şi  să stabilească lista de  indicatori de monitorizare a documentelor de politici regionale 

şi să testeze mecanismul de M&E în cadrul a 2 proiecte implementate în RDS. 

Monitorizarea şi raportarea asupra implementării planului anual de activitate al ADR Sud se 

efectuează cu regularitate, elaborând în acest sens rapoarte săptămânale, lunare, semestrial şi anual 

şi prezentându-le MDRC în termenii stabiliţi. Rapoartele semestrial şi anual sunt prezentate CRD 

pentru informare. 

 

 Domeniul de activitate 2 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE    

REGIONALĂ  

 

2.1. Planificarea, organizarea şi administrarea procedurilor de achiziţii publice pentru 

proiecte. 

Realizarea acestui obiectiv vine să asigure satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii ale  

beneficiarilor în cadrul proiectelor în curs de implementare. 

În acest context, agenţia asigură respectarea Legii privind achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007 şi 

a actelor normative în vigoare la toate etapele de organizare şi desfăşurare a procedurilor de 

achiziţii publice.  

Ţinând cont de numărul de proiecte aprobate spre finanţare în anul 2014 din FNDR şi alte surse 

(GIZ), ADR Sud preconizează organizarea şi desfăşurarea a 12 licitaţii publice, corespunzător 

semnarea a 12 contracte de achiziţii. La fiecare etapă a procedurii va fi asigurată transparenţa 

deciziilor prin intermediul publicaţiilor în buletinele specializate şi prin materialele expuse pe 

pagina oficială a ADR Sud. 

2.2. Implementarea proiectelor de dezvoltare regională. 

 Unul din scopurile prioritare ale activităţii ADR Sud este implementarea cu succes a proiectelor de 

dezvoltare regională finanţate atât din FNDR cât şi din alte surse identificate. Agenţia îşi propune 

pentru anul 2014 finalizarea cu succes a 3 proiecte implementarea cărora a început în anii 

precedenţi şi  lansarea în acest an a 8 noi proiecte investiţionale, inclusiv 5 cu finanţare din FNDR 

şi  3 proiecte finanţate din sursele GIZ.  

Pentru a da start procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională, în anul 2014 vor 

fi încheiate acorduri de parteneriat pentru proiectele noi aprobate spre finanţare , vor fi elaborate 

planurile de implementare şi de finanţare pe proiecte individuale, care vor sta la baza elaborării 

planului consolidat de finanţare  pe proiecte al ADR Sud pentru anul 2014, va fi stabilită echipa de 

implementare pentru fiecare proiect în parte (Tabelul 1).  
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Vor fi organizate 8 evenimente de lansare pe proiectele iniţiate în 2014 cu mediatizare largă în toate 

mijloacele de informare în masă. 

În asigurarea implementării cu succes a proiectelor investiţionale vin şi vizitele de monitorizare, 

şedinţele de lucru şi alte întruniri cu beneficiarii şi antreprenorii, efectuate cu regularitate în cadrul 

fiecărui proiect în implementare. De asemenea specialiştii secţiei management proiecte vor analiza 

în permanenţă mersul şi gradul de implementare a proiectelor în derulare, nivelul de valorificare a 

mijloacelor financiare, vor conlucra cu actorii implicaţi în implementarea proiectelor, vor elabora 

note informative şi le vor prezenta MDRC şi altor factori interesaţi. 

2.3. Asigurarea unui management financiar eficient în implementarea proiectelor  

Pentru asigurarea unui management financiar eficient al implementării proiectelor, la fiecare etapă 

de implementare vor fi asigurate transferurile băneşti în strictă conformitate cu volumele de lucrări 

executate, procurările efectuate şi în corelare cu planurile de finanţare aprobate.  

În etapa finală de implementare a proiectelor, vor fi organizate  recepţia  la terminarea lucrărilor şi 

recepţia finală a proiectului. Vor fi elaborate acte de predare – primire şi vor fi semnate contracte de 

transmitere în proprietate a bunurilor obţinute în cadrul proiectelor către, şi în gestiunea 

beneficiarilor. 

2.4. Monitorizarea, evaluarea  și raportarea asupra implementării proiectelor 

Un element important al managementului de proiect, este şi procesul de monitorizare, evaluare şi 

raportare asupra  implementării proiectelor finanţate din FNDR. Această acţiune urmează a fi 

executată de ADR Sud în strictă corespundere cu recomandările MDRC şi prezentată periodic CRD 

Sud pentru informare. ADR Sud îşi asumă responsabilitatea monitorizării procesului de 

implementare a planului de acţiuni privind asigurarea durabilităţii proiectelor implementate, 

elaborat de aplicanţi cît şi raportarea pe proiectele finalizate. 

În anul 2014 va fi testat mecanismul de monitorizare bazat pe rezultate în cadrul a 2 proiecte 

implementate în RDS, pentru ca mai apoi acest sistem de monitorizare să fie utilizat integral, 

inclusiv pentru programe. 

2.5. Atragerea investiţiilor pentru proiectele din POR Sud 2013-2015. 

POR Sud 2013 conţine 26 proiecte investiţionale, inclusiv 21 selectate în urma APP II. Valoarea 

proiectelor incluse în POR se cifrează la 668 mln. lei  

Din 26 proiecte incluse în POR , 16 proiecte sunt incluse în DUP 2013-2015, ceia ce presupune o 

şansă pentru aceste proiecte de a fi finanţate din FNDR. Valoarea proiectelor din RDS incluse în 

DUP se cifrează la 310,13 mln. lei.  

Pentru a spori şansa proiectelor din POR Sud 2013-2015 de a obţine finanţare , atât din surse 

bugetare naţionale (fondul ecologic, fondul rutier, fondul pentru eficienţă energetică, etc.) , cât şi 

din alte surse externe, ADR Sud v-a lucra pe parcursul anului la îmbunătăţirea proiectelor incluse în 

acest document, v-a negocia co-finanţări cu ministerele de resort în gestiunea cărora sunt fondurile 

naţionale şi va încerca identificarea surselor alternative de finanţare. În acest sens va fi creată o 



11 
 

rubrică noua pe pagina oficială a ADR Sud unde vor fi plasate proiectele care sunt în aşteptare de 

finanţare. 

2.6. Activităţi de pregătire către cel de al 4-lea  apel de proiecte la FNDR. 

Pentru a mobiliza APL din regiune spre o generare de idei de proiecte regionale şi ţinînd cont că de 

regulă apelurile de proiecte lansate au un termen foarte restrîns în care proiectele trebuie să fie 

dezvoltate de la idee până la proiecte gata pentru finanţare, ADR Sud va iniţia în anul 2014 

activităţi de pregătire către cel de al 4-lea APP. În acest sens în semestrul II al anului sunt 

preconizate spre desfăşurare 4 ateliere de lucru în 4 subregiuni, în cadrul cărora specialiştii ADR 

Sud vor orienta potenţialii aplicanţi spre identificarea celor mai viabile idei de proiecte, vor consulta 

în vederea creării de parteneriate şi desigur în formularea corectă a obiectivelor, indicatorilor şi 

altor termeni necesari de completat în formularele de aplicare.  

Domeniul de activitate 3 : DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 

3.1. Promovarea potențialului de dezvoltare a RDS. 

Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a regiunii, este necesar de a identifica potenţialul investiţional 

al regiunii de dezvoltare şi al promova prin diverse metode, atât în rândul potenţialilor investitori 

cât şi la nivel de fiecare cetăţean în parte. DRS are un şir de avantaje care pot motiva investitorii de 

a face investiţii directe în economia regiunii şi simplii vizitatori de a investi indirect prin turismul 

rural, cultural şi istoric deosebit. 

ADR Sud are rolul de a mobiliza actorii regionali şi a le dezvolta capacităţile pentru ca împreună să 

poată identifica şi promova avantajele competitive ale RDS. 

În acest sens în anul 2014 ADR Sud îşi propune să organizeze un forum regional „Parcuri 

industriale şi incubatoare de afaceri - instrumente de atragere a investiţiilor în regiunile de 

dezvoltare” , în cadrul căruia instituţiile de profil din regiune vor avea posibilitatea de a prezenta 

realizările obținute şi planurile de viitor şi în același timp vor acumula experienţă de la colegii lor 

din ţară şi de peste hotare care au rezultate frumoase în acest domeniu. Pentru buna desfăşurare a 

evenimentului ne propunem colaborarea cu instituţiile naţionale de profil MIEPO, ODIMM şi alţi 

parteneri interesaţi. 

Pentru o mai bună cunoaştere şi promovare  a regiunii pentru anul 2014 se preconizează elaborarea 

şi editarea a 2 broşuri „Vizitează RDS ” şi „Profiluri investiţionale pentru RDS”. Vor fi organizate 

şi alte activităţi de promovare a potenţialului de dezvoltare a RDS. 

3.2. Consolidarea capacităţilor actorilor de dezvoltare regională 

Reuşita implementării cu succes a politicii de dezvoltare regională, depinde în mare măsură de 

capacităţile actorilor implicaţi în acest  proces şi presupune dezvoltarea continuă a acestora. În acest 

sens ADR Sud vine pe rol de instituţie regională care facilitează procesul de consolidare a 

capacităţilor actorilor de dezvoltare regională: APL , ONG, sectorul privat, etc. 

Pentru anul 2014 ADR Sud îşi propune organizarea şi desfăşurarea mai multor sesiuni de instruire 

pentru cei interesaţi, care vor viza subiecte ce ţin de cooperarea intercomunitară în dezvoltarea 

serviciilor publice locale, iniţierea afacerilor proprii şi accesul la finanţe pentru dezvoltarea afacerii, 
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planificare și programare la nivel local și regional - curs pentru reprezentanţii APL din regiune,care 

va fi citit la Academia de Administrare Publică(AAP).  Vor fi organizate instruiri cu referire la 

managementul  proiectelor în cadrul noilor programe de cooperare transfrontalieră 2014-2020. 

În anul 2014 vor fi implementate cele 2 programe de dezvoltare a capacităţilor pentru membrii CRD 

Sud şi pentru operatorii de servicii de AAC din RDS elaborate în anul 2013 şi susţinute financiar de 

GIZ. 

Despre desfăşurarea sesiunilor de instruire cei interesaţi vor fi informaţi prin intermediul 

publicaţiilor pe pagina oficială a ADR Sud ex - şi post – eveniment şi prin anunţuri şi invitaţii 

transmise către beneficiari.  

3.3 Consolidarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională. 

Colaborarea cu partenerii de dezvoltare în cadrul proiectelor internaţionale presupune în anul 2014 

participarea ADR Sud pe rol de partener asociat în cadrul a 2 proiecte lansate în cadrul Programului 

transnaţional pentru Europa de Sud - Est în anii 2007-2013. Este vorba de proiectele Co - Wanda 

Convenție pentru managementul deșeurilor pentru navigația interioară pe Dunăre şi CC -Ware 

Reducerea vulnerabilităţii resurselor de apă în condiţiile schimbărilor climatice.  

În anul 2014 se preconizează lansarea primului apel în cadrul Programului transfrontalier Moldova-

Ucraina. ADR Sud îşi propune atât participarea în cadrul acestui apel cu proiecte elaborate cât şi să 

faciliteze aplicarea APL în cadrul programului prin organizarea sesiunilor de instruire tematice şi 

consultaţii individuale pentru aplicanţi. 

Domeniul de activitate 4 : COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ 

Reuşita oricărei activităţi ţine în mare măsură de capacitatea de a asigura o comunicare eficientă 

între toţi actorii implicaţi în proces. Procesul de dezvoltare regională cu precădere este un proces 

foarte complex, de aceia rolul asumat de ADR Sud de a asigura o comunicare eficientă între actorii 

de dezvoltare regională este unul foarte important. 

Aceasta presupune: asigurarea vizibilităţii în implementarea proiectelor de dezvoltare regională, 

organizarea campaniilor de conştientizare în cadrul proiectelor implementate, asigurarea 

transparenţei activităţilor instituţiilor de dezvoltare regională, asigurarea comunicării cu APL din 

regiune, mass-media locală şi naţională şi multe alte acţiuni. 

Pentru anul 2014 ADR Sud îşi propune să actualizeze permanent şi  să îmbunătăţească pagina 

oficială a agenţiei, să administreze conturile ADR pe reţelele de socializare, să colaboreze în 

permanenţă cu instituţiile media din ţară pentru a informa persoanele interesate despre procesul de 

dezvoltare a regiunii de sud şi măsurile întreprinse de instituţiile implicate în dezvoltarea regională 

în acest sens. 

La fel va fi consolidată comunicarea cu APL din regiune. , pentru ce ADR Sud va organiza 8 

evenimente „Ziua uşilor deschise în ADR Sud ” în cele 8 oraşe centre raionale din RDS, vor fi 

actualizate periodic materialele informative de pe panourile din incinta Consiliilor raionale din 

RDS, vor fi elaborate 12 buletine lunare electronice și transmise la circa 600 beneficiari. 

 



13 
 

Domeniul de activitate 5: ACTIVITATE OPERAŢIONALĂ 

 

5.1. Planificarea şi utilizarea eficientă a surselor financiare  destinate activităţii operaţionale 

ale  agenţiei 

Managementul financiar şi al gestiunii contabile a ADR Sud presupune o  planificarea financiară a 

cheltuielilor operaţionale ale ADR Sud în strictă corespundere cu normativele în vigoare, 

administrarea şi gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniu agenției, planificarea bugetului 

agenţiei, coordonarea cu MDRC, aprobarea lui de către CRD Sud şi urmărirea executării acestuia. 

 La fel este obligatorie organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile legale 

în vigoare, elaborarea „Bilanţului contabil”, asigurarea şi calcularea drepturilor salariale şi a altor 

drepturi de personal, întocmirea şi prezentarea în termenii stabiliţi a diverselor rapoarte contabile 

organelor de  resort din teritoriu. 

În anul 2014 ca și în anii precedenți agenția va urmări utilizarea surselor financiare pe 2 surse de 

finanțare : FNDR și sursele alocate de partenerul de dezvoltare Agenția de Cooperare Internațională 

a Germaniei (GIZ). 

Totalurile procesului de monitorizare a utilizării eficiente a surselor financiare gestionate de ADR 

se vor regăsi în diverse rapoarte și note informative elaborate de agenție și prezentate MDRC, GIZ 

și CRD Sud.  

5.2. Asigurarea  secretariatului  CRD Sud 

Pe rol de secretar al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, agenţia va asigura buna organizare 

şi desfăşurare a 4 şedinţe ordinare ale CRD Sud, va prezenta pentru aprobare  Programele regionale 

sectoriale pe domeniile EE, AAC și DLR integrate în POR Sud 2013-2015, planul anual şi bugetul 

integral al ADR Sud şi alte documente care necesită aprobare şi avizare.  Va prezenta rapoarte de 

activitate semestriale şi anuale şi alte informații. 

Realizarea activităţilor propuse în anul 2014 vor produce următoarele rezultate: 

  109, 5 mil. lei (inclusiv 44, 5 mil. din FNDR şi 65 mln. lei din sursele GIZ ) investiții în RDS în 

rezultatul implementării proiectelor investiționale implementate de agenție ; 

 3 Programe Regionale Sectoriale în domeniul Eficienţă Energetică, Apă şi Canalizare și Drumuri 

Locale şi Regionale aprobate de CRD Sud; 

 4 studii de fezabilitate(inclusiv 3 în domeniul MDS si 1 in sectorul AAC) pentru RDS elaborate; 

 Organizat și desfășurat forumul regional  ,, Parcuri industriale și incubatoare de afaceri – 

instrumente de atragere a investițiilor în regiunile de dezvoltare”; 

 2 programe de dezvoltare a capacităților membrilor CRD și operatorilor de servicii de AAC din 

RDS implementate cu succes, etc. 

 

 

Director ADR Sud                                                                    Maria CULEŞOV 
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Executori: 

 

Tatiana ARAMĂ, şef secţie planificare strategică şi programare                            

 

Eugen LUPAŞCU, şef secţie management proiecte                                                    

 

Olga ZLATI, şef secţie finanţe şi achiziţii    

                                                       

 

COORDONAT : 

 

Valerian BÎNZARU, Director Direcţie Generală Dezvoltare Regională, MDRC 

 

 

   

 

 


