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Acțiuni Sub-acțiuni 

Termen de realizare, 

tr. Responsa

bili 
Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV 

I. POLITICI REGIONALE ȘI COOPERARE EXTERNĂ 

1.2 Monitorizarea și 

raportarea implementării 

documentelor de politici 

regionale 

1.2.2 Elaborarea rapoartelor trimestriale 

privind implementarea planului anual de 

acțiuni al ADR Sud și prezentarea către 

MADRM  
 

  

 

SME SMIP, SA, 

SPCR 

Realizat: 

În perioada vizată, a fost 

elaborat și prezentat către 

MADRM, 1 raport trimestrial al 

ADR-Sud pentru perioada de 

activitate ianuarie-martie 2021. 

II. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PROIECTELOR 

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 Realizat: 

Lucrările de construcție 

prevăzute în proiect au fost 

realizate integral. La moment se 

efectuează testarea stației de 

epurare. A fost formată comisia 

de recepție la terminarea 

lucrărilor la data de 24.06.2021 

prin ordinul ADR Sud. Comisia 

își desfășoară activitatea.  

În perioada vizată au fost  

efectuate 3 vizite de 

monitorizare și  organizate 3 

ședințe de lucru.  

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 12 rapoarte 
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săptămânale și 1 raport 

trimestrial  perioada ianuarie-

martie 2021. 

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 Realizat parțial: 

Comisia de recepție la 

terminarea lucrărilor a activat pe 

parcursul perioadei 

nominalizate, s-a întrunit în 

ședință în cadrul căreia s-au 

nominalizat mai multe 

neajunsuri care necesită 

lichidare. Finalizarea recepției la 

terminarea lucrărilor se va 

transfera pentru  trimestrul III, 

anul 2021. 

2.2.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în 

cadrul proiectului.  

  

 

SMIP SC Nerealizat: 

Recepția finală a obiectului 

construit va avea loc după 

expirarea perioadei de garanție 

în urma recepției la terminarea 

lucrărilor. 

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 Realizat: 

În perioada vizată au fost 

efectuate lucrărilor de 

construcție conform graficului 

stabilit.  În s. Tochile – Răducani 

total sunt realizate lucrările de 

construcție în proporție 55,7%.  

În s. Sîrma total sunt realizate 

lucrările de construcție pe 
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proiect în proporție de 38,7 %. 

Au fost  efectuate 3 vizite de 

monitorizare și  desfășurate 3 

ședințe de lucru.  

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 12 rapoarte 

săptămânale și 1 raport 

trimestrial pentru perioada 

ianuarie-martie 2021. 

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 

  Realizat: 

Lucrările de construcție se 

realizează conform graficului de 

lucru. Au fost operate modificări 

în proiectul de execuție conform 

actelor de neconformitate. În 

perioada vizată au fost  efectuate 

5 vizite de monitorizare și  

desfășurate 4 ședințe de lucru 

vizând implementarea 

proiectului.  

Lucrările de construcție sunt 

realizate în proporție de 77 %. 

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 12 rapoarte 

săptămânale și 1 raport 

trimestrial pentru perioada 

ianuarie martie 2021. 

2.5 Implementarea 

proiectului  

2.5.1 Monitorizarea implementării 

lucrărilor de construcție în cadrul 

proiectului de eficientizare energetică 

    SMIP Consultant 

GIZ, 

  Realizat: 

Lucrările de construcție se 

realizează conform graficului de 
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„Sporirea eficienței 

energetice a Liceului 

Teoretic „Matei 

Basarab” din orașul 

Basarabeasca” 

a clădirii LT „Matei Basarab” din 

orașul Basarabeasca. 

SC, 

SME 

lucru. În perioada vizată au fost  

efectuate 4 vizite de 

monitorizare și  desfășurate 4 

ședințe de lucru vizând 

implementarea proiectului.  

Lucrările de construcție sunt 

realizate în proporție de 68 %. 

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 12 rapoarte 

săptămânale și 1 raport 

trimestrial pentru perioada 

ianuarie martie 2021. 

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 

Realizat: 

Lucrările de construcție au fost 

realizate conform graficului de 

lucru. În perioada vizată au fost  

efectuate 3 vizite de 

monitorizare și  desfășurate 3 

ședințe de lucru vizând 

implementarea proiectului.  

Lucrările de construcție sunt 

realizate în proporție de 96 %. 

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 12 rapoarte 

săptămânale și 1 raport 

trimestrial pentru perioada 

ianuarie-martie 2021. 
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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 

  Realizat: 

Lucrările de construcție au fost 

realizate conform graficului de 

lucru. În perioada vizată au fost  

efectuate 3 vizite de 

monitorizare și  desfășurate 3 

ședințe de lucru vizând 

implementarea proiectului.  

Lucrările de construcție sunt 

realizate în proporție de 86 %. 

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 12 rapoarte 

săptămânale și 1 raport 

trimestrial pentru perioada 

ianuarie-martie 2021. 

2.8 Desfășurarea Apelului de 

propuneri de proiecte 

competitiv 2020 

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,SM

E 

Realizat. 

În cadrul ședinței CRD Sud din 

07.05.2021 au fost aprobate 

proiectele în POR 2021-2023 și 

lista cererilor de finanțare care 

urmează a fi transmisă spre 

evaluarea interministerială. 

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

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 

În proces continuu de 

realizare: 

A fost inițiat procesul de 

cercetare documentară de birou 

și examinate din oficiu 7 dosare 

cu date referitoare la 2 proiecte 
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post-implementate în Regiunea 

Sud. 

3.2.2 Organizarea și desfășurarea 

vizitelor în teren privind evaluarea 

impactului proiectelor implementate 

    SME SMP 

Nerealizat: 

În perioadă vizată, nu au fost 

efectuate vizite în teren, din 

cauza condițiilor restrictive 

impuse de autoritățile 

competente datorită situației 

excepționale pandemice. 

Activitățile date se vor transfera 

pe trimestrul III 2021. 

 

3.3 Raportarea activităților 

de monitorizare și 

evaluare a proiectelor 

implementate de către 

ADR Sud în regiune 

3.3.1 Elaborarea raportului final a 

rezultatelor evaluării 

    SME SMP 

Parțial realizat: 

A fost inițiat procesul de 

elaborare a rapoartelor de 

evaluare a impactului a 2 

proiecte post-implementate în 

RDS. 

 

IV. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

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 

 Realizat:  

În perioada ianuarie – iunie 2021 

specialiștii din cadrul ADR Sud 

au participat la diverse instruiri 

pentru îmbunătățirea 

capacităților in dezvoltarea 

regională. Instruiri organizate de 

Academia de Administrare 

Publică, de experți contractați de 
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GIZ. 

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 Secretariat

ul M4EG 

pentru 

Moldova 

Parțial realizat:  

În perioada lunii martie 2021 a 

fost lansată etapa a II 

programului, astfel la momentul 

actual încă nu au fost desfășurate 

activități cu implicarea APL și 

ADR  

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 Realizat:  

În perioada aprilie - iunie 2021, 

pe pagina web a agenției 

www.adrsud.md, atât la rubrica 

noutăți, cât și prin intermediul 

Calendarului Lansării Apelurilor 

de Propuneri de Proiecte plasat 

pe aceeași pagină, ADR Sud a 

mediatizat în rândul APL-urilor 

din regiune 15 apeluri de 

propuneri de proiecte lansate de 

către donatori și fonduri de 

finanțare, precum și modalitățile 

de aplicare la acestea. 

5.2.2 Implementare în RDS a 

proiectului aplicat în cadrul apelului 

POC România – Republica Moldova 

2014-2020, „Renaissance of the 

 

  

 

Manager 

de proiect 

Echipa 

ADR 

Parteneri 

În proces de realizare: 

În perioada trimestrului 2 anul 

2021 au fost realizate:  

• 3 ședințe comune ale echipei 

de implementare desfășurate; 
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authentic crafts folk- common 

cultural heritage as a focal point for 

sustainable economic and tourism 

development” 

externi • 2 ședințe ale Comitetului 

Director al proiectului 

desfășurate; 

• Draft-ul roll-up-ului și a stiker-

ului proiectului elaborate și 

aprobate de BRCT. 

• Un Comunicat de presă privind 

prezentarea studiului elaborat, 

aprobat de BRCT și diseminat 

agențiilor de presă. 

• Un pliant informativ al 

proiectului elaborat, aprobat de 

BRCT și distribuit 

participanților în cadrul instruirii 

rapide nr.1, 

• 1 sesiune rapidă de instruire a 

20 meșteri populari de pe 

ambele maluri ale Prutului 

desfășurată. 

• publicate 4 articole postate în 

presă privind desfășurarea 

activităților proiectului.  

• Confecționate 2 roll-up-uri ale 

proiectului, unul a fost transmis 

beneficiarului 1. 

• Confecționate 500 stikere, 

dintre care 100 au fost transmise 

beneficiarului 1. 

Au fost elaborat și prezentat 1 

raport trimestrial  către 

MADRM. 

5.3 Promovarea regiunii ca 

destinație pentru 

5.3.1 Participarea în calitate de 

partener în cadrul evenimentelor 
 

  
 

SPCR Echipa 

ADR 

Parțial realizat:  

În perioada aprilie– iunie nu au 
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investiții (conferințe, forumuri, expoziții) 

desfășurate în  regiune. 

 fost organizate evenimente care 

să implice prezenta fizică din 

cauza restricțiilor impuse de 

COVID 19, astfel evenimentele 

au fost contramandate pentru a. 

2022. Specialiștii ADR au fost 

implicați in organizarea și 

distribuirea evenimentelor 

regionale in format on line. 

(Elaborare comunicate, 

distribuire postări ) 

VI. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 

6.1 Dezvoltarea rețelelor de 

informare și comunicare 

privind activitatea 

instituțiilor de dezvoltare 

regională și promovarea 

imaginii Regiunii de 

Dezvoltare Sud 

6.1.1 Actualizarea paginii Web a  

ADR Sud 

 

  

 

SPCR  Realizat: În perioada vizată, pe 

pagina web a ADR Sud au fost 

plasate 47 de comunicate, care 

vizează activitatea instituției, 

evenimentele desfășurate în 

RDS, apelurile și programele de 

finanțare deschise, inclusiv 

anunțuri și invitații. Pe pagina 

web a ADR Sud au fost 

înregistrate în perioada de 

referință 189767 de vizualizări. 

6.1.2 Întreținerea conturilor de pe 

rețelele sociale ADR Sud 

 

  

 

SPCR  Realizat: Pe contul Facebook al 

ADR Sud au fost afișate 105 

postări ale comunicatelor, 

avizelor și altor informații 

relevante pentru actorii din 

Regiune (APL, ONG, mass-
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media etc.), care au avut un 

impact de 56989 de vizualizări. 

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 

Realizat: 23 evenimente 

mediatizate care au ținut 

nemijlocit de promovarea și 

asigurarea vizibilității activității 

ADR Sud, a proiectelor de 

dezvoltare regională 

implementate în RDS și a 

evenimentelor de anvergura 

regională și națională.  

18 publicații afișate pe 

panourile informative ale 

instituției din incinta ADR Sud 

și din cadrul Consiliilor raionale; 

8 panouri informative 

actualizate 

1 buletin electronic informativ 
(ediția nr.2, 2021) editat și 

afișat/expediat 

8 reportaje TV,  

24 reportaje radio,  

72 articole în presa scrisă și 

electronică locală și națională. 

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 

În proces de realizare: 

Din cauza situației pandemice, 

în perioada de raportare, nu au 

fost organizate evenimente 

culturale, cu excepția 

Festivalului regional al 

orchestrelor de muzică populară 

în memoria rapsodului Ion 

Popușoi. În calitate de partener, 

ADR Sud a mediatizat 
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evenimentul pe pagina web a 

Agenției și pe rețelele de 

socializare. 

6.2.2 Organizarea evenimentului 

”Ziua Europei” 

    SPCR Echipa 

ADR, 

MADRM,

APL, 

Partenerii 

naționali 

Realizat parțial: 

Pe modulul online au fost 

elaborate comunicate despre 

realizările cu UE și redistribuirea 

prezentărilor elaborate de UE. 

 

6.2.3 Elaborarea și distribuirea 

buletinului informativ trimestrial al 

ADR Sud „Dezvoltarea regională” 

 

  

 

SPCR Echipa 

ADR  

 

Realizat:  

1 buletin electronic elaborat și 

distribuit. 

VII. ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ 

7.1 Asigurarea secretariatului 

CRD Sud 

7.1.1 Organizarea și desfășurarea 

ședințelor ordinare ale CRD Sud 
 

  

 

SPCR Echipa 

ADR 

Realizat: 

1 ședință CRD desfășurată cu 

succes 

4 decizii adoptate Rata de 

participare a membrilor CRD la 

ședință – 80,65 %. 

VIII. ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE 

8.1 Elaborarea Programului 

Operațional Regional 

Sud 2021-2023 

8.1.1 Elaborarea și prezentarea spre 

aprobare MADRM a POR 

 

  

 

SPCR Echipa 

ADR, 

Expert 

GIZ,  

APL 

Realizat parțial:  

Cu suportul expertului GIZ a 

fost elaborat POR și ulterior 

urmează consultarea acestuia in 

trimestrul II  

8.2 Cooperarea pentru 

atragerea investițiilor 

străine în RDS 

8.2.1 Participare în cadrul 

întrevederilor cu reprezentanții 

Agenției Franceze de Dezvoltare 

 

  

 

SPCR SMIP Realizat: 

În perioada vizată, urmare a 

misiunii exploratorii desfășurată 
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pentru a identifica noi oportunități de 

cooperare 

de    Agenția Franceză de 

Dezvoltare (AFD) în Republica 

Moldova,  ADR Sud a fost 

identificată ca un potențial 

promotor de proiect.  Specialiștii 

ADR Sud au participat la două 

întrevederi cu reprezentanții 

AFD, în cadrul cărora au relatat 

despre experiența vastă a 

instituției în domeniul 

implementării proiectelor de 

dezvoltare regională în sectorul 

de alimentare cu apă potabilă și 

canalizare, precum și au 

prezentat portofoliul de proiecte 

de investiții implementate de 

ADR Sud cu suportul 

instituțiilor internaționale de 

finanțare. 

8.3 Coordonarea 

implementării 

programelor de cooperare 

transfrontalieră și 

transnațională (PCTT) 

8.3.1. Participare în calitate de 

membru al Grupului Național de 

Lucru pentru coordonarea 

implementării programelor de 

cooperare transfrontalieră și 

transnațională (PCTT), finanțate de 

Uniunea Europeană 

 

  

 

SPCR SC Realizat: 

În contextul perioadei de 

programare, specialiștii ADR 

Sud, membri ai Grupului 

Național de Lucru pentru 

coordonarea implementării 

programelor de cooperare 

transfrontalieră și transnațională 

(PCTT), finanțate de Uniunea 

Europeană, au examinat 
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ELABORAT:                                          

RUSU Anastasia, Șef Secția Planificare și Cooperare Regională                        __________________ 

POPUȘOI Andrei, Șef Secție Managementul Integrat al Proiectelor                       __________________ 

DIACONU Olga, Șef Secție Administrativă                                                                                                                          __________________ 

SLĂNINĂ Ina, Specialist Monitorizare și Evaluare                        __________________ 

 

COORDONAT:  

MALAI Igor, Șef Direcție Politici de Dezvoltare Regională                                             _________________    

TĂBĂCARU Sergiu, Șef Secția Relații cu Instituțiile de Dezvoltare Regională                                 _________________        

 

proiectele  programelor de 

cooperare transfrontalieră și 

transnațională, au participat la 

ședințele de lucru aferente 

procesului de programare 

expunându-se asupra 

obiectivelor propuse spre 

finanțare, proiectele de 

documente solicitate fiind 

ulterior avizate.  


