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Acțiuni S ub-acțiuni 

Termen de realizare, 

tr. 
Responsabili Parteneri Indicatori de progres 

I II III IV 

I. POLITICI REGIONALE ȘI COOPERARE EXTERNĂ 

1.1 Planificarea activității ADR 

Sud 

1.1.1 Elaborarea și prezentarea spre aprobare 

MADRM a Planului de activitate al ADR Sud 

pentru anul 2021 
 

  

 

SPCR  Echipa 

ADR Sud 

Realizat: 

În perioada vizată, a fost elaborat și 

prezentat către MADRM 1 plan de 

activitate al ADR Sud pentru anul 

2021 

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 Trim. IV 

2020 și 1 raport anual de activitate 

pentru perioada anului 2020 

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 se 

realizează conform graficului de 

lucru. În perioada vizată au fost  

efectuate 6 vizite de monitorizare și  

organizate 2 ședințe de lucru.  

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 14 rapoarte săptămânale 

și 1 raport trimestrial. 
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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 Nerealizat: 

Activitatea dată va fi organizată în 

trim II la data de 16.04.2021 va fi 

organizată 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 

măsurile premărgătoare începerii 

lucrărilor de construcție și anume: -

obținerea autorizației de construcție 

și a avizelor necesare; - procurarea 

cărții tehnice; -pregătirea terenului 

cu căile de acces în zona amplasării 

șantierului, contractarea serviciilor 

de supraveghere de autor.  

A fost  efectuată 1 vizită de 

monitorizare și  desfășurată 2 

ședință de lucru.  

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 14 rapoarte săptămânale 

și 1 raport trimestrial. 

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 Consultan

t GIZ, 

SC, 

SME 

Realizat: 

Lucrările de construcție se 

realizează conform graficului de 

lucru. În perioada vizată au fost  

efectuate 8 vizite de monitorizare și  

desfășurate 6 ședințe de lucru 

vizând implementarea proiectului.  

Lucrările de construcție sunt 

realizate în proporție de 57 %. 

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 14 rapoarte săptămânale 
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și 1 raport trimestrial.  

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 Consultan

t GIZ, 

SC, 

SME 

Realizat: 

Lucrările de construcție se 

realizează conform graficului de 

lucru. În perioada vizată au fost  

efectuate 5 vizite de monitorizare și  

desfășurate 3 ședințe de lucru 

vizând implementarea proiectului.  

Lucrările de construcție sunt 

realizate în proporție de 36 %. 

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 14 rapoarte săptămânale 

și 1 raport trimestrial.  

2.6 Implementarea proiectului 

„Extinderea sistemului de 

canalizare în orașul 

Leova; Construcția stației 

de pompare a apelor 

uzate în orașul Leova”. 

      SMIP Consultan

t GIZ, 

SC, 

SME 

Realizat: 

Lucrările de construcție se 

realizează conform graficului de 

lucru cu excepția a 3 perioade mici 

de suspendare(total 21 zile) în 

legătură cu condițiile meteriologice. 

În perioada vizată au fost  efectuate 

6 vizite de monitorizare și  

desfășurate 3 ședințe de lucru 

vizând implementarea proiectului.  

Lucrările de construcție sunt 

realizate în proporție de 56 %. 

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 14 rapoarte săptămânale 

și 1 raport trimestrial.  
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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 Consultan

t GIZ, 

SC, 

SME 

Realizat: 

Lucrările de construcție se 

realizează conform graficului de 

lucru cu excepția a 3 perioade mici 

de suspendare(total 21 zile) în 

legătură cu condițiile meteriologice. 

În perioada vizată au fost  efectuate 

6 vizite de monitorizare și  

desfășurate 3 ședințe de lucru 

vizând implementarea proiectului.  

Lucrările de construcție sunt 

realizate în proporție de 46 %. 

Au fost elaborate și  transmise 

MADRM 14 rapoarte săptămânale 

și 1 raport trimestrial.  

2.8 Desfășurarea Apelul de 

propuneri de proiecte 

competitiv 2020 

2.8.1 Asistența autorităților publice locale  în 

elaborarea  Cererilor de Finanțare 

 

  

 

SMIP SME Realizat: 

A fost acordată consultanță 

autorităților publice locale în 

elaborarea cererilor complete de 

finanțare în corespundere cu 

Manualul Operațional al FNDR.  

Total au fost acordate 50 consultări 

telefonice și mod on-line. 

Au fost publicat pe site-ul ADR 

Sud informația referitoare la 

modificările efectuate la 

Instrucțiunea de utilizatori. Au fost 

elaborate și transmise 2 scrisori de 

informare către 20 potențiali 

aplicanți. 

2.8.2 Recepționarea și înregistrarea Cererilor 

de Finanțare de la aplicanți 
 

  
 

SMIP SME Realizat: 

Au fost  recepționate și înregistrate 

21 dosare cu Cereri complete de 
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finanțare și documentele adiționale. 

2.8.3 Evaluarea regională a Cererilor de 

finanțare recepționate 

 

  

 

SMIP SME Realizat parțial: 

Cereri de finanțare au fost evaluate 

administrativ de către comisia de 

evaluare formată în cadrul ADR 

Sud. A fost întocmit 1 proces verbal 

al ședinței comisiei.  

Apoi a urmat evaluarea tehnică de 

către experții angajați de GIZ 

pentru fiecare domeniu de 

intervenție în conformitate cu grila 

respectivă de evaluare. Au fost 

recepționate 21 rapoarte de evaluare 

tehnică. 

În aprilie va avea loc ședința 

comisiei de evaluare finală a 

proiectelor.   

2.1 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 Realizat: 

Au fost elaborate și depuse în 

termen  la MADRM 3 Cereri de 

Finanțare pentru proiecte regionale.  

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 

Realizat: 

În perioada vizată, a fost elaborat și 

expediat către MADRM planul 

Secției pentru evaluarea proiectelor 

implementate de către ADR Sud 

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 de realizare: 

În perioada de raportare au fost 

examinate 10 dosare aflate la 

păstrare cu date referitoare la 2 

proiecte implementate în regiune. 
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3.2.2 Organizarea și desfășurarea vizitelor în 

teren privind evaluarea impactului 

proiectelor implementate 

    SME SMP 

Parțial realizat: 

Din vizitele planificate în teren, a 

fost posibil de realizat 1 vizită cu 2 

ședințe, deoarece condițiile meteo 

dar și restricțiile impuse datorită 

situației excepționale pandemice au 

impus reducerea la maximum 

deplasările. 

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 

În proces de realizare: 

Din cauza condițiilor restrictive 

impuse de autoritățile competente 

datorită situației excepționale 

pandemice, procesul de elaborare a 

rapoartelor de evaluare a fost 

afectat. Însă la prima ședință al 

CRD din trim.2, cel puțin un raport 

de evaluare va fi prezentat 

membrilor CRD. 

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 

Realizat:  

A fost  elaborat și prezentat către 

MADRM 1 plan de instruiri  a 

specialiștilor din cadrul ADR Sud  

pentru a. 2021  

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-martie 2021 - 5 

specialiști ai ADR Sud au participat 

la 2 instruiri de formare 

profesională , desfășurate de 

Academia de Administrare Publică 

4.5 Raportarea instruirilor 4.5.1 Raportarea asupra implementării     SPCR Echipa Realizat: 

În perioada de referință a fost 
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planului anual de instruiri ADR elaborat 1 raport anual al 

activităților desfășurate privind 

dezvoltarea capacităților 

specialiștilor ADR Sud. 

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 Secretaria

tul M4EG 

pentru 

Moldova 

În proces de realizare :  

În cadrul unei ședințe cu 

coordonatorul inițiativei „Primarii 

pentru creștere economică” în RM, 

ADR Sud a fost informată că Etapa 

I (2017-2020) a Inițiativei date și-a 

încheiat activitățile, astfel Etapa II a 

Inițiativei va fi implementată de o 

altă organizație și se planifică că va 

dura încă 4 ani.  După finalizarea 

perioadei de tranziție de la o etapă 

la alta, urmează să obținem 

informații despre noua echipă de 

implementare, aria de acoperire a 

Inițiativei și termenele 

corespunzătoare ce vor fi prezentate 

la începutul anului curent, astfel să 

continuăm cooperarea cu partenerul 

de dezvoltare pentru atragerea 

investițiilor în RDS. 

 

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 ianuarie - aprilie 2021, 

pe pagina web a agenției 

www.adrsud.md, atât la rubrica 

noutăți, cât și prin intermediul 

Calendarului Lansării Apelurilor de 
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Propuneri de Proiecte plasat pe 

aceeași pagină, ADR Sud a 

mediatizat în rândul APL-urilor din 

regiune 19 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 Moldoca 2014-2020, 

„Renaissance of the authentic crafts folk- 

common cultural heritage as a focal point 

for sustainable economic and tourism 

development” 

 

  

 

Manager de 

proiect 

Echipa 

ADR 

Parteneri 

externi 

În proces de realizare: 

În perioada vizată a fost elaborat 

Raportul de progres nr. 1 al 

proiectului pentru perioada 26.06. -

25.12.2020  și prezentat către 

Autoritatea de management din or. 

Iași  în termenul stabilit.  

A fost finalizată activitatea de 

cartografiere a meșterilor populari 

din zona de Sud a Moldovei și 

României.  

Rezultate obținute: 1 Bază de date 

ale meșterilor populari indentificați; 

1 raport de evaluare a nevoilor 

meșterilor populari; 1 Raport 

etnografic Sudului Moldovei și 

României; 1  propunere de 

curicculum pentru instruirea 

meșterilor populari; 1 raport privind 

vizitele efectuate.  

Au fost elaborat și prezentat 1 

raport trimestrial  către MADRM. 

Activitatea de instruire a fost 

amânată în legătură cu situația 

pandemică COVID 19 din țară. 
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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 

 

În proces de realizare:  

În perioada primului trimestru 

specialiștii SPCR din cadrul ADR 

Sud au participat la Forumul 

Internațional Moldova Business 

Week, cu scopul de a promova 

R.Moldova ca destinație atractivă 

investițiilor.  

Datorită faptului că evenimentul s-a 

desfășurat în format on line, iar 

agenda evenimentului a fost 

centrată pe domeniul național, nu a 

fost posibilă distribuirea 

materialelor promoționale în 

promovarea RD Sud ca destinație 

pentru investitii  

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 26 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 74495 de vizualizări. 

6.1.2 Întreținerea conturilor de pe rețelele 

sociale ADR Sud 
 

  

 

SPCR  Realizat:  

Pe contul Facebook al ADR Sud au 

fost afișate 68 de postări ale 

comunicatelor, avizelor și altor 

informații relevante pentru actorii 
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din Regiune (APL, ONG, mass-

media etc.), care au avut un impact 

de 34378 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:  

8 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.  

20 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.1, 2021) editat și 

afișat/expediat 

8 reportaje TV,  

12 reportaje radio,  

38 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:  

Datorită situației pandemice 

evenimentele nu au fost organizate, 

iar în cazul organizării acestora în 

format on line, vom oferi tot 

suportul necesar  partenerilor noștri 

în promovarea acestor evenimente 

pe paginile oficiale 

6.2.3 Elaborarea și distribuirea buletinului 

informativ trimestrial al ADR Sud  
  

 
SPCR Echipa 

ADR  

Realizat:  

1 buletin electronic elaborat și 
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ELABORAT: 

TOMESCU Andrei, șef Secție monitorizare și evaluare        __________________                               

RUSU Anastasia, șef Secția planificare și cooperare regională        __________________ 

POPUȘOI Andrei, șef Secție managementul integrat al proiectelor       __________________ 

COROIAN Dorin, șef Secție administrativă          __________________ 

 

COORDONAT: 

Șef Direcție politici de dezvoltare regională:       MALAI Igor   _________________    

Șef Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională:     TĂBĂCARU Sergiu _________________        

 

„Dezvoltarea regională”  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: 

2 ședințe CRD desfășurate cu 

succes 

10 decizii adoptate 

Rata de participare a membrilor 

CRD la ședințe – 80,59%. 


