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Acronime 
 

ADR   Agenția de Dezvoltare Regională               

ACD   Agenția Cehă pentru Dezvoltare    

APDM  Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați              

AAC   Aprovizionarea cu Apă și Canalizare                

AAP   Academia de Administrare Publică                

APL   Administrația Publică Locală     

APP   Apel de Propuneri de Proiecte     

CBC   Cooperare Transfrontalieră                 

CNCDR Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale   

CRD   Consiliul Regional pentru Dezvoltare     

COWANDA Convenție pentru Managementul Deșeurilor pentru Navigația interioară  pe Dunăre     

CR   Consiliul Raional                   

DGDR  Direcția Generală Dezvoltare Regională    

DR   Dezvoltare Regională     

DUP   Documentul Unic de Program     

EE   Eficienţa Energetică                    

EPTISA Companie Spaniolă Internaţională de Consultanţă           

ENPI   Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat                

FNDR  Fondul Național de Dezvoltare Regională              

GIZ   Agenția de Cooperare  Internaţională a Germaniei    

GOPA  Agenția pentru Organizare, Planificare și Educație              

MDRC  Ministerul Dezvoltării Rgionale 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     

SNDR  Strategia Națională de Dezvoltare Regională              

 



3 

 

Introducere 

 
Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) este o instituţie publică, 

non-profit, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării 

regionale. ADR Sud a fost înregistrată în anul 2009 ca urmare a implementării 

prevederilor Legii cu privire la Dezvoltarea Regională în Republica Moldova 

(Legea Nr. 438 din 28.12.2006). Activitatea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud 

este coordonată de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud, care întruneşte 

preşedinţii Consiliilor Raionale din RDS, reprezentanţi din rîndul primarilor, a 

antreprenorilor şi activiştilor societăţii civile.  

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 Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) 

pentru anul 2013 este principalul document de programare, care reflectă 

obiectivele majore ale instituției pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 și 

acțiunile necesare pentru realizarea acestora. 

Realizarea activităţilor propuse în plan urmăreşte implementarea cu succes a 

Strategiei de Dezvoltare Regională Sud şi a Planului Operaţional Regional, 

documente regionale primare ce stabilesc direcţiile şi liniile strategice pentru 

dezvoltarea regiunii Sud şi realizarea politicii naţionale de dezvoltare regională. 

În activitatea sa agenţia este ghidată de politicile şi deciziile CRD Sud în 

coordonare cu ordonanţele şi recomandările Direcţiei Generale Dezvoltare 

Regională din cadrul Ministerului  Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. 

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 cît şi din alte surse identificate de către agenţie. 

 

Planul de activitate al ADR este elaborat în conformitate cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului R. Moldova nr. 33 din 11 ianuarie 2007 „Cu privire la regulile 

de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici” şi a Manualului 

Operaţional al ADR Sud aprobat prin ordinul MDRC nr.71 din 16 august 2011. 
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Planul ADR Sud pentru 2013 este structurat în trei compartimente majore:  

 primul compartiment cuprinde descrierea succintă a activităţilor care 

urmează a fi  realizate de ADR Sud în anul 2012 întru atingerea obiectivelor 

stabilite, instituţiile şi organizaţiile cu care va colabora agenţia,  cât şi actorii 

implicaţi în realizarea activităţilor propuse; 

 compartimentul doi (anexa 1) prezintă activităţile practice ale ADR Sud 

pentru 2012 structurate pe obiective, termenii şi responsabilii de realizare a 

activităţilor, indicatorii de monitorizare, sursa de finanţare şi costurile 

aferente implementării activităţilor; 

 compartimentul trei (anexa 2) conţine Nota explicativă a devizului 

cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Dezvoltare Regională 

Sud pentru anul 2012. 
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Principalele rezultate ale activităţii ADR Sud în anul 2012 

  

Anul 2012 a fost deosebit de intens în activităţi, an în care a fost revizuită 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud, lansat Apelul II de propuneri de proiecte, 

elaborat Planul Operaţional Regional Sud 2013-2015, finalizate lucrările la primele 

proiecte de dezvoltare regională. Rezultatele obţinute în 2012 sunt prezentate mai 

jos: 

 A fost actualizată Strategia de Dezvoltare Regională Sud şi introdus un nou 

domeniu de intervenţie - sporirea eficienţei energetice în regiune; 

 A fost lansat APP II şi în baza propunerilor de proiecte colectate, a fost 

elaborat POR Sud 2013-2015; 

 A continuat procesul de implementare a celor 6 proiecte de dezvoltare 

regională aprobate spre finanţare din FNDR în anii 2010-2012 pentru 

regiunea sud şi un proiect de dezvoltare finanţat din surse externe, 

implementat cu suportul partenerului de dezvoltare GIZ; 

 Au fost organizate şi desfăşurate 14 proceduri de achiziţii publice, semnate 

15 contracte de achiziţii publice în valoare totală de 23,1 mln. lei; 

 Finalizate lucrările în cadrul a 5 proiecte regionale; 

 Au fost valorificate 39,9 mln. lei pentru implementarea proiectelor de 

dezvoltare regională în regiunea Sud; 

 Au fost consolidate relaţiile de colaborare cu partenerii de dezvoltare GIZ şi 

EPTISA, ADR Sud beneficiind de asistenţă tehnică în cadrul a 3 proiecte de 

dezvoltare regională şi suport la realizarea în comun a activitaţilor de 

consolidare a capacităţilor actorilor regionali; 

 A fost iniţiată colaborarea cu Agenţia de Dezvoltare a Cehiei în cadrul 

proiectului ”Procesarea legumelor şi/sau a fructelor”, selectaţi doi potenţiali 

beneficiari din RDS care urmează să beneficieze de suport tehnic;  

 Cu suportul GIZ, ADR Sud a organizat şi desfăşurat procesul participativ de 

actualizare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul, 

compartimentul „Aprovizionare cu apă şi canalizare” aprobat de CR Cahul 

la data de 17 iulie 2012; 

 A fost organizat şi desfăşurat cu succes Forumul investiţional în RDS, soldat 

cu 2 acorduri de colaborare semnate; 
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 Au fost elaborate şi distribuite 2 broşuri privind Profilurile investiţionale 

pentru RDS şi Portofoliul de proiecte investiţionale din RDS;    

 Au fost organizate şi desfăşurate 5 şedinţe ale  CRD Sud;  

 Circa 670  actori regionali interesaţi au beneficiat de activităţi de instruire şi 

schimb de experienţă; 

S-a promovat imaginea şi potenţialul Regiunii de Dezvoltare Sud şi s-a 

asigurat transparența activităților agenţiei prin actualizarea regulată a paginii 

oficiale web a instituţiei, distribuirea buletinului informativ şi a comunicatelor de 

presă tuturor celor interesaţi. 

 

Planul de activitate al ADR Sud pentru anul 2013 continuă şi dezvoltă în 

mare parte şirul de activităţi începute în anii 2011-2012, dar şi propune activităţi 

noi, realizarea cărora va contribui la implementarea cu succes a politicii de 

dezvoltare regională.  
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Obiectivele propuse spre realizare de ADR Sud în anul 2013 
 

Anul 2013 este primul an  de implementare a POR Sud 2013-2015,  în acest 

sens, ADR Sud şi-a stabilit un şir de obiective majore, realizarea cărora va 

impulsiona procesul de dezvoltare regională în Regiunea de Sud şi anume: 

 

1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare în RDS; 

2. Asigurarea unui management eficient şi transparent  al proiectelor 

investiţionale implementate în RDS; 

3. Promovarea potenţialului Regiunii de Dezvoltare Sud şi atragerea 

investiţiilor; 

4. Dezvoltarea capacităţilor actorilor de dezvoltare regională; 

5. Asigurarea unui management eficient şi transparent al activităţilor 

operaţionale ale ADR Sud. 

 

  Întru realizarea obiectivelor stabilite, în anul 2013 ADR Sud îşi propune: 

 

Pentru a asigura consolidarea procesului de planificare strategică şi 

programare în RDS (Obiectivul 1) agenţia cu suportul partenerului de dezvoltare 

GIZ va lucra la elaborarea a trei planuri regionale sectoriale pe domeniile: apă şi 

sanitaţie, managementul deşeurilor solide şi eficienţa energetică. În acest context 

vor fi create 3 grupuri de lucru în componenţa cărora vor intra reprezentanţi ai 

APL de nivel I şi II din toate 8 raioane ale regiunii, care pe parcursul anului 2013 

se vor întruni în mai multe şedinţe pentru ca prin metodă participativă, ghidaţi de 

experţi naţionali şi internaţionali în domeniu, să elaboreze varianta optimă a 

planurilor sectoriale. Planurile sectoriale elaborate vor fi corelate cu documentele 

sectoriale naţionale şi cu planurile locale,  vor trece procedura de consultări publice 

şi aprobate de CRD Sud, vor completa POR Sud 2013-2015. 

Întru documentarea procesului participativ de elaborare a planurilor regionale 

sectoriale pe domeniile AAC, MDS şi EE, cu suportul experţilor GOPA, vor fi 

elaborate 3 rapoarte analitice pentru fiecare din cele trei sectoare analizate şi un 

raport analitic consolidat privind abordarea participativă în planificarea integrată şi 

elaborarea planurilor regionale sectoriale. 

În anul 2013 cu suportul partenerilor de dezvoltare GIZ şi EPTISA vor fi 

elaborate 4 studii de fezabilitate, inclusiv 3 pe domeniul managementului 

deşeurilor solide, cîte unul pentru fiecare din cele trei microregiuni identificate în 

Strategia regională sectorială pe deşeuri şi un studiu realizat în baza Strategiei 

Socio- economice a raionului Cahul actualizate. Studiile de fezabilitate vor servi 

drept bază pentru elaborarea şi implementarea proiectelor regionale pe acest 

segment al SDR. 
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In anul 2012 ADR Sud s-a angajat ca partener (aplicant principal, APDM 

Galaţi) în cadrul unui proiect transfrontalier implementat de 9 ţări prin care trece 

Dunărea şi care sunt îngrijorate de poluarea acestui rîu de deşeurile navale. Durata 

implementării proiectului este de 2 ani (octombrie 2012 - octombrie 2014).  

Întru armonizarea documentelor de politici ale RM cu politicile UE privind 

managementul deşeurilor navale, ţinând cont de faptul că pe teritoriul RDS este 

situat Portul Internaţional Giurgiuleşti ca oportunitate de dezvoltare a RDS, în 

cadrul proiectului nominalizat, pentru anul 2013 este prevăzut elaborarea unui 

studiu privind starea actuală privind managementul deşeurilor navale pe Dunăre 

(segmentul apartenent R. Moldova). În cadrul proiectului COWANDA vor fi 

elaborate un şir de materiale de conştientizare, care vor fi distribuite actorilor 

interesaţi. Costurile activităţilor realizate în cadrul proiectului sunt acoperite 

integral de aplicanţi. 

Prin atribuţiile sale stabilite în Regulamentul de activitate al Agenţiei de 

Dezvoltare Regională, ADR Sud va participa în anul 2013 în procesul de elaborare 

şi modificare a cadrului legislativ şi normativ în domeniul dezvoltării regionale 

prin participare directă în grupurile de lucru create la nivel de MDRC şi înaintarea 

propunerilor de modificare a documentelor în examinare. 

Un important compartiment alineat la obiectivul de consolidare a procesului 

de planificare strategică şi programare este „Monitorizarea şi evaluarea 

implementării  SDR şi POR”. În acest context vor fi elaborate şi prezentate MDRC 

un şir de rapoarte periodice, inclusiv raportul de implementare al POR Sud 2010-

2012, ca primă etapă de implementare a SDR Sud 2010-2016. 

 

       În vederea realizării Obiectivului 2, asigurarea unui management eficient şi 

transparent al proiectelor investiţionale în RDS, agenţia îşi propune pentru anul 

2013 finalizarea cu succes a celor 2 proiecte în implementare din anul 2011: 

Reabilitatea zonei de odihnă şi agrement "Lacul Sarat" or. Cahul şi Turismul 

sportiv în promovarea imaginii regiunii, Căuşeni. Pentru finalizarea acestor 

proiecte agenţia a solicitat din FNDR mijloace financiare în sumă de 9,83 mln. lei. 

 În contextul asigurării principiului de dezvoltare echilibrată a regiunilor, 

ADR Sud îşi propune lansarea în anul 2013 a 5 proiecte, inclusiv 4 cu finanţare din 

FNDR şi un proiect finanţat din sursele GIZ.    

Întru asigurarea obiectivului menţionat agenţia îşi asumă responsabilitatea 

organizării în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare a procedurilor de 

achiziţii publice pentru proiectele în implementare, asigurând egalitate şi 

transparenţă la fiecare etapă de realizare a procedurilor. Rezultat al procedurilor de 

achiziţii vor fi contractele de achiziţii încheiate cu câştigătorii,  monitorizate prin 

procedurile legale stabilite. 
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Pentru a da start procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare 

regională, în anul 2013 vor fi încheiate acorduri de parteneriat pentru proiectele 

aprobate spre finanţare în anul 2013, 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 2013. 

Fiecare proiect în implementare, inclusiv cu finanţare din sursele GIZ, are 

elaborat şi aprobat un plan de implementare a proiectului, care urmează să fie 

realizat pe parcursul anului.  Realizarea acestuia este monitorizată la fiecare etapă 

de implementare a proiectului.  

Vor fi organizate 5 evenimente de lansare pe proiectele iniţiate în 2013 cu 

mediatizare largă în toate mijloacele de informare în masă disponibile. 

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. 

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, cît şi transmiterea bunurilor 

obţinute în urma implementării proiectelor în gestiunea aplicanţilor. 

La fiecare etapă de implementare, rezultatele proiectelor vor fi mediatizate 

prin elaborarea şi plasarea pe site a comunicatelor de presă. 

Un element important în procesul de mediatizare vor fi şi campaniile de 

conştientizare în cadrul proiectelor în implementare, inclusiv în cadrul proiectului 

investiţional susţinut financiar de GIZ. 

Parte a acestui obiectiv 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 2013 agenţia va continua activităţile de îmbunătăţire a proiectelor 

incluse în POR şi DUP prin revizuirea notelor conceptuale şi ajustarea bugetelor 

proiectelor, după caz. Agenţia va acorda suport aplicanţilor prin consultaţii 

individuale şi în cadrul unei şedinţe comune ADR - aplicanţi. 

Ca rezultat al procesului de elaborare a planurilor regionale sectoriale pentru 

domeniile: AAC, MDS şi EE, exerciţiu realizat cu suportul GIZ, vor fi elaborate 12 

fişe de proiect, care, în anul 2014, vor fi dezvoltate în  proiecte investiţionale 
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pregătite integral pentru finanţare din sursele FNDR sau din alte surse externe 

identificate de ADR.  

Anterior elaborării fişelor de proiect, vor fi organizate 5 ateliere de lucru 

pentru identificarea celor mai optime idei de proiecte, prin consultarea opiniei 

APL, a membrilor CRD Sud şi a altor actori regionali, ghidaţi de experţi naţionali 

şi internaţionali în domeniu, contractaţi de GIZ. 

 

Implementarea acţiunilor pentru atingerea obiectivului 3, promovarea 

potenţialului RDS şi atragerea investiţiilor, vor facilita identificarea surselor 

alternative de finanţare pentru proiectele regionale, cît şi identificarea potenţialilor 

investitori pentru creare de parteneriate în diverse sectoare ale economiei regiunii. 

În acest context agenţia va reedita în anul 2013 cca 100 exemplare a    

portofoliului de proiecte al ADR Sud şi le va distribui  potenţialilor donatori, va 

informa potenţialii beneficiari despre evenimentele de lansare a APP în cadrul a 

diverse proiecte şi programe, va aduce la cunoştinţa celor interesaţi despre 

desfăşurarea diverselor evenimente (forumuri, conferinţe naţionale şi 

internaţionale,etc.), va facilita procesul de selectare a proiectelor din POR pentru 

finanţare din alte surse decât FNDR, activitate iniţiată în anul 2012 cu GIZ.  

Tot în anul 2012 în cadrul proiectului „Procesarea legumelor şi/sau fructelor” 

realizat cu suportul Agenţiei de Dezvoltare a Cehiei a fost iniţiat procesul de suport 

pentru două asociaţii de producători din RDS, pentru care în anul 2013 vor fi 

elaborate business planuri şi documentaţia tehnică pentru instalarea unei camere de 

sortare, ambalare şi păstrate la rece a producţiei agricole.  

 

Întru promovarea potenţialului RDS agenţia va reedita broşura „Bine aţi venit 

în Regiunea de Sud” în limba de stat, l. rusă şi l. engleză şi ulterior va distribui 

această broşură  către actorii de DR şi donatorii externi. Vor fi elaborate, editate şi 

difuzate un şir de materiale promoţionale şi informative: buclete, pliante, calendare 

şi distribuite în cadrul evenimentelor organizate de ADR Sud. Vor fi publicate mai 

multe materiale informative despre oportunităţile investiţionale ale RDS, 

promovarea potenţialului turistic, istorii de succes, etc.  

În anul 2013 ADR Sud planifică să organizeze un eveniment major de 

promovare a potenţialului investiţional şi a capacităţii de export a RDS. Parteneri 

în desfăşurarea evenimentului va fi Camera de Comerţ şi Industrie, MIEPO, 

ODIMM, APL, ONG şi alţi factori interesaţi. 

Realizarea obiectivului 4, care prevede dezvoltarea capacităţilor actorilor de 

dezvoltare regională, se va axa pe identificarea necesităţilor de instruire ale 

actorilor implicaţi în procesul de DR, elaborarea unui Program anual de instruiri al 

ADR Sud, organizarea şi participarea la diverse sesiuni de instruire, ateliere de 
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lucru, mese rotunde, conferinţe şi alte evenimente care îmbunătăţesc cunoştinţele şi 

dezvoltă potenţialul actorilor de DR.  

În cea mai mare parte sesiunile de instruire sunt organizate de ADR Sud cu 

suportul partenerilor de dezvoltare.  

Un aport substanţial în acest domeniu îl are GIZ cu finanţarea unui şir de 

sesiuni de instruire pentru angajaţii ADR, pentru prestatorii de servicii de apă şi 

canalizare din regiune, pentru reprezentanţii APL şi CRD.  

Domeniile de instruire ţin de achiziţiile publice, cooperarea intercomunitară, 

planificarea regională integrată, metodica elaborării proiectelor regionale, 

monitorizarea bazată pe rezultate, înregistrarea şi gestionarea utilităţilor publice, 

etc. 

Pentru anul 2013, ADR cu suportul GIZ îşi propune determinarea necesităților 

de creștere a capacităților pentru prestatorii de servicii AAC, pe baza chestionării 

beneficiarilor din raionul Cahul şi în baza rezultatelor, să elaboreze un Program de 

creştere a capacităţilor şi să întreprindă acţiuni concrete întru realizarea acestuia.  

În cadrul unui proiect comun MDRC – GIZ – Academia de Administrare  

Publică, în anul 2012 a fost dat start unui proiect care prevede elaborarea unui 

curriculum al cursului de instruire pentru reprezentanţii APL şi studenţii academiei 

cu referire la dezvoltarea regională. În acest context angajaţii ADR au participat la 

o serie de sesiuni de instruire ToT care au crescut abilităţile lor de a profesa şi de a 

veni în faţa studenţilor cu o serie de lecţii în domeniile planificării regionale 

integrate şi a managementului ciclului de proiect şi program. 

În continuarea acestui proiect pentru anul 2013, sunt prevăzute desfăşurarea a 

3 module de instruiri în cadrul AAP, pe rol de ascultărori fiind reprezentanţii APL 

din cele trei regiuni ale ţării. 

Cu asistenţa financiară a GIZ, în anul 2013 se vor desfăşura 3 consultări 

tehnice  cu autoritățile  regionale și locale privind principiile viitoarelor programe 

de cooperare transfrontalieră. La fel, în cadrul acestui program, 2 specialişti din 

cadrul ADR Sud vor fi instruiţi cu referire la managementul în cadrul noilor 

programe de cooperare transfrontalieră ENPI CBC 2014-2020. 

O metodă practică de dezvoltare de capacitătăţi, sunt şi vizitele de studiu peste 

hotarele ţării, unde pe exemple practice, se învaţă experienţa ţărilor avansate în 

domeniul dezvoltării regionale.  

Un alt proiect care se va implementa în anul 2013 şi care are drept obiectiv 

dezvoltarea capacităţilor ADR şi APL în elaborarea proiectelor regionale este 

proiectul Twinning “Consolidarea capacităţilor în dezvoltarea regională în RM”, în 

cadrul căruia vor fi elaborate cu suportul experţilor internaţionali 2 proiecte pilot. 

Acestea din urmă urmează să fie prezentate de echipa ADR şi APL la seminarul 

inter-regional privind proiectele pilot în cele 3 regiuni preconizat spre desfăşurare 

în trimestrul IV 2013. 
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Pe rol de partener ADR Sud vine în proiectul ”Biodiversitatea stepei” 

BirdLife Ukraina, în cadrul căruia un şir de producători agricoli din regiune şi 

reprezentanţi ai APL, în anul 2013, vor fi instruiţi cum să cultive culturi etero-

oleaginoase utilizând tehnologii prietenoase mediului şi cum să păstreze şi să 

îmbunătăţească păşunile pentru a diminua procesele de degradare a solului. 

În anul 2013 agenţia îşi planifică să instruiască reprezentanţii APL, 

informându-i despre posibilităţile de accesare a fondurilor privind eficienţa 

energetică (EE) şi elaborarea proiectelor în domeniul utilizării surselor de energii 

regenerabile (SER). Pe rol de partener în organizarea evenimentului, va fi Agenţia 

de Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Economiei. 

Dezvoltând capacităţile actorilor de dezvoltare regională ADR urmăreşte 

implementarea cu succes a SDR Sud, a politicii statului în acest domeniu, întru 

prosperarea regiunii şi a locuitorilor ei. 

  

 Obiectivul 5 pe care şi l-a stabilit agenţia în anul 2013 şi care prevede 

Asigurarea unui management eficient şi transparent al activităţilor operaţionale 

ale ADR Sud, vine să garanteze eforturile pe care le va depune agenţia întru 

realizarea atribuţiilor sale stabilite prin lege.  

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  planurile regionale sectoriale pe domeniile AAC, MDS 

şi EE 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 raportul privind implementarea POR Sud 2010-

2012. 

Întru asigurarea principiilor transparenţei în activitatea instituţiilor publice, 

ADR Sud va elabora trimestrial, buletine informaţionale electronice, care vor fi 

distribuite unui număr de peste 1300 beneficiari. 

Va fi întreţinută şi actualizată periodic pagina web a ADR Sud şi a conturilor 

ADR Sud pe paginile reţelelor de socializare  şi paginile de informare în masă. 

Vor fi plasate pe site şi pe panourile informative din incinta consiliilor 

raionale  comunicate de presă, știri ce reflectă activitatea agenției, planul anual de 

activitate al ADR Sud, rapoartele semestriale şi anuale de activitate ale ADR, 

diverse anunţuri şi informaţii utile. 

ADR Sud va participa la realizarea unui şir de emisiuni TV despre activităţile 

ADR Sud, vor fi realizate mai multe comunicate de presă pentru ziarele regionale 

cu privire la activităţile ADR Sud. 

Pentru a asigura un progres în mediatizarea activităţilor în anul 2013, ADR 

Sud intenţionează să îşi extindă spaţiul pe serverul Trimaran pentru contul 

www.adrsud.md şi să-şi modernizeze site-ul  conform tehnologiilor nou apărute.  

http://www.adrsud.md/


13 

 

   

  Realizarea activităţilor pe care şi le propune ADR Sud în planul  de activitate 

pentru anul 2013 urmează să aducă următoarele rezultate: 

         

 3 planuri regionale sectoriale pe domeniile AAC, MDS şi EE elaborate şi 

consultate public în cardrul şedinţelor de audieri publice; 

 4 studii de fezabilitate pe segmentul apă şi canalizare în r. Cahul şi 

managementul integrat / eficient al deşeurilor menajere solide în RDS 

elaborate; 

 12 fişe de proiect elaborate în baza planurilor regionale integrate; 

 Planul Operaţional Regional Sud 2013-2015 actualizat (completat cu 

componentele planurilor regionale sectoriale) şi aprobat de CRD Sud; 

 5 licitaţii publice desfăşurate, contracte de prestare a lucrărilor, bunurilor şi 

serviciilor încheiate; 

 7 proiecte de dezvoltare regională implementate cu succes, inclusiv 6 cu 

finanţare din FNDR şi 1 cu suportul partenerului de dezvoltare GIZ; 

 10 evenimente de lansare a proiectelor de dezvoltare regională şi de dare în 

exploatare desfăşurate; 

 Surse de finanţare destinate implementării proiectelor valorificate integral; 

 4 şedinte ale CRD Sud organizate şi desfăşurate, decizii aprobate; 

 Rapoarte semestriale şi anuale privind implementarea SDR şi POR elaborate 

şi prezentate MDRC în termen; 

 Circa 500 actori de dezvoltare regională instruiţi, capacităţi dezvoltate; 

 Transparenţă în activitatea agenţiei şi promovarea imaginii RDS asigurate; 

 Relaţii de colaborare cu partenerii de dezvoltare GIZ, EPTISA, AD a Cehiei, 

etc. consolidate şi dezvoltate. 

 

 

Director ADR Sud                                                                    Maria CULEŞOV 
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Eugen LUPAŞCU, şef secţie management proiecte                                                    
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