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Abrevieri 

            ADR   – Agenția de Dezvoltare Regională  

AAC  – Aprovizionarea cu Apă şi Canalizare 

APL   – Administrația Publică Locală 

APP   – Apel de Propuneri de Proiecte 

CALM  – Consiliul Administraţiei Locale din Moldova 

CNCDR  – Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CR  – Consiliul Raional 

CRD   – Consiliul Regional pentru Dezvoltare  

DFID   – Departamentul Pentru Dezvoltare Internațională a Marii Britanii           

DGDR  – Direcția Generală Dezvoltare Regională 

DMS  – Deşeuri Menajere Solide 

DR   – Dezvoltare Regională 

DUP   – Documentul Unic de Program 

EE  – Eficienţă Energetică  

EPTISA – Companie Spaniolă Internaţională de Consultanţă 

FNDR  – Fondul Național de Dezvoltare Regională 

GIZ   – Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei în Republica Moldova 

IDAM  – Indicatorii de Deprivare a Ariilor Mici 

ÎM  – Întreprindere Municipală 

ÎMGCL – Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal- Locativă 

MDRC  – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor  

ONG   – Organizație Non – Guvernamentală 

POR   – Planul Operațional al Regiunii  

RDS   – Regiunea de Dezvoltare Sud 

SDR   – Strategia de Dezvoltare Regională  

SDSE  – Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 
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SNDR  – Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

Sumar executiv 
 

      Prezentul raport este o trecere sumară în revistă a principalelor activităţi 

realizate de ADR Sud în perioada ianuarie - iunie 2012 conform planului de 

activitate aprobat, precum şi a rezultatelor obţinute în această perioadă. 

Activitatea agenţiei pe parcursul anului a fost îndreptată spre realizarea cu succes a 

SDR Sud ca parte integrantă a politicii de dezvoltare regională a Republicii 

Moldova, asigurînd promovarea şi îndeplinirea celor 3 priorităţi de bază în 

dezvoltarea RDS, şi anume: 

 reabilitarea infrastructurii fizice 

 diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat 

 îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice. 

Întru atingerea obiectivului general stabilit în SDR Sud, care prevede asigurarea 

implementării politicii naţionale de dezvoltare regională pe teritoriul RDS, 

pentru anul 2012 ADR Sud şi-a propus spre realizare următoarele obiective: 

1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare; 

2. Asigurarea unui management eficient al procesului de implementare, 

dezvoltare şi   identificare a proiectelor de dezvoltare regională; 

3. Organizarea şi administrarea corectă a procedurilor de achiziţii publice; 

4. Asigurarea managementului financiar eficient în activitatea ADR Sud şi 

implementarea mecanismelor de finanțare a programelor şi proiectelor de 

dezvoltare regională; 

5. Promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud şi realizarea principiilor 

de asigurare a transparenţei în activităţile ADR Sud; 

6. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare şi atragerea investiţiilor în vederea 

implementării proiectelor în RDS. 
 

      Mobilizîndu-şi eforturile, ADR Sud, cu suportul partenerilor de dezvoltare  

GIZ şi EPTISA, în cooperare cu partenerii regionali de dezvoltare, ghidată de 

politicile şi deciziile CRD Sud, în coordonare cu ordonanţele şi recomandările 

DGDR din cadrul MDRC, au conlucrat în direcţia îndeplinirii obiectivelor stabilite 

pentru perioada ianuarie-iunie 2012 şi a realizat urmatoarele: 

 a continuat procesul de implementare a 5 proiecte regionale lansate în anul 

2011și lansat procesul de implementare a înca 2 proiecte de dezvoltare regională 

aprobate spre finanţare din FNDR în anul 2012; 
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 au fost organizate şi desfăşurate 8 proceduri de achiziţii publice pentru 3 

proiecte de dezvoltare regională în implementare, semnate 8 contracte de achiziţii 

publice în valoare totală de 27,4 mln. lei; 

 au fost valorificate 10,7 mln lei pentru implementarea proiectelor de 

dezvoltare regională în Regiunea Sud; 

 s-a dat startul celui de al II-lea APP, colectate 56 note conceptuale; 

 evaluate şi admise în etapa a doua de apel 44 note conceptuale; 

 organizate şi desfăşurate 2 şedinţe ale CRD Sud; 

 în proces de elaborare 3 studii pentru RDS pe domeniile apă şi canalizare, 

eficienţă energetică a clădirilor publice, turism balneosanatorial. 

 iniţiată procedura de revizuire a SDR Sud, creată baza de date pentru analiza 

socio-economică a RDS; 

 au fost consolidate relaţiile de colaborare cu partenerii de dezvoltare GIZ, 

EPTISA şi AD Cehă, ADR Sud beneficiind de asistenţă tehnică în cadrul a 3 

proiecte de dezvoltare regională şi suport la realizarea în comun a activităţilor de 

consolidare a capacităţilor actorilor regionali; 

 circa 500 actori regionali interesaţi, au beneficiat de activităţi de instruire şi 

schimb de experienţă. 

 s-a promovat imaginea Regiunii de Dezvoltare Sud şi s-a asigurat 

transparenţa activităţilor agenţiei prin actualizarea regulată a paginii oficiale web a 

instituţiei, distribuirea buletinului informativ şi a comunicatelor de presă tuturor 

celor interesaţi. 
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Obiectivul 1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi  
programare 

1.1. Actualizarea Planului Operațional Regional Sud 2010-2012  
 

      Pentru a asigura o planificare strategică eficientă este importantă revizuirea 

periodică a programelor şi proiectelor incluse în Planul Operaţional Regional. 

Această activitate presupune: 

 analiza proiectelor incluse în POR, care urmează să obţină finanţare în  

viitorul apropiat, după gradul de pregătire; 

 excluderea proiectelor pe măsura implementării acestora; 

 revizuirea activităţilor prioritare pentru implementarea strategiei incluse în 

POR.  

      Procedura de actualizare a POR Sud 2010-2012 a demarat în anul 2011 cu 

analiza proiectelor incluse în POR Sud după aspectul gradului de pregătire pentru 

implementare în anul 2012. În rezultatul analizei efectuate, 12 proiecte au fost 

calificate ca avînd un grad redus de pregătire şi respectiv propuse spre excludere 

din plan.  În perioada de referinţă au fost analizate şi activităţile prioritare din POR 

pentru anul 2011-2012, fiind evaluată probabilitatea realizării acestora în termenii 

stabiliţi şi cu resursele disponibile ADR Sud. Activităţile au fost ierarhizate 

conform necesităţilor regiunii şi posibilităţilor de implementare. Au fost excluse, 

activităţile irelevante propuse în 2010 şi completată lista cu activităţi prioritare 

neprevăzute în planul iniţial. Varianta finală a POR actualizat a fost aprobată de  

CRD Sud în ședința din 20 ianuarie 2012 şi plasată pe pagina web ADR Sud 

pentru publicitate. 

1.2. Elaborarea studiilor şi analizelor pentru Regiunea de Dezvoltare 

Sud 
 

      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. În acest sens în semestrul I 2012 ADR Sud  a 

realizat următoarele: 

1) Finisarea procedurii de actualizare   a   Strategiei Socio-Economice a r-lui           

Cahul, capitolul „Aprovizionare cu apa și canalizare“,  activitate  realizată de 

către Consiliul Raional Cahul cu suportul GIZ şi a ADR Sud.  



7 
 

În continuarea activităţilor realizate în anul 2011 care au cuprins: documentarea 

(studierea) situaţiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare în toate localităţile 

raionului Cahul, crearea grupului de lucru pentru actualizarea SDSE, stabilirea 

priorităţilor raionale pentru viitoarele investiţii în domeniul aprovizionării cu apă şi 

canalizare şi identificarea posibilităţilor de clusterizare a localităţilor (regionalizare 

a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare), în semestrul I 2012 s-a reuşit: 

  Analiza datelor colectate prin chestionarea APL de nivel I, pentru  stabilirea 

priorităţilor finale în domeniul aprovizionare cu apă şi canalizare a localităţilor  

raionului Cahul. La stabilirea priorităţilor finale s-a ţinut cont de posibilităţile 

tehnice de realizare a proiectului şi de  necesitatea asigurării unui sistem de 

gestionare eficientă a serviciilor de asigurare cu apă și canalizare. Analiza datelor a 

fost realizată de o echipă de experţi tehnici în AAC naționali și intenaționali. 

  Organizarea şi desfăşurarea unui dialog participativ între grupul de lucru 

şi părţile interesate, realizat prin intermediul a 2 mese rotunde: 

Masa rotundă 4, care a avut loc pe 22 marie 2012, a cuprins prezentarea opţiunilor 

de alimentare cu apa, bazate pe posibilităţile de conectare a cetăţenilor la o apă 

potabilă sigură şi soluţii eficiente de gestionare a serviciilor prin   cooperarea inter-

comunală. 

Masă rotundă 5, desfășurată la data de 27 aprilie  2012 a inclus prezentarea 

obiectivelor pe termen lung şi a Planului de acţiuni privind implementarea 

strategiei  pentru anii 2012 – 2017.  

  Elaborarea proiectului SDSE a raionului Cahul capitolul „Aprovizionare 

cu apa și canalizare”, care urmează în perioada  imediat  următoare  să treacă 

procedura  de consultări publice și aprobarea documentului final de către CR 

Cahul. 

Urmează pînă la finele anului: 

 Elaborarea unui manual de instruire privind aplicarea metodologiei testate la 

Cahul pentru actualizarea SDSE, componenta apă şi canalizare, care v-a servi drept 

suport consultativ privind aplicarea la nivel naţional, regional şi local a 

metodologiei testate. Manualul va fi disponibil publicului începînd cu septembrie 

2012; 

 Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei Socio-Economice a 

r-lui Cahul, capitolul ,,Aprovizionare cu apa și canalizare”; 

 Iniţierea procedurii de actualizare a Strategiilor socio-economice, 

componenta apă şi canalizare, a celorlalte 7 raioane din RDS (extinderea 

experienţei de la Cahul). 
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      Această activitate v-a demara după prezentarea de către experţi a manualului  

de instruire privind aplicarea metodologiei testate la Cahul pentru actualizarea 

SDSE, componenta apă şi canalizare. Pentru anul 2012 ADR Sud şi-a propus 

elaborarea variantei finale a chestionarului pentru autorităţile publice locale, 

distribuirea chestionarelor, colectarea de date şi sistematizarea acestora; 

 

2) Executarea cercetărilor privind situaţia actuală în domeniul Eficienței 

Energetice în instituţiile publice din RDS 

     Scopul acestei activităţi este  de a analiza situaţia la compartimentul “Eficienţă 

energetică” în RDS, identifica problemele şi argumenta includerea unui nou 

domeniu de intervenţie în SDR Sud. La efectuarea studiului dat ADR Sud este 

asistată de GIZ.  

În perioada de raportare la acest compartiment s-a reuşit:   

  Elaborarea chestionarelor şi angajarea facilitatorilor. Pentru elaborarea 

chestionarului a fost format un grup de lucru care a întrunit reprezentanţii MDRC, 

experţii de la Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi consultanţii GIZ. În prima 

jumătate a lunii iunie au fost elaborate două tipuri de chestionare, chestionar pentru 

fiecare localitate şi chestionar pentru fiecare clădire publică cu o suprafaţă mai 

mare de 100 m
2
. De asemenea, pentru a procesa datele din chestionare şi a înlesni 

procesul de colectare a datelor în sectorul EE, GIZ a angajat pentru Regiunea de 

Dezvoltare Sud trei facilitatori. Fiecare din ei este responsabil pentru colectarea 

datelor într-o microregiune, compusă din 2-3 raioane. 

  Prezentarea chestionarului şi planificarea campaniei de informare. Pe data 

de 14 iunie 2012 a avut loc la Chişinău primul atelier de lucru pe tema colectării 

datelor în domeiul eficienţei energetice. În timpul atelierului au fost prezentate cele 

două tipuri de chestionare, a fost oferită instruire privitor la completarea 

chestionarelor, au fost planificate etapele pentru colectarea datelor. La atelier au 

participat reprezentanţii MDRC, experţii AEE, specialiştii secţiilor  planificare 

strategică şi programare din cadrul ADR Nord, Centru şi Sud, consultanţii GIZ şi 

10 facilitatori. În urma acestui atelier a fost lansată campania de informare şi 

distribuire a chestionarelor în domeniul eficienţei energetice. 

  Campania de informare privind colectarea datelor în domeniul eficienţei 

energetice a demarat în RDS la data de 21 iunie şi a cuprins întrunirea 

reprezentanţilor APL în trei sesiuni de informare desfăşurate în or. Ştefan Vodă, 

Cimişlia şi Cahul. Total la sesiuni au  participat 168 de persoane, dintre care 

ponderea cea mai mare au avut-o reprezentanţii primăriilor (69,6%). La eveniment, 
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de asemenea, au participat reprezentanţii consiliilor raionale (8,9%), precum şi 

reprezentanţii altor instituţii publice (6,5%).  

Agenda fiecărei sesiuni de informare a inclus: prezentarea scopului colectării 

datelor în domeniul eficienţei energetice, explicarea procedurii de colectare a 

datelor, instruire în completarea chestionarelor, distribuirea chestionarelor sub 

semnătură. Total au fost distribuite 1540 chestionare, care urmează să fie 

completate şi colectate pînă la data de 17 iulie curent.  

      Datele colectate vor fi utilizate în procesul de actualizare a SDR Sud şi 

completarea acesteia cu un domeniu nou de intervenţie ce ţine de eficienţa 

energetică. 

 

3) E

laborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei regionale de 

gestionare a deşeurilor în RDS 

      În anul 2011 cu suportul partenerului de dezvoltare EPTISA în cadrul 

proiectului „Guvernarea deşeurilor - IEVP Est", implementat în parteneriat cu 

ADR Sud, finanţat de UE în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi 

Parteneriat (IEVP), a fost  elaborată şi aprobată de CRD Sud Strategia  de 

gestionare integrată a deşeurilor solide pentru Regiunea Sud. Ca o continuitate a 

proiectului nominalizat este elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza strategiei 

aprobate. În perioada de raportare s-a reuşit elaborarea termenelor de referinţă 

pentru selectarea companiei care v-a elabora studiul de fezabilitate pentru una din 

cele trei microregiuni stabilite în strategie şi anume Cimişlia-Leova-Basarabeasca. 

 

4)  Evaluarea posibilităţilor de valorificare şi dezvoltare a turismului balneo-

sanatorial prin elaborarea unui studiu de identificare a locaţiilor şi 

componenţei curative a izvoarelor minerale şi termale în RDS; 

      Întru realizarea acestei activităţi în perioada de referinţă a fost solicitată o 

informaţie de la Agenţia geologie şi resurse minerale din cadrul Ministerului 

Mediului. Au fost identificate 2 izvoare de ape minerale şi termale în RDS, este 

vorba despre zăcămîntul de ape subterane “Cahul” din  or. Cahul şi zăcămîntul de 

ape minerale “Goteşti” din satul Goteşti raionul Cantemir. Componenţa chimică a 

izvoarelor menţionate permite atribuirea acestora la categoria “ape minerale cu 

efect curativ”. Consiliile raionale Cahul şi Cantemir  au confirmat lipsa în 

registrele cadastrale raionale a obiectelor nominalizate, ele fiind în proprietatea 

statului. Urmează studierea posibilităţilor de exploatare a zăcămintelor de ape 

minerale din aceste surse identificate. 
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5)  Crearea bazelor de date privind capacităţile şi necesităţile localităţilor din 

RDS  cu scop de identificare a ideilor de proiecte cu impact regional. 

      Această activitate este o continuitate a procesului de colectare a datelor de la 

autorităţile publice locale de nivel I prin intermediul chestionarelor distribuite în 

anul 2011. Au fost distribuite 340 chestionare la 170 primării din regiune. Au fost 

colectate 185 chestionare sau 54 la sută din total. Datele din chestionare au fost 

sistematizate pe raioane şi pe domenii prioritare stabilite în SDR Sud. Au fost 

elaborate hărţi pe necesităţi şi capacităţi. Informaţia obţinută a fost utilizată în 

procesul de consultări pentru aplicanţi la etapa de identificare a ideilor de proiecte 

cu impact regional, pentru a stabili parteneriate în elaborarea notelor conceptuale şi 

corespunzător a proiectelor înaintate în Apelul II de propuneri de proiecte.  

1.3. Corelarea  SDR Sud cu documentele de politici în vigoare  
 

      Pentru realizarea scopului propus, ADR Sud a studiat Strategiile naţionale 

sectoriale pe domeniile prioritare SDR Sud, Strategia Moldova 2020, Strategia 

descentralizării şi alte documente de nivel naţional conexe dezvoltării regionale. 

Astfel la capitolul apovizionare cu apă potabilă şi servicii de canalizare, conform 

Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din RM drept 

obiective prioritare sunt stabilite: 

   utilizarea surselor de apă de suprafaţă (pentru RDS rîurile Prut şi Nistru); 

   descentralizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare; 

   promovarea principiilor economiei de piaţă în serviciile de aprovizionare 

cu  apă şi canalizare; 

   extinderea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă şi canalizare şi 

creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii. 

      De toate aceste obiective de  nivel naţional s-a ţinut cont în cazul exerciţiului 

de actualizare a SDSE a raionului Cahul capitolul „aprovizionarea cu apă şi 

canalizare”, practică, care va fi preluată şi în alte 7 raioane ale RDS în anii 2012-

2013. 

Prevederile strategiei nominalizate şi a Programului de alimentare cu apă şi 

canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015, unde este  

identificată lista localităţilor, care în următorii doi ani, prioritar, necesită a fi 

aprovizionate cu apă şi canalizare (44 de localități rurale şi 5 localităţi urbane  din 

raioanele RDS, specificate în Anexa 1 la Strategie) au fost luate în calcul de ADR 

Sud  şi recomandate aplicanţilor în cadrul celui de al II-lea apel de propuneri de 

proiecte lansat în anul curent.  
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      Ca rezultat, în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte II  (APP), au fost 

înaintate şi selectate pentru etapa a doua 7 Note Conceptuale pe domeniul de 

aprovizionare cu apă şi canalizare, care cuprind 11 localităţi din două raioane ale 

RDS specificate în documentul nominalizat.  APL din regiune au creat parteneriate 

pentru elaborarea şi înaintarea proiectelor cu impact regional la FNDR. În caz 

dacă, aceste proiecte vor fi desemnate căştigătoare în etapa finală a apelului, ele au 

şanse de a obţine cofinanţare din Fondul Ecologic Național şi din alte surse ale 

donatorilor externi. 

      În  domeniul infrastructurii drumurilor au fost identificate reţelele de drum din 

RDS ce conectează drumurile naţionale şi/sau republicane, care sunt prioritare 

pentru reabilitare conform prevederilor Strategiei infrastructurii transportului 

terestru pentru anii 2008-2017. 

      În Planul de investiţii pentru reabilitarea drumurilor şi prioritizarea lor, 

conform Strategiei  infrastructurii  transportului terestru pentru anii 2008-2017 se 

regăsesc următoarele drumuri din RDS: 

Tabelul 3 

Numărul 

Drumului 

Numărul şi denumirea 

drumului din Strategia 

infrastructurii  

transportului terestru pe 

anii 2008-2017 

Denumirea drumului 

conform Notelor 

Conceptuale depuse în 

cadrul APP II în 2012 

Observaţii 

M03 

M3 Chişinău-Cimişlia- 

Vulcăneşti-Giurgiuleşti -  

frontiera cu Ucraina 

L-643 Borceag-

Frumuşica Chiselia 

Rusă-Chioselia Mare-

Cîietu 

 Drumul L-643 este singurul 

drum de acces ale acestor 

localităţi spre 3 centre 

raionale Cahul, Cantemir, 

Comrat şi spre capitală 

Codreni-Sagaidacul Nou  Acest traseu va face 

legătura satelor din 3 

raioane Căuşeni, Cimişlia şi 

Basarabeasca cu drumul 

naţional M-3, prin 

conectarea drumului L-580 

(Mihailovca-Sagaidac) şi 

L549 (Căinari-Baurci-

Codreni) la traseul naţional 

M3 

Sagaidac-Porumbrei  Acest traseu va fi conectat 

la drumul naţional M-3 

R30 

R30 Anenii Noi-Căuşeni-

Ştefan Vodă - frontiera cu 

Ucraina 

Carahasani-Antoneşti  Drumul L-517 va fi 

conectat la drumul naţional 

R-30 

R34 
R34 Hînceşti-Leova-

Cahul-Slobozia Mare 

Filipeni-Romanovca -

Sărata Nouă 

 Acest drum local va avea 

accesul spre drumul 

republican R-34 

Sărăţica Nouă-Tomaiul 

Nou 

 Acest traseu asigură acces 

spre drumul republican R-

34 
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Numărul 

Drumului 

Numărul şi denumirea 

drumului din Strategia 

infrastructurii  

transportului terestru pe 

anii 2008-2017 

Denumirea drumului 

conform Notelor 

Conceptuale depuse în 

cadrul APP II în 2012 

Observaţii 

R37 
R37 Ceadîr-Lunga-

Comrat-Cantemir 

 

L-654 Taraclia-Ceadîr-

Lunga 

  

L-654 conectează drumul 

R-37 cu drumul R-38 

R38 
R38  Vulcăneşti-Cahul-

Taraclia 

 

 

      Astfel, în cel de al II – lea, APP în acest domeniu au fost selectate la prima 

etapă 7 note conceptuale, care propun reabilitarea drumurilor locale ce conectează 

drumurile naționale stabilite drept prioritare în strategie. Renovarea sau construcţia 

acestor drumuri, va îmbunătăţi legătura între  localităţile menţionate şi accesul lor 

spre drumul naţional sau republican, îmbunătăţind condiţiile de circulaţie, facilitînd 

dezvoltarea economică a localităţilor din RDS. 

      În domeniul gestionării deșeurilor menajere solide, la  elaborarea în anul 2011 

a Strategiei de gestionare integrată a deșeurilor solide pentru Regiunea de 

dezvoltare Sud, s-a efectuat armonizarea cadrului strategic de profil. 

      În cadrul Apelului de propuneri de proiecte din anul curent, aplicanţii au fost 

ghidaţi de către echipa ADR Sud să ţină cont prevederile acestei strategii şi 

direcţiile ei de bază, pentru stabilirea unui sistem integrat și uniform de gestionare 

a deşeurilor în RDS. 

      În rezultat au fost selectate 7 note conceptuale care se încadrează în strategia 

nominalizată, inclusiv una înaintată de CR Cimişlia cu impact asupra tuturor 

localităţilor rurale din raion (39 la număr). 

      Tot în contextul armonizării documentelor strategice la toate nivelele şi ţinînd 

cont de faptul, că în regiune a demarat procesul de actualizare a strategiilor de 

dezvoltare socio-economică raionale, ADR Sud a trimis scrisori către Consiliile 

Raionale din RDS, cu recomandări privind corelarea documentelor strategice.  

1.4. Elaborarea POR Sud 2013-2015 
 

      Planul Operaţional Regional reprezintă o parte componentă a Strategiei de 

Dezvoltare Regională și formează cadrul de implementare a acesteia. Obiectivul 

general al POR Sud este de a crea platforma de implementare a Strategiei prin 

ciclul de programe, proiecte și activități prioritare pentru anii 2013-2015, prin 

mobilizarea capacităţilor actorilor regionali şi ai grupurilor de interes,  prin 

soluţionarea problemelor şi utilizarea durabilă a resurselor.  

      POR 2013-2015 este al doilea Plan Operaţional de împlementare a SDR Sud 

2010-2017. Elaborarea planului operaţional regional pentru anii 2013-2015 a 
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devenit o necesitate, întrucît POR curent expiră la finele anului 2012. Partea 

esenţială a acestui document constituie un conveier de proiecte pregătite pentru 

implementare şi racordate la priorităţile strategice. 

Termenul de elaborare a documentului integral 1 octombrie 2012. 

În perioada de raportare s-a reuşit: 

 Lansarea  APP II la FNDR şi informarea potenţialilor aplicanţi despre 

aceasta prin plasarea anunţurilor cu privire la APP pe pagina web a ADR Sud, pe 

pagina web a Consiliilor Raionale, sursele mass-media regionale şi locale, cît şi în 

instituţiile publice; 

 Organizarea a 3 şedinţe de lansare a APP în 3 microregiuni ale RDS şi 

facilitarea parteneriatelor pentru proiecte regionale; 

 Oferirea de consultaţii individuale şi în grup instituţiilor şi comunităţilor 

interesate; 

 Recepţionarea notelor conceptuale; 

 Evaluarea administrativă a notelor conceptuale; 

 Selectarea și aprobarea de căre CRD a notelor conceptuale; 

 Anunțarea aplicanților ale căror concepte de proiecte au fost selectate pentru 

prezentarea cererilor complete de finanțare; 

 Acordarea de consultații pentru aplicanți la completarea cererilor complete 

de finanțare, individual şi în cadrul unui atelier de lucru desfăşurat la data 28 mai 

curent. 

      Urmează în perioada iulie – septembrie recepţionarea cererilor complete de 

finanţare, evaluarea tehnică a proiectelor de către grupurile de lucru şi experţii 

tehnici contractaţi de ADR Sud şi GIZ. Organizarea şi desfăşurarea şedinţei CRD 

Sud pentru evaluarea  propunerilor de proiecte prezentate şi aprobarea celor ce 

urmează a fi incluse în POR. 

De comun cu experţii cehi urmează definitivarea listei de activităţi prioritare pentru 

implementarea strategiei care vor fi incluse într-un program separat al POR.  

      Ţinînd cont de faptul că elaborarea POR se desfăşoară concomitent cu procesul 

de revizuire a SDR Sud, care prevede revizuirea obiectivelor şi posibil a măsurilor 

pe priorităţile strategice, documentul integral v-a fi elaborat în perioada imediat 

următoare finalizării procesului de actualizare a SDR Sud. 

      Acest document trebuie să devină pentru ADR Sud şi, respectiv, pentru 

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud un instrument eficient de atragere a 

investiţiilor, atît din fondurile locale, cît şi din fonduri internaţionale, pentru 

implementarea proiectelor cu impact regional. 

1.5. Asigurarea secretariatului pentru activitatea CRD Sud 
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      Pe parcursul perioadei de raportare ADR Sud a asigurat convocarea şi activarea 

CRD Sud, structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în 

vederea elaborării, coordonării şi monitorizării politicii de dezvoltare regională la 

nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud, oferindu-i tot suportul necesar (logistic, 

informaţional, metodologic şi consultativ).  În semestrul I 2012 CRD Sud a fost 

convocat în 2 şedinţe. 

Astfel, la 20 ianuarie 2012 a fost organizată şi desfăşurată prima şedinţă a CRD 

Sud din acest an. La şedinţă au fost prezenţi 25 din cei 32 de membri, fapt ce a 

permis desfăşurarea şedinţei şi aprobarea planului de activitate şi a bugetului ADR 

Sud pentru anul 2012. 

Tot în această şedinţă membrii CRD au aprobat modificări la POR Sud 2010-2012.        

      La 18 mai, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud s-a întrunit în cea de a 

doua  şedinţă din anul curent şi a examinat 3 chestiuni importante ce ţin de: 

aprobarea  listei de concepte de proiecte care au fost selectate de comisia 

administrativă şi care  acced la etapa a doua a  apelului de propuneri de proiecte,  

mersul şi gradul de  implementare a proiectelor de dezvoltare regională care au fost 

aprobate spre finanţare în anii 2011-2012 şi despre activitatea de  actualizare a 

Strategiei de dezvoltare regională Sud, exerciţiu realizat cu suportul Agenţiei de 

dezvoltare a Republicii Cehe. 

      În contextul dezvoltării capacităților membrilor CRD Sud, ca organ decizional 

în activitatea agenției, la data de 28 iunie 2012, ADR Sud în colaborare cu Agenţia 

de dezvoltare a Republicii Cehe şi GIZ a organizat un seminar  de instruire, în 

cadrul căruia membrii CRD Sud au fost informaţi despre importanţa planificării 

strategice la nivel local şi regional, etapele şi metodologia de actualizare a unei 

strategii, armonizarea strategică la nivel local şi regional.  

Pe tot parcursul anului a fost asigurată informarea membrilor CRD despre 

activitățile realizate, fiind distribuit lunar buletinul informativ ,,Dezvoltarea 

Regională”. 

1.6. Monitorizarea și evaluarea SDR şi POR 

 

 

      Întru asigurarea unei productivităţi înalte şi realizarea cu succes a obiectivelor 

propuse, Agenţia necesită o planificare eficientă a activităţilor sale. În această 

ordine de idei, în luna ianuarie 2012 a fost finalizat procesul de elaborare a 

Planului anual de activitate al ADR Sud pentru anul 2012 şi ulterior aprobat de 

CRD Sud. Planul de activitate aprobat a stabilit toate activitățile pe care urmează 

să le realizeze agenția în anul 2012, termenii și responsabilii de realizare, 

indicatorii de evaluare a rezultatelor. 
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În luna martie curent după mai multe consultări de comun cu MDRC şi GIZ a fost 

definitivat planul de activităţi care vor fi realizate în anul 2012 cu suportul 

partenerului de dezvoltare GIZ. 

      Procesul de implementare a planului aprobat pentru 2012 a fost evaluat 

trimestrial în cadrul unor şedinţe interne. În perioada de raportare au fost efectuate 

2 şedinţe trimestriale de evaluare a mersului şi gradului de implementare a planului 

anual de activitate al ADR Sud, în cadrul cărora au fost revizuite activitățile care 

necesită fortificare de capacități pentru realizare în termen. După caz, au fost 

stabiliţi termeni reeșalonați de executare, nominalizați specialiștii responsabili.   

Cu regularitate, MDRC este informat despre activităţile preconizate a fi realizate 

de ADR Sud prin intermediul planurilor lunare de activitate. Planurile prezintă 

acţiunile mai detaliate care urmează a fi realizate pe parcursul lunii, și reiese din 

planul anual de activitate al ADR. 

Despre realizarea activităţilor planificate, Ministerului îi sunt prezentate periodic 

rapoarte săptămînale, lunare, trimestriale şi semestriale. 

1.7.    Actualizarea SDR Sud 
 

      Deşi nu a fost iniţial prevăzut în planul de activitate al ADR Sud pentru anul 

2012, la iniţiativa MDRC,  în luna aprilie curent s-a dat start exerciţiului de 

actualizare/revizuire  a SDR Sud, activitate realizată cu suportul Agenţiei de 

dezvoltare a Republicii Cehe prin intermediul experţilor din cadrul companiei de 

consultanţă Cehă DHV. 

      De comun cu partenerii Cehi a fost elaborat un plan de acţiuni privind 

actualizarea SDR Sud, care prevedea cîteva etape de implementare: elaborarea 

analizei socio-economice a RDS, analiza SWOT, stabilirea obiectivelor şi a 

măsurilor pe priorităţile deja existente în strategie. Planul de acţiuni prevedea 2 

sesiuni de instruire pentru angajaţii ADR şi membri CRD cu referire la planificarea 

strategică. Se preconiza elaborarea Planului financiar de implementare a strategiei 

şi la finele exerciţiului, elaborarea unui manual-ghid privind metodologia de 

elaborare/actualizare a unei strategii. Termenii de realizare a proiectului aprilie-

decembrie 2012. Ţinînd cont de faptul, că toate agenţiile, Nord, Centru şi Sud, 

realizează acelaş exerciţiu de revizuire a strategiilor, dar sunt asistaţi de experţi 

diferiţi, MDRC a stabilit unele puncte de reper comune pentru toţi. Strategia 

revizuită va fi suplinită cu o prioritate/măsură nouă ce ține de eficienţa energetică 

Au fost stabiliţi alţi termeni de prezentare a documentului actualizat-1 octombrie 

2012. 

      În perioada de raportare la acest compartiment s-a reuşit: 

 identificarea principalilor indicatori necesari pentru actualizarea Strategiei; 



16 
 

 colectarea de indicatori prin consultarea diverselor surse de informare 

IDAM, anuarul statistic, principalii indicatori socio-economici şi alte date  

relevante ale BNS. S-a lucrat şi  cu secţiile economie ale consiliilor  raionale din 

regiune; 

 crearea unei baze de date care conţine un număr de circa 20 indicatori 

principali şi peste 150 indicatori secundari;  

 studierea strategiilor naţionale sectoriale pentru armonizarea cadrului 

strategic național existent cu SDR Sud. 

 

În semestrul II 2012 urmează: 

 revizuirea părții analitice a strategiei; 

 elaborarea Analizei SWOT; 

 definirea obiectivelor, măsurilor, indicatorilor de performanţă; 

 elaborarea documentului final şi organizarea procedurii de consultări 

publice; 

 prezentarea strategiei actualizate CRD Sud pentru aprobare. 
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Obiectivul 2:  Asigurarea unui management eficient al 
procesului de implementare, dezvoltare şi identificare a 

proiectelor de dezvoltare regională. 
 

2.1.  Implementarea şi monitorizarea proiectelor de dezvoltare regională 
 

Compartimentul “Implementarea și monitorizarea proiectelor de dezvoltare 

regională aprobate spre finanțare”, este unul de bază în activitatea ADR Sud. 

Astfel, în perioada ianuarie-iunie 2012 în acest domeniu au fost realizate mai multe 

activități, care au inclus: 

 

  Încheierea acordurilor de parteneriat cu aplicanții în cadrul a 2 proiecte de 

dezvoltare regională implementarea cărora a început în anul 2012, şi anume:  

„Reabilitarea zonei de odihnă Lacul Sărat” din or. Cahul  și „Construcția drumului 

de acces Dimitrova-Acui”. 

  Elaborarea planurilor de implementare pe proiectelele aprobate spre 

finanţare în anul 2012, activitate succedată de ședințe de lucru și vizite în teritoriu 

la locul realizării proiectelor. Planurile de implementare a proiectelor prevăd 

responsabilitățile partenerilor în procesul de implementare, termenii de executare a 

lucrărilor și graficele procurării de bunuri.  Planurile elaborate  au fost aprobate de 

directorul agenției și au stat la baza elaborării, la rîndul său, a planurilor de 

finanțare pe proiecte aprobate spre finanțare. 

  Elaborarea planurilor de finanțare pentru proiectele aprobate spre 

finanţare din FNDR a fost consultată metodologic de DGDR din cadrul MDRC. 

Inițial a fost elaborat devizul de cheltuieli pentru fiecare proiect în parte, structurat 

pe articole de cheltuieli. În baza calculelor efectuate a fost stabilită suma anuală de 

finanțare pe proiecte individuale. Planurile de finanțare au fost transmise MDRC 

pentru coordonare și ulterior au fost aprobate de CRD Sud şi CNCDR. 

  Instruirea managerilor de proiect, activitate realizată în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la activitatea managerului proiectului de dezvoltare 

regională, aprobat prin ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

nr. 36 din 26 aprilie 2012 , care spre deosebire de anii precedenţi prevede angajarea 

managerilor de proiect de către aplicanţi. Astfel în luna ianuarie curent a fost sistată 

activitatea managerilor de proiect angajaţi de ADR şi pînă la jumătatea lunii mai, 

aplicanții au selectat și angajat manageri de proiect din surse proprii. 

      La data de 1 iunie ADR Sud a organizat o ședință de lucru cu actorii 

responsabili de implementarea proiectelor, inclusiv managerii de proiect. În cadrul 

acestei întruniri managerii  au fost informați referitor la prevederile 
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Regulamentului nominalizat şi instruiţi privind procedurile de monitorizare și 

raportare pe proiectele în implementare. 

  Implementarea proiectelor aprobate spre finanţare.  Prin decizia Consiliului 

Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) nr. 10/12 din 27 iunie 

2012 pentru anul curent au fost alocate surse financiare din FNDR în valoare totală 

de 42 037,1 mii lei pentru implementarea a 6 proiecte de dezvoltare regională din 

RDS. Concomitent în fază de implementare în RDS se află proiectul investiţional 

susţinut financiar de Guvernul Romaniei prin intermediul GIZ Moldova 

"Asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Roşu, r-l Cahul". Costul 

proiectului în urma achiziţiilor publice este de 2089,9 mii lei.Valorificat în 2011- 

495 mii lei (un raport detaliat pe proiecte individuale în derulare vezi la sfîrşitul 

compartimentului).  

  Monitorizarea implementării proiectelor în RDS se încadrează în procedura 

standard de implementare a proiectelor și este atribuția nemijlocită a ADR. 

      În acest context sunt elaborate planurile de monitorizare pentru fiecare proiect 

în derulare, este stabilită periodicitatea vizitelor la locul desfășurării proiectelor și 

responsabilii de acestea. 

      Astfel, pe parcursul anului 2012 au fost întreprinse regulat vizite de 

monitorizare în teritoriu. Responsabilii de implementare pe proiecte și specialiștii 

ADR Sud s-au întrunit în mai multe  ședințe de evaluare a mersului și gradului de 

implementare a proiectelor (peste 40 şedinţe în perioada de raportare), activitate ce 

asigură intervenția urgentă, după caz, pentru desfășurarea calitativă și în termen a 

tuturor lucrărilor pe proiecte în derulare.  

      Procedura de monitorizare se finalizează prin elaborarea de note informative și 

rapoarte periodice, care au fost întocmite și prezentate MDRC în termenii stabiliți. 

  Sub aspect financiar procedura de monitorizare a proiectelor în 

implementare s-a executat printr-un șir de activități care prevăd: 

- elaborarea planurilor de finanțare pe proiecte individuale în corespundere cu 

graficele de executare a lucrărilor, serviciilor; 

- verificarea corespunderii documentelor primare de finanțare cu volumul de 

lucrări efectuate, servicii prestate și costuri aferente bunurilor procurate; 

- analiza îndeplinirii volumului de lucrări pe proiecte şi verificarea 

corespunderii cheltuielilor efective cu planul de finanțare; 

- stabilirea economiilor/supracheltuielilor pe proiecte individuale și înaintarea 

propunerilor de modificare a planului anual de finanțare; 

- elaborarea de rapoarte privind valorificarea surselor financiare pe proiecte 

individuale și prezentarea acestora MDRC.  
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  Trecerea în gestiunea aplicantului a bunurilor obținute în cadrul 

proiectelor, activitate reglementată de Regulamentul cu privire la modul de 

transmitere întreprinderilor de stat, organizațiilor, instituțiilor şi subdiviziunilor lor, 

a clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și a altor active, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului R.M. nr. 688 din 09.10.1995. Întru respectarea prevederilor 

regulamentului menţionat ADR Sud v-a desfășura recepția finală a bunurilor 

obţinute în cadrul proiectelor, ca ulterior acestea să fie transmise  beneficiarilor 

prin Hotărîre de Guvern . 

 Analiza mersului şi gradului de implementare pe proiecte individuale  în 
derulare  în perioada ianuarie-iunie 2012. 

  

1. Denumirea proiectului: Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii 

Denumirea aplicantului: Consiliu Raional Căuşeni 

Obiectivul general: Consolidarea şi intensificarea cooperării regionale în domeniul 

turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret şi Sport în or. Căuşeni şi 

punerea în valoare a obiectivelor turismului sportiv. 

Localizarea proiectului: or. Căuşeni 

Costul  total al proiectului: 29090,26 mii lei 

Contributia APL: 7788,4 mii lei 

Contribuţia altor finanţatori: 0 

Suma solicitată din FNDR:  21348,10 mii lei 

Suma valorificată din FNDR în anul 2011: 6610,7 mii lei 

Suma alocata din FNDR în anul 2012: 14737,4 mii lei 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 1569,7 mii lei 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în perioada de raportare:  

- au fost executate și finalizate lucrările de betonare a coloanelor clădirii; 

- a fost armat și betonat planșeul clădirii; 

- au fost montate scările în interiorul clădirii; 

- au fost începute lucrările de montare a fermelor metalice. 

Rezultate obţinute:  

- coloanele și grinzile clădirii betonate; 

- planșeul clădirii armat şi betonat;  

- scările în interiorul clădirii montate; 

- 3 ferme  metalice montate ( din 11) 

Dificultăţi întîmpinate: 

      Pe parcursul semestrului I al anului 2012 au fost efectuate un șir de controale a 

obiectului de către Inspecția de Stat în 

Construcții în cadrul cărora au fost 

identificate abateri de la proiect. Ca 

urmare au fost de cîteva ori sistate 

lucrările de construcție. Aproximativ 2 
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luni în cadrul obiectului lucrările au fost stopate. Acest fapt a generat riscul 

neîncadrării în termenii stabiliți pentru finalizarea construcției (noiembrie 2012).  

      O altă dificultate ține de calitatea caietelor de sarcini în baza cărora a fost 

desfășurată licitația. În caietele de sarcini au fost omise un șir de lucrări fără de 

care finalizarea obiectului nu este posibilă. La moment proiectul este în proces de 

revizuire în vederea stabilirii volumelor suplimentare de lucrări.  

 

2. Denumirea proiectului:  Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement “Lacul Sărat” 

Denumirea aplicantului:  primăria or. Cahul 

Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic în regiunea de 

Dezvoltare Sud, în vederea creşterii economice durabile şi echilibrate a regiunii. 

Localizarea proiectului: or. Cahul 

Costul total al proiectului: 7327,8  mii lei 

Contribuţia APL: 0 

Contribuţia altor finanțatori: 0 

Suma valorificata din FNDR în anul 

2011: 27,8 mii lei  

Suma alocata din FNDR în anul 2012: 

9000,0 mii lei 

Suma valorificată din FNDR în anul 

2012: 729, 8 mii lei 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului: 

- a fost organizată şi desfăşurată licitaţia publică, desemnat ciştigătorul, SRL 

Sabris Com, semnat contractul de executare a lucrarilor la suma totală de  7 229, 

14 mii lei; 

- s-a desfăşurat concursul,  selectați și angalați responsabilii tehnici în cadrul 

proiectului; 

- s-a desfăşurat lansarea oficială a  proiectului(4 mai 2012); 

- pînă la moment s-a reușit: executarea lucrărilor de demolare a  betonului 

existent din Lacul Sarat, partial a fost evacuată apa din lac, au fost montați stîlpii 

electrici. 

Rezultate obţinute:  

 -   2 Responsabili tehnici şi un manager de proiect angajaţi; 

 -   1 Contract de antrepriză cu antreprenorul semnat; 

 -   activitatea de lansare a proiectului desfășurată; 

-   1 reportaj la postul TV şi  3 reportaje în mass-media locală difuzate; 

-   betonul din Lacul Sărat demolat şi evacuat; 

-   parțial apa din Lacul Sărat evacuată; 

-   stîlpi electrici montaţi. 

Dificultăţi întîmpinate:  

      Lucrările de construcție au început cu întîrziere, ca rezultat, există  riscul de a 

nu finaliza proiectul în termenii stabiliţi (noiembrie 2012).  
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În procesul de curățire a Lacului Sărat au fost descoperite 3 izvoare subterane care 

împiedică  evacuarea totală a apelor din lac, lucru ce a dus la tergiversarea 

executării lucrărilor. 

 

3. Denumirea proiectului: Eficientizarea managementului deşeurilor solide RDS 

Denumirea aplicantului: ADR Sud 

Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant şi a sănătăţii 

populaţiei din centrele  raionale ale RDS prin eficientizarea managementului DMS 

Localizarea proiectului: 8 centre raionale din RDS 

Costul total al proiectului: 14725,5 mii lei 

Contributia APL:  0  

Contributia altor finanţatori : 100 mii lei (EPTISA) 

Suma solicitată din FNDR: 14625,5 mii lei 

Suma valorificată în anul 2011: 13745,6 mii lei 

Suma alocata din FNDR în anul 2012: 879,9 mii lei 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 131, 6 mii lei 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului:  

- au fost tipărite și distribuite materiale promoționale (banere, afișe, pliante) 

pentru desfășurarea campaniei de informare în cadrul proiectului; 

- s-a desfășurat campania de conștientizare în centrele raionale vizate de 

proiect. Campania de conștientrizare a fost desfășurată de către ONG „Millieu 

Kontact” din orașul Ștefan Vodă. La 15 iunie 2012 a avut loc ședinţa de totalizare 

a rezultatelor campaniei de conştientizare cu privire la colectarea separată a 

deşeurilor; 

- în scopul evaluării calității platformelor pentru colectarea deșeurilor 

construite în cadrul proiectului, au fost efectuate vizite de evaluare a calității 
lucrărilor în centrele raionale: Cahul, Cantemir, Leova, Taraclia, Cimișlia, Ștefan 

Vodă, Basarabeasca de către o comisie în componența căreia au intrat 

reprezentanți ai  ADR Sud și Inspecției de Stat în Construcții. S-a constatat că 

numai în or. Taraclia şi Basarabeasca platformele sunt construite calitativ, în 

celelalte orașe fiind depistate abateri.  

- ADR Sud a inițiat procedura de reziliere a contractului cu antreprenorul SRL 

”Rodval Const” cu informarea organelor competente – CCCEC, procuratura, 

MDRC, comisariatele raionale de poliţie din Regiunea de Dezvoltare Sud. 

- în luna iunie a avut loc ședința de evaluare a impactului proiectului 

”Eficientizarea managementului deşeurilor menagere solide în RDS” de către 

experții ESRA, UE. În cadrul vizitei de evaluare experţii ESRA, reprezentantul 

MDRC şi specialistul din secţia management proiecte au evaluat lucrările în 6 din 

cele 8 centre raionale (Cahul, Cimişlia, Cantemir, Taraclia, Leova, Basarabeasca).  
 

Rezultate obţinute: 

-  campania de conştientizare desfășurată; 

-  7 banere amplasate; 

-  1 vizită de evaluare a proiectului realizată; 
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-  spot publicitar mediatizat în 2 centre rationale; 

-  3 articole despre desfăşurarea implementării tuturor activităţilor din proiect 

publicate; 

-  4 interviuri la radioul naţional difuzate; 

-  400 discuri promoționale elaborate și distribuite în toate liceile și gimnaziile 

din regiune; 

-  1 acţiune practică de colectare a deşeurilor în toate cele 8 centre raionale 

desfășurată;   

-  1 concurs ecologic regional desfăşurat; 

-  700 pliante distribuite în cadrul campaniei de conştientizare; 

-  11 întruniri informative şi 8 seminare în fiecare centru raional desfășurate. 

-  procedura de reziliere a contractului cu SRL “Rodval Const” inițiată; 

Dificultăţi întîmpinate: 

      Dificultatea majoră o reprezintă faptul, că în cadrul proiectului din totalul de 

320 platforme planificate pentru construcţie, de facto au fost construite doar 250. 

Circa 50 la sută din platformele date în exploatare au fost construite cu abateri. 

ADR Sud a inițiat procedura de reziliere a contractului cu antreprenorul și a 

informat instanțele competente (CCCEC, Procuratură) privind prejudiciile aduse 

de către antreprenor. 

 

4. Denumirea proiectului: Construcţia drumului de acces Dimitrova – Acui. 

Denumirea aplicantului: primăria comunei Cîietu 

Obiectivul general: Asigurarea  accesului  locuitorilor  comunelor Cîietu şi 

Baimaclia  spre centrul raional Cantemir  prin  construirea  unui  drum  cu  

lungimea  de  4,5 km între  satele  Dimitrova  şi  Acui. 

Localizarea proiectului: s. Dimitrova şi Acui r- Cantemir 

Costul total al proiectului: 17596,4 mii lei 

Contributia APL: 0 

Contributia altor finanţatori: 0 

Suma valorificată din FNDR în anul 2011:  

0 

Suma alocata din FNDR în anul 2012: 

10000,0 mii lei 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012:  

3054,4 mii  lei 

Activităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului în perioada de raportare: 

- a fost organizată şi desfăşurată licitaţia publică, desemnat cîştigătorul, 

compania SRL „Construm”, semnat contractul de executare a  lucrărilor în suma 

totala de 14 684 mii lei;  

- s-a desfăşurat concursul şi a fost selectat şi angajat responsabilul tehnic şi 

managerul de proiect;  

- în aprilie 2012 au început lucrările de costrucţie în cadrul proiectului; 
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- pînă la moment s-a reușit: executarea a 70% din lucrările de terasament, s-au 

efectuat lucrări de construcţie a sistemului rutier, s-au executat lucrările  de  

construcţie a două podeţe tubulare şi dreptunghiulare;  

- Au fost efectuate 2 vizite de monitorizare la șantier. 

Rezultate obţinute: 

-  tenderul pentru achiziţia lucrărilor desfăşurat;  

-  1 contract de antrepriză cu antreprenorul semnat; 

-  1 manager de proiect  şi un responsabil tehnic angajat; 

-  lucrări de terasament pe o porțiune de 3,5 km realizate. 

Dificultăţi întîmpinate: 

      Inițial în cadrul proiectului era prevăzută utlizarea nisipului din cariera locală 

pentru construcția drumului. La momentul începerii lucrărilor s-a constatat că 

cantitatea și calitatea nisipului din cariera locală nu este suficientă pentru realizarea 

integrală a lucrărilor. A fost necesar de a stabili alte surse de extragere a nisipului, 

corespunzător  se majorează și costurile proiectului. La moment institutul de 

proiectare stabilește volumele de lucrări suplimentare. 

 

 

5. Denumirea proiectului: Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, a staţiilor 

de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia, construcţia sistemelor de 

canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă 

a s. Ecaterinovca  

Denumirea aplicantului: primăria or. Cimişlia 

Obiectivul general: Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de 

pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia. Construcţia sistemelor de 

canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă 

a satului Ecaterinovca. Racordarea sistemului de canalizare a s. Ecaterinovca la 

sistemul de canalizare a or. Cimişlia. 

Localizarea proiectului: s. Ecaterinovca şi 

or. Cimişlia 

Costul total al proiectului: 11691,8  mii lei 

Contributia APL: 0 

Contributia altor finanţatori: 0 

Suma valorificată din FNDR în anul 2011: 

5489,3 mii lei 

Suma alocata din FNDR în anul 2012: 

6202,5  mii lei 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 

3 552,3 mii lei 

 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului:  

      În cadrul etapei I a proiectului (Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a 

s. Ecaterinovca) au fost desfășurate următoarele activități:  
- au fost finalizate lucrările de restabilire a trotuarelor în sumă de 143,3 mii lei  
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- la data de 26 iunie a avut loc recepţia finală a lucrărilor; 

      În cadrul etapei a II-ua  a proiectului au fost desfășurate următoarele activități:  

- a fost prezentat de către primăria or. Cimișlia proiectul tehnic care prevede 

construcția a 4768 m rețea de canalizare; 

- a fost elaborată documentația de licitație și lansat anunțul despre licitație. 

Licitația a fost desfășurată la data de 23 martie. Au fost evaluate ofertele și 

desemnat cîştigătorul SRL “Valdcongrup” cu oferta în valoare de 5 174,8 mii lei; 

- în data de 5 aprilie 2012 la Cimişlia a avut loc lansarea etapei a doua a 

proiectului. La acest eveniment au participat APL de nivel I şi II din raionul 

Cimişlia, Miniştrii MDRC, Ministerului Mediului, MAE, Agenţia de Dezvoltare a 

Cehiei, Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar a R. Cehiei în R. Moldova, 

locuitorii or. Cimişlia.  

- au fost construiți 4700 metri de rețea, construite 10 din 18 cămine de vizită. 

Rezultate obţinute: 

-  1 proiect tehnic elaborat pentru etapa a doua a proiectului; 

-  1 licitaţie publică desfăşurată; 

-  contract de antrepriză semnat cu antreprenorul; 

-  1 manager de proiect angajat; 

-  1 responsabil tehnic angajat; 

-  1 recepţie finală a lucrărilor efectuată; 

-  rețea de canalizare  pe lungime de 4700 metri construită; 

-  10 cămine de vizită construite. 

Dificultăţi întîmpinate: 

      În procesul efectuării lucrărilor de săpare a tranșeelor pe o porțiune de 

aproximativ 200 de metri au apărut ape subterane evacuarea cărora a necesitat 

surse financiare sulimentare. De asemenea în caietele de srcini au fost constatate 

unele abateri de la proiect care pot genera cheltuieli suplimentare. În vederea 

soluționării acestor dificultăți, institutul de proiectare stabilește volumele de 

lucrări suplimentare. 

 

6. Denumirea proiectului: Apă curată pentru comunităţile bazinului r. Prut 

(Manta, Crihana Veche) 

Denumirea aplicantului: primăria c. Manta 

Obiectivul general: Construirea infrastructurii 

adecvate şi durabile de alimentare cu apă 

pentru  localităţile Manta si Crihana Veche 

prin extinderea sistemului de alimentare cu apă 

centralizat al or. Cahul şi creşterea gradului de 

acces al populaţiei la aceste servicii. 

Localizarea proiectului: c. Manta şi s. Crihana Veche 

Costul total al proiectului: 16907,5  mii lei 

Contributia APL: 0 
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Contributia altor finanţatori:  0 

Suma valorif icată în anul 2011:15668,6 mii lei  

Suma alocata din FNDR în anul 2012: 1217,3  mii lei 

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 491, 9 mii lei 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului: 

- au fost finalizate integral lucrările de construcție a rețelei de apeduct pe o 

lungime de 59 km; 

- în perioada aprilie – mai s-au efectuat lucrările de spălare a rețelelor de 

apeduct;  

- începînd cu luna iunie a fost executată testarea sistemului de apeduct în 

comuna Manta şi s. Crihana Veche. 

Rezultate obţinute: 

- 59 km rețea de apeducte 

construite; 

- sistemul de apeduct spălat şi testat. 

Dificultăţi întîmpinate: 

      Din cauza estimării incorecte a 

volumelor de lucrări necesare de realizat 

pentru reatabilirea trotuarelor , aceste 

lucrări rămîn neexecutate. Volumele  

reale necesare de a fi executate sunt în proeces de coordonare cu instsutul de 

proiectare. 

     

7. Denumirea proiectului: “Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roşu” 

Denumirea aplicantului: primăria s. Roşu, r-nul Cahul 

Obiectivul general: Satisfacerea nevoilor de apă ale populaţiei din satul Rosu, prin 

extinderea infrastructurii de aprovizionare respective, în cooperare cu Cahul şi 

satele înconjurătoare  

Localizarea proiectului: c. Roșu, r-nul 

Cahul 

Costul total al proiectului: 3297.71 mii 

lei 

Contributia APL: 0 

Contribuţia altor finanţatori: 3297.71 

mii lei ( Suport financiar alocat de către 

Guvernul Romăniei prin intermediul 

GIZ Moldova) 

Suma solicitata din FNDR: 0 

Suma valorificată din sursele GIZ în anul 2011: 528,5 mii lei 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 0 

Suma valorificată din sursele GIZ în anul 2012: 1414,4 mii lei 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului:  
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Pe parcursul semestrului I al anului 2012 s-au executat lucrări de instalare a rețelei 

de apeduct și a utilajului la staţia de pompare, conectarea utilajului la energia 

electrică.  

Rezultate obținute: 

- 14186 m de rețea de apeduct instalată  (din 14186 m conform proiectului) 

- 36 cămine de vizitare construite (din 36 planificate) 

- 2 staţii de pompare construite 

Dificultăți întîmpinate:  

Dificultăți semnificative nu au fost întîmpinate. 

 

2.2.  Asistarea la nivelul RDS a lansării Apelului II de Propuneri de 

Proiecte 
 

      Noul apel de propuneri de proiecte (APP) la Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională (FNDR), lansat de MDRC la data de 27 martie 2012 se încadrează în 

activitatea de elaborare a POR 2013-2015.   

Activităţile şi evenimentele organizate în cadrul celui de-al doilea apel de 

propuneri de proiecte la FNDR sunt prezentate în ordine cronologică mai jos. 

Sesiune de instruire a formatorilor ADR desfăşurată la data de 22 martie curent la 

iniţiativa MDRC şi asistată financiar de GIZ. Activitatea a rezultat cu 16 formatori  

instruiţi, inclusiv 4 specialişti ai ADR Sud, referitor la etapele şi modul de 

organizare a APP, criteriile şi procedura de selectare a proiectelor pentru finanţare 

din FNDR. 

Activităţi  de pregătire pentru lansarea Apelului de propuneri în regiune, care au 

inclus: 

 informarea publicului larg despre lansarea APP II prin diverse mijloace de 

informare (pagina web a ADR Sud, mass-media locală şi regională, scrisori 

oficiale CR din regiune).  

 Pregătirea materialelor pentru sesiunile de instruire, orgazarea logistică a 

evenimentelor şi invitarea participanţilor. 

Campanie de informare organizată pe teritoriul RDS.  

      În perioada 30.03- 04.04.2012 MDRC şi ADR Sud au organizat cu susţinerea 

GIZ o campanie de informare în Regiunea de Dezvoltare Sud privitor la al doilea 

APP la FNDR. Această campanie a cuprins patru sesiuni de informare desfăşurate 

în 3 microregiuni şi în or. Taraclia. Aria de acoperire - toate localităţile RDS.  
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Cumulativ 201 de persoane, inclusiv formatori, au participat la cele trei sesiuni de 

informare. După instituţia pe care o reprezintă participanţii la sesiune pot fi 

structuraţi după cum urmează: 66,2% şi corespunzător 10,0% APL de nivel I şi II 

din regiune, 4,5% membri activi ai ONG, 2,5 reprezentanţi ai mass-media locală şi 

regională, 16,9 la sută angajaţi ai MDRC, ADR şi alte persoane interesate.  

      În cadrul fiecărei sesiuni, participanţii au fost informaţi cu privire la  procesul 

de selectare a proiectelor în cadrul celui de-al doilea apel de propuneri, criteriile de 

eligibilitate, prevederile Instrucţiunii pentru aplicanţi, metodologia de completare a 

formularului pentru nota conceptuală şi cererea completă de finanţare. 

      Drept rezultat al campaniei de informare, peste 180 de reprezentanţi ai 

autorităţilor publice locale de nivel I şi II au fost informaţi şi instruiţi cu privire la 

procedura de aplicare la FNDR în cadrul celui de al doilea APP. Numărul sporit al 

cererilor de finanţare depuse la ADR în comparaţie cu primul APP se datorează 

parţial şi rezultatelor activităţilor de informare. De asemenea, campania de 

informare a îmbunătăţit vizibilitatea MDRC şi ADR ca promotorii dezvoltării 

regionale în Republica Moldova. 

Consultanţă privind elaborarea Notelor Conceptuale. 

       În perioada 28 martie – 8 mai 2012 potenţialii aplicanţi din peste 50 localitaţi 

din RDS au beneficiat de consultanţă în vederea elaborării notelor conceptuale. 

Consultările au fost acordate la sediul Agenției, în ședințe de instruire din cadrul 

vizitelor specialiştilor ADR Sud în teritoriu, prin poşta electronică, prin telefon și 

fax.   

Cele mai frecvente consultări ţineau de: 

 identificarea ideilor de proiecte cu impact regional în conformitate cu 

domeniile prioritare ale Strategiei de dezvoltare  regională Sud;  

 eligibilitatea aplicanților și a parteneriatelor;  

 completarea notelor conceptuale în corespundere cu cerințele Instrucțiunii 

pentru utilizator. 
 

Colectarea notelor conceptuale.  

      Termenul limită pentru depunerea notelor conceptuale în scopul obţinerii 

finanţării din FNDR a fost  10 mai 2012, ora 16:00. În total 56 note conceptuale au 

fost colectate în Regiunea de Dezvoltare Sud, respectînd acest termen.  

Sesiune de instruire a comisiilor administrative a fost organizată pe data de 14 mai 

2012.  Instruirea s-a axat pe următoarele două elemente:  

- procedurile administrative în procesul de evaluare;  
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- evaluarea notelor conceptuale prin aplicarea grilei de evaluare. Instruiţi 

membrii comisiilor administative din regiuni. 

Evaluarea notelor conceptuale s-a petrecut în cadrul şedinţei comisiei de evaluare 

desfăşurată la data de 11 mai 2012. Produsul şedinţei comisiei administrative a fost 

o listă de note conceptuale evaluate, structurată după priorităţile strategice, care a 

servit drept suport pentru luarea deciziilor la nivelul CRD Sud. 

Şedinţa CRD Sud a avut loc pe data de 18 mai 2012 la Cimişlia. În cadrul şedinţei 

au fost prezentate rezultatele primei etape a APP la FNDR. În conformitate cu 

decizia CRD Sud pragul minim necesar pentru ca notele conceptuale să fie 

selectate pentru a doua etapă a APP, a fost stabilit la 20 de puncte. Şapte note 

conceptuale nu au atins acest prag şi au fost eliminate din procesul de selecţie. 

Astfel, din numărul total de 56 note conceptuale colectate, 51 au trecut verificarea 

administrativă şi 44 au fost selectate pentru a doua etapă a APP la FNDR. 

Tabelul 4 

Rezultatele primei etape a APP la FNDR  

  Măsura 

Nr. de note 

conceptuale 

colectate 

Nr. de note 

conceptuale 

care au trecut 

verificarea 

administrativă 

Nr. de note 

conceptuale 

preselectate 

Ponderea 

notelor 

conceptuale 

preselectate,

% 

Prioritatea

1 

1.1. 15 14 11  

1.2. 12 12 10  

1.3. 1 1 1  

Total  28 27 22 50 

Prioritatea 

2 

2.1. 0 0 0  

2.2. 4 4 4  

2.3. 3 3 3  

2.4. 0 0 0  

Total  7 7 7 16 

Prioritatea 3.1. 1 1 1  
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3 3.2. 8 8 7  

3.3. 0 0 0  

3.4. 12 8 7  

Total  21 17 15 34 

 TOTAL 56 51 44 100 

 

Tabel 4 - Rezultatele primei etape a APP la FNDR 

 

      Costul total al proiectelor prezentate  - 1.005.015,74 mii lei (pentru comparaţie 

423. 130,03 mii lei în 2010). Suma solicitată de la FNDR în cadrul acestor proiecte 

–  973. 910,62 mii lei.   

Sesiune de instruire a aplicanţilor cu privire la elaborarea cererilor complete de 

finanţare  desfăşurată pe data de 28 mai 2012 în or.Cimişlia. În cadrul sesiunii s-a 

realizat: 

- informarea aplicanţilor despre rezultatele obţinute în prima etapă a APP la 

FNDR; 

- instruirea aplicanţilor în elaborarea cererii complete de finanţare; 

- prezentarea procedurii de evaluare a proiectelor şi explicarea grilei de 

evaluare tehnică şi financiară; 

- consultanţa aplicanţilor care au depus notele conceptuale pentru proiecte din 

sectorul apă şi canalizare şi sectorul managementul deşeurilor solide. 

 

       La sesiune au participat în total 59 de persoane, inclusiv formatorii şi 

personalul ADR Sud. 12 reprezentanţi ai APL au beneficiat de consultanţă în 

sectorul managementul deşeurilor solide şi 16 persoane – în sectorul apă şi 

canalizare. 

Referitor la impactul evenimentului, activităţile realizate de ADR Sud, cu suportul 

GIZ, vor contribui la elaborarea unui conveier de proiecte mai calitative, mai bine 

racordate la prevederile strategiei de dezvoltare regională şi strategiilor sectoriale 

regionale şi naţionale. 

Aplicanţii urmează să depună cererile complete de finanţare la ADR Sud pînă-n 

data de 19 iulie 2012, cînd se va încheia oficial a doua etapă a APP la FNDR. 
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2.3. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea asupra proiectelor 

implementate în RDS 

      Pe parcursul semestrului I al anului 2012 în cadrul ADR Sud  au fost elaborate 

rapoarte lunare pentru 7 proiecte aflate la faza de implementare.  De asemenea au 

fost elaborate 2 rapoarte trimestriale pe proiecte individuale și 2 rapoarte privind 

monitorizarea mijloacelor financiare, care au fost prezentate  MDRC în termenii 

stabiliţi. 

      În scopul evaluării impactului  proiectului ”Eficientizarea managementului 

deşeurilor menagere solide în RDS” experții ESRA, UE au efectuat o vizită de 

evaluare. În cadrul vizitei, experţii ESRA, reprezentantul MDRC şi specialistul din 

secţia management proiecte au evaluat derularea proiectului în 6 din cele 8 centre 

raionale. Concluziile experților au fost formulate în raportul de evaluare. 
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Obiectivul 3. Planificarea, organizarea şi administrarea 
procedurilor de achiziţii publice 

      Realizarea acestui obiectiv vine să asigure satisfacerea necesităţilor de bunuri, 

lucrări şi servicii ale ADR Sud şi 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.  

      În activitatea pe domeniul dat a fost asigurată succesivitatea în etapele de 

organizare şi desfășurare a proceduriii de achiziții publice care prevede: 

 elaborarea planurilor de achiziții, anunțului de intenție, documentației de 

licitație, caietelor de sarcini, parametrilor tehnici şi a invitațiilor  de participare la 

concursul privind cererea ofertelor de prețuri; 

 crearea prin ordinul directorului agenției a grupului de lucru privind 

achizițiile publice şi asigurarea funcţionalității acestuia; 

 publicarea în Buletinul achiziţiilor publice şi în alte surse de informare 

(pagina web ADR, presa regională) a anunțului de intenție, a invitaţiilor pentru 

participare la licitaţie/concursul cererii ofertelor de preţuri, precum şi informarea 

operatorilor economici; 

 înregistrarea documentelor de licitație la Agenția de Achiziții Publice;  

 deschiderea ofertelor şi evaluarea acestora de către grupul de lucru, 

desemnarea cîştigătorului şi încheierea contractelor de achiziţii publice; 

 perfectarea şi păstrarea dosarelor de achiziţie publică.  

Astfel, în perioada ianuarie-iunie 2012 au fost organizate şi desfăşurate 8 de 

proceduri de achiziţii publice în cadrul a 3 proiecte aprobate spre finanţare în anul 

2012 din FNDR. Au fost încheiate contracte în valoare totală de 27,4 mln lei. 
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Obiectivul 4. Asigurarea managementului financiar eficient în 
activitatea ADR Sud şi implementarea mecanismelor de 

finanţare a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională 
 

      Managementul financiar şi al gestiunii contabile a ADR Sud s-a realizat în 

perioada de raportare  prin  planificarea financiară a cheltuielilor operaţionale ale 

ADR Sud în strictă corespundere cu normativele în vigoare, prin elaborarea 

planului de finanţare pe proiecte în strictă corespundere cu graficul de 

implementare a acestora, prin administrarea şi gestionarea eficientă a bunurilor din 

patrimoniu cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, planificarea bugetului 

agenţiei(operational şi pe proiecte) şi urmărirea execuţiei acestuia, coordonarea şi 

supervizarea activităţilor privind managementul financiar pentru toate activităţile 

derulate, organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare, întocmirea lunară de balanţe de verificare sintetice şi analitice, 

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 această perioadă agenţia a monitorizat procesul de finanţare pe programe şi 

proiecte, a urmărit în permanenţă nivelul de valorificare a surselor financiare şi a 

propus modificarea devizelor de cheltuieli şi a planului de finanţare aprobat. 

      În vederea utilizării corecte şi eficiente a surselor financiare din FNDR şi din 

surse externe agenţia a verificat corespunderea sumelor solicitate pentru finanţare 

de operatorii economici cu volumele de lucrări efectuate. Acest proces s-a finalizat 

prin elaborarea de note informative şi rapoarte  prezentate MDRC în termenii 

stabiliţi. 

      La capitolul control financiar preventiv au intrat: verificarea legalităţii, 

regularităţii şi conformităţii operaţiunilor în vederea identificării proiectelor de 

operaţiuni care nu respectă aceste condiţii, precum şi încadrarea în limitele 

bugetare prin a căror efectuare s-ar prejudicia fondurile publice. 

      În perioada noiembrie 2011-martie 2012 s-a realizat controlul financiar 

preventiv pentru stabilirea corectitudinii utilizării  surselor  financiare alocate  din 

FNDR în anul 2011. În rezultatul controlului a fost prezentat raportul de audit 

intern cu constatările  şi recomandările corespunzătoare. 
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Obiectivul 5. Promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud şi 
realizarea  principiilor de asigurare a transparenţei în 

activităţile ADR Sud 
 

      Activităţile realizate de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud în perioada 

primului semestru al anului 2012 au fost reflectate, într-o măsură mai mică sau mai 

mare, de către sursele media locale, regionale şi naţionale. În primă instanţă, 

activităţile relevante cu potenţial informativ sporit s-au regăsit pe pagina oficială a 

ADR Sud, pe conturile Agenţiei de pe reţelele de socializare şi informare în masă. 

Procedura de promovare şi asigurare a transparenţei s-a realizat într-un mod 

tradiţional, testat de timp. În acest fel s-a urmărit ca informaţia să ajungă la grupul 

ţintă, constituit din Autorităţile Publice Locale şi cetăţeni ai Regiunii de Sud. 

      Comunicatul de presă a fost cea mai utilizată formă de expunere cu privire la 

desfăşurarea unor evenimente sau campanii. După necesitate, pentru fiecare 

eveniment de anvergură, cu impact sporit, au fost elaborate cîte două materiale 

destinate grupului ţintă – invitaţie sau notă informativă şi comunicatul care 

sistematiza ideile expuse în cadrul evenimentului. Astfel, în perioada de referinţă 

au fost elaborate aproximativ 45 de comunicate de presă, invitaţii şi note 

informative. Materialele, au fost plasate pe pagina oficială a Agenţiei de 

Dezvoltare Regională Sud www.adrsud.md, pe portalul informaţional 

www.civic.md, www.comunicate.md, www.contax.com, www.facebook.com, şi pe 

panourile informative din incinta consiliilor raionale ale Regiunii de Sud. De 

asemenea, au fost expediate unui număr de 500 de beneficiari - reprezentanţi ai 

mass mediei naţionale, regionale şi locale, ai Autorităţilor Publice Locale, 

societăţii civile, partenerilor şi colaboratorilor. Materialele elaborate de către 

Serviciul Comunicare al ADR Sud au fost preluate de sursele media din ţară, din 

cele înregistrate, numărăm în prezent peste 70 de apariţii dintre care 13 reportaje 

TV, 13 reportaje radio, 44 articole în presa scrisă. S-au arătat interesaţi de 

activitatea ADR Sud: Publika TV, FM, Teleradio Moldova, Voceabasarabiei, 

Timpul.md, jurnal.md, unimedia.md, adevarul.md, Ziarul de Gardă, Cahulexpress, 

Gazeta de Sud, Cuvântul Liber, info-sud.md, AiciTV, CimPrim, Bass-TV, Studio-

L.md, ştirilocale.md etc. 

      Cea mai sigură şi actualizată sursă a constituit-o pagina oficială a ADR Sud 

www.adrsud.md. În decursul primei jumătăţi a anului curent au fost făcute un şir 

de modificări care să sporească atractivitatea şi utilitatea paginii. Ca aspect 

exterior, cromatica şi forma au fost păstrate, însă au fost adăugate poze de fundal. 

Au fost făcute modificări în meniul principal, conform sugestiilor MDRC, şi 

schimbat aspectul subcategoriilor de meniu. Documentele cu care operează ADR 

http://www.adrsud.md/
http://www.civic.md/
http://www.comunicate.md/
http://www.contax.com/
http://www.facebook.com/
http://www.adrsud.md/
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Sud au fost comasate în colecţii pe www.scribd.md şi amplasate pe site-ul ADR, 

oferind posibilitatea vizitatorilor să vizualizeze documentul fără să îl descarce. 

Spaţiul pe serverul Trimaran a fost extins cu 6 GB pentru întreg anul 2012. 

      O parte componentă a activităţii ADR Sud în perioada primului semestru a 

anului 2012, a fost Campania de conştientizare cu privire la colectarea separată a 

deşeurilor menajere solide din cadrul proiectului ,,Eficientizarea managementului 

deşeurilor menajere solide în RDS”. Campania de conştientizare a avut un scop 

bine definit şi a atins mai multe obiective prin complexitatea ei. Desfăşurată în 

parteneriat cu Organizaţia teritorială ,,Mişcarea ecologistă din Moldova”, campania 

a transmis un mesaj clar pentru care militează ADR-ul şi partenerii de dezvoltare 

regională. A fost mediatizată  ca un prim pas în menţinerea procedurii de 

colectarea separată şi a implicat copii şi tinerii în procesul de persuadare a 

societăţii cu privire la necesitatea păstrării unui mediu curat. În cadrul campaniei 

au fost distrubuite materiale informaţionale, elaborate de ADR Sud - Paşii 

colectării sparate; Informaţii despre proiect. Pliantele şi afişele au fost elaborate 

împreună cu partenerul Eptisa iar banerele au fost completate şi tipărite, designul 

fiind unul standard, aprobat de către MDRC. 

      Principalul instrument de captare a atenţiei din cadrul ADR Sud îl constituie 

proiectele implmentate, cărora li se acordă o atenţie sporită în elaborarea 

Buletinelor informative şi a informaţiei destinată distribuirii.  Conform etichetei au 

fost lansate cele două proiecte de dezvoltare regională: „Reabilitarea zonei de 

odihnă şi agrement Lacul Sărat din Cahul” şi „Reparaţia capitală a sistemului de 

canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia” şi 

mediatizate rezultatele implementării celor 7 proiecte ca urmare a vizitelor de 

monitorizare şi a şedinţelor de raportare.  

      Informaţii despre toate cele 7 proiecte de dezvoltare regională implementate de 

ADR Sud au fost publicate de pagina web şi dispersate grupurilor ţintă din 

Regiune. Imaginile din teritoriu sunt grupate în tipul de articol nou creat „Luna 

iunie în imagini”, astfel ca vizitatorii să se poată convinge de veridicitatea celor 

expuse. 

      Au fost elaborate 6 Buletine Informative a căror aspect a fost îmbunătăţit prin 

schimbarea designului. Acestea sunt expediate la sfârşitul fiecărei luni 

beneficiarilor şi postatepe www.issuu.com cât şi pe conturile Agenţiei de pe 

reţelele de socializare şi informare în masă.  

Toate activităţile au fost orgnizate cu scopul de a duce mesajele MDRC şi ADR 

Sud la populaţia din regiune şi întreaga ţară. A fost depus un efort comun care va 

http://www.scribd.md/
http://www.issuu.com/
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ajunge într-un final să aducă rezultate frumoase. Serviciul Comunicare a urmărit să 

promoveze, prin toate căile posibile, modalităţi de accesare a surselor alternative 

de finanţare, sesiunile de informare şi instruire, posibilităţile Regiunii de Sud, 

capacitatea investiţională, atractivitatea turistică, oferind, în acest fel, un spectru 

larg de informaţii Autorităţilor Publice Locale şi societăţii civile din Regiune. 
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Obiectivul 6. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare şi 
atragerea investiţiilor în vederea implementării proiectelor în 

RDS 
 

      Întru implementarea cu succes a politicii  de dezvoltare regională în teritoriu şi 

ţinănd cont de faptul, că ADR-urile sunt instituţii relativ tinere (create în 2010)  

responsabile de acest segment al politicii statului în regiunile de dezvoltare, un şir 

de ţări prin intermediul mai multor instituţii şi organizaţii s-au oferit să acorde 

asistenţă în acest domeniu Republicii Moldova şi nemijlocit Regiunilor de 

Dezvoltare prin intermediul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională.         

Asistenţa acordată de către partenerii de dezvoltare ţine de dezvoltarea 

capacităţilor instituţionale ale ADR-urilor, capacităţilor profesionale în domeniul 

dezvoltării regionale a tuturor actorilor implicaţi în acest proces,  acordarea 

suportului în vederea elaborării documentelor strategice ,a planurilor operaţionale 

regionale generale şi sectoriale, în elaborarea de studii şi analize pentru regiuni şi 

finanţarea propriu zisă a proiectelor investiţionale.  

      În acest sens în perioada ianuarie-iunie 2012 ADR Sud a fost asistată de  

Agenția de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului 

„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” şi EPTISA 

(Companie Spaniolă internaţională de consultanţă) în cadrul proiectul „Guvernarea 

deşeurilor - IEVP Est", finanţat de UE în cadrul Instrumentului European de 

Vecinătate şi Parteneriat (IEVP). 

      Activităţile realizate în 2012, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare 

nominalizaţi,  sunt o continuitate a colaborării fructuoase în cadrul acestor proiecte 

de la momentul creării Agenţiei ca instituţie. 

Cooperarea cu GIZ 
 

În perioada ianuarie - iunie  2012, ADR Sud a beneficiat de asistenţă şi suport din 

partea GIZ în următoarele domenii: 

1)  Planificare Strategică şi programare regională; 

2)  Management eficient al procesului de implementare, identificare şi 

dezvoltare a proiectelor de dezvoltare regională; 

3)  Dezvoltarea capacităţilor actorilor de dezvoltare regională. 
 

Asistenţa a fost asigurată prin intermediul şedinţelor comune de planificare şi 

organizare, sesiunilor de instruire, îndrumare şi consultanţă oferite prin intermediul 

consultanţilor locali şi naţionali, suport tehnic şi financiar la organizarea 

activităţilor commune şi la implementarea proiectelor investiţionale. 
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1)  La compartimentul „Planificare Strategică şi programare regională” GIZ 

a oferit suport în: 

-  Elaborarea Planului comun de activitate MDRC-ADR-GIZ pentru anul 2012; 

-  Finisarea procedurii de actualizare   a   Strategiei Socio-Economice a r-lui 

Cahul, capitolul „Aprovizionare cu apa și canalizare“, 

- Iniţierea  cercetărilor  privind situaţia actuală în domeniul Eficienței 

Energetice în instituţiile publice din RDS; 

- Iniţierea elaborării studiului cu privire la formele de cooperare intercomunală; 

-  Stabilirea unei structuri noi şi a planului de acţiuni pentru elaborarea POR 

2013-2015; 

  

2) La capitolul „Management eficient al procesului de implementare, 

identificare şi dezvoltare a proiectelor de dezvoltare regională” GIZ acordă 

asistenţă în realizarea a 2 activităţi majore: 

1. Implementarea proiectului investiţional „Servicii de aprovizionare cu apă 

potabilă în satul Roşu, raionul Cahul ”  

În perioada de raportare, cu suportul GIZ au fost efectuate: 

-  construcţia apeductului – 100 % conform planului de implementare (14186 

m de rețea de apeduct instalată, 36 cămine de vizitare construite, 2 staţii de 

pompare construite); 

-  în fază de elaborare este proiectul tehnic pentru sistemul de canalizare 

-  elaborarea unui studiu de referinţă  care prezintă situaţia în domeniul apei şi 

canalizării pînă la și după implementarea proiectului, care va permite estimarea cu 

precizie a impactului rezultatelor proiectului asupra grupurilor ţintă; 

- stabilirea termenilor de referinţă pentru elaborarea studiului privind 

posibilităţile de transmitere a serviciilor de alimentare cu apă din s. Roşu către Î.M. 

„Apă Canal Cahul” şi a acordului de management al serviciului de aprovizionare 

cu apă între s. Roşu şi Î.M. „Apă Canal Cahul”. 

 

2. Asistarea ADR Sud la lansarea şi desfăşurarea cu succes a APP II. 

În acest sens în perioada de raportare s-a reuşit: 

-  instruirea  formatorilor ADR Sud responsabili de sesiunile de informare în 

RDS; 

-  organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare cu privire la noul APP(3 

şedinţe de lansare în 3 microregiuni); 

-  instruirea potenţialilor aplicanţi privind completarea formularelor notelor 

conceptuale şi a cererilor complete de finanţare; 
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- Instruirea  comisiilor administrative responsabile de evaluarea notelor 

conceptuale inaintate în cadrul APP II. 

 

3)  La capitolul ,, Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali şi locali” GIZ 

în perioada de raportare a oferit suport în dezvoltarea capacităţilor ADR Sud şi 

APL prin: 

 Instruiri privind apelul de proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun 

Ro-Ua- Md; 

      În ianuarie 2012, GIZ în parteneriat cu ADR Sud a organizat 2 sesiuni de 

instruire privind elaborarea proiectelor transfrontaliere pentru potenţialii aplicanţi 

din Regiunea Sud. Instruirile au avut loc în or. Cimişlia şi or. Cahul şi au întrunit 

reprezentanţi ai APL din cele 8 raioane ale regiunii. Scopul acestui program de 

instruiri a fost îmbunătăţirea calităţii proiectelor transfrontaliere elaborate de 

aplicanţii din  Regiunea de Sud. 

 Oferire de consultaţii pentru potenţialii aplicanţi la Programul Operaţional 

Comun Ro-Ua- Md;  

Pe parcursul perioadei de instruire, aplicanţii au primit  consultaţii şi sfaturi 

pentru îmbunătăţirea notelor conceptuale din partea instructorilor.   

 Elaborarea ghidului cu privire la bunele practici în scrierea proiectelor şi 

distribuirea acestuia unui număr mare de potenţiali aplicanţi; 

 Elaborarea ghidului pentru APL: de la teorie la practică, cu elemente de 

atragere a fondurilor internaţionale, recomandări practice în identificarea ideilor de 

proiecte, a surselor de finanţare şi stabilirea relaţiilor de parteneriat durabile; 

 Sesiune de instruire privitor la transferul şi managementul proprietăţii 

publice; 

      Sesiunea a fost organizată pentru personalul din cele trei Ageniţii de 

Dezvoltare Regională pe data de 12 aprilie 2012 la Chişinau.  

Scopul atelierului a fost prezentarea formelor de gestionare şi transfer a proprietăţii 

publice conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. 

      În prezent, în procesul de  implementare a proiectelor finanţate din FNDR, 

ADR-urile sunt responsabile de organizarea achiziţiilor publice, însă nu sunt 

beneficiari ai acestor proiecte.  Expertul juridic a explicat participanţilor procedura 

legală pentru a efectua transferul proprietăţii publice de la ADR la beneficiarii 

proiectului, adică APL.  

Unul din produsele sesiunii a fost o listă de propuneri privitor la reglementarea 

transferului proprietăţii publice, care a fost întocmită şi prezentată MDRC. 

- Sesiunea de instruire a membrilor CRD în domeniul planificării şi 

programării regionale. 
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      Sesiunea de instruire a membrilor CRD în domeniul planificării şi programării 

regionale a fost organizată în comun de către compania de consultanţă DHV, care 

asistă ADR Sud în numele Agenţiei de Dezvoltare Cehe, ADR Sud şi GIZ. 

Sesiunea a avut loc pe data de 28 iunie 2012 în Cimişlia. 

      La sesiune au participat în total 25 de persoane, întrunind membrii CRD Sud, 

specialiştii ADR, consultanţii GIZ şi consultanţii USAID. Ca rezultat a  sesiunii de 

instruire, membrii CRD şi alți participanţi şi-au imbunătăţit capacităţile în 

domeniul planificării strategice şi au fost informaţi despre procesul de actualizare a 

strategiei regonale, despre activitatea de elaborare a manualului pentru actualizarea 

strategiilor, precum şi despre structura nouă a POR 2013-2015.   

Cooperarea cu EPTISA 
 

      Activitatea proiectului „Guvernarea deşeurilor - IEVP Est", finanţat de UE în 

cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) în RDS a 

rezultat cu elaborarea şi aprobarea de către CRD Sud a unui document important în 

domeniul de planificare strategică a RDS, este vorba de Strategia de gestionare 

integrată a deșeurilor solide în RDS. Este o strategie - pioner în contextul 

elaborării strategiilor sectoriale regionale. 

      Ca o continuitate în cadrul proiectului menţionat, în perioada ianuarie-iunie 

2012 ADR Sud a beneficiat de suportul partenerului de dezvoltare în organizarea  

campaniei de conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor 

menajere în RDS. 

      Desfăşurată în perioada februarie-iunie a.c. cu suportul Mileiukontakt 

International şi de către Organizaţia teritorială Ştefan Vodă a Mişcării Ecologiste 

din Moldova, în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică Cahul şi ADR 

Sud în cadrul proiectului  Guvernarea deşeurilor ENVRESTcampania a constat 

din: 

-  editarea şi diseminarea materialelor informative pentru campanie; 

-  organizarea și desfăşurarea a 8 şedinţe de informare (cu reprezentanţii APL, 

colaboratorii Direcţiilor de Învăţământ, pedagogi, agenţi economici, instituţii 

bugetare, ONG-uri locale, ADR Sud); 

- difuzarea prin intermediul mass-mediei locale a spotului publicitar ,, 

Colecteaza separat pentru un mediu curat” în  Ștefan Vodă, Basarabeasca și 

Taraclia; 

-  elaborarea și distribuirea suportului didactic pentru organizarea şi petrecerea 

orelor ecologice în toate instituţiile de învăţământ preuniversitare din RDS (400 

discuri); 
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-  organizarea şi desfăşurarea concursului ecologic regional cu participarea 

elevilor și tinerilor; 

-  Mediatizarea tuturor activităţilor realizate în cadrul campaniei (3 articole in 

ziarul raional ,,Prier” Ștefan Vodă, 4 spoturi radio). 

Ca rezultat a sporit gradul de informare şi conştientizare a populaţiei privind 

necesităţile şi avantajele separării deşeurilor, ce contribuie la dezvoltarea 

sistemului de management al deşeurilor în RDS. 

      O activitate importantă în cadrul aceluiaşi proiect este crearea Asociației de 

gestionare a deșeurilor în RDS. Asociaţia va constitui organul de conducere a 

întreprinderii responsabile de managementul deşeurilor în RDS, care va asigura 

reglementarea şi organizarea managementului  deşeurilor în toate unităţile 

administrativ-teritoriale a Regiunii de Dezvoltare Sud.  

      În lunile aprilie-mai 2012, ADR Sud a acordat suport în organizarea  şedinţelor 

de informare în cele 8 raioane din  RDS, unde participanţii, APL de nivelul I şi II, 

au fost informaţi despre necesitatea  creării  grupurilor  de iniţiativă pentru 

fondarea ,,Asociaţiei  pentru managementul deşeurilor în RDS”. Membri ai  

Asociaţiei vor fi preşedinţii de raioane  din RDS şi primarii tuturor localităţilor din 

regiune. Asociaţia va constitui organul care va atrage investitii, va asigura un 

raport cost-beneficiu eficient și va extinde serviciul din centrele raionale în 

localitățile din împrejurimi. 

      A fost elaborată varianta iniţială a Statutului Asociaţiei, care va fi propusă spre 

aprobare la Adunarea de Constituire a Asociaţiei care se va desfăşura pe 12 iulie 

2012 în or. Cimişlia. Pînă la această dată sunt colectate deciziile Consiliilor locale 

privind delegarea reprezentantului la şedinţa de constituire a Asociaţiei de 

management a deşeurilor în  RDS. 

      Începînd cu luna martie 2012, compania de consultanţă Cehă DHV, selectată 

de către Agenţia de Dezvoltare Internaţională a Cehiei, acordă susținere ADR 

Sud în actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud. Este de menţionat că, 

proiectul „Suport pentru ADR și CRD Sud privind actualizarea Strategiei de 

Dezvoltare Regională Sud" face parte din Programul UE 12, unde Republica 

Moldova va beneficia de suport din partea unor state comunitare care și-au 

exprimat interesul de a susține statul nostru în implementarea politicii de 

dezvoltare regională și în preluarea de bune practici. 

      Suportul partenerilor cehi constă în acordarea de consultanţă ADR Sud  în 

vederea revizuirii SDR Sud, elaborarea Planului financiar de implementare a 

strategiei şi la finele exerciţiului, elaborarea unui manual-ghid privind metodologia 
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de elaborare/actualizare a unei strategii. La fel angajaţii ADR Sud şi membrii CRD 

Sud au fost instruiţi în domeniul planificării strategice regionale.  

      În contextul instituirii relaţiilor cu noi parteneri de dezvoltare  şi identificării 

surselor alternative de finanţare se încadrează şi încheierea unui Acord de 

colaborare cu Corpul Păcii SUA din Moldova în cadrul programelor: 

„Dezvoltare Comunitară şi Organizaţională” şi „Dezvoltarea Agribusiness-ului şi 

Business-ului Rural”. Pentru realizarea acestuia, în cadrul ADR Sud vor activa doi 

voluntari al Corpului Păcii în domeniul dezvoltării locale şi regionale. Aceştia vor 

asista specialiştii agenţiei în implementarea activităţilor curente. Voluntarii vor 

oferi viziuni diferite din perspectiva altor ţări şi preluarea bunelor practici în 

domeniile de interes conexe dezvoltării regionale. 

În contextul identificării surselor alternative de finanţare a proiectelor de 

dezvoltare regională, ADR Sud a solicitat voluntarului Corpului Păcii şi implicarea 

în activitatăţi de identificare a oportunităţilor de finanaţare pentru beneficiarii 

proiectelor. 

      Prin elaborarea de proiecte soft şi aplicarea lor la programe europene la fel se 

urmăreşte scopul de instituire a relaţiilor de parteneriat şi atragerea surselor 

financiare în regiune. În acest sens: 

      În ianuarie 2012, secţia management proiecte a elaborat şi înaintat o Notă  

Conceptuală  în cadrul Programului Operaţional Comun România - Ucraina - 

Republica Moldova 2007 – 2013, cu titlul „Cooperarea transfrontalieră pentru 

promovarea eficientă a atractivităţii investiţionale a regiunilor din zona de 

frontieră”. Scopul proiectului: Promovarea unei interacţiuni mai mari între oameni 

şi comunităţile care trăiesc în zonele de frontieră. Obiectivul general: De a crea o 

dezvoltare economică mai durabilă în regiunile vizate în cadrul proiectului 

(România - Iaşi şi Galaţi, Republica Moldova - întreg teritoriul, Ucraina - 

Regiunea Odessa şi Sevastopol) prin intermediul autorităţilor locale, care vor 

identifica şi promova oportunităţile de investiţii în zona de frontieră. 

      În calitate de partener ADR Sud a fost inclusă  în proiectul aplicat de  

Fundatia United Europe din România cu titlul ”Crearea coeziunii sociale şi 

culturale pentru generaţiile viitoare la  frontierele România, Moldova şi Ucraina”, 

aplicat la Programul Transfrontalier.  

Scopul proiectului este: Dezvoltarea cooperării strategice  în două sectoare 

esenţiale pentru calitatea vieţii în regiunile de frontieră România-Republica 

Moldova-Ucraina, prin intensificarea contactelor şi cunoştinţelor administraţiilor 

de frontieră. 

      În martie-mai 2012, ADR Sud, a aplicat pentru un proiect către Ambasada 

Republicii Cehe din Chişinău, cu titul: „Dezvoltarea capacităţilor actorilor locali 
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pentru punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională”, avînd ca obiectiv 

general: Susţinerea dezvoltării socio-economice echilibrate şi durabile a RDS prin 

consolidarea capacităţilor locale pentru punerea în aplicare a politicilor de 

dezvoltare regională. 

      La solicitarea MDRC, pe 18 mai curent ADR Sud a înaintat propuneri pentru 

elaborarea conceptului de proiect Twinning în cadrul programului „Consolidarea 

capacităţilor în dezvoltarea regională în Republica Moldova”, finanţat de UE. 

Proiectul va fi implementat cu suportul ministerelor omoloage din Franţa şi 

România în parteneriat cu ministerele sectoriale din Republica Moldova. Titul 

proiectului este: „Sprijinirea ADR Sud şi a partenerilor săi regionali în dezvoltarea 

Strategiei Regionale pentru dezvoltarea economică”. Obiectivul general: Preluarea 

şi implementarea unor practici inovative de elaborare a strategiilor regionale de 

dezvoltare economică. 

      În scopul identificării surselor alternative de finanţare pentru proiectele din 

RDS, ADR Sud utilizează instrumentele de informare a APL şi altor actori 

interesaţi cu referire la potenţialii donatori pentru proiectele din R Moldova. În 

acest sens în cadrul sesiunilor de instruire organizate de ADR Sud au fost 

distribuite participanţilor listele şi datele de contact ale potenţialilor donatori. 

      De asemenea, pe site-ul ADR Sud au fost plasate anunţuri depre programele 

care oferă finanţare, cum a r fi:   

Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2013, lansat de 

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul 

total al  proiectului. Anunţul depre colectarea cererilor de finanţare din cadrul 

programului „PARE 1+1”, în care Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM 

a lansat procedura de colectare a cererilor de finanţare nerambursabilă în cadrul 

Componentei III „Finanţarea afacerilor/Regula 1+1".  

      În luna octombrie 2012, ADR Sud în parteneriat cu MDRC, va organiza un 

Forum Investiţional, pentru atragerea investiţiilor în RDS, în cadrul căruia vor fi 

invitaţi să participe donatori externi interesați în dezvoltarea regională.Va fi 

prezentat portofoliul de proiecte selectate în urma Apelului 2 de propuneri de 

proiecte de la aplicanţii din RDS. 

      În prezent, echipa ADR Sud este în plin proces de planificare a acestui 

eveniment. Pînă la moment au fost elaborați  şi prezentaţi  MDRC Termenii de 

Referinţă pentru eveniment, a fost elaborat Planul activităţilor de pregătire a 

Forumului, s-a negociat şi stabilit  locaţia desfăşurării forumului, s-a făcut un 

calcul preventiv a  cheltuielilor legate de cazare şi servicii de arendă, a fost 

elaborată Agenda şi Bugetul estimativ al Forumului, Planul de lucru şi lista de 



43 
 

verificare preliminară, a fost concepută o Bază de date cu potenţialii donatori care 

vor fi invitaţi. 

      Urmează o mobilizare totală a ADR Sud pentru organizarea şi desfăşurarea în 

luna septembrie curent a acestui eveniment important pentru RDS. 

 

Schimb de experienţă internaţională 
 

      Întru fortificarea capacităţii instituţionale, atingerea unui nivel înalt de 

profesionalism al actorilor locali în implementarea cu succes a SDR Sud, în 

perioada de referinţă au fost efectuate 3 vizite de studiu peste hotarele ţării. 

 

Vizita de studiu în Cluj-Napoca, România  

Directorul ADR Sud, Maria Culeşov, a 

participat la conferința internațională 

„Regional development in South East Europe 

– Challenges-Opportunities-Solutions”, pe 9-

10 martie 2012. Conferința din cadrul 

proiectului Regional Development, 

implementat de Fundația Civitas pentru 

Societatea Civilă, filiala Cluj, cu sprijinul 

financiar al Fundației Soros România, prin programul East East: Partnership 

Beyond Borders. În cadrul conferinței au fost prezentate studii de caz, politici 

publice, articole pe această temă din țări participante. De asemenea, s-a vorbit 

despre cum s-a dezvoltat regionalizarea în statele europene, despre transparența 

formării bugetului și cheltuielilor banilor publici în administrațiile publice locale.  

 

Vizita de studiu în Estonia şi Finlanda  

      Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a sprijinit deplasarea a 

opt reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), 

precum şi ai Agenţiilor de Dezvoltare Regională 

(ADR), în Estonia şi Finlanda, în perioada 22-24 

mai 2012. Astfel, participanţii au avut 

posibilitatea de a se întâlni cu acele instituţii care 

au pus în practică politicile europene de 

dezvoltare regională şi oferă servicii publice 

locale de calitate cetăţenilor, de la aprovizionarea 

cu apă şi canalizare la colectarea şi tratarea deşeurilor. Vizita de studiu a avut loc 
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graţie suportului acordat prin intermediului proiectului GIZ „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova". 

 

 

 

Vizita de studiu în Ploieşti, România 

      Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, Maria CULEŞOV, s-a aflat 

în perioada 27-29 iunie într-o vizită de studiu în Ploieşti, România ca reprezentant 

al delegaţiei conduse de viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Valeriu 

LAZĂR. Delegaţia a învăţat din experienţa României la capitolul atragerea 

investiţiilor în parcuri industriale. 

Delegaţia condusă de ministrul Economiei a 

vizitat cel mai mare parc industrial şi logistic 

din Estul Europei, Parcul industrial DIBO, 

înfiinţat în 1998. Acesta găzduieşte şi cel mai 

mare parc de panouri solare din România, lansat 

la începutul lunii iunie curent. În ziua de 29 

iunie curent, delegaţia a participat la un Forum 

al oamenilor de afaceri, organizat de Camera de 

comerţ şi Industrie Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie din Moldova şi 

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului (MIEPO). Din 

delegaţia moldovenească au făcut parte şi reprezentanţi ai Organizației de Atragere 

a Investițiilor și Promovare a Exportului (MIEPO), Camerei de Comerţ şi 

Industrie, administraţia şi rezidenţi ai parcurilor industriale din Moldova, în total 

20 de oameni de afaceri. Vizita a fost organizată cu sprijinul Ambasadei Moldovei 

la Bucureşti. 
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Concluzii 
 

Activităţile realizate de ADR Sud în perioada ianuarie-iunie 2012 sunt în mare 

parte o continuitate a  realizărilor din anul 2011. Cinci  din cele 7 proiecte în 

derulare în RDS gestionate de ADR Sud sunt proiecte în implementare din anul 

2011.  

În acelaş timp anul 2012 s-a manifestat ca anul, în care s-a dat start celui de al 

doilea Apel de Propuneri de Proiecte, anul, în care v-a fi revizuită SDR Sud şi 

elarorat şi aprobat de către CRD Sud POR 2013-2015.  

În condextul identificării surselor alternative de finanţare pentru proiectele care vor 

fi incluse în POR 2013-2015, în luna octombrie curent ADR Sud va organiza un 

forum investiţional, activităţile de pregătire pentru care au demarat în semestrul de 

raportare.  

În perioada ianuarie-iunie 2012, ADR Sud consolidîndu-şi capacităţile  şi creînd un 

cadru comun de cooperare cu actorii de DR şi CRD Sud, partenerii de dezvoltare, 

în coordonare cu MDRC, a mers spre realizarea obiectivelor stabilite pentru 

această perioadă şi a realizat: 

Obiectivul 1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare, 

prin actualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul, 

componenta aprovizionare cu apă şi canalizare; efectuarea cercetărilor şi 

elaborarea de studii pentru RDS. Altă activitate la fel de importantă pentru 

atingerea acestui obiectiv este iniţierea procedurii de revizuire a SDR Sud, 

includerea unui domeniu nou de intervenţie ce ţine de EE, activitate realizată cu 

suportul partenerilor de dezvoltare. A fost actualizat POR Sud 2010-2012 şi a 

demarat procesul de elaborare a POR Sud 2013-2015. 

Obiectivul 2. Asigurarea unui management eficient al procesului de implementare, 

dezvoltare şi identificare a proiectelor de dezvoltare regională prin implementarea 

a 7 proiecte de DR, inclusiv 6 finaţate din FNDR şi valorificarea  unui buget de 

10,7 mln lei. Lansarea celui de al doilea APP, instruirea a circa 200 potenţiali 

aplicanţi în cadrul a 4 sesiuni de informare, colectarea a 56 note conceptuale, 

evaluarea acestora şi admiterea a 44 din ele în etapa a doua de concurs. 

Obiectivul 3. Planificarea, organizarea şi administrarea procedurilor de achiziţii 

publice a fost asigurată prin organizarea şi desfăşurarea a 8 proceduri de achiziţiii 

publice pentru 3 proiecte în implementare, desemnarea cîştigătorilor şi semnarea a 

7 contracte de achiziţii în valoare totală de 27,4 mln.lei. 
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Obiectivul 4.  Asigurarea managementului financiar eficient în activitatea ADR 

Sud şi implementarea mecanismelor de finanţare a programelor şi proiectelor de 

dezvoltare regională s-a realizat prin planificarea financiară eficientă şi urmărirea 

executării bugetului, monitorizarea utilizării surselor financiare alocate din FNDR, 

raportarea în termen MDRC şi altor instituţii de resort după modelul stabilit, 

asigurarea respectării normelor legale în toate activităţile legate de administrarea 

financiară a ADR Sud. 

Obiectivul 5. Promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud şi realizarea 

principiilor de asigurare a transparenţei în activităţile ADR ., prin publicarea pe 

pagina web a agenţiei a principalelor evenimente realizate în perioada ianuarie-

iunie  2012(16477 accesări); mediatizarea în presa locală, regională şi naţională 

prin publicarea a 70 articole, 45 comunicate de presă, 26 ieşiri la radio şi TV. 

Asigurarea vizibilităţii proiectelor prin informarea publicului larg la fiecare etapă 

de implementare a proiectelor. Promovarea imaginii RDS prin diverse activităţi şi 

evenimente de rezonanţă majoră, elaborarea a 6 ediţii a buletinului informativ 

,,Dezvoltare Regională”  şi distribuirea acestuia unui număr de peste 500 de 

beneficiari.  

Obiectivul 6. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare şi atragerea investiţiilor în 

vederea implementării proiectelor în RDS, s-a realizat prin colaborare şi elaborare 

în comun a unor documente strategice şi studii pentru RDS, implementarea unui 

proiect investiţional în satul Roşu, r-l Cahul, organizarea mai multor sesiuni de 

instruire pentru angajaţii ADR şi alţi actori implicaţi în procesul de dezvoltare 

regională, (27 sesiuni de instruire, 550 actori de dezvoltare  regională instruiţi).În 

realizarea acestui obiectiv se încadrează şi elaborarea şi înaintarea pentru finanţare 

a 3 note conceptuale pe proiecte soft, informarea prin diverse surse despre 

potenţialii donatori ai proiectelor de DR. 

În semestrul II al anului 2012: 

-  v-a continua implementarea celor 7 proiecte în derulare şi recepţia finală a 

lucrărilor la 5 din ele; 

-  vor fi finalizate activităţile de actualizare/elaborare a SDR sud şi POR 2013-

2015 şi înaintate CRD Sud pentru aprobare; 

- va fi organizat Forumul investiţional în dezvoltarea regională “Crearea 

oportunităţilor de atragere a investiţiilor în RDS”.  

Vor fi realizate un şir de alte activităţi, care vor sta la baza implementării cu succes 

a SDR Sud, pentru prosperarea continuă a RDS şi a populaţiei acestei regiuni. 
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     Lista indicatorilor de progres ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 

în ianuarie - iunie 2012 

    
  

Nr/ 

or 
Denumirea indicatorului 

Unitatea de 

măsură 

Total 

anul 

2012 

inclusiv  

perioada  

raportată 

1 Agenții de dezvoltare regională   nr. agenții 1 1 

2 Personal angajat, inclusiv nr. persoane 17 17 

        bărbați   6 6 

        femei   11 11 

3 Ședințe ale CNCDR nr. ședințe 0 0 

4 Decizii CNCDR aprobate  nr. decizii 0 0 

5 Ședințe ale CRD nr. ședințe 2 2 

6 Decizii CRD aprobate nr. decizii 6 6 

6a 
Sesiuni de instruire (mese rotunde, ateliere de lucru) 

organizate de alte institutii unde au participat angajatii ADR nr. sesiuni 22 22 

7 
Sesiuni de instruire (mese rotunde, ateliere de lucru) 

organizate de ADR nr. persoane 13 13 

8 Participanți la sesiuni de instruire, inclusiv: nr. persoane 550 550 

        bărbați   339 339 

        femei   211 211 

                 din care:       

        colaboratori ai ADR   49 49 

        membri ai CRD   29 29 

       potentiali aplicanți ai proiectelor   299 299 

9 Vizite peste hotarele țării efectuate   nr. vizite 3 3 

10 Persoane participante la vizite peste hotarele țării, inclusiv: nr. persoane 1 1 

        bărbați       

        femei   1 1 

                  din care:       

        colaboratori ai ADR   1 1 

        membri ai CRD, inclusiv:       

                         reprezentanți ai autorităților publice locale       

                         reprezentanți ai sectorului privat       

                         reprezentanți ai societății civile       

11 Conferințe, forumuri organizate 
nr. 

evenimente,  0 0 

12 Publicații, inclusiv nr.articole 70 70 

       în presa locală   35 35 

       în presa națională   35 35 
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13 
Comunicate de presă 

nr. 

comunicate 45 45 

14 Ieșiri la TV nr. ieșiri 13 13 

15 Ieșiri la radio nr. ieșiri 13 13 

16 Accesări ale paginii web nr. accesări 16477 16477 

17 Proiecte incluse în Planul operațional regional, din acestea nr. proiecte 17 17 

        incluse în Documentul unic de program   14 14 

18 Proiecte în curs de implementare finanțate din: nr. proiecte 7 7 

        FNDR   6 6 

        GIZ   1 1 

19 

Acorduri de parteneriat cu privire la implementarea 

proiectelor  

încheiate nr. acorduri 7 7 

20 Parteneri ai proiectelor în implementare nr. parteneri 15 15 

21 Parteneri de dezvoltare nr. parteneri 3 3 

 


