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Abrevieri 

 

 

ADR   – Agenția de Dezvoltare Regională  

MCRD  – Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale 

DGDR  – Direcția Generală Dezvoltare Regională 

RDC   – Regiunea de Dezvoltare Centru 

DR   – Dezvoltare Regională 

SNDR   – Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

SDR   – Strategia de Dezvoltare Regională  

POR   – Planul Operațional al Regiunii  

DUP   – Documentul Unic de Program 

APP   – Apel de Propuneri de Proiecte 

FNDR   – Fondul Național de Dezvoltare Regională 

CRD   – Consiliul Regional pentru Dezvoltare  

CNCDR  – Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

APL   – Administrația Publică Locală 

ODIMM – Organizatia de Dezvoltare a intreprinderilor Mici si Mijlocii 

ONG   – Organizație Non – Guvernamentală 

DFID   – Departamentul Pentru Dezvoltare Internațională a Marii Britanii           

GIZ   – Societatea Germană de Asistenţă Internaţională 
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Dragi prieteni ! 
        Am activat împreună într-un an destul de complicat 

şi dificil. Am fost martorii şi actorii activi la multe 

evenimente politice, economice şi sociale. Au fost 

momente cînd  lăstarii democraţiei şi libertăţii s-au 

clătinat. 

          Dar, cu certitudine, se poate   spune ca toate aceste evenimente ne-au consolidat , ne-au 

îmbogăţit. Am  devenit mult mai puternici , mai optimişti, mai experimentaţi. 

          Sîntem la început de un an promiţător, cu aşteptări şi provăcări. 

 Conştientizăm că nu va fi uşor, nu va fi simplu. Mizăm pe responsabilitate, disciplină, 

încredere şi spirit de  echipă. 

          Am demonstrat pe parcursul anului că avem potenţial, avem dorinţă,  avem idei şi am 

avut şi succese. 

          În Planul Operaţional şi Strategia  de Dezvoltare Regională Sud  sînt evidenţiate programe 

şi activităţi prioritare pentru anii de perspectivă, care  trebuie să fie o călauză pentru Consiliul 

Regional şi Agenţia de Dezvoltare Regională Sud. 

  Este necesar de fortificat eforturile în obţinerea acelor rezultate pe care ni le-am propus. 

Dragi prieteni! 

           Anul care a venit să ne aducă tuturor bucurie şi sănătate. Succesul şi biruinţele   noastre 

să fie apreciate de locuitorii Regiunii de Dezvoltare Sud. Aportul nostru să aducă speranţe, 

optimism, încredere în îmbunătăţirea nivelului de trai ai concetăţenilor noştri.    

 

Cu respect 

Andrei Malaşevschi, 

Preşedintele Consililului Regional Sud. 
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Introducere 
 

Planul de activitate al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud (în continuare ADR Sud) reprezintă 

documentul de programare, în care sînt trasate sarcinile concrete pe termen de un an în domeniul 

dezvoltării regionale. Planul de activitate al ADR Sud se referă la perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 şi 

reprezintă activităţile pentru implementarea politicii de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare 

Sud. Planul  este conform cadrului normativ al dezvoltării regionale, Strategiei Naţionale de Dezvoltare 

Regională şi Strategiei de Dezvoltare Regională Sud. 

În vederea implementării cu succes a obiectivelor politicii de dezvoltare regională, ADR Sud va 

conlucra eficient cu Direcţia Generală Dezvoltare Regională din cadrul Ministerului Construcţiilor şi 

Dezvoltării regionale şi instituţiile publice implicate în implementarea politicii de dezvoltare regională. 

De asemenea, ADR va colabora cu partenerii proiectelor internaţionale de asistenţă tehnică, ONG-uri şi 

mass-media locală şi regională. 

Principalele rezultate ale activităţii ADR Sud în anul 2010  

 Angajarea, instruirea personalului şi dotarea cu echipament a oficiului ADR Sud  

 Finalizarea, consultarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 

 Instituirea şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii de dezvoltare 

 Asistarea şi organizarea primului Apel de Propuneri de Proiecte 

 Aprobarea Planului Operaţional Regional Sud de către CRD Sud 

 Elaborarea Planului de informare şi Comunicare al ADR Sud 

 Elaborarea şi  dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare a măsurilor de susţinere a 

dezvoltării regionale 

 Lansarea procesului de implementare a celor 4 proiecte de dezvoltare regională aprobate spre 

finanţare în anul 2010 

 Organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice pentru proiectele în implementare 

 Contribuirea la creşterea capacităţilor actorilor interesaţi prin implicarea în activităţi de instruire şi 

schimb de experienţă 

 Colectarea informaţiilor şi elaborarea bazelor de date (donatori, strategii naţionale sectoriale, 

strategii raionale, situaţia aprovizionării cu apă şi canalizare în regiune)  

 Constituirea parteneriatelor regionale şi semnarea acordurilor de colaborare cu APL de nivel II, cu 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi ONG 

Contact-Cahul. 
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În anul 2011 va continua implementarea politicilor de dezvoltare regională, fiind testate 

mecanismele de finanţare a programelor şi proiectelor. Unul din scopurile prioritare pentru acest an ţine 

de identificarea, aprobarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională în conformitate cu 

priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare Regională Sud. Atingerea acestui scop se va realiza prin 

activitatea eficientă şi efectivă a ADR Sud în implementarea activităţilor expuse în Anexa 1.  

Finanţarea ADR Sud în anul 2011 va fi asigurată preponderent din Fondul Naţional de Dezvoltare 

Regională cât şi din alte surse identificate de către agenţie. (Anexa 2) 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului R Moldova nr. 33 din 11 ianuarie 2007  „ Cu privire la 

regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici” planul de activitate al ADR 

Sud este structurat după cum urmează: 

a) obiective; 

b) acţiunile practice, întreprinse pentru atingerea obiectivelor stabilite; 

c) termeni de realizare a acţiunilor; 

d) costuri aferente implementării; 

e) responsabili pentru implementare; 

f) indicatori de progres; 

g) proceduri de raportare şi evaluare. 

Descrierea sumară a acestor componente se conţine în Anexa 1 a prezentului document. Planul de 

activitate al ADR Sud conţine şi descrierea detaliată a acţiunilor ce urmează a fi realizate pentru atingerea 

obiectivelor stabilite. Astfel: 

 

Obiectivul general al activităţii ADR Sud pentru anul 2011 este Asigurarea implementării politicii 

naţionale de dezvoltare regională pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud. 

 

Obiectivele specifice: 

O1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare; 

O2. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională; 

O3. Organizarea şi administrarea procedurilor de achiziţii publice  

O4. Consolidarea capacităţilor actorilor naţionali şi regionali în implementarea cu succes a strategiilor 

regionale de dezvoltare; 

O5. Promovarea imaginii şi realizarea principiilor de asigurare a transparenţei în activităţile ADR Sud 
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O6. Asigurarea managementului financiar eficient în activitatea ADR Sud şi implementarea 

mecanismelor de finanțare a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională 

 

Rezultate scontate: 

 Va fi actualizat Planul Operaţional Regional Sud şi aprobat de CRD Sud; 

 Va continua procesul de studiere şi identificare a necesităţilor Regiunii de Dezvoltare Sud prin 

intermediul diferitor activităţi  

 Vor fi făcute studii şi analize de fundamentare a situaţiei din Regiunea de Dezvoltare Sud; 

 Vor fi identificate şi dezvoltate noi proiecte de dezvoltare regională conforme Strategiei de 

Dezvoltare Regională Sud; 

 Va continua implementarea celor 4 proiecte de dezvoltare regională aprobate spre finanţare în 

2010; 

 Vor fi consolidate capacităţile personalului ADR Sud şi actorilor de dezvoltare regională (CRD, 

APL) prin implicarea în cadrul vizitelor de studiu şi instruirilor în diferite domenii: elaborarea şi 

managementul proiectelor, organizarea achiziţiilor publice, planificarea strategică ş.a.; 

 Vor fi îmbunătăţite capacităţile APL din regiune în vederea gestionării serviciilor comunale prin 

participarea în cadrul activităţilor organizate de Societatea Germană de Asistenţă Internaţională 

(GIZ); 

 Va fi asigurată transparenţa activităţilor ADR Sud prin diseminarea informaţiior prin intermediul 

paginii web, buletinului informativ „Dezvoltare regională”, a ştirilor şi comunicatelor de presă; 

 Vor fi consolidate capacităţile colaboratorilor ADR Sud în domeniul implementării proiectelor de 

dezvoltare regională. 
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O1. CONSOLIDAREA PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ŞI PROGRAMARE 

 

Actualizarea POR 

 
Planul Operaţional Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud reprezintă o parte componentă a 

Strategiei de Dezvoltare Regională și formează cadrul de implementare a acesteia. Obiectivul general al 

POR este de a crea platforma de implementare a Strategiei prin ciclul de programe și activități prioritare 

pentru anii 2010 – 2012 prin mobilizarea capacităţilor actorilor regionali şi ai grupurilor de interes, 

încurajând angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea regională şi locală prin soluţionarea problemelor 

şi utilizarea durabilă a resurselor.  

La baza procesului de elaborare a POR au stat principiile de planificare a programelor şi activităţilor 

prioritare, care acţionează în sinergie, fiind grupate în structuri logice ce-şi au rădăcinile în Priorităţile şi 

măsurile Strategiei de Dezvoltare Regională.  

În cazul insuficienţei surselor financiare pentru programele POR Sud, Agenția va întreprinde măsuri 

pentru atragerea interesului Partenerilor de dezvoltare în scopul acoperirii costurilor necesare. 

În scopul planificării strategice eficiente este importantă revizuirea programelor şi proiectelor pe 

măsură ce proiectele selectate spre finanţare vor fi implementate. 

Cadrul Programelor POR Sud 2011-2013 rezultă din activitățile necesare pentru dezvoltarea RDS, 

reflectată de inițiativele propuse în proiectele colectate în cadrul APP din FNDR 2011. 

Actualizarea POR se va realiza prin următoarele acţiuni: 

 

a) Completarea listei proiectelor de dezvoltare regională cu proiectele selectate în urma 

Apelului de Propuneri de Proiecte (2011 / 2013)  

 

Scop: Actualizarea Planului Operaţional Regional Sud 

Beneficiari: Regiunea Sud 

Metodologie: propunerile de proiecte din regiune colectate în urma Apelului de Propuneri de Proiecte 

(2011 / 2013) vor fi selectate în urma unei evaluări administrative şi vor fi introduse în POR .  

Rezultate: POR actualizat cu proiecte noi 

 

b) Şedinţă de lucru pentru ADR Sud şi MCDR privind actualizarea activităţilor prioritare 

pentru implementarea SDR incluse în POR 

 

Scop: Actualizarea Planului Operaţional Regional Sud 

Beneficiari: Regiunea Sud 

Metodologie: Va fi organizat un atelier de lucru la MCDR sau ADR Sud, cu participarea responsabililor 

de domeniu de la ADR Sud şi MCDR într-un grup de lucru, în vederea analizării POR-ului, reînoirii şi 

prioritizării activiţăţilor principale ale ADR Sud pentru 2011 – 2013. În cadrul atelierului de lucru sva fi 

discutată necesitatea actualizării sumarului analizei socio-economice a regiunii, identificării experienţelor 

şi lecţiilor relevante anterioare, cu accent pe identificarea activităţilor prioritare pentru 2011 – 2013.  

Rezultate: POR actualizat cu activităţi prioritare 
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c) Iniţierea procesului de ajustare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud (SDR) la 

situaţia de fapt din regiune 

 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud este principalul document de planificare strategică pentru 

facilitarea şi promovarea unei dezvoltări economice şi sociale integrate la nivel regional şi pentru 

contribuirea la realizarea obiectivelor de dezvoltare regională de durată medie. ADR Sud este 

responsabilă de realizarea politicii de dezvoltare regională prin implementarea SDR Sud. Prin urmare, 

actualizarea SDR este o activitate importantă pentru RDS. Astfel în 2011 ADR Sud intenţionează să 

demareze procesul de colectare a datelor pentru reactualizarea SDR Sud.  

 

Scop: Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 

Beneficiari: Regiunea Sud 

Metodologie: Bazele de date colectate la ADR Sud privind Strategiile naţionale sectoriale, strategiile 

raionale şi orăşeneşti din regiune vor fi corelate cu SDR, vor fi actualizate părţile tari, părţile slabe, 

oportunităţile şi pericolele, fiind identificate domenii şi oportunităţi de completare şi ajustare a SDR. 

Procesul este de durată, de aceea in a. 2011 acest proces va fi demarat. 

Rezultate: date relevante colectate din regiune şi analizate 

 

Elaborarea studiilor şi analizelor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 

 
a) Elaborarea a 2 planuri Generale în Aprovizionarea  cu Apă şi Canalizare pe Regiunea 

de Dezvoltare Sud 

 

Scop: Elaborarea unui instrument de planificare strategică pe termen lung (de obicei 20 sau mai mulţi 

ani) pentru a contribui la satisfacerea cerintelor in domeniul aprovizionarii cu apa potabila si apa uzată. 

Beneficiari: Regiunea Sud 

Metodologie: Cu suportul financiar al GIZ va fi angajată în baza de corcurs o companie specializată în 

domeniul elaborării Planurilor Generale Sectoriale. 

Rezultate: 

1. Descrierea şi inventarierea  de sisteme  apă existente şi sistemele de ape uzate; 

2. Proiecţiile populaţiei, proiecţii zonelor de  servicii , utilizarea terenurilor prezente şi 

planificate,  proiecţiile de viitor a  cererii de apă de calitate; 

3. Proiecţiile de cantitatea de apă de alimentare şi de calitate şi identificarea surselor noi; 

4. Îmbunătăţirile necesare pentru a satisface cererea de apă în viitor; abordări hidraulice de 

modelare de estimare a necesităţilor pe termen lung cu documentaţia a fiecărei opţiuni; 

5. Justificarea selecţie de îmbunătăţire a sistemului special (bazat pe nevoi, a eficienţei 

costurilor, constructabilitatii, fiabilitate, exploatare, întreţinere, etc); 

6. Îmbunătăţiri a  sistemelor  recomandate; 

7. Hărţi care prezintă componente de îmbunătăţire şi spaţii de servicii; 

8. Descrierea costurilor de îmbunătăţire a sistemelor de  apă  şi sistemele de ape uzate. 
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Asigurarea secretariatului pentru activitatea CRD 

 

a) Oferirea suportului necesar pentru organizarea ședințelor CRD (logistic, informaţional, 

metodologic şi consultativ). 

 

Scop: Facilitarea implementării politicii de dezvoltare regională 

Beneficiari: Consiliul Regional Sud, Regiunea Sud 

Metodologie: Specialiştii agenţiei vor asigura buna organizare a şedinţelor CRD Sud, vor elabora şi 

transmite spre examinare şi aprobare planul anual de activitate al ADR Sud, POR -ul actualizat, 

rapoartele semestriale şi anuale. Membrii CRD Sud vor fi informaţi periodic despre activitatea ADR Sud 

prin buletinul informativ al ADR, distribuit lunar. 

Rezultate: Plan anual de activitate al ADR Sud aprobat, POR actualizat aprobat 

 

Monitorizarea și evaluarea SDR şi POR 

 

În scopul eficientizării procesului de implementare a politiciii de dezvoltare regională Agenţia are rolul 

de a monitoriza şi evalua periodic implementarea SDR şi POR.  

În cadrul acestei activităţi Agenţia va întreprinde mai multe acţiuni: 

 

a) Va elabora şi prezenta către MCDR şi CRD rapoarte semestriale și anuale asupra 

implementării SDR şi POR 

 

Scop: informarea MCDR şi CRD despre activităţile realizate de Agenţie pentru implementarea politicii 

de dezvoltare regională, problemele şi provocările cu care se confruntă Agenţia şi Regiunea Sud.  

Beneficiari: MCDR, Regiunea Sud 

Metodologie: rapoartele vor fi elaborate în baza formularului trimis de MCDR. Fiecarea specialist va 

raporta pe domeniul său de activitate. Specialistul în probleme strategice şi planificare va structura toate 

domeniile într-un text integrat. 

Rezultate: MCDR şi CRD informat 

 

b) Va elabora şi prezenta către MCDR  rapoarte de monitorizare trimestrială privind 

gestionarea resurselor bugetare (FNDR, alți potențiali donatori)   

 

Scop: asigurarea conformităţii cheltuielilor ADR Sud cu planul financiar 

Beneficiari: Regiunea Sud 

Metodologie: O dată în trimestru specialistul în finanţe şi contabilitate va elabora şi prezenta la MCDR 

un raport privind utilizarea mijloacelor de finanţare. 

Rezultate: MCDR informat despre modul de utilizare a mijloacelor de finanţare 
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Raportarea către MCDR 

 
Pentru a facilita procesul de monitorizare a activităţii ADR Sud de către MCDR vor fi întreprinse 

următoarele acţiuni: 

 

a) Elaborarea şi prezentarea către MCDR a planurilor anuale şi lunare şi săptămînale de 

activitate ale ADR Sud 

 

Scop: Coordonarea cu MCDR a activităţilor, problemelor, tendinţelor şi necesităţilor ADR Sud  

Beneficiari: MCDR, ADR 

Metodologie: ADR Sud va prezenta în luna ianuarie planul de activitate anual al ADR Sud. În baza 

planului anual de activitate al Agenţiei şi al planului Direcţiei Generale de Dezvoltare Regională vor fi 

elaborate şi prezentate la MCDR la începutul fiecărei luni planurile lunare ale ADR Sud. 

 
 

 

O2. Identificarea, dezvoltarea si implementarea proiectelor de dezvoltare 

regională 

Identificarea proiectelor 

 

Aceasta activitate cuprinde un complex de actiuni indreptate spre identificarea ideilor de proiect de 

dezvoltare regională,  realizată prin: 

 

a)  Ateliere de lucru cu beneficiarii eligibili in vederea identificarii ideilor de proiecte cu 

impact regional. 

 

Scop: Identificarea ideilor de proiecte de dezvoltare regională 

Beneficiari: APL de nivel I si II din RDS  

Metodologie: Se preconizează organizarea a 4 ateliere de lucru (cu durata de o zi) în 4 localitati din RDS. 

In cadrul fiecarui atelier vor participarea reprezentanti APL de nivel I si II din 2 raioane (50 de 

participanti la fiecare atelier). Se vor utiliza metodologii participative pentru a facilita identificarea unui 

spectru cît mai larg de idei de proiecte de DR.  

Rezultate: Idei de proiecte identificate  

b) Studierea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud pentru identificarea unor idei de 

proiecte regionale pentru RDS. 

 

Scop: Corelarea ideilor obţinute în cadrul atelierelor de lucru cu priorităţile prevăzute în Strategia de 

Dezvoltare Regioanlă Sud  

Beneficiari: APL de nivel I şi II din RDS  

Metodologie: Se va organiza un atelier de lucru cu participarea specialiştilor ADR si MCDR în cadrul 

căruia vor fi analizate ideile de proiect expuse în cadrul atelierelor de lucru desfăşurate în teritoriu. Vor fi 
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discutate ideile expuse şi vor fi corelate cu priorităţile din SDR. Va fi elaborată o listă a ideilor de 

proiecte care au un impact regional vădit. 

Rezultate: Idei de proiecte identificate 

 

c) Organizarea vizitelor de studiu la 3 proiecte regionale de succes (pe priorităţi) în 

scopul identificării de noi idei de proiecte regionale 

 

Scop: Identificarea de noi idei de proiecte regionale şi preluarea bunelor practici 

Beneficiari: APL nivel I şi II 

Metodologie: Se preconizează organizarea a 3 vizite de studiu pentru potenţialii aplicanţi (APL nivel I şi 

II) la proiectele de succes din regiune. Vor fi selectate 3 proiecte din domeniile: Infrastructură, 

Dezvoltarea antreprenoriatelor şi Turism şi Mediu, implementate pe teritoriul RDS. Vizitele date vor 

asigura un schimb de experienţă dintre potenţialii aplicanţi şi organizaţiile care au implementat proiecte 

de succes. 

Rezultate: Practici de succes multiplicate prin intermediul propunerilor de proiect pentru FNDR.  

 

d) Desfăşurarea a 3 mese rotunde pentru facilitarea parteneriatelor regionale 

 

Scop: Identificarea posibilităţilor de creare a parteneriatelor pentru elaborarea si implementarea 

proiectelor regionale   

Beneficiari: APL de nivel I şi II din RDS. 

Metodologie: Vor fi organizate 3 mese rotunde pentru fiecare prioritate din SDR în parte. În cadrul 

acestora vor fi întruniţi potenţialii aplicanţi din RDS. Vor fi identificate posibilităţi de elaborare a 

proiectelor în parteneriat şi specificate responsabilităţile partenerilor.  

Rezultate: Parteneriate idenficate 

Dezvoltarea proiectelor incluse în POR 

 

La această activitate se va urmări examinarea internă a proiectelor din POR, se va acorda asistenţă 

pentru evaluarea tehnică a proiectelor din POR, şi va fi oferit suportul din partea ADR-lui pentru 

imbunatatirea proiectelor din POR. 

a) Examinarea internă a proiectelor incluse în POR în vederea stabilirii proiectelor ce 

urmează a fi dezvoltate pentru noul apel de propuneri de proiecte 

 

Scop: Stabilirea listei proiectelor cu impact regional care necesită îmbunătăţire şi elaborarea 

recomandărilor pentru îmbunătăţirea propunerilor de proiect. 

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud 

Metodologie: Atelier de lucru cu participarea angajaţilor ADR. În cadrul atelierului vor fi examinate 

proiectele incluse în POR şi va fi elaborată o listă de recomandări pentru îmbunătăţirea propunerilor de 

proiect din cadrul APP din 2010. 

Rezultate: 14 proiecte examinate. Recomandări de îmbunătăţire elaborate. 
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b) Acordarea asistenţei pentru evaluarea tehnică a proiectelor realizată de experţi 

tehnici 

 

Scop: Evaluarea proiectelor şi elaborarea unui şir de recomandări care vizează aspectele tehnice a 

proiectului pentru îmbunătăţirea acestora. 

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud 

Metodologie: Se preconizează contractarea experţilor tehnici în număr de 5 experţi (drum, apă, turism, 

afaceri, mediu) pentru evaluarea tehnică a proiectelor care au fost incluse în DUP. Pentru fiecare proiect 

experţii vor constata gradul de pregătire tehnică la etapa actuală şi vor prezenta o listă de recomandări cu 

referire la îmbunătăţirea aspectelor tehnice ale acestora. 

Rezultate: Rapoartele experţilor, liste de recomandări elaborate. 

 

c) Organizarea şedinţei de lucru dintre experţi şi beneficiari ADR Sud pentru 

transmiterea recomandărilor către aplicanţi 

 

Scop: Informarea aplicanţilor despre rezultatele analizei proiectelor si stabilirea acţiunilor necesare de 

întreprins pentru îmbunătăţirea propunerilor de proiecte . 

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud. 

Metodologie: Se vor organiza şedinţe de lucru dintre experţii tehnici care au evaluat proiectele incluse în 

DUP  şi aplicanţi. În cadrul şedinţelor experţii vor prezenta concluziile a fiecărui prioect în parte. 

Aplicanţii vor putea solicita detalii sau informaţii suplimentare.  

Rezultate: Aplicanţi informaţi despre aspectele care necesită a fi îmbunatăţite în cadrul proiectiului. 

 

d) Oferirea suportului din partea ADR Sud pentru îmbunătăţirea proiectelor regionale 

 

Scop: Revizuirea şi îmbunătăţirea proiectelor cu impact regional  

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud 

Metodologie: Angajaţii ADR vor oferi suport necesar în vederea îmbunătăţirii propunerilor de proiect. 

Acest support se va concretiza în identificarea şi recomandarea companiilor de consultanţă, identificarea 

şi facilitarea parteneriatelor, asistenţă în redactarea cererii de finanţare, identificare de surse potenţiale de 

finantare. 

Rezultate: Proiecte îmbunătăţite 

 

Asistarea la nivelul RDS a lansării noului Apel de propuneri de proiecte  

                                                    (2011-2013) 

 

 

a) 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 

 

Scop:  Organizarea apelului de propuneri de proiecte. 

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud, ADR Sud. 
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Metodologie: Vor fi amplasate anunţurile în sursele media regionale. Se preconizează 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 

Rezultate: Mediatizare largă a APP. 

 

b) Organizarea a 8 şedinţe de lansare a APP în localităţile Regiunii de Sud şi facilitarea 

parteneriatelor pentru proiecte regionale 

 

Scop: Informarea potenţialilor aplicanţi cu privire la condiţiile apelului de propuneri de proiecte şi 

modalitatea de aplicare în cadrul apelului.  

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud 

Metodologie: În 8 localităţi din RDS (Cahul, Ştefan Vodă , Leova, Cimişlia, Basarabeasca, Căuşeni, 

Taraclia şi Cantemir ) vor fi organizate şedinţe de lansare a APP. În cadrul fiecarei şedinţe vor fi prezenţi 

reprezentanţi raioanului respectiv. Participanţii vor fi informaţi despre condiţiile APP precum şi despre 

modalitatea de aplicare în cadrul APP. 

Rezultate: Peste 250 de reprezentanţi a APL nivel 1 şi 2 informaţi 

 

c) Organizarea atelierelor de consultanţă în grup pe programe pentru  potenţialii aplicanţi la 

sediul ADR conform unui  program prestabilit 

 

Scop: Consultarea potenţialilor aplicanţi   

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud 

Metodologie: Vor fi organizate 7 ateliere de lucru conform programelor cuprinse în POR. În cadrul 

fiecărui atelier potenţialii aplicanţi vor primi consultanţă în grup asupra întrebărilor de ordin general care 

apar pe parcursul elaborării propunerilor de proiect.  

Rezultate: Potenţialii aplicanţi instruiţi în elaborarea propunerii de proiect 

 

d) Oferirea de consultaţii individuale instituţiilor şi comunităţilor interesate 

 

Scop:  Facilitarea elaborării propunerilor de proiect 

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud 

Metodologie: Consultanţă individuală. 

Rezultate: Propuneri de proiecte parvenite la ADR Sud. 

e) Recepţionarea propunerilor de proiecte 

 

Scop:  Colectarea propunerilor de proiect depuse la ADR Sud.  

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud 

Metodologie: Recepţionarea propunerilor conform cerinţelor prevăzute în Instrucţiunile pentru Utilizatori 

Rezultate: Număr de proiecte parvenite la sediul ADR Sud şi număar de persoane consultate 

 

f) Evaluarea administrativă a propunerilor de proiecte 

 

Scop: Verificarea corespunderii propunerilor de proiect prezentate cu cerinţele specificate în 

Instrucţiunea pentru Utilizatori.  
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Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud 

Metodologie: Constituirea GL compus din reprezentanţi ai ADR Sud , CRD, şi MCDR. Verificarea de 

către GL corespunderii propunerilor de proiect prezentate cu cerinţele specificate în instrucţiunea pentru 

utilizatori. 

Rezultate: Proiecte verificate în conformitate cu prevederile Instrucţiunii pentru Utilizatori 

 

g) Studierea şi analiza la nivel de agenţie a propunerilor de proiecte prezentate în cadrul 

apelului 

 

Scop: Studierea proiectelor de către angajaţii ADR. 

Beneficiari: Membrii ADR. 

Metodologie: Sedinţă de lucru pentru examinarea aprofundată a PP prezentate. Pregătirea informaţiei 

despre proiecte care ulterior va  fi prezentată în cadrul şedinţei CRD. 

Rezultate: O bună cunoaştere a proiectelor şi informaţiile necesare pentru şedinţa CRD.  

 

h) Şedinţa CRD Sud pentru evaluare a  propunerilor de proiecte prezentate şi aprobarea celor 

ce urmează a fi incluse în POR 

 

Scop: Aprobarea proiectelor noi pentru a fi incluse în POR  

Beneficiari: Aplicanţii din regiunea sud 

Metodologie: Propunerile de proiecte prezentate vor fi examinate în şedinţa CRD. CRD va lua decizia 

asupra proiectelor care urmeaza să fie incluse în POR şi proiectele care urmează a fi înaintate către 

CNCDR. 

Rezultate: Proiecte aprobate pentru POR. Număr de proiecte înaintate către CNCDR. 

 

i) Elaborarea notelor informative pentru propunerile de proiecte şi ajustarea bugetelor 

 

Scop: Elaborarea notelor informative şi ajustarea propunerilor de proiecte pentru a fi prezentate în cadrul 

şedinţei CNCDR. 

Beneficiari: Aplicanţii din RDS. 

Metodologie: Nota informativă va fi structurată pe următoarele componente: 1. Date generale despre 

proiect; 2. Argumentarea economico – socială; 3. Nota explicativă la buget. 

Notele informative vor fi transime la MCDR 

Rezultate: Note informative elaborate 

 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în RDS 

 

Continuarea implementării proiectelor în RDS aprobate spre finanţare în cadrul APP din 

anul 2010   

 

a) Asistarea procesului de angajare a managerilor si asitentului de proiecte 
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Scop: Facilitarea angajării de către MCDR a persoanelor responsabile pentru gestionarea proiectelor  pe 

teritoriu RDS. 

Beneficiari: ADR Sud, regiunea sud 

Metodologie: Anunţarea concursului în RDS şi colectarea dosarelor pentru depunerea lor la MCDR. 

Rezultate: 2 manageri de proiecte angajaţi şi un asistent de proiect 

 

b) Încheierea acordurilor de finanţare cu GIZ 

 

Scop: Finanţarea proiectului Roşu 

Beneficiari: Locuitorii satului Roşu 

Metodologie: Se preconizează încheierea acordului cu GIZ în vederea finanţarii proiectului „Asigurarea 

cu apa potabila a locuitorilor satului Roşu” 

Rezultate: Un acord de finanţare încheiat 

 

c) Instruirea managerilor de proiecte 

 

Scop: Formarea capacităţilor managerilor de proiecte selectaţi din RDS privind gestionarea cu succes a 

proiectelor de DR. 

Beneficiari: managerii şi asistenţii de proiect 

Metodologie: Se vor organiza 2 instruiri cu durata de cîte o zi pe următoarele domenii tematice: 1. 

Cadrul instituţional şi esenţa proceselor de dezvoltare regională şi 2. Specificul proiectelor de DR (cu 

referire la proiectele implementate în RDS ). 

Rezultate: În urma instruirilor managerii de proiect şi asistenţii vor obţine cunoştinţe generale ce ţine de 

DR în R.M. Deasemenea ei vor fi iniţiati in specificul  proiectelor care urmează să le gestioneze 

d) Elaborarea planurilor de monitorizare 

 

Scop: Asigurarea procesului de implementare a proiectului, obţinerea produselor şi atingerea rezultatelor 

proiectului incluzînd proceduri bine structurate. 

Beneficiari: ADR Sud şi MCDR. 

Metodologie: În cadrul ADR va fi elaborat un plan detaliat care va specifica periodicitatea vizitelor de 

monitorizare, aspectele supuse monitorizarii, delegate responsabilităţile de monitorizare.  

Rezultate: Planuri de monitorizare elaborate 

 

e) Organizarea vizitelor  lunare de monitorizare a progresului implementării proiectului 

 

Scop: Monitorizarea mersului implementarii proiectului pentru identificarea corespunderii cu graficul 

implementării, bugetul utilizat si progresul inregsistrat 

Beneficiari: ADR Sud 

Metodologie: Lunar managerul de proiect din cadrul ADR Sud va organiza vizitele de monitorizare la 

proiectele aflate în implementare. Sarcina principală a acestor vizite este urmarirea conformităţii 

activităţilor realizate „de facto” cu planul de implementare a proiectului.  

Rezultate: Numărul vizitelor de monitorizare realizate 
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f) Raportare lunară către MCDR cu privire la statutul proiectelor din RDS 

 

Scop: Evaluarea implementării planului lunar de activitate şi informarea MCDR asupra activităţii 

realizate 

Beneficiari: ADR Sud  şi MCDR 

Metodologie: Elaborarea rapoartelor conform formularelor tip elaborate de MCDR 

Rezultate: Număr acţiuni realizate, număr rapoarte prezentate 

 

g) Confecţionarea panourilor informative pentru marcarea proiectelor de DR 

 

Scop: Marcarea bunurilor obţinute în cadrul proiectelor 

Beneficiari: Aplicanţii proiectelor 

Metodologie: Pentru marcarea bunurilor obţinute în cadrul proiectelor ADR Sud precum şi a locaţiilor în 

care se desfăşoară proiectele se preconizează confecţionarea panourilor şi a semnelor de marcaj pe cîteva 

categorii: 1. Panouri pentru marcarea locaţiei proiectului (pe panou se va specifica denumirea proiectului 

implementatorului, sursa de finanţare şi perioada implementării), 2. Marcaje pentru bunuri (Mobilier, 

tehnică, computere, ş.a.), aceste marcaje vor fi sub formă de abdibilduri, care pot fi lipite pe suprafeţele 

bunurilor achiziţionate. Aceste vor conţine logotipurile ADR, denumirea proiectului şi sursa de finanţare. 

Rezultate: Marcaje confecţionate şi aplicate pe bunurile achiziţionate în cadrul proiectului. 

 

h) Trecerea în gestiunea  aplicantului a bunurilor obţinute în cadrul proiectelor 

 

Scop: Predarea bunurilor în folosinţă obţinute în cadrul proiectului 

Beneficiari: APL de nivel 1 şi 2 

Metodologie: Conform legislaţiei bunurile achiziţionate construite, renovatesau procurate în cadrul 

proiectelor vor fi trecute în gestiunea beneficiarilor conform actelor de predare-primire. 

Rezultate: Numarul de bunuri trecute la balanţa APL din regiune 

Implementarea proiectului “Managementul DMS în RDS” la care ADR Sud  este aplicant   

 

Scop: Asigurarea realizării planului de implementare a proiectului „Eficientizarea managementului DMS 

în RDS” 

Beneficiari, metodologie, rezultate: conform proiectului „Eficientizarea managementului DMS în 

RDS”. 

 

Implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul APP din 2011 

 

a) Organizarea vizitelor de studiu în vederea colectării indicatorilor iniţiali pentru 

proiectele din RDS 

 

Scop: Colectarea indicatorilor primari pentru proiectele aprobate spre finanţare în anul 2011  

Beneficiari: Aplicanţii din RDS. 
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Metodologie: Pentru proiectele aprobate spre finanţare în anul 2011 se preconizează efectuarea unor 

vizite de studiu în scopul colectării indicatorilor iniţiali ai proiectului. Va fi constituit un GL din angajaţii 

ADR care vor elabora un raport succint asupra situaţiei iniţiale din comunitatea care urmeaza a fi 

implementat proiectul. Pentru colectarea informatiei vor fi organizate focus grupuri cu reprezentanţii 

APL, cetăţeni, instituţii din comunitate. 

Rezultate: Studiu asupra situaţiei iniţiale din comunităţile in care se vor implementa proiecte de DR. 

 

b) Încheierea acordurilor de parteneriat în vederea implementării proiectelor de 

dezvoltare regională 

 

Scop: Identificarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între ADR, aplicanţi şi parteneri în procesul de 

implementare a proiectului. 

Beneficiari: ADR şi aplicanţii proiectelor 

Metodologie: Încheierea acordurilor de parteneriat conform prevederilor Instrucţiunilor pentru Utilizatori 

Rezultate: acorduri încheiate 

 

c) Evaluarea  tehnică a proiectelor 

 

Scop: Identificarea gradului de pregătire tehnică a proiectelor 

Beneficiari: Aplicanţii proiectelor 

Metodologie: Vor fi angajaţi 5 experţi pe următoarele domenii: apa, drumuri, afaceri, turism, mediu, 

Experţii vor prezenta un raport despre gradul de pregătire tehnică a proiectelor preconizate pentru 

finanţare.  

Rezultate: Gradul de pregătire a proiectelor 

 

d) Elaborarea planurilor de implementare a proiectelor 

 

Scop: Gestionarea eficientă a proiectelor în implementare, prin oferirea clarităţii atît instituţiilor 

evaluatoare, cît şi celor ce gestionează proiectele cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse, termenii de 

realizare şi responsabilii de implementare. 

Beneficiari: ADR Sud şi MCDR. 

Metodologie: Vor fi angajaţi 5 experţi  care vor elabora planurile de implenmentare a proiectelor 

Rezultate: Planuri de implementare a proiectelor elaborate 

 

e) Asistarea procesului de angajare a managerilo/asitentului de proiecte  

Scop: Facilitarea angajării de către MCDR a persoanelor responsabile pentru gestionarea proiectelor pe 

teritoriu RDS. 

Beneficiari: ADR Sud, regiunea sud 

Metodologie: Anunţarea concursului în RDS şi colectarea dosarelor pentru depunerea lor la MCDR. 

Rezultate: 2 manageri de proiecte angajaţi şi un asistent de proiect 

 

f) Evidenţa şi monitorizarea responsabilităţilor contractuale 
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Scop: Verificarea îndeplinirii responsabilităţilor contractuale din partea contractorilor şi a partenerilor de 

proiect 

Beneficiari: ADR Sud, Regiunea SUD 

Metodologie: Elaborarea unei fişe de colectare a informaţiei în corespundere cu prevederile contractuale 

Rezultate: fişe de colectare a informaţiei elaborate 

 

g) Elaborarea documentelor de transmitere a proprietăţii şi de gestiune a 

serviciilor publice noi create. 

Scop: Asigurarea trecerii în gestiunea beneficiarului a bunurilor şi serviciilor prin proiect 

Beneficiari: ADR Sud, Regiunea SUD 

Metodologie: Elaborarea actelor de primire – predare, semnarea actelor şi luarea proprietăţii la balanţa 

instituţiei Elaborarea planurilor de asigurare a durabilităţii investiţiilor din proiect 

Rezultate: Acte de primire – predare elaborate 

 

 

 

 

O3. ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII PUBLICE  

Planificare, desfăşurare şi asigurarea transparenţei achiziţiilor publice 

 
a) Elaborarea planurilor anuale şi trimestriale de organizare a achiziţiilor publice 

pentru proiectele în curs de implementare şi plasarea pe site ADR şi planificarea cheltuielilor 

operaţionale ale ADR: 

 

Scopul: Satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii ale ADR Sud și pentru proiectele în curs de 

implementare şi asigurarea transparenţei achiziţiilor publice. 

Beneficiari: ADR Sud, APL de nivelul I și II din Regiunea de Dezvoltare Sud, Regiunea de Dezvoltare 

Sud. 

Metodologie: Conform Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a 

contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 

10.12.2008. 

Rezultate: Planurile anuale şi trimestriale privind necesitățile de bunuri, lucrări şi servicii ale ADR Sud 

și pentru proiectele în curs de implementare elaborate, aprobate şi plasate pe site-ul ADR. 

 

b) Elaborarea caietelor de sarcini şi a documentelor de licitaţii pentru proiectele în 

implementare şi necesităţile operaţionale ale ADR. 

 

Scopul: Procurarea de bunuri, servicii, lucrări care corespund cerinţelor solicitate de ADR. 

Beneficiari: ADR Sud, APL de nivelul I și II DIN Regiunea de Dezvoltare Sud, Regiunea de Dezvoltare 

Sud. 
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Metodologie: Conform Legii privind achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007, Regulamentului privind 

achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului, nr.834 din 13.09.2010 

Rezultate: Caiete de sarcini şi documente de licitaţie elaborate 

 

c) Publicarea în Buletinul achiziţiilor publice şi alte surse de informare (pagina web 

ADR, presa regională) a anuntului de intentie, a invitaţiilor pentru participare la licitaţii şi 

concursurile cererii ofertelor  de preţuri, a anuntului de atribuire a contractelor de achizitii 

publice, precum şi informarea operatorilor economici. 

  

Scopul: Asigurarea transparenţei şi publicităţii achiziţiilor publice. 

Beneficiari: ADR Sud, APL de nivelul I și II DIN Regiunea de Dezvoltare Sud, Regiunea de Dezvoltare 

Sud. 

Metodologie: Conform Legii cu privire la achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007 

Rezultate: Anunţuri şi invitaţii publicate. 

 

d) Desfăşurarea achiziţiilor publice, evaluarea ofertelor, desemnarea cîştigătorului şi 

încheierea contractelor de achiziţii publice 

 

Scopul: Implementarea propriu zisă a proiectelor aprobate spre finanţare în anul 2011, precum şi buna 

funcţionare a ADR Sud, prin achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări de calitate. 

Beneficiari: ADR Sud, APL de nivelul I și II DIN Regiunea de Dezvoltare Sud, Regiunea de Dezvoltare 

Sud. 

Metodologie: Conform Legii privind achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007, precum şi alte acte 

normative din domeniul achiziţiilor publice. 

Rezultate: Achiziţii desfăşurate şi contracte încheiate. 

 

 

O4. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR ACTORILOR NAŢIONALI ŞI REGIONALI ÎN 

IMPLEMENTAREA CU SUCCES A STRATEGIILOR REGIONALE DE DEZVOLTARE; 

 

 

Acest capitol vizează dezvoltarea capacităţii beneficiarilor şi sprijinirea eforturilor de dezvoltare 

regională a ADR Sud. Pentru atingerea obiectivului dorit, ADR Sud in colaborare cu GIZ va dezvolta un 

program de training bazat pe domeniile de interes a potențialilor aplicanți.  

Cu suportul oferit de partenerii de dezvoltare vor fi organizate work-shopuri, vizite de studii pentru 

membrii CRD, reprezentanţi APL şi ai prestatorilor de servicii comunale din regiune pentru a forma şi 

dezvolta capacităţile necesare pentru implementarea politicii de dezvoltare regională.  

 

Organizarea trainingurilor şi sesiunilor de instruire 

a) Modul 1. Planificare strategică  

 

Scop: Iniţierea actorilor regionali în planificare strategică  
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Beneficiari: ADR Sud, CRD şi APL din regiune 

Metodologie: Va fi organizată o instruire cu durata de o zi la Cimişlia pentru 30 de persoane. Vor fi 

utilizate metode de facilitare şi metode participative de instruire.. 

Rezultate: 30 persoane instruite în domeniul planificării strategice 

 

b)  Modul 2. Managementul proiectelor. Softuri utilizate. Softul “Microsoft Project”  

 

Scop: Consolidarea capacităţilor personalului ADR şi MCDR în domeniul gestionării proiectelor şi 

utilizării softurilor ce facilitează procesul de management al proiectelor 

Beneficiari: 3 ADR-uri, MCDR, managerii şi asistenţii de proiect din cele 3 regiuni 

Metodologie: Se va organiza o instruire de 3 zile la Chişinău pentru 27 de persoane în domeniul 

elaborării, implementării şi monitorizării proiectelor, utilizării programului Microsoft Project. 

Rezultate: 27 persoane instruite 

 

c)  Modul 3. “Metodologii teoretico-aplicative penru identificarea şi cuantificarea beneficilor 

socio-economice în cadrul diverselor proiecte de dezvoltare regională” 

 

Scop: Formarea capacităţilor de identificare şi cuantificare a beneficiilor socio-economice în cadrul 

proiectelor de dezvoltare regională  

Beneficiari: 3 ADR-uri, MCDR, managerii şi asistenţii de proiect din cele 3 regiuni 

Metodologie: Instruire de 2 zile pentru 27 de persoane organizată la Cahul. Metode participative de 

instruire, exerciţii practice 

Rezultate: 27 persoane instruite 

 

d)  2 şedinţe de consultanţă privind aspectele tehnice în elaborarea şi implementarea 

proiectelor 

 

Scop: Formarea de competenţe iniţiale în domeniul analizei şi lucrului cu documentaţia tehnică pentru 

proiectele investiţionale 

Beneficiari: ADR Sud şi APL din Regiunea Sud 

Metodologie: Instruire sub forma unui atelier de lucru organizat în 2 etape (2 şedinţe) organizat la 

Cimişlia pentru 10 persoane. Prima şedinţă va avea rolul de a informa despre documentaţia tehnică a unui 

proiect: tipuri de documente, analize, studii, structura lor, proiecte în care sunt necesare, cum se „citesc” 

proiectele tehnice etc. Va fi folosită metoda lucrului în grup. A doua şedinţă va avea rolul de consolidare 

a cunoştinţelor obţinute în primul atelier de lucru, fiind utilizate exerciţii practice. 

Rezultate: 10 persoane instruite 

 

e)  Modul 4. Elaborarea şi analiza bazelor de date  

 

Scop: Instruirea angajaţilor ADR Sud în vederea necesităţii elaborării şi utilizării bazelor de date 

Beneficiari: ADR Sud 

Metodologie: Instruire de o zi în cadrul ADR Sud. În cadrul instruirii vor fi prezentate tipurile de baze de 

date, softuri de bază de date, necesitatea şi utilitatea acestora în activitatea ADR. 
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Vor fi folosite metode participative şi exerciţii practice.  

Rezultate: 3 angajaţi ADR Sud instruiţi 

 

f) Seminar de instruire pentru angajaţii ADR  în domeniul achiziţiilor publice 

 

Scopul: Sporirea capacităţilor în domeniul achizițiilor publice a specialistului în achiziţii publice, precum 

şi a celorlalţi membri ai grupului de lucru pentru achiziţii publice din ADR Sud (director ADR Sud, 

contabil, specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor) 

Beneficiari: ADR Sud, APL de nivelul I și II DIN Regiunea de Dezvoltare Sud, Regiunea de Dezvoltare 

Sud. 

Metodologie: Membrii grupului de lucru din cadrul ADR vor participa la identificarea necesitaților de 

instruire și perfecționare în domeniul achizițiilor publice. Lista de necesități și impedimente în 

organizarea achizițiilor publice vor fi transmise MCDR, care va identifica metodologia. 

 

g) Cursuri de limbă engleză 

 

Scop: Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză pentru a facilita comunicarea cu donatorii, experţii şi 

partenerii străini 

Beneficiari: ADR Sud 

Metodologie: Un curs de limbă engleză a cîte 24-34 ore pe lună, timp de jumate de an. Activitatea va fi 

realiyat[ cu suport financiar din partea GIZ 

Rezultate: 6 angajaţi ADR Sud au cunoştinţe bune de limbă engleză 

 

h) Seminar de informare a membrilor CRD privind experienţa diferitor ţări în domeniul 

Dezvoltării Regional 

 

Scop: Studierea experienţelor de succes în domeniul dezvoltării regionale din alte state 

Beneficiari: Membrii CRD Sud 

Metodologie: O instruire de o zi pentru 35 de persoane, organizată la Cimişlia, care va spori înțelegerea 

de către membrii CRD a misiunii lor, dar și a posibilităților de implicare a CRD Sud în procesul de DR. 

Rezultate: 35 persoane instruite 

 

i)  Instruiri de dezvoltarea capacităţilor prestatorilor de servicii comunale în domeniul: 

 apă şi canalizare  

 salubrizare/ deşeuri 

 energie regenerabilă 

 

Scop: Dezvoltarea capacităţilor prestatorilor de servicii comunale pe domenii 

Beneficiari: prestatorii de servicii comunale 

Metodologie: 1 instrure de o zi pentru 40 de prestatori de servicii comunale din regiune în vederea 

modernizării serviciilor comunal-locative 

Rezultate: 40 persoane instruite 
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 Conferinţă internaţională "Consumul apei potabile în bazinul rîului Prut" 

 

Scop: Seminar de informare privind utilizarea apei potabile în localităţile bazinului Prut. 

Beneficiari: prestatorii de servicii de apă şi canalizare, APL din regiune 

Metodologie: instruire de o zi pentru 40 de persoane în domeniul apei. Activitatea va fi organizată cu 

suportul GIZ 

Rezultate: 40 persoane instruite 

 

 Seminar de instruire “Elaborarea proiectelor regionale şi aplicarea la fondurile din 

FNDR” – pentru responsabilii în scrierea proiectelor şi secţie economie din cadrul 

Consiliilor Raionale, Cahul 

 

Scop: Instruirea reprezentanţilor Consiliilor Raionale din Regiunea Sud privind elaborarea proiectelor 

regionale şi modul de aplicare la FNDR 

Beneficiari: Consiliile Raionale din Regiunea Sud 

Metodologie: 1 instruire pentru 25 de persoane organizată la Cahul. Instruirea va fi organizată în 

parteneriat cu CONTACT Cahul 

Rezultate: 25 persoane instruite, capabile să depună proiecte spe finanţare din FNDR 

 

 Workshop pentru agenţi economici regionale: “Caracteristica şi evaluarea 

potenţialului economic regional ca premiză pentru creşterea potenţialului 

competitiv” 

 

Scop: Informarea agenţilor economici din Regiunea Sud despre potenţialul economic al regiunii şi 

posibilitatea creşterii competitivităţii în regiune 

Beneficiari:agenţi economici din RDS 

Metodologie: 1 seminar de o zi la Cahul pentru 35 de persoane. Instruirea va fi organizată în parteneriat 

cu CONTACT Cahul 

Rezultate: 35 persoane informate 

 

 “Noi tendinţe în dezvoltarea corporativă regională –clustere, reţele antreprenoriale şi 

reţele regionale de dezvoltare economică” 

 

Scop: Iniţiere în dezvoltarea corporativă regională 

Beneficiari: Antreprenorii din RDS 

Metodologie: 1 seminar de o zi organizat la Cahul pentru 30 de agenţi economici în domeniul dezvoltării 

corporative regionale. Instruirea va fi organizată în parteneriat cu CONTACT Cahul 

Rezultate: 30 persoane instruite 
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Vizite de studii 

 

a. Preluarea bunelor practici prin intermediul vizitelor de studii pe domenii: turism, apă şi 

canalizare; mediu la ADR din Cehia, România, Germania 

Scop: Schimb de experienţă în domeniul turismului, apei şi canalizării, mediului pentru actorii regionali 

Beneficiari: APL, prestatorii de servicii comunale, ADR 

Metodologie: Vor fi stabilite relaţii cu instituţii cu experienţă relevantă în aceste domenii şi vor fi 

stabilite 3 vizite de studiu în Cehia, România, Germania 

Rezultate: 3 vizite de studiu realizate, 30 de beneficiari 

 

b. vizite de studii în vederea stabilirii acordurilor de parteneriat (ADR Vest, România)    

Scop: Semnarea acordurilor de parteneriat între ADR Sud din R. Moldova şi ADR Vest, România 

Beneficiari: ADR Sud 

Metodologie: O vizită de 2 zile la Timişoara. Se va pregăti acordul de colaborare între cele 2 instituţii. 

Rezultate: un acord de colaborare semnat 

 

Organizarea concursului de angajare şi extinderea numărului de angajaţi ai ADR 

Sud  

În scopul extinderii activităţilor Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud pentru un impact mai mare la 

nivel regional şi implementarea cu succes a Planului Operaţional Regional este necesară angajarea 

suplimentară în 2011 a următorilor specialişti: 

 Un contabil- 1 

 Un specialist în implementarea proiectelor – 1 

 Un jurist – 0,5  

 Un specialist în comunicare - 1 

Scop: Asigurarea ADR Sud cu cadre necesare. 

Beneficiari: ADR Sud şi Regiunea Sud. 

Metodologie: Conform legislaţiei Republicii Moldova va fi anunţat concursul de angajare a specialiştilor.  

Rezultate: 4 specialişti angajaţi. 

 

 

O5. PROMOVAREA IMAGINII ŞI REALIZAREA PRINCIPIILOR DE ASIGURARE A 

TRANSPARENŢEI ÎN ACTIVITĂŢILE ADR SUD 

Asigurarea transparenţei activităţilor ADR 

 

Această activitate cuprinde un complex de acțiuni și are menirea de a asigura transparența activităților 

ADR Sud. Activitatea se va realiza prin 5 acțiuni întreprinse pe parcursul anului 2011 și anume: 
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a) Actualizarea şi aprobarea Planului de informare şi comunicare 

Scop: Identificarea activităților pentru actualizarea Planului de informare şi comunicare 

Beneficiari: Membrii CNCDR, CRD, MCDR, autorităţile publice locale, ONG-uri regionale şi naţionale, 

agenții economici, mass-media regionala, partenerii de dezvoltare şi alţi actori regionali. 

Metodologie: Atelier de lucru în cadrul ADR Sud privind Analizarea Planului de informare şi 

comunicare pentru anul 2011, depistarea lacunelor de comunicare și informare și identificarea activităților 

necesare. Pentru a îmbunătăţi procesul de comunicare cu Regiunea va fi elaborat  un chestionar cu privire 

la identificarea modalităţilor de comunicare, care va fi plasat pe pagina web pentru a afla opiniile 

vizitatorilor web. Acest chestionar va fi dat membrilor CRD în cadrul sedinţei CRD Sud pentru a afla 

viziunea membrilor consiliului asupra procesului de comunicare. 

Rezultate: Plan de informare şi comunicare actualizat cu activități identificate. 

 

b) Întreţinerea şi actualizarea periodică a paginei web a ADR Sud . 

Scop: Asigurarea transparenței activităților ADR Sud și informarea perpetuă a populației Regiunii Sud. 

Beneficiari: Vizitatorii pagini web. 

Metodologie: Actualizarea paginii web se va face săptămînal  prin elaborarea de noi rubrici cum ar fi: 

„Istorii de succes” şi rubrica „sondaj”, plasarea informațiilor ce țin de activitatea ADR Sud și 

documentelor de interes public. 

Rezultate: Pagină web actualizată săptămînal, populția Regiunii informată și numărul vizitatorilor 

paginii web crescut cu 15 - 20 %. 

 

c)  Elaborarea şi distribuirea Buletinului informativ lunar electronic.  

Scop: Informarea unor grupuri țintă din Regiunea Sud privind mersul implementării politicilor de 

dezvoltare regională. 

Beneficiari: Membrii CNCDR, CRD, DGDR, mass-media regionala, ONG-uri regionale şi naţionale, 

agenții economici, autorităţile publice locale. 

Metodologie: Identificarea activităților majore, pregătirea știrilor și elaborarea unui buletin informativ 

lunar care se distribuie în format electronic, se plasează pe pagina web a agenției și pe panoul informativ. 

Rezultate: 12 buletine informative elaborate; 300 de beneficiari informți lunar despre activitățile ADR 

Sud. 

 

d) Plasarea pe site a comunicatelor de presă, știrilor ce reflectă activitatea agenției, a 

planului anual de activitate al ADR, a rapoartelor semestriale şi anuale de activitate ale 

ADR Sud. 

Scop: Informarea corectă și eficientă, asigurarea transparenței activităților în procesul dezvoltării 

regionale. 

Beneficiari: Vizitatorii paginii web a ADR Sud, populaţia Regiunii Sud 

Metodologie: Plasarea pe site a comunicatelor de presă, știrilor ce reflectă activitatea agenției, a planului 

anual de activitate al ADR, a rapoartelor semestriale şi anuale de activitate ale ADR și alte documente de 

interes public. 
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Rezultate: O informare corectă privind activitățile întreprinse în domeniul dezvoltării regionale, 

informații plasate periodic pe site, creșterea numărului vizitatorilor paginii web cu 15-20 %. 

 

e) Comunicarea permanentă cu membrii CRD Sud. 

Scop: Asigurarea informării permanente a  membrilor CRD Sud  

Beneficiari: Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. 

Metodologie:  Această acţiune se va desfăşura prin diferite metode şi anume: Expedierea în format 

electronic a Buletinelor Informative şi comunicatelor de presă ce ţin de activităţile ADR Sud, implicarea 

membrilor CRD la formarea deciziilor în procesul dezvoltării regionale; invitarea la evenimentele 

organizate în Regiunea Sud, ş.a. 

Rezultate: 32 membri CRD Sud informați periodic despre activitățile ADR Sud, rezultatele obținute în 

implementarea politicilor de dezvoltare regională. 

 

Promovarea activităţilor Agenţiei 

 

Această activitate se va desfăşura pe parcursul întregului an 2011 şi include mai multe acţiuni care au 

scopul de a promova şi mediatiza atît la nivel regional cît şi naţional despre acţivităţile şi rezultatele 

obţinute pe parcurs. 

a) Organizarea evenimentului „Ziua ușilor deschise la ADR Sud”  

Scop: Asigurarea principiului de transparență în activitate și promovarea imaginii agenției și a Regiunii 

de Dezvoltare Sud. 

Beneficiari: Polulaţia Regiunii Sud 

Metodologie: Această acțiune este planificată pentru trimestrul II a anului 2011, dat fiind faptul că în 

cadrul acestui eveniment agențiile vor veni cu niște rezultate remarcabile în activitate, drept exemplu ar 

putea fi demararea implementării unor proiecte de dezvoltare regională. „Ziua ușilor deschise la ADR” 

este un prilej bun pentru a discuta cu părțile implicate sau interesate de procesul dezvoltării regionale în 

vederea identificării punctelor tari și slabe din activitatea ADR. 

Rezultate: Principiul de transparență în activitate asigurat și imaginea agenției și a regiunii de dezvoltare 

promovată, numărul de oameni care vor cunoaşte despre activităţile ADR Sud crescut cu 10 - 15 %.  

 

b) Realizarea unei Emisiuni TV despre ADR Sud la un an de activitate. 

Scop: De a prezenta  şi informa publicul larg  despre activităţile întreprinse de către ADR Sud în 

domeniul dezvoltării regionale pe parcursul anului 2010 

Beneficiari: 25 % din populaţia Regiunii Sud 

Metodologie: Înregistrarea şi difuzarea unei emisiuni la postul TV regional „Media TV, Cimişlia”, care 

se va axa pe prezentarea principalelor realizări în dezvoltarea Regiunii Sud. 

Rezultate: 25% din populaţia Regiunii Sud va fi informată despre activităţile întreprinse de către ADR 

Sud în domeniul dezvoltării regionale pe parcursul anului 2010.  
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c) Elaborarea unui articol şi plasarea în ziarele regionale privind rezultatele activităţii ADR 

Sud în primul an de activitate.  

Scop: informarea RDS cu privire la rezultatele activităţii ADR Sud în primul an de activitate 

Beneficiari: Cititorii ediţiilor ziaristice. 

Metodologie: Conlucrarea cu publicaţiile regionale pentru plasarea unui articol cu privire la activitatea 

ADR Sud în primul an de activitate. 

Rezultate: Această acțiune este una foarte importantă pentru promovarea imaginii agenției atît în 

regiune, cît și în toată țara. Plasarea acestor articole în presa națională și locală poate atrage după sine 

stabilirea unor relații de cooperare între sursele media și agenții şi încheierea unor acorduri de colaborare. 

Rezultatele acţiunii constau în apariţiile articolelor în presă şi numărul de cititori care au fost informaţi 

despre rezultatele obţinute pe parcursul anului 2010 în domeniul dezvoltării regionale. 

 

d) Editarea a 2 broşuri în limba de stat, l. rusă şi l. engleză cu denumirile: 

- „Regiunea Sud”; 

- „5 motive ca să investeşti în Regiunea Sud” 

 

Scop: Promovarea Regiunii Sud la nivel naţional şi internaţional şi prezentarea posibilităţilor pentru 

investiţii în Regiunea Sud.  

Beneficiari: Donatorii, investitorii străini, dar și locali  

Metodologie: Acţiunea va fi lansată la începutul a. 2011 prin pregătirea şi redacatrea informaţiilor care se 

vor cuprinde în aceste broşuri. În primul trimestru al anului 2011 se preconizează editarea a cîte 1000 de 

broşuri de fiecare tip şi utilizarea lor pe parcursul anului în cadrul evenimentelor organizate de ADR Sud 

ca sursă de informare şi promovare. Aceste broșuri vor fi ca o carte de vizită a regiunii, prin intermediul 

cărora vor fi promovate atît regiunile, cît și agențiile de dezvoltare regională.   

Rezultate: 2000 broşuri editate.  

 

e) Crearea rubricii sondaj pe pagina web pentru consultarea opiniei publice 

Scop: Consultarea opiniei publice în procesul dezvoltării regionale. 

Beneficiari: Locuitorii RDS. 

Metodologie:  Se va crea o rubrică de sondaj pe pagina web a ADR Sud pentru consultarea opiniei 

publice cu privire la diverse subiecte din domeniul dezvoltării regionale. Prin această metodă putem 

sonda publicul cu privire la sursele din care au aflat despre agenții și despre pagina electronică a acestora 

pentru a utiliza ulterior aceste canale de informare cu scopul răspîndirii unor anumite informații.  

Rezultate: Opinia publică consultată şi propuneri utilizate.  

 

f) Crearea unei rubrici pe pagina web a ADR cu genericul: „Istorii de succes în 

Regiunea de Dezvoltare Sud” 

Scop: Sporirea efectului de multiplicare a istoriilor de succes din RDS, prin identificarea şi afişarea lor pe 

pagina web a ADR Sud. 

Beneficiari: Vizitatorii paginei web, populaţia RDS. 
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Metodologie: Îmbogățirea paginii web a agențiilor cu rubrici noi va stimula vizitatorii paginii să o 

acceseze mai des astfel fiind în pas cu ultimele noutăți din domeniul dezvoltării regionale. Rubrica 

„Istorii de succes din Regiunea de Dezvoltare Sud” este preconizată pentru al II şi al III-lea trimestru şi 

are scopul de a face publice istoriile de succes din Regiune pentru a spori efectul de multiplicare al 

bunelor practici. 

Rezultate: Istorii de succes multiplicate, Număr de vizitatori ai paginii web mărit cu 15-20 %. 

 

 

g) Organizarea conferinţelor de presă. 

- „ADR Sud la un an de activitate” 

- „Rezultatele celui de-al doilea Apel al propunerilor de proiecte” 

 

Scop: Mediatizarea activităţilor ADR Sud la un an de activitate şi rezultatele celui de-al doilea apel al 

propunerilor de proiecte. 

Beneficiari: Populaţia Regiunii Sud. 

Metodologie: Vor fi organizate 2 conferinţe de presă cu participarea surselor mass media regionale şi  

naţionale. În cadrul primei conferinţe se vor prezenta cele mai importante realizări în procesul de 

dezvoltare regională, iar cea de-a doua conferinţă va avea loc după Apelul Propunerilor de Proiecte. 

Rezultate: 2 conferinţe organizate. 

 

h) Elaborarea, editarea şi difuzarea materialelor promoţionale şi informative. 

Scop: Promovarea activităţilor ADR şi a Regiunii Sud prin elaborarea, editarea şi difuzarea materialelor 

promoţionale şi informative. 

Beneficiari: ADR Sud, populaţia Regiunii Sud. 

Metodologie: Pe parcursul anului 2011 vor fi elaborate, editate şi distribuite materiale promoţionale şi 

informative printre care: 4 articole în ziare, 4 emisiuni TV, 500 calendare 2012, 1 panou informativ 

pentru diseminarea rezultatelor privind implementarea proiectelor. 

Rezultate: 4 articole apărute în presă, 4 emisiuni difuzate, 500 calendare editate, 1 panou informativ 

elaborat şi utilizat pentru plasarea rezultatelor privind implementarea proiectelor. 

 

 

 

 

Asigurarea vizibilităţii proiectelor 

 

Activitatea ”Asigurarea vizibilităţii proiectelor” include trei acţiuni şi are scopul de a contribui la 

facilitarea vizibilităţii activităţilor ADR Sud în procesul de implementare a proiectelor aprobate spre 

finanţare în anul 2010 şi 2011. Aceste activităţi sunt: 



 

29 

 

a. Lansarea oficială a proiectelor din Regiunea de Dezvoltare Sud. 

 

Scop: De a informa despre proiectele aprobate spre finanţare în anul 2010 şi 2011 şi a da startul 

implementării proiectelor. 

Beneficiari: APL nivelul I şi II 

Metodologie: Se preconizează 4 lansări, la locul implementării proiectelor aprobate spre finanţare în anul 

2010.  

Rezultate: Proiecte lansate, populaţie informată despre proiectele ce urmează a fi implementate. 

 

b. Mediatizarea periodică a rezultatelor proiectelor de dezvoltare regională  

 

Scop: De a mediatiza periodic rezultatele proiectelor în curs de implementare 

Beneficiari: APL nivelul I şi II, ADR Sud 

Metodologie: Vizite de studiu la locul proiectelor în implementare, elaborarea informaţiilor privind 

rezultatele obţinute pe parcurs, actualizarea compartimentului "Proiecte de dezvoltare regională" pe 

pagina web şi publicarea a 12 articole în mass-media pe întreg anul 2011. 

Rezultate: Asigurarea transparenței etapelor de implementare a proiectelor şi informarea populaţiei 

despre rezultatele proiectelor. 

c. Evenimente de dare în exploatare a obiectelor construite/reabilitate în cadrul 

proiectelor de dezvoltare regională cu finanţare din FNDR 

 

Scop: De a informa publicul despre finalizarea proiectelor şi darea în exploatare a obiectelor construite în 

cadrul implementării proiectelor. 

Beneficiari: APL nivelul I şi II, ADR Sud 

Metodologie: Se vor organiza 2 evenimente, care se vor desfăşura la locul implementării proiectelor. Se 

vor elabora comunicate de presă pentru a fi plasate pe pagina web şi transmise surselor mass-media.  

Rezultate: Obiecte construite/reabilitate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională cu finanţare din 

FNDR date în exploatare. 

 

Facilitarea semnării Acordurilor de colaborare cu sursele de informare în masă 

regionale 

 

a) Încheierea Acordurilor de colaborare cu sursele de informare în masă regionale 

Scop: În scopul stimulării unei contribuţii conştiente la dezvoltarea Regiunii Sud, facilitarea semnării 

acordurilor de parteneriat cu mass-media va contribui la diseminarea informaţiei într-un mod eficient şi 

corect către diferite grupuri ţintă din Regiune. 

Metodologie: Această activitate se va desfăşura prin următorii paşi: 
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 Organizarea unor întîlniri cu sursele mass-media regionale şi naţionale pentru a identifica 

necesităţile de informaţii care sunt interesante pentru a fi publicate/difuzate şi pentru a identifica 

posibilităţile de cooperare între ADR şi Mass-Media. 

 Semnarea Acordurilor de colaborare cu mass-media şi cooperarea în conformitate cu prevederile 

acordurilor.  

Rezultate: acorduri de colaborare cu mass-media semnate şi cooperare eficientă cu sursele de informare 

în masă. 
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Anexa 1 
PLANUL DE ACTIVITATE AL ADR SUD, ANUL 2011 

 

Activităţi Acţiuni Indicatori Modalităţ

i de 

verificare 

Responsabil Sursa 

de 

finanţ

are 

 

Tr. 

I  

Tr. 

II 

Tr. 

III 

Tr. 

IV 

Cost 

MDL 

I. Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare 

1. Actualizarea 

POR 

Completarea listei proiectelor de dezvoltare 

regională cu proiectele selectate în urma 

Apelului de Propuneri de Proiecte (2011 / 

2013)  

Număr proiecte 

aprobate pentru 

POR, 2011 

POR 

actualizat 

Specialist in 

probleme 

strategice 

ADR 

Sud 
    0 

 Şedinţă de lucru pentru ADR Sud şi MCDR 

privind actualizarea activităţilor prioritare 

pentru implementarea SDR incluse în POR 

Număr activităţi 

realizate şi retrase 

din POR;  

Număr activităţi 

noi incluse în 

POR 

POR 

actualizat 

Echipa ADR ADR 

Sud 

    0 

 Iniţierea procesului de ajustare a Strategiei 

de Dezvoltare Regională Sud (SDR) la 

situaţia de fapt din regiune 

Nr. Baze de date 

analizate 

Raport Echipa ADR ADR 

Sud 
    0 

2.Asigurarea 

secretariatului 

pentru activitatea 

CRD 

Oferirea suportului necesar pentru 

organizarea ședințelor CRD (logistic, 

informaţional, metodologic şi consultativ) 

Număr de şedinţe 

CRD organizate 

Proces 

verbal 

Echipa ADR ADR 

Sud 

    0 

3.Monitorizarea și 

evaluarea SDR şi 

POR 

Elaborarea şi prezentarea către MCDR şi 

CRD a raportelor semestriale și anuale 

asupra implementării SDR, POR  

Număr rapoarte Rapoarte 

plasate pe 

site ADR 

Echipa ADR ADR 

Sud 

        0 

 Elaborarea şi prezentarea către MCDR a 

rapoartelor de monitorizare trimestrială 

asupra mijloacelor de finanțare (FNDR, alți 

potențiali donatori)   

Număr rapoarte Rapoarte 

plasate pe 

site ADR 

Contabil ADR 

Sud 

    0 
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 Şedinţe trimestriale şi anuale pentru 

evaluarea mersului şi gradului de 

implementare al planului anual de activitate 

ADR Sud 

4 şedinţe 

trimestriale 

1 şedinţă anuală 

Rapoarte 

de 

evaluare 

Specialist în 

probleme 

strategice 

ADR 

Sud 
    0 

4.Raportarea către 

MCDR 

Elaborarea şi prezentarea către MCDR a 

planurilor anuale şi lunare de activitate ale 

ADR Sud 

1 plan anual 

12 planuri lunare 

Planuri 

transmise 

la MCDR 

Specialist in 

probleme 

strategice 

ADR  

Sud 
    0 

 Raportarea lunară şi săptămînală privind 

implementarea activităţilor ADR Sud 

12 rapoarte lunare 

55 rapoarte 

săptămînale  

Rapoarte 

transmise 

la MCDR 

Specialist in 

probleme 

strategice 

ADR  

Sud 
    0 

5. Elaborarea 

studiilor şi 

analizelor pentru 

Regiunea de 

Dezvoltare Sud 

Elaborarea a 2 planuri Generale în 

Aprovizionarea  cu Apă şi Canalizare pe 

Regiunea de Dezvoltare Sud 

2 planuri 

elaborate 

Planuri 

Decizia de 

aprobare 

Consultant GIZ GIZ      

II. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

1.Identificarea 

proiectelor 

Ateliere de lucru cu beneficiarii eligibili în 

vederea identificării ideilor de proiecte cu 

impact regional                    

4 x 50 part x 1 zi Raport  

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    18832,12 

 

 Studierea Strategiei de Dezvoltare Regională 

Sud pentru identificarea unor idei de 

proiecte regionale pentru RDS 

Număr de idei de 

proiecte regionale 

Lista 

conceptelo

r de 

proiecte 

Echipa ADR 

Sud 

    0 

 Organizarea vizitelor de studiu la 3 proiecte 

regionale de succes (pe priorităţi) în scopul 

identificării de noi idei de proiecte regionale 

3 vizite x 30 

partic. x 1zi  

Raport  

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist pe 

proiecte, 

Specialist in 

probleme 

strategice  

ADR 

Sud 

    822,25 

 

 Desfăşurarea a 3 mese rotunde pentru 

facilitarea parteneriatelor regionale  

3 viz. x 30 part x 

1zi 

Raport  

Lista 

participanţ

ilor 

Director, echipa 

ADR 

ADR 

Sud 

    8100 

 

2. Dezvoltarea 

proiectelor incluse 

Examinarea internă a proiectelor incluse în 

POR în vederea stabilirii  proiectelor ce 

14 proiecte 

evaluate 

Proces 

verbal 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 
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în POR urmează a fi dezvoltate pentru noul apel de 

propuneri de proiecte 

 Acordarea asistenţei pentru evaluarea 

tehnică a proiectelor realizată de experţi 

tehnici  

8 proiecte 

expertizate 

Rapoarte 

de 

expertizare

a 

proiectelor 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    24000,00 

 

 Organizarea şedinţei de lucru dintre experţi 

şi beneficiari ADR Sud pentru transmiterea 

recomandărilor către aplicanţi 

1 şedinţă x 8 

aplicanţi x 1 zi 

8 proiecte 

analizate 

Raport 

asupra 

eveniment

ului 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

  

 

  2000,00 

 

 Oferirea suportului din partea ADR Sud 

pentru îmbunătăţirea proiectelor regionale 

8 proiecte aflate 

în asistenţă 

Registrul 

consultăril

or 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 

 Elaborarea proiectelor transfrontaliere Nr. de proiecte 

elaborate 

Proiecte 

depuse 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

     

 Deplasare în România pentru a depune 

proiecte la programele de cooperare 

transfrontalieră 

Nr. deplasări Acorduri 

încheiate 

 ADR 

Sud 

     

3. Asistarea la 

nivelul RDS a 

lansării noului Apel 

de propuneri de 

proiecte (2011-

2013) 

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 

32 

anunţuri 

plasate 

Anunţ pe 

pagina 

web, ziare 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    4400,00 

 

 Organizarea a 8 şedinţe de lansare a APP în 

localităţile regiunii de sud şi facilitarea 

parteneriatelor pentru proiecte regionale 

8 sed x 65 pers. x 

1 zi  

Lista 

participanţ

ilor 

Echipa ADR ADR 

Sud 

    26941,00 

 

 Organizarea atelierelor de consultanţă în 

grup pe programe pentru  potenţialii 

aplicanţi la sediul ADR conform unui  

program prestabilit  

7 atel x 25 part x 

1 zi 

Registrul 

consultăril

or 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 

 Oferirea de consultaţii individuale 

instituţiilor şi comunităţilor interesate 

Nr. de persoane 

consultate 

 

Registrul 

consultăril

or 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 
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 Recepţionarea propunerilor de proiecte Nr. Proiecte 

recepţionate 

 

Registrul 

evidenţei 

proiectelor 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 

 Evaluarea administrativă a propunerilor de 

proiecte 

Nr. Proiecte 

evaluate 

 

Proces 

verbal 

Grupul de lucru ADR 

Sud 

    0 

 Studierea şi analiza la nivel de agenţie a 

propunerilor de proiecte prezentate în cadrul 

apelului 

Nr de proiecte 

studiate, analizate 

 

Process 

verbal 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 

 Şedinţa CRD Sud pentru evaluare a  

propunerilor de proiecte prezentate şi 

aprobarea celor ce urmează a fi incluse în 

POR 

Nr. Proiecte 

incluse in POR 

Nr.de proiecte 

transmise la 

CNCDR 

Proces 

verbal  

Echipa ADR 

Sud 

    5500,00 

 

 Elaborarea notelor informative pentru 

propunerile de proiecte şi ajustarea bugetelor 

Nr. De note 

informative şi nr. 

bugete ajustate 

 

note 

informativ

e remise la 

MCDR 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 

4. Implementarea 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională în RDS 

 

4.1 Continuarea 

implementării 

proiectelor în RDS 

aprobate spre 

finanţare în cadrul 

APP din 

 anul 2010 

Încheierea acordurilor de parteneriat în 

vederea implementării proiectelor de 

dezvoltare regională 

Nr. De acorduri 

de parteneriat 

Acorduri 

de 

parteneriat 

Director ADR ADR 

Sud 

    0 

 Asistarea procesului de angajare a 

managerilor si asistentului de proiecte 

3 manageri 

angajaţi 

Contracte 

de 

angajare 

Specialist în 

resurse umane 

ADR 

Sud 

    0 

 Încheierea acordurilor de finanţare cu GTZ 1 acord de 

finanţare încheiat 

Acord de 

finanţare 

Director ADR ADR 

Sud 

    0 

 Instruirea managerilor de proiecte 2 instr x 3 man x 

1zi 

Lista 

participanţ

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 
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ilor 

 Elaborarea planurilor de monitorizare  4 planuri Planuri 

elaborate 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 

 Raportare lunară către MCDR cu privire la 

statutul proiectelor din RDS 

12 rap x 4 

proiecte  

rapoarte Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 

 Organizarea vizitelor  lunare de monitorizare 

a progresului implementării proiectului 

1 viz x 1 luna x 4 

proiecte 

rapoarte Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    4538,82 

 Confecţionarea marcajelor pentru proiectele 

de DR 

2000 de marcaje 

11 panouri 

 Specialist în 

achiziţii, contabil 

ADR 

Sud 

    39900,00 

 Trecerea în gestiunea  aplicantului a 

bunurilor obţinute în cadrul poriectelor 

Nr. De bunuri 

transmise în 

gestiune 

Acte de 

recepţiona

re, 

contracte 

Director ADR 

Sud 

ADR 

Sud 

    0 

4.2 Implementarea 

proiectului 

“Managementul 

DMS..” la care 

ADR Sud  este 

aplicant   

Conform Planului de implementare al 

proiectului 

Nr de activităţi 

realizate 

rapoarte Specialist pe 

proiecte, manager 

de proiect 

ADR 

Sud 

EPTIS

A 

    0 

4.3 Implementarea 

proiectelor 

aprobate spre 

finanţare în cadrul 

APP din 2011  

Organizarea vizitelor de studiu în vederea 

colectării indicatorilor iniţiali pentru 

proiectele din RDS 

1 vizită per 

proiect 

rapoarte Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 

 Încheierea acordurilor de parteneriat în 

vederea implementării proiectelor de 

dezvoltare regională 

Nr. De acorduri 

de parteneriat 

Acorduri 

de 

parteneriat 

Director ADR ADR 

Sud 

    0 

 Evaluarea tehnică a proiectelor  5 proiecte 

expertizate 

rapoarte Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    15000,00 

 Elaborarea planurilor de implementare a 

proiectelor 

Nr. Planuri de 

implementare 

 

Planuri de 

implement

are 

elaborate 

Specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    0 

 Asistarea procesului de angajare a 

managerilor si asistentului de proiecte 

Nr de manageri 

angajaţi 

Contract 

de 

Specialist Resurse 

Umane 

ADR 

Sud 

    0 



 

6 

 angajare 

 Evidenţa şi monitorizarea responsabilităţilor 

contractuale 

Nr. vizitelor de 

monitorizare 

Rapoarte 

de 

monitoriza

re 

Jurist ADR 

Sud 

     

 Elaborarea documentelor de transmitere a 

proprietăţii şi de gestiune a serviciilor 

publice noi create 

Model de contract 

elaborat 

Document 

elaborat 

Jurist ADR 

Sud 

     

III. Organizarea şi administrarea procedurilor de achiziţii publice 

1. Planificare, 

desfăşurare şi 

asigurarea 

transparenţei 

achiziţiilor publice 

Elaborarea planurilor anuale şi trimestriale 

de organizare a achiziţiilor publice pentru 

proiectele în curs de implementare şi 

plasarea pe site ADR 

Nr. planuri Planuri 

plasate pe 

site 

Specialist în 

achiziţii publice 

ADR 

Sud 

    0 

 Planificarea cheltuielilor operaţionale ale 

ADR  

Buget ADR 

elaborat 

Buget 

aprobat 

Grupul de lucru ADR 

Sud 

    0 

 Elaborarea caietelor de sarcini şi a 

documentelor de licitaţii pentru proiectele în 

implementare şi necesităţile operaţionale ale 

ADR 

Nr. Pachete 

documente pentru 

licitaţie 

Dosare 

create 

Specialist în 

achiziţii publice, 

specialist pe 

proiecte 

ADR 

Sud 

    12000,00 

 Publicarea în Buletinul achiziţiilor publice şi 

alte surse de informare (pagina web ADR, 

presa regională) a anuntului de intentie, a 

invitaţiilor pentru participare la licitaţii şi 

concursurile cererii ofertelor  de preţuri, a 

anuntului de atribuire a contractelor de 

achizitii publice, precum şi informarea 

operatorilor economici 

Nr. Anunţuri 

publicate 

Buletinul 

Achiziţiilo

r publice, 

pagina 

web, surse 

media 

Specialist în 

achiziţii publice 

ADR 

Sud 

    0 

 Desfăşurarea achiziţiilor publice, evaluarea 

ofertelor, desemnarea cîştigătorului şi 

încheierea contractelor de achiziţii publice 

Nr. achiziţii 

desfăşurate, nr. 

Contracte semnate 

Procese 

verbale, 

dări de 

seamă, 

contracte 

încheiate 

Grupul de lucru ADR 

Sud 

    0 
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IV. Consolidarea capacităţilor actorilor naţionali şi regionali în implementarea cu succes a strategiilor regionale de dezvoltare 

1. Organizarea 

trainingurilor şi 

sesiunilor de 

instruire  

Modul 1.  Planificare strategică (pentru 

ADR, CRD, APL), 1 zi, Cimişlia 

30 part x 1 zi x 1 

instr 

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist în 

problem strategice 

ADR     4500,00 

 

 Modul 2. Managementul proiectelor. Softuri 

utilizate. Softul “Microsoft Project” (pentru 

3ADR, MCDR, managerii proiectelor din 

toate regiunile), 3 zile Chişinău 

1 instr. x 3 zile x 

27 pers. 

Lista 

participanţ

ilor 

Echipa ADR     86150,23 

 

 Modul 3. “Metodologii teoretico-aplicative 

penru identificarea şi cuantificarea 

beneficilor socio-economice în cadrul 

diverselor proiecte de dezvoltare regională”, 

2 zile, Cahul  

1 instr. x  27 

particip x 2 zile 

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane 

ADR     38115,35 

 

 2 şedinţe de consultanţă privind aspectele 

tehnice în elaborarea şi implementarea 

proiectelor, Cimişlia (p-u APL şi ADR din 

RDS) 

2 şed. x 10 

particip. x 1 zi 

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane 

ADR     2400 

 Modul 4.  Elaborarea şi analiza bazelor de 

date (p-u ADR Sud) 

1 instr. x3 part. x 

1 zi 

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane, 

consultant GIZ 

GIZ     0 

 Seminar de instruire pentru angajaţii ADR  

în domeniul achiziţiilor publice 

 

Nr. Instruiri, nr. 

participanţi 

Lista 

participanţ

ilor, raport 

pe 

actvitate 

Specialist în 

achiziţii publice 

ADR 

Sud 

    0 

 Cursuri de limbă engleză   1 curs x 6 ngaj. x 

6 luni                                        

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane, 

consultant GIZ 

GIZ     0 

 Seminar de informare a membrilor CRD 

privind experienţa diferitor ţări în domeniul 

Dezvoltării Regionale 

1 seminar x 35 

pers. x 1 zi 

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane 

ADR     3850,00 

 

 Instruiri de dezvoltarea capacităţilor 

prestatorilor de servicii comunale în 

domeniul:   - apă şi canalizare - salubrizare/ 

1 instr. x 40 pers. 

x 1 zi 

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane, 

consultant GIZ 

GIZ     0 
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deşeuri                -energie regenerabilă     

 Conferinţă internaţională "Consumul apei 

potabile în bazinul rîului Prut"                            

1 instr. x 40 

pers.x 1 zi 

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane, 

consultant GIZ 

GIZ     

 

0 

 Seminar de instruire “Elaborarea proiectelor 

regionale şi aplicarea la fondurile din 

FNDR” – pentru responsabilii în scrierea 

proiectelor şi secţie economie din cadrul 

Consiliilor Raionale, Cahul 

1 instr.x 25 pers. Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane 

În 

partene

riat cu 

CONT

ACT-

Cahul 

    0 

 “Noi tendinţe în dezvoltarea corporativă 

regională –clustere,reţeleantreprenoriale şi 

reţele regionale de dezvoltare economic”, 

seminar pentru reprezentanţii businessului,  

Cahul 

1 instr.x 30 pers x 

1 zi 

Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane 

În 

partene

riat cu 

CONT

ACT-

Cahul 

    0 

 Workshop pentru agenţi economici 

regionale: “Caracteristica şi evaluarea 

potenţialului economic regional ca premiză 

pentru creşterea potenţialului competitive”, 

35 pers., Cahul 

1 x 35 pers.x 1 zi Lista 

participanţ

ilor 

Specialist Resurse 

Umane 

În 

partene

riat cu 

CONT

ACT-

Cahul 

    0 

2.Vizite de studii Preluarea bunelor practici prin intermediul 

vizitelor de studii pe domenii: a) turism; b) 

apă şi canalizare; c) mediu la instituţii 

specializate în domeniu din Cehia, România, 

Germania                  

2 vizite x  10 pers 

x 3 zile 

Raport Specialist Resurse 

Umane 

Alte 

surse        

GIZ 

     

 vizite de studii în vederea stabilirii 

acordurilor de parteneriat (ADR Vest, 

România)    

1 vizită x 2 pers x 

2 zile 

Acord de 

parteneriat 

Specialist Resurse 

Umane 

ADR 

Sud 

     

2. Organizarea 

concursului de 

angajare a cadrelor 

necesare pentru 

ADR Sud 

 

Organizarea concursului de angajare şi 

angajarea colaboratorilor 

1 concurs 

organizat 

Număr de 

persoane angajate 

Proces 

verbal, 

contract de 

angajare 

Specialist Resurse 

Umane 

ADR 

Sud 

 

 
   0 

V. Promovarea imaginii şi realizarea principiilor de asigurare a transparenţei în activităţile ADR Sud 

1. Asigurarea Actualizarea şi aprobarea planului de informare Nr. de propuneri Plan Specialist în ADR      



 

9 

transparenţei 

activităţilor ADR 

Sud 

și comunicare al ADR  Plan de informare 

actualizat 

aprobat comunicare Sud 

 

Întreţinerea şi actualizarea periodică a 

paginei web a ADR Sud . 

Pagină web 

actualizată  

 Pagina 

web 

actualizată

; 

Nr. 

vizitatori 

web. 

 Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    18000,00 

 

 

Elaborarea şi distribuirea Buletinului 

informaţional electronic 

12 ediţii BE 300  

beneficiari 

Ediţii 

distribuite 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

Alte 

surse 

    0 

 

Plasarea pe site a comunicatelor de presă, 

știrilor ce reflectă activitatea agenției, a 

planului anual de activitate al ADR, a 

raportelor semestriale şi anuale de activitate 

ale ADR 

Număr 

comunicate 

plasate 

Număr de ştiri 

2 rapoarte 

semestriale, 

1raport anual 

Site-ul 

ADR Sud 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    0 

 

Comunicarea permanentă cu membrii CRD 

Sud 

12 buletine  

4 comunicate de 

presă   

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

 

    0 

2. Promovarea 

activităţilor 

Agenţiei 

 

Organizarea evenimentului Ziua uşilor deschise 
 Număr 

participanţi 

Raport 

eveniment, 

lista 

participanţ

i 

Specialist în 

comunicare 

  ADR 

Sud 

    0 

 

Realizarea unei Emisiuni TV despre ADR Sud la 
un an de activitate. 

1 emisiune 

realizată  

Înregistratr

ea 

emisiunii 

în arhiva 

ADR 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    5000,00 

 

 Realizarea unui comunicat de presa pentru 
ziarele Regionale cu privire la activităţile ADR 

3 articole 

publicate 

Publicaţiil

e apărute 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 
    3000,00 
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Sud întreprinse în un an de activitate colectate 

în arhiva 

ADR 

 Editarea broşurilor în limba de stat, l. rusă şi l. 
engleză:  „Regiunea Sud”, „5 motive ca să 
investeşti în regiunea Sud” 

 
2000 de brosuri 

editate. 

Broşuri 

editate. 

Specialist în 

comunicare 

MDR

D 

    0 

 Crearea rubricii „sondaj” pe pagina web pentru 
consultarea opiniei publice. 1 rubrică creată 

Site ADR 

Sud 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    0 

 

Identificarea istoriilor de succes din regiune si 
plasarea pe rubrica de pe pag. web 

8 vizite în fiecare 

raion 

Istorii 

plasate pe 

site 

Specialist în 

probleme 

strategice 

Specialist în 

comunicarea 

ADR 

Sud 

    907,76 

 

 Organizarea conferințelor de presă cu ocazia 
evenimentelor importante realizate de ADR  

2 conferinte de 

presa  

Înregistrări 

video 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    0 

 Elaborarea, editarea și difuzarea materialelor 
promoționale și informative: buclete, broșuri, 
panouri informaționale, calendare în cadrul 
evenimentelor organizate de ADR. 

4 articole ziare 

4 emisiuni TV 

200 calendare  

1 panou info  

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    15000,00 

 

3.Asigurarea 

vizibilităţii 

proiectelor 

Lansarea oficiala a proiectelor din RDS 

4 lansari 

200 persoane 

invitate 

Lista 

participant

i 

Raport 

eveniment 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    0 

 

 

Mediatizarea pe parcurs a rezultatelor 
proiectelor de dezvoltare regională 

12  articole în 

presa regionala  

Publicatii 

colectate 

în arhiva 

ADR 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    0 

 

 

Evenimente de dare în exploatare a obiectelor 
construite/reabilitate în cadrul proiectelor de 
dezvoltare regională cu finanţare din FNDR 

2 evenimente  

realizate. 

300 participanti 

Raport 

eveniment 

plasat pe 

pag web  

Specialist în 

comunicare 

     0 

4. Facilitarea 

semnării  

Încheierea Acordurilor de colaborare cu 

sursele de informare în masă regionale 

număr acorduri 

incheiate în 8 

Acorduri 

de 

Specialist în 

comunicare 

ADR 

Sud 

    907,76 

 



 

11 

Acordurilor de 

colaborare cu 

sursele de 

informare în masă 

regionale 

 

centre raionale colaborare 

semnate 

VI. Asigurarea managementului  financiar eficient în activitatea ADR Sud şi implementarea mecanismelor de finanțare  

a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională 

1.Planificarea  

Financiară  

 

Analiza activităţilor  din Planul Operaţional  

şi identificarea cheltuielilor necesare 

(costurilor) pentru finanțare  

 

Nr. activităţi 

analizate 

Devizul de 

cheltuieli  

al ADR 

Sud 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

 

 
   0 

 Structurarea necesitaților  de  finanțare  pe  

articole de cheltuieli  si pe surse  de 

finanțare 

 

Nr. necesităţi 

structurate 

Bugetul 

ADR 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

 Elaborarea planului de finanțare pe proiecte 

în baza  graficului de îndeplinire  a 

volumului de lucrări si servicii, bunuri 

 

Nr. de planuri de 

finanţare 

elaborate 

Plan de 

finanţare 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

 Elaborarea planului general de finanțare 

consolidat  pe ADR 

 

plan general de 

finanțare elaborat 

Plan de 

finanţare 

aprobat 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

 Elaborarea notei explicative la planurile de 

finanțare 

 

Notă explicativă 

elaborată 

Notă 

explicativă 

la planul 

de 

finanţare 

aprobat   

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

 Aprobarea  bugetelor ADR de către CRD,  şi 

ulterior  MCDR 

Buget aprobat 

Buget 

aprobat 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

2.Recepționarea, 

verificarea  şi 

prelucrarea 

Elaborarea  avizului intern de disbursare a 

mijloacelor bănești pe proiecte (cu 

includerea  documentelor obligatorii pentru  

Nr. de devize de 

cheltuieli 

elaborate 

Devize de 

cheltuieli 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 



 

12 

documentelor 

primare  

 

prezentare şi persoanele responsabile) 
 

 Procesarea documentelor  primare prezentate  

şi verificarea lor (operațional + proiecte ) 

 

Nr. rapoarte 

elaborate pe 

proiecte 

Rapoarte 

financiare 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

3. Evidenţa 

contabilă şi 

valorificarea  

mijloacelor  

financiare  

 

În baza informației actualizate, se inițiază 

transferurile  planificate, în corespundere  cu 

volumul  de lucrul, servicii îndeplinite, 

inclusive necesităţile operaționale  

contractate 
 

Nr. transferuri 

efectuate conform 

lucrărilor 

efectuate 

Ordin de 

plată 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

 Actualizarea informației  ce ţine de 

finanțarea  proiectelor  şi coordonarea  cu 

managerul de proiecte 

 

Nr. rapoarte pe 

executarea 

bugetului pe 

proiecte raport 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

Raportarea  şi 

analiza  financiară  

a activității ADR 

Elaborarea  rapoartelor  interne  şi externe  şi 

prezentarea lor Nr. rapoarte 

financiare raport 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

 Analiza îndeplinirii  volumului  de lucrări  

pe proiecte  şi activităţi  operaționale  şi 

coordonarea lor  cu planul  de finanțare  

 

Nr. rapoarte 

financiare raport 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 

 Raportarea  privind  depistarea  abaterilor  

către MCDR  

 

Nr. rapoarte 

financiare raport 

Specialist in 

finante si 

contabilitate 

ADR 

Sud 

    0 
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Anexa 2 

Notă explicativă  

a Devizului cheltuielilor de organizare şi funcţionare a   

Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud pe anul 2011 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud din cadrul Ministerului Construcţiilor şi 

Dezvoltării Regionale, propune pentru consultare şi aprobare proiectul Devizului 

cheltuielilor de organizare şi funcţionare pe anul 2011. 

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile 

de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova, s-a creat Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, 

în calitate de instituţie publică cu personalitate juridică necomercială şi cu 

autonomie financiară. 

Astfel, pentru exercitarea competențelor şi îndeplinirea tuturor sarcinilor, 

ADR Sud planifică un Deviz de cheltuieli anual în suma totală de 2536812,00 lei. 

 

1. Fondul de salarizare 
 

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea 

angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, s-a calculat Fondul de 

salarizare pentru ADR Sud în suma totală de 1560072 lei,  suportat din FNDR. 

Conform HG nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garant al 

salariului în sectorul real, pentru angajaţii ADR Sud s-a luat în calcul o mărime de 

cel puţin 1100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore 

în medie pe lună.  

În anul de activitate 2010 ADR Sud a avut 6,5 unități angajate permanent. Din 

necesitatea extinderii activităților ADR Sud și faptul că volumul de lucru se 

măreşte semnificativ pentru anul 2011 se planifică angajarea adițională a 9 unități:  

- contabil; 

- specialist în probleme de strategie şi planificare (2 unităţi); 

- specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor (3 

unităţi); 

- jurist (0,5); 

- specialist comunicare; 

- şofer; 

- deridicatoare (0,5). 

ADR Sud va mai angaja temporar 2 experţi tehnici a cîte 10 zile pe lună 

pentru elaborarea, evaluarea și îmbunătățirea propunerilor de proiect în domeniul 

dezvoltării regionale. 

Calcularea salariului de bază (salariul tarifar) include coeficientul minim de 

multiplicare în cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de 

calificare conform anexei 4, la Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002.  

Fondul de stimulare pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră 

include adaosurile şi sporurile la salariul de bază. 

Sporul pentru vechimea în muncă se calculează conform art.13 a Hotărîrii 

Guvernului nr.743 din 11.06.2002. 
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2. Deplasări în interes de serviciu 
 

În temeiul HG nr. 836 din 24.06.2002 cu privire la detaşarea angajaţilor 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din RM, s-a calculat cheltuielile de 

deplasări în interes de serviciu totale pentru ADR Sud în sumă de 70410 lei 

pentru: 

 

2.1 deplasările locale se planifică a fi achitate pentru diurnă, cazare, transport, 

ceea ce constituie suma de 3000 lei (plecări la MCDR, ADR Nord, ADR Centru, Agenția de 

Achiziții Publice, instruiri, şedinţe în centre raionale, vizite de studiu); 

2.2 deplasările internaționale  includ diurna, cazarea, transportul și alte costuri 

aferente (vize) și vor constitui suma de 67410 lei (vizite de studii în vederea stabilirii 

acordurilor de parteneriat (ADR Vest, România) diurna 25 €/zi, cazare 95 €/zi x 16,5 x 2 zile x 3 

participanti x 3 vizite, transport rutier tur-retur – 3300 lei x 3 participanți x 3 vizite, asigurarea 

medicală 230 lei x 3 persoane x 3 vizite). 

 

3. Cheltuieli administrative 
 

Sediul ADR Sud se află în incinta Consiliului Raional Cimişlia, ocupînd  

suprafaţa de 167,15 m
2
. Suma cheltuielilor administrative calculate pentru anul 

2011 constituie 378056 lei, şi include: 

 

3.1 Cheltuieli de întreţinere a sediului – 77198 lei 

 Energia electrică – 19950 lei (15000 kw x 1,33 lei pe an); 

 Energia termică – 43701 lei (167,15 m
2
 x 52,29 lei pentru un m

2 
x 5 luni); 

 Apă şi canalizare – 3006 lei (15 m
3 
x 16,7 lei x 12 luni); 

 Salubritatea – 540 lei (45 lei x 12 luni); 

 Deservirea tehnică – 9041 lei (753,38 lei x 12 luni); 

 Materiale de uz gospodăresc – 960 lei (80 lei x 12 luni). 

  

 *Notă: Plata de arendă pentru anul 2011 este acoperită din contul  

cheltuielilor suportate de ADR Sud în procesul de reparaţie a oficiului efectuat în 

anul 2010 de către Institutul de Politici Publice. 

 

3.2 Consumabile de birou (rechizite de birou, hîrtie, mape) – 36000 lei (3000 lei x 

12 luni); 
3.3 Servicii de comunicare (tel/fax, internet) – 37260 lei 

 Telefonie mobilă – 11160 lei (310 lei x 3 numere x 12 luni); 

 Telefonie fixă – 18000 lei (500 lei x 3 numere x 12 luni); 

 Conectarea unui număr de telefon fix – 900 lei; 

 Servicii internet – 7200 lei (600 lei x 12 luni). 

 

3.4 Întreţinerea mijloacelor de transport – 141898 lei: 

 Petrol – 85250 lei (50000 km x 10,71/100x15,5lei) Consum anual 5500 litri 

 Ulei – 10428 lei (5500 litri/100 x 1,2 x 158 lei) 
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 Servicii deservire tehnică a automobilului – 9000 lei (testarea tehnică 3 x 3000 lei) 

 Asigurarea Casco automobilului – 15000 lei 

 Impozit rutier – 1020 lei 

 Anvelope – 15200 lei (8 anvelope preţ mediu 1900 lei) 

 Arendarea garajului – 6000 lei (600 lei x 10 luni) 

 

 *Nota: În anul 2010 cheltuielile de întreţinere a mijloacelor de transport au 

fost acoperite din contul proiectului DFID, iar pentru anul 2011 aceste cheltuieli 

sînt planificate în bugetul ADR Sud. 

 

3.5 Cheltuieli de reparaţie curentă – 63000 lei: 

 Schimbarea geamurilor din termopan – 15600 lei (4 geamuri x 3900 lei); 

 Gratii pentru geamuri – 12400 lei (4 x 3100 lei); 

 Lucrări de reparație – 35000 (materiale, manopera). 

3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul – 17900 lei: 

 Deservirea tehnicii de calcul (reparaţia calculatoarelor, imprimantelor) – 

11900 lei (85 lei x 14 calc x 10 luni); 

 Deservirea programei 1C-Contabilitate (reînnoirea programei, linia de 

consultanţă) – 6000 lei (600 lei x 10 luni). 

3.7 Cheltuieli pentru comisioane bancare – 4800 lei (400 lei x 12 luni). 

 

4. Mobilier, echipament şi alte mijloace 
 

În conformitate cu extinderea numărului de angajați va fi necesar de procurat 

adițional  mobilier, echipament şi mijloace fixe  în sumă totală de 180024 lei 

pentru: 

 

4.1 Echiparea cu tehnica de calcul – 134264 mii lei (8 calculatoare pentru 8 noi 

angajati, 16633 lei x 8 calculatoare, inclusiv Office, WinPro7, Antivirus, Flash drive. 2 aparate de 

telefonie fixă x 600 lei); 

4.2 Mobilier – 45760 mii lei (8 mese pentru calculatoare, 8 scaune, 8 suporturi procesoare. Un 

condiţioner x 5000 lei, jaluzele x 4800 lei, covoare x 3960 lei). 

 

5. Dezvoltare instituţională, activităţi şi promovare 
 

Activitatea ADR Sud implică şi dezvoltare instituțională, activități şi 

promovare în sumă totală de 322250 lei calculate pentru: 

 

5.1 Materiale promoționale și publicaţii  – 57900 lei: 

 panou informativ – 3500 lei; 

 abonarea 2012 – 7000 lei; 

 elaborarea și editarea calendarelor promoționale a ADR Sud pentru  2012 – 

7500 lei (500 buc x 15 lei); 

 marcaje informaționale  pentru proiectele de DR – 30000 (2000 marcaje x 15 lei); 

 panouri promoționale pentru proiectele DR – 9900 (11 panouri x 900 lei). 
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5.2 Asistenţa tehnică pentru evaluarea proiectelor – 51000 lei: 

 Acordarea asistenţei pentru evaluarea tehnică a proiectelor incluse in DUP – 

24000 (8 proiecte x 3000 lei); 

 Acordarea asistenţei pentru evaluarea tehnica a proiectelor aprobate spre 

finanţare în cadrul APP din 2011 – 15000 lei (5 proiecte x 3000 lei); 

 Elaborarea caietelor de sarcini şi a documentelor de licitaţii pentru proiectele 

în curs de implementare – 12000 lei (4 proiecte x 3000 lei). 

5.3 Traduceri de documente  – 12300 lei (traducerea proiectelor, conceptelor de proiecte, 

paginii Web a ADR Sud, etc). 

5.4 Cheltuieli pentru conferinţe/seminare – 181850 lei: 

 Ateliere de lucru cu beneficiarii eligibili în vederea identificării ideilor de 

proiecte cu impact regional – 20000 lei (4 ateliere x 50 participanți x 100 

lei/persoana); 

 Desfășurarea meselor rotunde pentru facilitarea parteneriatelor regionale – 

7200 lei (3 vizite x 30 participanți x 80/persoana); 

 Organizarea ședinței de lucru dintre experți și beneficiari ADR Sud pentru 

transmiterea recomandărilor către aplicanți – 2000 lei (1 ședință x 25 participanți 

x 80 lei/persoană); 

 Organizarea training-urilor și sesiunilor de instruire – 123150 lei (”Planificarea 

strategică pentru ADR, CRD, APL” în or.Cimișlia: 1 instruire x 30 participanți x 100 

lei/persoană x 1 zi; ”Managementul proiectelor. Softuri utilizate” în mun. Chisinău: 1 instruire x 

27 participanți x 250 lei/persoana x 3 zile; cazarea 800 lei x 3 zile x 27 participanți; 

”Metodologii teoretico-aplicative pentru identificarea și cuantificarea beneficiilor socio-

economice în cadrul diverselor proiecte de dezvoltare regională” în or. Cahul: 1 instruire x 27 

participanți x 200 lei/persoana x 2 zile; cazare 450 lei x 2 zile x 27 participanți); 

 Seminar de informare a membrilor CRD privind experiența diferitor țări în 

domeniul Dezvoltării Regionale – 3500 lei (1 seminar x 35 participanți x 100 

lei/persoană); 

 Organizarea a 8 ședințe de lansare a APP în localitățile regiunii de sud și 

facilitarea parteneriatelor pentru proiecte regionale – 26000 (8 ședințe x 65 

participanți x 50 lei/persoană). 
5.5 Campania de informare – 12400 lei: 

  anunţuri în mass-media cu privire la APP – 4400 lei (8 anunţuri în 8 centre raionale 

x 550 lei); 

  realizarea și difuzarea unei emisiuni TV despre ADR Sud la un an de 

activitate – 5000 lei;  

  realizarea unui comunicat de presa pentru ziarele Regionale cu privire la 

activitatile ADR Sud intreprinse pe parcursul anului 2010 – 3000 lei (3 articole 

în ziarele: Cahul Expres, Cuvîntul liber, Gazeta de Sud x 1000 lei/un articol). 
5.6 Cheltuieli de protocol – 9600 lei (cheltuieli pentru ședințele neordinare a CRD, întruniri 

cu potențialii donatori, partenerii de dezvoltare, etc); 
5.7 Organizarea şedinţelor consiliului regional – 23200 lei (100 lei x 50 persoane x 4 

ședințe; 50 lei acoperirea cheltuielilor de transport x 16 consilieri x 4 ședințe). 

 


