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Agenţía de Dezvoltare Regională Sud
Buletin informativ
Stimați prieteni, colegi, parteneri!
Suntem în pragul Anului Nou – 2016, pe care îl dorim
mai rodnic, mai împlinit și plin de succese. Aceste
doleanţe semnifică aspiraţiile noastre de a perfecţiona în continuare activitatea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud întru
binele şi prosperarea regiunii și a întregii societăţii.
În atmosfera magică generată de apropierea sfintelor sărbători
de iarnă, provocările anului care pleacă, devin doar
o reminiscenţă, iar reușitele înregistrate rămân
demne de cinste și adâncă recunoştinţă.
Cu prilejul frumoaselor Sărbători de Iarnă, vă transmitem cele
mai profunde și calde felicitări, însoțite de urări de bine
și sănătate. Vă dorim să aveți parte de gînduri bune,
împliniri, pace în suflet și în casele dvs.
Cu respect,
Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud,
Maria Culeșov.

Bilanț la ceas aniversar: 6 proiecte cu un impact major în
6
6 ani de activitate

În ajunul sărbătorilor de iarnă se
împlinesc 6 ani de când animați de o
puternică motivație de a demonstra
că putem contribui major la dezvoltarea regiunii, împreună cu echipa
Agenției de Dezvoltare Regională
Sud, am început a face schimbări
majore în cele opt raioane!
În toți acești ani, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a reușit să clădească, în parteneriat cu actorii locali, un climat deschis de cooperare
și respect reciproc, să contribuie la
dezvoltarea regiunii prin planificare
strategică, prin idei de proiecte inovatoare şi măsuri de intervenţie eficiente, bazate pe o expertiză tehnică
solidă.
În șase ani, Agenția de Dezvoltare
Regională Sud a reușit să finalizeze
17 proiecte în sumă totală de 256
815 223 de lei, iar patru fiind încă în
proces de lucru. Mai jos vă vom prezenta șase proiecte finalizate, cu un
impact major în viața socială.
Raionul Căușeni a beneficiat de con-

strucţia celui mai mare Centru pentru
Tineret și Sport din Republica Moldova. Costul total al proiectului constituie 43 652,66 mii de lei,32 305,65
fiind alocați din Fondul Național
pentru
Dezvoltare
Regională
(FNDR). Datorită acestui proiect s-a
adus un aport semnificativ la sprijinirea activităţilor de reabilitare a sănătăţii populaţiei, antrenarea membrilor
loturilor naţionale şi a campionilor
olimpici şi iniţierea activităţilor de
dezvoltare economică netradiţională
de turism sportiv.
Raionul Cahul a beneficiat de proiectul ”Apă curată pentru comunitățile
bazinului rîului Prut”, valoare totală
a proiectului fiind de 16 868, 00 mii
de lei, bani alocați din FNDR, pentru
construirea a 59,1 km de reţea de
apeduct. În rezultatul construcției
rețelei în c. Manta și s. Crihana Veche au fost conectați circa 120 de
gospodării. La fel, a fost îmbunătățit
accesul la serviciile de aprovizionare
cu apă pentru 9600 de cetățeni.

iectul ”Construcția drumului Codreni
-Sagaidacul Nou”, costul total al proiectului constituind 22 648 879, 10
mii de lei dintre care 21 731 788,80
valorificați de FNDR, bani alocaţi
pentru construirea a 4,84 km de drum
local.. În urma implementării proiectului a sporit considerabil traficul
transportului pe porțiunea dată de
drum. Au fost redirecţionate un şir de
rutiere inter-urbane şi inter-rurale din
localităţile beneficiare de proiect
spre mun. Chişinău.
La fel întreaga regiune a beneficiat
de proiectul ”Eficientizarea managementului deșeurilor managere solide
în
RDS”,
costul
proiectului
estimându-se la 12 266 358, 23 mii
de lei. În urma implementării proiectului s-au achiziţionat 1070 containere de diferite capacităţi, 5 autospeciale şi 3 buldozere, 8 prese pentru balotat plasticul, 8 calculatoare pentru
ÎMGCL şi s-au construit 320 de platforme pentru colectarea deşeurilor.

Raionul Cimișlia a beneficiat de pro-
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Un alt proiect cu un impact sociocultural este ”Drumul de acces
spre Muzeul memorial ”Alexei
Mateevici” din satul Zaim”. Pentru acest proiect au fost efectuate
cheltuieli în valoare de 1 520 004,02 de lei, bani alocați de FNDR.
În termen de 2 luni au fost executate lucrările de construcție a por-

țiunii de drum de 330 m, asigurând accesul către Casa – Muzeu
”Alexei Mateevici”. În rezultatul
reparației drumului beneficiază
direct 7356 de locuitori a c. Zaim
locuitorii cât și turiștii naţionali şi
internaționali. Al şaselea proiect
este "Reparația capitală a drumului L510 Ștefan Vodă - Talmaza",

suma acestuia estimându-se la 59
610 936 de lei, dintre care 57 610
930 bani alocaţi din FNDR, bani
alocaţi pentru construcţia a 16,25
km de drum. Ca rezultat al realizării proiectului, s-a facilitat accesul spre 6 localităţi, s-a majorat
condițiile de mobilitate pentru
cetăţeni şi mărfuri, s-a redus con-
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Aportul Ambasadei Republice Polone pentru finisarea proiectului
„Construcţia apeductului magistral Leova - Filipeni - Romanovca”
Circa 44% din populația Republicii Moldova nu are acces la surse
sigure de apă potabilă, iar la nivelul raionului Leova și localitățile acestuia, situația este pe cît se
poate de asemănătoare, iar uneori, mai gravă datorită zonei.
Există necesitatea modernizării
din motivul, că starea nesatisfăcătoare în alimentarea cu apă potabilă a populației este condiționată,
în special, de nefuncționarea apeductului prin deteriorarea considerabilă a sistemelor acestora.
Recent, Agenția de Dezvoltare
Regională Sud, a beneficiat de
finanțare în sumă totală de 85 mii
de euro din partea Ambasadei Republicii Polone la Chișinău, pentru
finisarea
proiectului
„Construcţia apeductului magistral Leova - Filipeni - Romanovca".

se construiesc patru bazine de
acumulare a apei (2x200m3 și
2x50m3) pe teritoriul Platformelor B (satul Filipeni) și V (satul
Romanovca), inclusiv infrastructura necesară, precum și rețelele
de conectare.

școlare și instituții preșcolare,
puncte medicale, primării, etc din
teritoriul localităților țintă.
Serviciile publice de alimentare
cu apă și canalizare joacă un rol
deosebit în îmbunătățirea calității
vieții, protecției mediului, ținând
cont de importanța lor pentru economie, pentru producerea de bunuri și servicii, eficiența și calitatea acestora.

Lucrările propuse au beneficiul
direct și vor afecta pozitiv localiAcordul de finanțare a fost înche- tățile raionului, cum sunt satele
iat la data de 01 septembrie 2015, Hănăsenii Noi, Filipeni și Romaunde părțile au stabilit termenul novca.
Valoarea totală a proiectului esexecutării obiectului de la data
te de 5 665 811,42 de lei finanțați
semnării, pînă la data de 31- Beneficiarii proiectului sunt:
.12.2015.
Grupul țintă- 7840 locuitori din c. din FNDR, dintre care 85000,00
Euro finanțați de către Ambasada
Proiectul dat a demarat în mai Hănăsenii Noi, Filipeni și Roma- Republicii Polonia în Republica
2014 și are drept obiectiv general novca;
Moldova.
extinderea aprovizionării cu apă Agenți economici 54 din c. Hănăpotabilă a localităţilor raionului senii Noi, Filipeni și Romanovca;
Leova și Construcţia apeductului Gospodări Țărănești- 1542;
magistral Leova - Filipeni - RoInstituții de menire socială-30,
manovca.
inclusiv CR Leova și SA "ApăÎn procesul realizării proiectului Canal" din or. Leova, instituții
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Workshopul regional: ”Statistici regionale pentru
dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova”
fi optimizată utilizarea datelor sta- voltare eficientă a regiunilor de
tistice și administrative?"
dezvoltare prin:
În cadrul workshopului s-a vorbit
despre necesitatea implicării în
dialog a utilizatorilor și a producătorilor. Sorin Maxim, director general al ADR Vest România a relatat despre regiunile învățate și
Recent, în orașul Cimișlia are loc modul de utilizare optimă a statisworkshopul regional: "Statistici ticii regionale.
regionale pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova"din La fel, expertul francez JeanPaul
cadrul proiectului "Îmbunătățirea Blandinieres a prezentat exemple
Statisticii Regionale în Republica practice referitoare la modul în
care utilizatorii ar putea folosi cel
Moldova".
mai eficient statisticii disponibile.
Workshopul a fost deschis de că- Nu în ultimul rând, Tatiana Aratre Maria Culeșov, directorul mă, șef Secție planificare strategiAgenției de Dezvoltare Regiona- că și programare în cadrul ADR
lă Sud, după care a urmat Liliana Sud, a vorbit despre experiența
Lucaciu, Expert cheie, România, Agenției în domeniul planificării
care a vorbit invitaților despre ne- strategice și provocările privind
cesitatea datelor statistice.
utilizarea Statisticii agriculturii.
La eveniment participă instituții Obiectivul
proiectului:
responsabile pentru politici publi- "Îmbunătățirea Statisticii Regioce la nivel regional, raional și lo- nale în Republica Moldova" este
cal: ADR Sud, reprezentanți ai de a sprijini Republica Moldova
Consiliilor Raionale din Regiunea în promovaSud, reprezentanți ai Universității rea coeziunii
de Stat din Cahul și ONG economice,
"Contact- Cahul".
sociale
și
Obiectivul workshopului este de
a iniția comunicarea între utilizatori și producători, oferind primele
răspunsuri la întrebarea: "Care
sunt nevoile utilizatorilor?" și
"Cum pot fi ele satisfăcute de către producători?", "Cum ar putea

Îmbunătățirea statisticilor regionale, astfel încât acestea să fie fiabile, obiective, exacte și în conformitate cu standardele Europene;
Validarea capacității organismelor
relevante de a produce, difuza și
utiliza continuu și eficient statisticile regionale;
Îmbunătățirea sistemului și surselor pentru elaborarea conturilor
regionale.
Proiectul a demarat la 10 noiembrie 2014 cu o durată de 24 luni
consecutive. El este finanțat de
către Uniunea Europeană, cu un
buget de 2 mln. euro, implementat
de GFA Consulting Group (GFA
Germania)- lider de consorțiu și
DevStat (Spania), AAM (Ungaria)
și Oficiul de Statistică din Republica Slovacia (OSRS).

teritoriale,
cu acent pe
dezvoltarea
politicii, cadrul legal și
instituțional
pentru o dez-
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Seminar pentru sectorul privat cu tematica: ”Noile
prevederi ale cadrului legal cu privire la achizițiile publice”
Recent în incinta Consiliului Raional Cimișlia a avut loc seminarul
pentru sectorul privat cu tema
"Noile prevederi ale cadrului legal
cu privire la achizițiile publice.
Modificări și similitudini."
La seminar au fost prezenți peste
60 de persoane, dintre care: specialiști în achiziții publice, agenți
economici, directori a mai multor
instituții de învățământ din raion,
specialiști Agenției de Dezvoltare
Regională Sud și experți ai Agenției de Cooperare Internațională a
Culeșov, a relatat audienței deGermaniei.
spre proiectele regionale de inLa eveniment a fost prezentă Eca- frastructură, realitățile și perspecterina Grib, expert în achiziții putivele lor, procedurile de achiziții
blice, care a informat participanții
despre noile prevederi ale cadrului publice și mijloacele de finanțare
legal cu privire la achizițiile publi- valorificate.
ce, explicând, că scopul general al
Obiectivul general al seminarului
sistemului achiziţiilor publice este
este familiarizarea agenților ecodedicat satisfacerii interesului punomici cu prevederile noii Legi în
blic, respectiv contractarea bunuridomeniul achizițiilor publice și
lor, lucrărilor şi serviciilor în conconsolidarea capacităților Întrediţii şi costuri avantajoase.
prinderilor Mici și Mijlocii de participare la licitațiile publiLa fel, directorul Agenției de Dezce, inițiate de către ADR Sud,
voltare Regională Sud, Maria pentru proiectele de infrastructură
în domeniile:
 Aprovizionare cu Apă și
Canalizare
 Gestionarea
deșeurilor solide
 Eficiență
Energetică
a
clădirilor publice

 Drumuri locale și regionale
Seminar pentru sectorul privat cu
tematica: "Noile prevederi ale cadrului legal cu privire la achizițiile
publice" este organizat în cadrul
proiectului GIZ "Modernizarea
serviciilor publice locale " COMPONENTA "Acordarea suportului
complementar sectorului privat",
prin intermediul Programului Pilot
de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.
Sistemul de Achiziţii Publice reprezintă un domeniu strategic
în orice ţară şi trebuie să urmărească proceduri transparente în
cheltuirea fondurilor publice, asigurând condiţii corecte de competiţie
între
furnizori
(nediscriminare, tratament egal,
transparenţă,
proporţionalitate,
eficienţa utilizării fondurilor publice s.a.).
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Membrii CRD Sud instruiți în cadrul Atelierului:
”Dezvoltarea regională: Rolul CRD în acest proces”
Recent, la Cimișlia a avut loc un
atelier de lucru cu membrii Consiliul Regional pentru Dezvoltare
Sud cu genericul: "Dezvoltarea regională: Rolul CRD în acest proces". Atelierul fiind prima activitate
de acest gen pentru noul CRD
Sud.

comune pentru a interacționa și a
identifica acțiunile prioritare pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă a tuturor localităților din Regiunea de Dezvoltare Sud. Îmi doresc, ca pe parcursul mandatului
dumneavoastră, prin muncă să
ajungem la noi succese" - a menLa eveniment au fost prezenți: ționat directorul ADR Sud, Maria ra o analiză a activității CRD Sud,
să identifice soluții pentru eficienAlexandru Muravschi, consultant Culeșov.
național superior Giz, Igor Malai, Atelierul de lucru a fost împărțit în tizarea și sporirea performanței de
sef adjunct
DGDR, Maria trei module, ca "Dezvoltarea unei activitate a Consiliului Regional
Culeșov, director ADR Sud, cît și viziuni comune", "Dezvoltarea pentru Dezvoltare Sud și să îmbumembri CRD Sud, consultanți regională: realizări și perspective" nătățească comunicarea și colaboGIZ și reprezentanți ADR Sud.
și "Atitudini și misiuni". În cadrul rarea în Regiunea Sud.
Atelierul de lucru pentru membrii
CRD Sud a fost sprijinit financiar
de Guvernul Germaniei, prin intermediul proiectului „Modernizarea
Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", gestionat de
Participanții la atelierul de lucru Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
"Sper, ca atelierul de azi să fie au ieșit cu o propunere de a elabounul util pentru dumneavoastră și
să luați cît mai mută informație cu
voi. Membrii CRD Sud au un rol
important în dezvoltarea regională
și de asta doresc, ca să contribuiți
la realizarea deplină și calitativă a
obiectivelor de dezvoltare"- a subliniat Igor Malai, sef adjunct
DGDR.
Scopul atelierului a fost, ca membrii CRD Sud să se cunoască mai
bine între ei, de a se informa despre rolul lor în procesul de dezvoltare regională și de a înțelege,
că prin implicare, comunicare și
cooperare vor atinge succesul.

acestora, membrii CRD Sud au
identificat oportunitățile regionale,
referindu-se totodată la necesitatea
aprofundării relațiilor de colaborare în interesul Regiunii de Dezvoltare Sud.

"Asemenea ateliere de lucru sînt
binevenite, mai ales că membrii
CRD, fiind din diferite sfere de
activitate, au nevoie de întruniri
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Ședința Comitetului pentru Planificare Strategică în
Regiunea de Dezvoltare Sud
Recent , în incinta Consiliului Raional Cimișlia, a avut loc ședința
Comitetului pentru Planificare
Strategică în Regiunea de Dezvoltare Sud, aceasta fiind a treia ședință cu Comitetul pentru Planificare Strategică.
La eveniment au fost prezenți:
membrii ai Comitetului pentru
Planificare Strategică în Regiunea
de Dezvoltare Sud, reprezentanți
ai APL II din regiune, desemnați
de către președinții raioanelor, reprezentanți ai Consiliului Regional
pentru Dezvoltare Sud, mediul
academic și specialiști Agenției de
Dezvoltare Regională Sud.
" zi suntem la o nouă etapă de
A
elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională cu implicarea experților pe lîngă munca ce s-a făcut deja." a menționat Directorul
ADR Sud, Maria Culeșov.
" ste o ședință de lucru în cadrul
E
în care vom elabora obiective și
măsuri ce sunt esența unei strategii. Este a III ședință a Comitetul
pentru Planificare Strategică, care
aprobă și avizează fiecare etapă în
elaborarea SDR. Azi va trebui să
elaborăm SRD, pentru a prezenta
ulterior la CRD spre aprobare. "a
specificat Șefa Secției de planificare strategică și programare, Tatiana Aramă.
Specialiștii Secției planificare strategică și programare ai Agenției de

Dezvoltare Regională Sud au elaborat o versiune preliminară a obiectivelor și măsurilor în corelare
cu obiectivele și măsurile stabilite
în Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2020.

Dezvoltare Sud, ce vizează Autoritățile Publice Locale de nivel II.Ședința Comitetului pentru Planificare Strategică în Regiunea de
Dezvoltare Sud are loc în conformitate cu decizia Consiliului
Printre obiectivele propuse de că- Regional pentru Dezvoltare Sud
nr.1/03 din 11 februarie 2014, cu
tre ADR sud, sunt:
privire la aprobarea Planului de
- Asigurarea accesului populației Acțiuni privind elaborarea StrateRDS la servicii publice locale;
giei de Dezvoltare Regională Sud
- Asigurarea creșterii economii 2020 și întru asigurarea procesului
participativ de elaborare a SDR
echilibrate și durabile în RDS
Sud 2020.
- Guvernare eficientă în implementarea politici de Dezvoltare La etapa de elaborare a componenții strategice de SDR Sud 2020,
Regională Sud, etc.
ADR Sud va fi asistată de experți
Ca rezultat final al ședinței, se donaționali, grație susținerii financiarește completarea listei măsurilor
re a Agenției de Cooperare Interpropuse de către Agenția de Deznațională a Germaniei.
voltare Regională Sud, cu noi măsuri specifice pentru Regiunea de
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Conferință Regională în domeniul
Managementului Deșeurilor Solide la Cimișlia
Recent, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cimișlia are loc
Conferință Regională în domeniul
Managementului Deșeurilor Solide.
La eveniment sunt prezenți:
viceministrul Ministerului Mediului, Andrian Delinschii; prim- consilier al Ambasadei Franței în Republica Moldova, Jeremie Petit;
reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Agenția de
Cooperare Internațională a Germaniei, reprezentanți ai APL I și II
din Regiunea Sud.
Conferința are drept obiectiv informarea administrațiilor publice
locale din Regiunea Sud despre
situația actuală în domeniul managementului deșeurilor solide, cît și
conlucrarea cu acestea în vederea
dezvoltării studiilor de fezabilitate
pentru crearea sistemelor de management integrat al deșeurilor.
"Azi suntem aici ca să facem cunoștință cu problemele Regiunii
Sud, ce tine de managementul
deșeurilor solide. Scopul nostru
primordial este de a elimina toate
gunoiștile, care nu corespund standardelor europene. Dar la noi în
regiune sunt în jur de circa 200 de
gunoiști. Sperăm, ca pînă în anul
2025vom soluționa această problemă și să rămînă doar trei poligoane de lucru, cum ar fi: "LeovaCimișlia-Basarabeasca",
Ștefan
Vodă- Căușeni" și " Cahul-

Taraclia - Cantemir", a menționat
directorul Agenției de Dezvoltare
Regională Sud, Maria Culeșov în
debutul evenimentului.

darea acestei probleme", a expus
viceministrul Ministerului Mediului, Andrian Delinschii.
În cadrul evenimentului urmează a
fi evaluat gradul de implementare
a obiectivelor Strategiei naționale
de gestionare a deșeurilor și a Planurilor regionale de management
al deșeurilor, concomitent au loc
activitățile prioritare pe termen
mediu cu implicarea actorilor relevanți.

Grupurile țintă ale conferinței sunt
APL-urile de nivelul I și II, operatorii serviciilor de salubrizare și
ONG-urile, care au rolul de a se
implica în organizarea gestionării
deșeurilor, respectiv, în informarea societății civile privind noile
modalități de management al deșeurilor.
Conferință Regională în domeniul
"Ministerul Mediului își depune Managementului Deșeurilor Solitot efortul pentru realizarea Strate- de este organizată de către Minisgiei de Gestionare a Deșeurilor în terul Mediului, în colaborare cu
Republica Moldova. Cu regret, Ministerul Dezvoltării Regionale
management deșeurilor solide este și Construcțiilor (MDRC), cu suun domeniu rezervat în dezvoltare, portul Agenției de Cooperare Incomparativ cu alte țări, de aceea ternațională a Germaniei (GIZ).
noi în colaborare cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor căutăm soluții pentru eluci-
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Lucrările de reparație capitală a drumului
L654 Taraclia-Ceadîr-Lunga au luat sfârșit

Recent, la Taraclia a avut loc recepția la terminarea lucrărilor în
cadrul proiectului „Îmbunătăţirea
drumului L 654 Taraclia - Ceadâr
- Lunga, prin intermediul reparaţiei capitale".
La eveniment au participat: Chiril
Tatarlî, preşedintele raionului Taraclia; specialiștii Agenției de
Dezvoltare Regională Sud; specialiștii Consiliului Raional Taraclia; responsabil tehnic; antreprenorul general; Inspecția Teritorială în Construcții "Sud";
Inspecție Ecologică Taraclia.

recepție a constatat calitatea
înaltă a lucrărilor executate,
totuși
membrii comisiei au solicitat unele remedieri
ale
lucrărilor executate. Astfel,
urmează, ca
antreprenorul general să aducă la
cota proiectului declivitatea acostamentelor, precum și să consolideze cu beton semnele de circulație rutieră.

reduce durata călătoriei a populaţiei, agenţilor economici şi a serviciilor de urgenţă (ambulanţă,
pompieri, poliţie). Astfel, se vor
ameliora relațiile sociale și economice între aceste 2 raioane.

Proiectul „Îmbunătățirea drumului
L 654 prin intermediul reparației
capitale Taraclia" este finanțat
din
Fondul
Național
de Dezvoltare Regională (FNDR),
implementat
de
Agenția
de Dezvoltare Regională Sud (AD
R Sud) și are drept obiectiv îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere în raionul Taraclia şi
Ceadîr-Lunga, prin reconstrucţia
În rezultatul implementării proiec- şi modernizarea drumului L654.
tului „Îmbunătăţirea drumului L Valoarea totală a proiectului este
654 Taraclia - Ceadâr - Lunga, de 44186,07 mii lei, finanţată din
prin intermediul reparaţiei capita- bugetul FNDR pentru renovarea a
le", au fost îmbunătățite condițiile unui sector de 13,04 km.
de transportare a cetăţenilor. Se

În cadrul recepției au fost examinate lucrările executate în
cadrul proiectului de execuție,
care prevede renovarea unui
sector de drum în variantă albă
cu o lungime de 13,04 km, care leagă localitatea CeadîrLunga și Taraclia.
În urma examinării și analizei
situației din teren, comisia de
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Proiectului "Reabilitarea zonei de odihnă și agrement
Lacul Sărat”, pe ultima sută de metri
Recent, la Cahul a avut loc vizita
de monitorizare în cadrul proiectului "Reabilitarea zonei de odihnă
și agrement Lacul Sărat".
La eveniment au partcipat: Valerian Bînzaru, şef DGDR în cadrul
MDRC; Maria Culeşov, director
ADR Sud; Nicolae Dandiş, primarul or. Cahul; Tudor Crețu, șef
Serviciu elaborarea proiectelor și
atragerea investițiilor r.Cahul; Dumitru Susanu, director SRL
„Gebhardt Construct"; Eugen Lupaşcu, şef Secţie management
proiecte, ADR Sud.
Scopul vizitei de lucru a fost examinarea progreselor şi a impedimentelor în procesul de implementare
a
proiectului
„Reabilitarea zonei de odihnă Lacul Sărat din or. Cahul".
S-a constatat, că la momentul vizitei, în proces de execuție
sunt lucrările de amenajare a teritoriului, construcția gardului și
construcția canalului pentru eva-

cuarea apelor pluviale.
În cadrul vizitei, s-a stabilit ca
pînă la data de 12 decembrie lucrările de construcție să fie finalizate integral de către antreprenorul general. Ulterior, Agenția de
Dezvoltare Regională Sud va organiza recepția la terminarea lucrărilor.

Pentru proiectul "Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul
Sărat din or. Cahul" este alocată
suma de 4502,70 mii lei. În anul
curent au fost prezentate spre plată lucrări în valoare de 2125,03
mii lei.
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Progresul privind implementarea Programelor Regionale
Sectoriale, prezentat în cadrul unui atelier de lucru la Cimişlia
Recent, în incinta Consiliului Raional Cimişlia a avut loc atelierul
de lucru comun al grupurilor de
lucru regionale sectoriale privind
implementarea Programelor Regionale Sectoriale și dezvoltarea
conceptelor de proiecte identificate în sectoarele: eficiența energetică în clădirile publice, managementul deșeurilor solide, aprovizionarea cu apă și canalizare și
drumuri regionale și locale.
La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
(MDRC), experți din cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor
Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a
Germaniei (GIZ), specialiști ai
Agenției de Dezvoltare Regională
Sud (ADR Sud) și reprezentanți ai
administrațiilor locale de nivelurile I și II din sudul republicii.

care s-au implementat în cadrul
proiectului "Modernizare Serviciilor Publice Locale, proiect gestionat de către Agenţia de Cooperare
a Germaniei ", a menţionat directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, Maria Culeşov.
Obiectivul atelierului de lucru a
fost de a prezenta progresului privind implementarea Programelor
Regionale Sectoriale și dezvoltarea conceptelor de proiecte și gradul de pregătire a acestora, de a
identificarea rolului partenerilor în
promovarea și implementarea conceptelor de proiecte, şi de a stabili
modalitățile de transmitere partenerilor/beneficiarilor a studiilor și
rapoartelor pregătite cu suportul
proiectului GIZ/MSPL.

"Astăzi suntem la sfîrşit de an,
suntem la sfîrşit de proiect. Acesta
ne-a ghidat şi ne-a învăţat din
anul 2010 pînă în momentul de
faţă cum să elaborăm planuri regionale sectoriale. Suntem deja la
etapa, cînd la sfîrşitul anului 2015
avem un produs, care a fost efectuat pe parcursul anilor de toţi noi
împreună. Dacă de fiecare dată
la diferite compartimente, veneau
diferiţi reprezentanţi, atunci astăzi
suntem prezenți cu toţii, ca să fa- " Vreau să menţionez aici, îndeocem o totalizare ale lucrurilor, sebi, rolul grupurilor regionale

sectoriale, care s-au întrunit de
cîteva ori în dependenţă de necesităţile pentru cele 4 sectoare, despre care s-a vorbit azi şi s-au pus
în discuţie toate problemele sectoriale. Deci, noi am privit această
platformă de discuţie ca o posibilitate de a informa, de a identifica
necesităţile şi soluţiile, care urmează a fi prestate şi credem, că
acest lucru a fost unul de succes,"a
subliniat reprezentantul Agenţiei
de Cooperare a Germaniei, Petru
Veveriţă,
Cele patru documente strategice
sectoriale au fost elaborate în rezultatul desfășurării, în ultimii doi
ani, a unui șir de ateliere de lucru.
Documentele respective au fost
aprobate de Consiliul Regional
pentru Dezvoltare Sud (CRD
Sud).
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Vizita de monitorizare în cadrul proiectului ”Construcția
apeductului magistral Leova- Filipeni- Romanvca
mând să fie realizate
integral către data de
15 decembrie 2015,
printre care:

La data de 09 decembrie 2015, în
raionul Leova a avut loc vizita de
monitorizare în cadrul proiectului
"Construcția apeductului magistral
Leova- Filipeni- Romanvca".
În cadrul vizitei au participat reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, reprezentanți
ai Ambasadei Republice Polonie
la Chișinău și antreprenorul general.
În procesul de implementare a proiectului "Construcția apeductului
magistral
LeovaFilipeniRomanvca", Ambasada Republicii
Polone, a acordat o cofinanțare
semnificativă în valoare de 1 796
050 de lei.
În cadrul vizitei a fost estimat gradul de valorificare a mijloacelor
financiare alocate, precum și progresul general al implementării
proiectului.
Sa constat că lucrările care sunt
finanțate din banii alocați de către
Ambasada Republicii Polone, sunt
executați în proporție de 90% ur-

lor lucrări :

-execuţia lucrărilor de construcţie
şi extindere a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a localităţi- construcția a două lor r-lui Leova;
rezervoare din beton -construcția rețelei magistrale cu
armat cu un volum lungimea de 8897 m între localităde 200m3 în locali- ţile Leova-Filipeni-Romanovca;
tatea Filipeni;
-construcția rezervoarelor din be- construcția căi de ton armat pentru acumularea apei
acces spre platforma de amplasare potabile cu volumul de 200m3 (2
a rezervoarelor, cu o lungime de rezervoare) în s.Filipeni;
210 m în localitatea Romanovca;
-amenajarea teritoriului rezervoaconstrucția rețelelor interne de relor;
apeduct la platforma din localita-construcția rezervoarelor din fibră
tea Romanovca și Filipeni.
de sticlă pentru acumularea apei
Directorul Agenției de Dezvoltare potabile cu volumul de 50 m3 (2
Regională Sud, Maria Culeșov a rezervoare) în s.Romanovca;
menționat: " Suportul acordat din
partea Ambasadei Republicii Polo- -amenajarea teritoriului rezervoane, pentru implementarea proiec- relor;
tului "Construcția apeductului ma- -construcția căilor de acces cu lungistral
LeovaFilipeni- gimea 420m.
Romanvca", a impulsionat activiActivitatea respectivă a fost parţial
tățile realizate în cadrul proiectului
realizată. În perioada 2014 au fost
dat și a permis intensificarea proconstruite reţelele magistrale cu
cesului de execuție a lucrărilor. În
lungimea de 8,9 km.
acest sens aduc mulțumiri poporului Polonez pentru sprijinul acor- Proiectul propus vine să contribuie
dat și sperăm la o colaborare efici- la îmbunătăţirea considerabilă a
calităţii serviciilor de aprovizionaență în continuare."
re cu apă a localităţilor din r-nul
Valoarea totală a proiectului este
Leova, aducând beneficii pentru
de 5 665 811,42 de lei, dintre care
sănătatea populaţiei în regiunile
1 796 050 de lei finanțat de către
urbane şi suburbane a localităţilor
Ambasada Republicii Polonia în
partenere.
Republica Moldova.
Bani pentru efectuarea următoare-

Www.adrsud.md e-mail: adrsud@gmail.com tel/fax 0241-2-6286

Leova - atelierului de lucru privind elaborarea
capitolului AAC a strategiei locale
Recent, la Leova a avut loc atelierul de lucru privind elaborarea
capitolului AAC a strategiei locale
pentru implementarea proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale(MSPL) - dezvoltarea
sectorului AAC în raionul Leova.
Anterior, la data de 11. 11. 2015 a
avut loc ședința nr.1 privind lansarea activităților de actualizare a
planurilor locale de dezvoltare a
sectorului AAC în șapte localități
din raionul Leova, unde în cadrul
ședinței, primarii prezenți s-au angajat să formeze grupuri de lucru
planificat în fiecare localitate,
conform planului de acțiuni.
La eveniment au fost prezenți: experți și consultanți GIZ, managerul
de proiect, reprezentanți APL I și
reprezentanți ADR Sud.
Scopul atelierului de lucru este de
a elabora și actualiza planurile locale la capitolul AAC a planului
strategic de dezvoltare socioeconomică a comunităţii.
"Planificare strategică integrată la
nivel local reprezintă un instrument esential, prin intermediul că-

ruia se stabilesc obiectivele de
dezvoltare a localităţii pe termen
scurt și mediu, precum şi modalităţile de realizare a acestora. În
acest sens, Strategia de dezvoltare
social-economică (SDSE) locală
constituie cadrul, în care se va realiza dezvoltarea integrată, incluzivă şi armonioasă a comunităţii, iar
calitatea vieţii locuitorilor se va
ameliora pe parcursul implementării acesteia. Acest cadru serveşte
atît intereselor private, cît şi celor
publice, datorită menţinerii şi îmbunătăţirii elementelor de ordin
economic, social şi de mediu, de
care cetăţenii şi firmele au nevoie
pentru a prospera pe termen lung"a menționat Constantin Nunu,
Expert naţional GIZ în planificarea
strategică.

În cadrul atelierului, expertul GIZ
a facilitat elaborarea planului local
în conlucrare cu grupul de lucru,
format din cîte 15 persoane pentru
fiecare dintre cele 7 localități incluse în proiect.
Dezvoltarea durabilă şi descentralizarea administraţiei publice reprezintă astăzi un obiectiv major al
managementului public naţional,
activităţi chemate să avantajeze o
dezvoltare economică şi socială
echilibrată a localităţilor, prin utilizarea eficientă a tuturor resurselor (umane, materiale şi instituţionale) şi prin eficientizarea activităţilor la nivel local.
Strategia este elaborate în corespundere cu abordarea bazată pe
drepturile omului (ABDO) .
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Recepția finală în cadrul proiectului: "Reparația
capitală a drumului L510 Ștefan Vodă - Talmaza"
Recent, la Ștefan-Vodă a avut loc
recepția finală a lucrărilor din
cadrul proiectului "Impulsionarea
dezvoltării social-economice a
localităţilor din cursul inferior al
râului Nistru, cât şi a celor din
zona de stepă şi încurajarea turismului în zona de frontieră prin
renovarea drumului L-510 R-30
Ştefan Vodă - Talmaza".

lucrările au fost executate în conformitate cu cerințele prevăzute ale documentelor de proiect și
normativelor în vigoare.
Comisia a acceptat recepționarea
lucrărilor
fără obiecții.

Proiectul prevede renovarea a 16,025 km din
drumul L510 „Ştefan Vodă Talmaza", prin care se reduce timpul de deplasare din localitățile
Talmaza, Cioburci, Răscăieţi şi
Viişoara spre punctele de trecere a
frontierei Palanca, Tudora şi Volintiri. Costul total al proiectului
este 52 126 mii lei dintre care 50
126 din Fondul Național de Dezvoltare Regională și 2 000mii alocați de către Consiliul Raional
În cadrul proiectului, de către an- Ștefan Vodă.
treprenorul general SRL "Nou
Const" au fost executate lucrări
de reparație a unui sector de drum
cu o lungime 16,025 km.

Talmaza este o localitate din raionul Ștefan Vodă. Localitatea se
află la distanța de 19 km de orașul
Ștefan Vodă. Populația satului Talmaza constituie peste 7
250 locuitori. Satul este situat în
lunca Nistrului, având şi terenuri
agricole irigate, îndeletnicirea
principală a localnicilor este viticultura.

În componența comisiei de recepție au făcut parte: reprezentanți ai
consiliului Ștefan Vodă, ADR
Sud, Administrația de Stat a Drumurilor și SA Drumuri Căușeni.
Comisia a examinat starea obiectului și modul în care au fost remediate obiecțiile specificate la
etapa de recepție la terminarea
lucrărilor .
Membrii comisiei au constat că
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Locuitorii satului Cioburciu au parte de un drum nou
Recent, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație
capitală a drumului de acces din
satul Cioburciu, raionul Ștefan
Vodă.

din: reprezentanți ai consiliului
Ștefan Vodă, APL I s. Cioburciu,
ADR Sud, Administrația de Stat
a Drumurilor și SA Drumuri
Căușeni , care au examinat cali-

ale documentelor de proiect și normativelor în vigoare. Totodată,
comisia a specificat în calitate de
obiective necesitatea finalizării
lucrărilor de asfaltare a trotuarelor.
Lucrarea respectivă va fi executată
după stabilirea condițiilor meteorologice favorabile.

Reparația drumului de acces spre
satul Cioburciu este o componentă
din
cadrului
proiectului "Impulsionarea dezvoltării
social-economice a localităţilor
din cursul inferior al râului Nistru,
cât şi a celor din zona de stepă şi
încurajarea turismului în zona de
frontieră prin renovarea drumului
L-510 R-30 Ştefan Vodă Talmaza".
În
cadrul
proiectului
este
prevăzută reparația capitală a unui
sector de drum cu lungimea totală
de 2,65 km, dintre care 2,2 km în
variantă albă iar în interiorul localității Cioburciu pe un sector de
0,45 km cu îmbrăcăminte rutieră
în variantă din beton asfaltic.
Comisia de recepție a fost formată
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După remedierea obiectivelor
specificate, Agenția de Dezvoltare
Regională Sud va convoca comisia de recepție finală a obiectului.

tatea lucrărilor de construcție și
avizele prezentate de către ser- Costul total al proiectului constituviciile desconcentrate din teritoriu. ie 7 493 669 lei, suma respectivă
fiind alocată integral din Fondul
Membrii comisiei au constat că Național
pentru
Dezvoltare
lucrările au fost executate în con- Regională.
formitate cu cerințele prevăzute

În atenția doritorilor de a atrage Fonduri Europene
pentru implementarea proiectelor
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud, Vă informează, că după aprobarea de către Comisia Europeană a bugetului de finanțare a programelor de
dezvoltare din domeniul cercetării și
dezvoltării, inovării și competitivității pentru perioada anilor 2016-2017
pe toate programele de alocare, inclusiv Programul Orizon-2020 și altele, se
începe perioada de apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare a proiectelor și formarea consorțiilor.
În acest context, vă informam despre Agentia Europeana EMAS Moldova, care are conexiune directă în susținerea accesării fondurilor nerambursabile europene.

poate organiza seminare cu reprezenMai multă informația o găsiți pe sitetanții organizațiilor din sfera cercetării
ul www.emasmd.eu.
ai AȘM, universități, centre de știință,
Ideile de proiect trebuie sa corespunda asociații, agenți economici și alte orgaprogramelor indicate aici http:// nizații, pentru a face toate clarificările
www.emasmd.eu/index.php?page=fin necesare și a răspunde la întrebările,
Chestionarul de aplicare pentru identi- care vor apărea pe parcursul colaborăficare soluții de finanțare nerambursa- rii. Experții de la EMAS vor ghida fiebilă gasiți aici http://www.emasmd.eu/ care pas in procesul de aplicare, in așa
fel, încât sa se obțină volumul necesar
index.php?page=chestionar
de finanțare a proiectului înaintat.
Agentia Europeană EMAS Moldova,
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