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Buna derulare a măsurii investiționale „Construcția 
apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – 
Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețele-
le interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, 
Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”, 
pusă la punct de partenerii de implementare  

Recent, la sediul Agenției de 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud, a 
fost organizată o ședință de lucru 
comună în cadrul proiectului 
„Modernizarea serviciilor publice 
locale în raionul Cahul”, la care au 
participat reprezentanții Agenției 
de Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ), ADR Sud, 
Consiliului Raional Cahul și a 
companiei de proiectare SRL 
„Fluxproiect". 

În cadrul ședinței a fost expus 
progresul realizat la etapa de 
proiectare și identificate soluții pentru 
buna derulare a măsurii investiționale 
„Achiziționarea serviciilor de 
proiectare pentru - Construcția 
apeductului magistral Cahul – 
Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – 
Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și 
rețele interioare a satelor Lebedenco, 
Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, 
Găvănoasa, Vladimirovca, 
Nicolaevca”. 

Dietrich Hahn, consultant internaţional 
superior MSPL/GIZ, împreună cu 
directorul ADR Sud, Maria Culeșov, 
beneficiarul proiectului și proiectantul 
lucrărilor, a discutat despre 
managementul financiar, tehnic și al 
resurselor umane aferente executării 
obiectului contractului.  

De asemenea, participanții la masa 
de discuție au analizat managementul 
strategic și organizațional, precum și 
importanța finalizării în termeni 
proximi a serviciilor de proiectare 
contractate. 

Măsura investițională „Construcția 
apeductului magistral Cahul-
Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- 
Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan 
Cuza și rețele interioare a satelor 
Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, 
Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și 
Nicolaevca" este finanțată din 
fondurile Agenției Elvețiene pentru 
Dezvoltare și Cooperare (SDC) și a 
Uniunii Europene prin intermediul 
Agenției de Cooperare Internațională 
a Germaniei (GIZ), în cadrul 
proiectului „Modernizarea serviciilor 
publice locale în Republica Moldova 
(MSPL)". 

Proiectul sus-menționat vine să 
contribuie la realizarea inițiativei de 

dezvoltare a sectorului aprovizionării 
cu apă și canalizare și continuarea 
implementării Strategiei de Dezvoltare 
Social-Economică a raionului Cahul, 
componenta aprovizionare cu apă și 
canalizare. 

Aceasta îmăsură investițională își 
propune să îmbunătățească accesul 
populației din raionul Cahul la apă 
potabilă de calitate prin extinderea și 
modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă în 11 localități ale 
raionului Cahul (clusterul D) si or. 
Vulcănești, minimalizarea riscurilor 
sanitare în zonă, furnizarea apei 
potabile conform standardelor 
naționale conform directivei privind 
apa potabilă. 
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Drumul spre Mănăstirea Chistoleni din Sadaclia  
a devenit practicabil. Sfântul lăcaș așteaptă să fie 
vizitat de un număr cât mai mare de turiști  

Lucrările de construcție a drumului 
de acces spre Mănăstirea 
Chistoleni din satul Sadaclia, 
raionul Basarabeasca, sunt pe 
ultima sută de metri. Tronsonul 
este reabilitat aproape în întregime. 

Acum patru luni, când au început lucrările 
de reparaţie, drumul spre Mănăstirea 
Chistoleni era impracticabil. În schimb 
astăzi tronsonul cu o lungime de 6 
kilometri este aproape gata şi urmează a 
fi dat, în timpul apropiat, în exploatare. 

Drumul de acces spre Mănăstirea 
Chistoleni are o lungime de 6 km și a fost 
construit, în variantă albă, în cadrul unui 
proiect investițional implementat de 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, 
din sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională (FNDR). 

Drumul spre Mănăstirea Chistoleni are un 
cost total de 8 milioane 924 170,22 de lei, 
în anul curent din FNDR fiind alocată 
pentru construcția lui suma de 
6,613,205.43 lei. 

Se estimează, că modernizarea drumului 
de acces spre Mănăstirea Chistoleni va 
facilita accesul turiștilor spre acest 
obiectiv turistic de interes local și 
national, dar și va contribui la sporirea 
atractivității turistice a zonei, contribuind 
la faptul ca sus-menționatul lăcaș sfânt 
să fie inclus în rutele turistice 
internationale. Grație modernizării 
acestuia, va fi îmbunătățit accesul către 
sfântul lăcaș a unui număr de peste 30 

de mii de cetățeni, 
dintre care circa 29 
de mii sunt locuitori ai 
raionului 
Basarabeasca, 
ceilalți find din 
raioanele Cimișlia, 
Leova, Cantemir etc. 

Mănăstirea Chistoleni 
este unul dintre cele 
mai vechi lăcașe 
sfinte din Sudul 
țării. Situată la 90 km 
de Chișinău și la 
circa 6 km de satul 

Sadaclia, raionul 
Basarabeasca, 
mănăstirea a fost 
înfiinţată în anul 
1932 de Înalt Prea 
Sfinţitul Gurie 
(Grosu), Mitropolit 
al Basarabiei. 

În anul 1942, din 
cauza războiului, 
mănăstirea a fost 
transformată în 
inchisoare pentru 
deţinuţi militari. 
După război aici 
erau aduşi şi 

deţinutii politici. Din 1950, pe teritoriul 
mănăstirii a funcţionat un spital, iar după 
închiderea acestui spital, încăperile 
mănăstirii au fost folosite de gospodaria 
agricolă din localitate. În această 
perioadă, mănăstirea a fost distrusă până 
în temelie, iar din ceea ce a rămas din 
edificiile ei, au fost construite câteva 
ferme. În anul 1997 cînd s-a redeschis, 
aici nu mai rămăsese piatră pe piatră din 
vechea aşezare monastică.  

În primăvara anului 1997 mănăstirea a 
fost reactivată ca mănăstire de maici cu 
numele „Mănăstirea Chistoleni". 



 
 

O ședință de lucru cu APL- urile 
beneficiare ale proiectelor finanțate în 
Regiunea de Dezvoltare Sud de 
Uniunea Europeană, prin intermediul 
proiectului „Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale în Republica Moldova", 
implementat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ), a 
avut loc, recent, la sediul Agenției de 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud. 

La ședință au participat Dietrich Hahn, 
consultant internaţional superior MSPL/GIZ, 
Valentina Pleșca, consultant național 
superior MSPL/GIZ, Sergiu Tăbăcaru, 
consultant  principal în cadrul Secției relații 
cu instituțiile de dezvoltare regională la 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, reprezentanți ai Consiliilor 
Raionale Cahul, Leova și Basarabeasca, ai 
Primăriilor Leova, Filipeni, Iargara, Pelinei și 
Găvănoasa, managerii locali ai proiectelor 
MSPL AAC Cahul și MSPL AAC Leova, 
consultantul local GIZ și specialiștii secției 
Management proiecte din cadrul ADR Sud. 

În cadrul ședinței, părțile au discutat pe 
marginea Acordurilor de finanțare pentru 
construcții, care urmează a fi semnate la 
etapa a doua de derulare a Proiectului de 
țară "Construcția infrastructurii de 
Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum 
și de Eficiență Energetică în clădirile 

publice", finanțat de Uniunea Europeană și 
realizat în cooperare cu proiectul 
„Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova", implementat de 

Agenția de Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ), în parteneriat cu Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului și sprijinit financiar de Ministerul 
German pentru Cooperare Economică şi 
Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, 
Guvernul României și Agenţia Elveţiană 
pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 

Totodată, în cadrul discuțiilor au fost 
abordate subiecte legate de bugetul 

disponibil al fiecărui beneficiar de proiect și 
disponibilitatea APL-urilor de a contribui 
financiar, în contextul estimărilor pentru 
lucrările de construcții prezentate de către 

companiile de proiectare. 

Precizăm că Uniunea Europeană finanțeaza 
actualmente cinci proiecte în sudul țării 
privind aprovizionarea cu apă, servicii de 
canalizare și sporirea eficienței energetice a 
clădirilor publice, prin intermediul Agenției 
de Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ), și anume: „Construcția apeductului 
magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei- 
Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru 
Ioan Cuza și rețele interioare a satelor 
Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, 
Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca 
(ETAPA II)", "Îmbunătățirea serviciilor de 
alimentare cu apă a localităților Iargara, 
Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul 
Leova", "Extinderea sistemului de 
canalizare în oraşul Leova; Construcţia 
staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul 
Leova", "Sporirea eficienței energetice a 
Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din 
orasul Leova" și "Sporirea eficienței 
energetice a Liceului Teoretic "Matei 
Basarab" din orasul Basarabeasca". 
Proiectele sus-menționate au fost preluate 
din cadrul Programelor regionale sectoriale 
AAC și EE, elaborate cu suportul GIZ în 
perioada anilor 2014-2015. Acestea sunt 
implementate de Agenția de Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud și  se află, 
actualmente, la etapa de proiectare, pentru 
care, potrivit Acordului semnat între 
Republica Moldova și UE, au fost alocate 
deja circa 906 mii de euro. 

Pentru demararea lucrărilor de construcție 
și, nemijlocit, pentru implementarea 
proiectelor sus-menționate Uniunea 
Europeană s-a angajat să acorde, în total, 
aproximativ 11,60 de milioane de euro.  
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Beneficiarii proiectelor europene din Regiunea Sud 
urmează să încheie noi acorduri de finanțare cu UE 
pentru demararea lucrărilor construcții 



Lucrările de construcție a drumului din comuna 
Hârtop, raionul Cimișlia, cu o lungime de 5,6 km, 
au fost, practic, finalizate 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 
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În timp ce majoritatea oamenilor 
încearcă, în aceste zile, să facă față 
caniculei, constructorii sunt puși, la 
modul cel mai serios, pe treabă. Pe 
moment, aceștia execută, pe ultima 
sută de metri, lucrări de construcție 
a drumului care leagă localitățile 
Sârma - Tomai - Sărăteni - Hârtop și 
asigură conectare acestora cu 
drumul național R3. Încă puțin și 
drumarii vor finaliza integral 
lucrările de aplicare a celui de-al 
doilea strat de uzură. După care 
drumul, practic, va putea fi dat în 
exploatare. 

În cadrul unei vizite de monitorizare pe 
care Maria Culeșov, directorul ADR 
Sud, și Andrei Popușoi, șeful Secției 
management proiecte, au întreprins-o 
la Hârtop, aceștia au constatat, la fața 
locului, că, după ce a terminat de 
executat lucrările de construcție și 
amenajare a trotuarului pe ambele 
părți ale drumului, de amenajare a 
intrărilor în curți și de așternere a 
stratului de cernoziom, 
antreprenorul  "Acit-Trans" a purces la 
construcția îmbrăcămintei asfaltice de 
uzură cu grosimea de 4,0 cm pe o 
lungime de 4,0 km în intravilan și a 
îmbrăcămintei asfaltice cu grosimea 
de 10 cm pe o lungime de 1,5 km în 
extravilanul localității. 

Pe ultima sută de metri, acestora le 
mai rămâne doar să execute lucrări de 
amenajare a drumului și de montare a 
indicatoarelor rutiere. 

Drumul de la Hârtop, cu o lungime 
totală de 5,6 km, a fost construit și, 
parțial, reabilitat în cadrul proiectului 
investițional "Dezvoltarea infrastructurii 
de afaceri prin conectarea localităților 
și a drumurilor locale de pe coridorul 
20 - RD Sud, R34-Sârma-Tomai-
Sărăteni-Hârtop- la rețeaua de drumuri 
naționale". Acest proiect, în valoare 
totală de circa 38 milioane de lei, este 
implementat de ADR Sud din sursele 
Fondului Național pentru Dezvoltare 
Regională. 

Fiind demarat în toamna anului 2017, 
până în prezent, în cadrul acestui 

proiect au fost construiți 3,1 km de 
drum între localitățile Hîrtop și Mereni, 
care reprezintă, de fapt, și un drum de 
acces către zona economică 
respectivă. De asemenea, a fost 
reabilitată o porțiune de 2,5 km de 
drum din coridorul 20 RD Sud, R34-
Sârma - Tomai - Sărăteni - Hârtop - 
R3. 

Proiectul investițional "Dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri prin 
conectarea localităților și a drumurilor 
locale de pe coridorul 20 - RD Sud, 
R34-Sârma-Tomai-Sărăteni-Hârtop-la 
rețeaua de drumuri naționale"  are 
drept obiectiv asigurarea unei 
conectivități durabile între localitățile 
cu potențial economic avansat din 
Regiunea de Dezvoltare Sud, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică a localităților vizate în 
proiect și având impact pozitiv asupra 
fluxurilor de investiţii în regiune.  

Grație implementării acestui proiect, 
comuna Hârtop este astăzi una din 
puținele comunități din Republica 
Moldova, care dispune de o 
infrastructură rutieră modernă. 
Drumurile bune nu numai că au 
schimbat  radical aspectul localităților 
din componența acesteia, ci și au 

oferit o perspectivă de dezvoltare 
economică satelor  Hârtop și Mereni 
din raionul Cimișlia și satelor Sârma, 
Tomai și Sărăteni din raionul Leova. 

Maria Culeșov, directorul ADR Sud, și-
a exprimat speranța că 
proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri prin conectarea localităților și a 
drumurilor locale de pe coridorul 20 - 
RD Sud, R34-Sârma-Tomai-Sărăteni-
Hârtop-la rețeaua de drumuri 
naționale"  va conduce nemijlocit la 
asigurarea unei conectivități durabile 
între localitățile cu potențial economic 
avansat din Regiunea de Dezvoltare 
Sud, contribuind astfel la ridicarea 
potențialului economic al localităților 
vizate în proiect și având impact 
pozitiv asupra fluxurilor de investiţii în 
regiune. 

Potrivit directorului ADR Sud, 
necesitatea implementării acestui 
proiect a fost una primordială, 
deoarece zona economică Hârtop-
Mereni este astăzi una specializată în 
agricultură și industrie agricolă, și 
astfel economia regiunii este, în mod 
direct, dependentă de buna 
funcționare a transporturilor și rețelelor 
de drumuri pentru acces la piețele de 
desfacere. 
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 Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud va coopera cu Programul 
„Comunitatea Mea" al Agenției 
Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID), implementat de 
IREX. În acest sens, directorul ADR 
Sud, Maria Culeșov, și directorul 
Programului „Comunitatea Mea", 
Christoper Kaczmarski, au semnat un 
Memorandum de înțelegere. Părțile își 
propun astfel să își consolideze 
cooperarea în domeniul dezvoltării 
regionale și stimulării inițiativelor de 
cooperare intercomunitară. 

În cadrul evenimentului de semnare a 
memorandumului, Maria Culeșov a 
menționat că ADR Sud va susține activ 
inițiativele Programului „Comunitatea Mea" 
la nivel regional, întrucât acestea sunt în 
deplină concordanță cu prioritățile politicii 
de dezvoltare regională, implementată de 
Agenție, precum și cu prioritățile localităților 
selectate din Regiunea de Dezvoltare Sud. 

La rândul său, directorul Programului 
„Comunitatea Mea", Christopher 
Kaczmarski, și-a exprimat gratitudinea 
pentru susținerea de care se bucură 
programul din partea ADR Sud, subliniind, 
în același timp, că ADR Sud poate miza pe 
susținere din partea Programului pentru 
impulsionarea dezvoltării economice a 
comunităților din sudul Moldovei. 

Precizăm că șapte comunități din Regiunea 

de Dezvoltare Sud au fost selectate, în luna 
august 2018, și sunt partenere ale 
Programului „Comunitatea Mea". Este vorba 
de satele Valea Perjei din raionul Taraclia, 
Slobozia Mare din raionul Cahul, Borogani 
din raionul Leova,  localitățile Talmaza și 
Feștelița din Ștefan Vodă, Ursoaia din 
raionul Căușeni, și municipiul Cahul.  

Comunitățile selectate beneficiază, 
actualmente, de asistență din partea USAID 
prin intermediul Programului „Comunitatea 
Mea" pentru a-și eficientiza activitatea și 

consolida capacitățile. La fel, fiecare 
comunitate va implementa un proiect de 
modernizare a infrastructurii locale în 
valoare de 60.000 de dolari SUA. 

Lansat în luna mai 2018, Programul 
„Comunitatea Mea" al USAID, cu o durată 
de implementare de 5 ani, își propune să 
susțină autoritățile publice locale pentru a 
asigura o guvernare mai eficientă, 
transparentă și responsabilă față de 
cetățeni. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud va coopera 
cu Programul „Comunitatea Mea” al USAID  

Bune practici împărtășite de experți lituanieni cu 
tineri antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Sud 
Rețeaua de Transfer  Tehnologic a 
Moldovei, partener în cadrul proiectului 
Enterprise Europe  Network (EEN), 
împreună cu Centrul de Inovare Lituanian 
(EEN Lituania) și Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud a organizat, în data de 26 
iunie a.c., un atelier de lucru tematic la 
nivel național cu genericul: „Participarea 
tinerilor la dezvoltarea rurală. Posibilități de 
export în cadrul proiectului EEN”. 

La eveniment au fost prezenți reprezentanți 
ai mediului antreprenorial, organizații de 
suport în afaceri, reprezentanți ai 
instituțiilor de cercetare și tineri 
antreprenori. Experții lituanieni au discutat 
despre posibilitățile de export în cadrul 
proiectului menționat, implicarea tinerilor în 
antreprenoriat și dezvoltarea rurală; 

tehnologii în agricultură 
– 2030: tendințe 
globale; digitizarea în 
industrie; instrumente 
de sprijin a afacerilor în 
Lituania – cele mai 
bune practici și 
oportunități pentru 
companiile din 
Moldova; inovațiile – 
calea spre succes! 

Atelierul a fost 
binevenit pentru tinerii 
antreprenori, care s-au arătat dispuși să 
colaboreze cu experții lituanieni în scopul 
extinderii activităților de antreprenoriat, iar 
Arturas Jakubavicius – șef al 
departamentului pentru servicii de suport în 

inovare în cadrul Centrului de Inovare 
Lituanian, și-a împărtășit experiența în 
domeniu cu toți cei prezenți și s-a declarat 
deschis pentru colaborare, susținere și 
ghidare a tinerilor interesați. 
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Eveniment de promovare a valorilor comunitare 
și proiectelor investiționale implementate de ADR 
Sud cu suportul partenerilor europeni 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, 
în parteneriat cu Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Consiliul Raional Cimișlia, 
Agenția de Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ) și Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a 
desfășurat, în data de 23 mai 2019, în 
centrul de reședință al Regiunii de 
Dezvoltare Sud, Conferința regională 
cu genericul „Suportul Uniunii 
Europene pentru Dezvoltarea 
Regională". 

Evenimentul a fost organizat în contextul 
celebrării Zilei Europei și a dezbătut 
subiecte de actualitate, cum ar fi: servicii 
locale îmbunătățite în satele și orașele din 
Regiunea de Dezvoltare Sud ca rezultat al 
investițiilor în infrastructură și consolidare 
de capacități; impulsionarea implementării 
practicilor de dezvoltare urbană și rurală 
prin proiecte de asistență tehnică și 
financiară, inițiativă socială pentru crearea 
și dezvoltarea afacerilor precum și 
stimularea dezvoltării economice locale și 
creșterii competitivității regiunii. 

La evenimentul sus-menționat au participat 
reprezentanți ai Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), ai 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Agenției de 
Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ), ai Inițiativei Uniunii Europene 
„Primarii pentru Creștere Economică", ai 
Centrului de Informare APL/Solidarity Fund 
PL în Moldova, memrii Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare (CRD) Sud, exponenți ai 
autorităților publice locale de nivelele I și II, 
inclusiv din rândul beneficiarilor de proiecte, 
precum și reprezentanți ai mediului de 
afaceri din Regiunea de Dezvoltare Sud și 
din străinătate , mass-media regională și 
națională. 

În mesajul său de inaugurare a Zilei 
Europei în regiune, directorul ADR Sud, 
Maria Culeșov, a vorbit despre beneficiile 
cooperării Republicii Moldova cu Uniunea 
Europeană, inclusiv despre beneficiile și 
schimbările pe care le aduc în viața 
cetățenilor proiectele investiționale 
implementate în RDS cu suportul 
partenerilor europeni. 

"Uniunea Europeană sprijină aspiraţiile 
Moldovei de stabilitate politică şi economică 
şi ajută ţara noastră să continue calea 
reformelor. În acest sens, UE depune 
eforturi pentru a împărtăşi experienţa 
statelor-membre ale Uniunii, a promova 

cooperarea dintre funcţionarii ţărilor 
membre, a sprijini aproximarea legislaţiei 
moldoveneşti la normele şi standardele 
Uniunii Europene, a consolida comerţul şi 
managementul frontierei, a asigura 
echipamente pentru şcoli, grădiniţe şi 
spitale şi a finanţa proiectele de 
infrastructură în domeniile transportului, 
apei şi energiei. Sunt cunoscute eforturile 
depuse și asistența pe care am obținut-o de 
la partenerii noștri pentru a asigura o 
creștere economică și o bunăstare a 
cetățenilor grație suportului oferit și 
multiplelor proiecte investiționale realizate 
în Republica Moldova, inclusiv în Regiunea 
de Dezvoltare Sud", a declarat Maria 

Culeșov. 

Directorul ADR Sud a ținut să menționeze 
că UE finanțeaza, actualmente, cinci 
proiecte în sudul țării privind aprovizionarea 
cu apă, servicii de canalizare și sporirea 
eficienței energetice a clădirilor publice, prin 
intermediul Agenției de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). Acestea 
sunt implementate de Agenția de 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud și se 
află, actualmente, la etapa de proiectare, 
pentru care, potrivit Acordului semnat 
între Republica Moldova și UE, au fost 
alocate deja circa 906 mii de euro. 
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În rezultatul implementării acestor 
proiecte, peste 64 de mii de cetăţeni din 
Regiunea de Dezvoltare Sud a ţării vor 
beneficia de condiţii moderne de 
aprovizionare cu apă şi servicii de 
canalizare. Totodată, două instituţii 
şcolare din raioanele Leova şi 
Basarabeasca vor beneficia, graţie 
suportului Uniunii Europene, de proiecte 
de eficienţă energetică. 

Maria Culeșov a mulțumit Uniunii 
Europene, Agenției de Cooperare 
Intenațională a Germaniei (GIZ), 
Guvernului României, Poloniei, Suediei, 
Austriei, Cehiei, Letoniei, Estoniei și altor 
parteneri externi pentru suportul acordat 
în parcursul european al Republicii 
Moldova, experiența și expertiza UE, 
care este foarte importantă pentru noi și 
a menționat, de asemenea, că aderarea 
la UE și implementarea Acordului de 
Asociere RM-UE reprezintă un 
angajament asumat pentru țara noastră. 

la rândul său, Igor Malai, șeful Direcției 
Politici de Dezvoltare Regională din 
cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, a specificat că 
Uniunea Europeană este unul dintre 
principalii donatori ai Republicii Moldova, 
aprobând finanțări pentru reabilitarea 
drumurilor, dezvoltarea afacerilor, 
educație, sănătate, modernizarea 
agriculturii, dezvoltare regională, 
dezvoltarea zonelor rurale, producerea 
biocombustibilului și altele. Totodată, a 
punctat asupra faptului că reușita 
Acordului de Asociere, dar și a eforturilor 
noastre de integrare europeană, va 
depinde în egală măsură de astfel de 
factori ca gradul de aproximare a 
legislației RM cu cea europeană, cât și 
de coerența acțiunilor noastre pe plan 
intern și voința de care vom da dovadă în 
continuarea procesului de democratizare 
a societății. 

În cadrul evenimentului au fost 
organizate patru sesiuni de informare, în 
cadrul cărora Cristina Otto, manager al 
proiectului "Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale (MSPL)  în Republica 
Moldova", implementat de GIZ, Victoria 
Ciobanu, manager local de proiect MSPL 
AAC Cahul, și  Valeriu Porubin, manager 
local de proiect MSPL AAC Leova, au 
vorbit despre serviciile locale 
îmbunătățite în satele și orașele din RDS 
ca rezultat al investițiilor în infrastructură 
și consolidare de capacități. Iar 
Anastastasia Ștefăniță, coordonator 
Solidarity Fund PL în Moldova, împreună 

cu reprezentanții primăriilor Cimișlia și 
Căușeni, Vasile Sidor și Gheorghe 
Chirman, au relatat despre suportul 
acordat de Guvernul Poloniei în 
implementarea politicilor de dezvoltare 
urbană și rurală în țara noastră. 

Un alt subiect abordat în cadrul 
conferinței a ținut de stimularea 
dezvoltării economice locale și creșterii 

competitivității Regiunii de Dezvoltare 
Sud prin intermediul inițiativei „Primarii 
pentru Creștere Economică", 
implementate cu suportul Uniunii 
Europene. În context, Oxana Cazacu, 
șefa Secției politici regionale și cooperare 
externă din componența ADR Sud, s-a 
referit, în particular, la un alt proiect 
important finanțat de Uniunea Europeană 
în cadrul inițiativei „Primarii pentru 

creștere economică" și implementat de 
Consiliul Raional Cimișlia în parteneriat 
cu Organizația pentru Dezvoltarea 
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM) și Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud (ADR Sud) - "Poarta de 
Sud a Moldovei deschisă pentru 
Promovarea Afacerilor și Investițiilor" . 
Potrivit responsabilei din cadrul ADR Sud 
și coodonator în cadrul proiecrtului dat, 

acesta este axat pe dezvoltarea 
economică locală, îmbunătățirea 
competitivității ÎMM-urilor din regiunea 
Sud prin vizarea investițiilor străine în 
economia locală, precum și furnizarea de 
servicii de înaltă calitate pentru 
dezvoltarea afacerilor în întreaga 
regiune. 

           Pagina 7 

           DEZVOLTARE REGIONALĂ 



Pagina 8 

   DEZVOLTARE REGIONALĂ  

  
În 2019, opt orașe noi sunt implicate în 
procesul de revitalizare urbană. 
Procesul de revitalizare urbană a 
salutat încă 8 orașe ce vor fi implicate 
în implementarea acestuia în zonele 
urbane, selectate pentru anul 2019. 

Sângerei, Drochia, Ceadîr-Lunga, 
Vulcănești, Rezina, Strășeni, Cahul, 
Ștefan Vodă au decis că revitalizarea 
urbană este unul dintre domeniile, care 
merită atenție sporită din partea 
cetățenilor și autorităților publice locale - 
aceasta rezolvă,  

în primul rând, probleme de ordin social 
din zona de criză din urbă, este 
preocupată de sporirea calității vieții pe 
zone, care va duce, eventual, spre 
dezvoltarea integrală a orașului. 

Aceste 8 orașe noi au fost selectate 
competitiv și transparent de către 
Agențiile de Dezvoltare Regională în 
cadrul apelurilor deschise la nivelul 
fiecărei regiuni de dezvoltare în perioada 
aprilie - mai 2019 (au fost selectate câte 
2 orașe la nivelul fiecărei regiuni de 
dezvoltare). 

Cele 8 orașe urmează să se implice într-
un proces complex de lucru, care 
demarează cu elaborarea Programelor 
de Revitalizare Urbană. Datorită 
experienței obținute de promoția orașelor 
participante în proces în anul 2018, noii 
participanți vor beneficia de o 
metodologie de lucru pregătită, în baza 

realităților din orașele din Republica 
Moldova. 

Cele 8 orașe noi, împreună cu cele 8 
orașe implicate încă din 2018, au 
beneficiat, recent, de un training despre 
procesul de revitalizare - de la noțiuni 
teoretice și prezentări ale rezultatelor 
anului trecut, la ateliere practice și discuții 
concrete despre crearea contextului de 
Revitalizare Urbană. Participanții au 
discutat și despre natura intervențiilor în 
spațiul urban prin implicarea nemijlocită a 
cetățenilor - procesul și programul fiind 
concepute în concordanță cu necesitățile 

locuitorilor. 

Amintim că revitalizarea urbană este un 
proces complex, ce implică o serie de 
parteneri locali și regionali, iar beneficiarii 
principali sunt oamenii. 

În urma unui acord bilateral, în 2018 
Polonia a oferit asistență tehnică și 
consiliere la nivel național și regional 
pentru dezvoltarea orașelor din Moldova. 
Iar, la nivel local prin consiliere, instruiri și 
dezvoltarea capacităților. Aststența a fost 
oferită în cadrul proiectului „Suport pentru 
Guvernul Republicii Moldova în 
implementarea Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-
2020 în domeniul politicii urbane și de 
dezvoltare urbană”, implementat de 
Ministerul Investițiilor și Dezvoltării a 
Republicii Polonia, în parteneriat cu 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului a Republicii 
Moldova și Reprezentanța Fundației 
„Solidarity Fund PL” în Moldova.   

Procesul de revitalizare urbană în 
Moldova este co-finanțat din fondurile 
programului de cooperare poloneză 
pentru dezvoltare al Ministerului 
Afacerilor Externe al Poloniei – asistența 
Poloniei.  

Rețeaua orașelor implicate în procesul 
de revitalizare urbană a fost extinsă 

http://www.centruinfo.org/revitalizare-urbana/
http://www.centruinfo.org/revitalizare-urbana/
http://www.centruinfo.org/revitalizare-urbana/
http://www.centruinfo.org/revitalizare-urbana/
http://www.centruinfo.org/revitalizare-urbana/
http://www.centruinfo.org/revitalizare-urbana/
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Municipiul Cahul și orașul Ștefan Vodă vor 
beneficia de suport tehnic în elaborarea 
Programelor de Revitalizare Urbană 
Municipiul Cahul și orașul Ștefan 
Vodă vor beneficia de suport 
tehnic în elaborarea Programelor 
de Revitalizare Urbană. Spriijinul 
va fi acordat în cadrul proiectului 
„Suport pentru administrația 
Republicii Moldova în 
implementarea Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Regională 
pentru anii 2016-2020 prin 
dezvoltarea urbană integrată și 
sustenabilă", implementat de 
Ministerul Investițiilor și 
Dezvoltării Economice al 
Republicii Polone în parteneriat cu 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului a Republicii 
Moldova și Reprezentanța 
Fundației „Solidarity Fund PL".  

Primăriile municipiului Cahul și a 
orașului Ștefan Vodă au ieșit 
învingătoare în urma concursului 
organizat de către Agenţia de 
Dezvoltare Regională Sud în scopul 
implementării măsurilor de susţinere a 
dezvoltării urbane în regiune. 

Concursul s-a desfășurat în 
perioada  26.04.2019-14.05.2019 și a 
avut drept potențiali beneficiari toate 
primăriile orașelor/municipiilor din 
Regiunea de Dezvoltare Sud, care nu 
au elaborate Programe de Revitalizare 
Urbană, dar care recunosc revitalizarea 
urbană drept prioritate de dezvoltare 
locală și intenționează să elaboreze 
Programe de Revitalizare Urbană pe 
parcursul anului 2019. 

Scopul concursului a fost de a susține, 
inclusiv prin facilitarea procesului de 
elaborare a Programelor de 
Revitalizare Urbană, implementarea 
instrumentelor de revitalizare urbană în 
orașele/municipiile selectate în baza 
criteriilor obiective și transparente.  

Astfel, în urma concursului organizat, la 
sediul Agenției de Dezvoltare Regională 
Sud au fost depuse trei formulare de 
aplicare, completate pentru trei entități: 
municiul Cahul, orașele Ștefan Vodă și 
Tvardița. 

Dosarele primite au fost evaluate de o 
comisie în baza grilei de evaluare, 
conform căreia la baza selectării orașelor 
au stat următoarele criterii: 

1.  Motivație și dorință de demarare a 
procesului de revitalizare urbană.  

2. Experiența în elaborarea și 
implementarea proiectelor. 

3. Capacitate administrativă și financiară 
pentru elaborarea și implementarea 
programelor. 

4. Existența, la nivel local, a 
documentelor de planificare strategică și 
de urbanism pe termen mediu, relevante 
procesului de revitalizare urbană. 

5. Existența Planului urbanistic general. 

În urma evaluării formularelor, drept 
câștigătoare și, respectiv, beneficiare de 
suport tehnic în elaborarea Programelor 
de Revitalizare Urbană în cadrul 
proiectului „Suport pentru administrația 
Republicii Moldova în implementarea 
Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională pentru anii 2016-2020 prin 
dezvoltarea urbană integrată și 
sustenabilă", din Regiunea de Dezvoltare 

Sud au fost desemnate municipiul Cahul 
și orașul Ștefan Vodă. 

De notat că revitalizarea urbană vizează 
zonele urbane defavorizate, printr-un 
efort de cooperare între autoritățile 
publice locale, societatea civilă și alți 
actori locali (de ex. sectorul afacerilor 
etc.) și, mai presus de toate cu locuitorii, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, 
creșterea calității mediului și a climatului 
social și pentru consolidarea economiei 
locale.  

Astfel, pe parcursul anului 2018 mai 
multe orașe din Republica Moldova, 
inclusiv Căușeni și Cimișlia din Regiunea 
de Dezvoltare Sud, au beneficiat de 
asistență tehnică în elaborarea PRU. 

********************** 

Proiectul „Suport pentru administrația 
Republicii Moldova în implementarea 
Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională pentru anii 2016-2020 prin 
dezvoltarea urbană integrată și 
sustenabilă" este susținut financiar din 
fondurile programului de cooperare 
poloneză pentru dezvoltare al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Poloniei - Polish Aid. 



Pagina 9 

   DEZVOLTARE REGIONALĂ  

În perioadele de timp 27-30 mai și 
20 iunie– 2 iulie 2019, în incinta 
Consiliilor raionale Taraclia, 
Basarabeasca Cimișlia, Leova, 
Cantemir, Ștefan Vodă și Cahul s-
au desfășurat evenimentele 
publice de prezentare a Profilurilor 
investiționale raionale. Activitățile 
a fost realizate în cadrul 
proiectului "Poarta de sud a 
Moldovei deschisă pentru 
promovarea afacerilor și 
investițiilor", finanțat de Uniunea 
Europeană în cadrul inițiativei 
"Primarii pentru creștere 
economică". 

Prezenți la evenimente au fost circa 
150 de persoane, printre care 
reprezentanți ai autorităților publice, ai 
servicilor desconcentrate din raioanele 
respective, antreprenori, reprezentanți 
ai societății civile și alte persoane 
interesate.  

Profilurile investiționale elaborate și 
prezentate în cadrul evenimentelor, 
sunt rezultatul unui proces de lucru 
participativ cu implicarea specialiștilor 
din cadrul consiliilor raionale, a 
primăriilor, Agenției de Dezvoltare 
Regională Sud și cu suportul unui 
expert contractat în cadrul proiectului. 

Prin elaborarea profilului investițional, 
ca instrument de promovare a 
investițiilor în economia regiunii, s-a 
reușit lansarea procesului de 
inventariere a obiectelor, bunuri 
proprietate publică și privată, care pot 
deveni oferte investiționale și care 
urmează a fi promovate în rîndul 
potențialilor investitori, atît străini cît și 
autohtoni.  

Drept instrument de promovare a 
ofertelor colectate, va fi utilizată o 
pagină web care urmează a fi creată 
în cadrul proiectului și care în 
continuare va fi gestionată de Agenția 
de Dezvoltare Regională Sud.  

Procesul de colectare a ofertelor 
investiționale de la proprietari și de 
promovare a acestora în rândul 

investitorilor prin intermediul paginii 
web create, va continua și după 
finalizarea proiectului. Astfel, ADR 
Sud va asigura durabilitatea 
proiectului finanțat din sursele UE.  

Per total, în cadrul acestui exercițiu de 
analiză a oportunităților investiționale 
ale Regiunii de Dezvoltare Sud au fost 
colectate și vor fi promovate în rândul 
investitorilor 82 de oferte 
investiționale, inclusiv 20 de terenuri, 
53 clădiri, 8 infrastructuri de sprijin în 
afaceri din regiune și o ofertă de 
parteneriat în afaceri. 

În perioada imediat următoare, 
urmează prezentarea Catalogului 
investițional pentru Regiunea de 
Dezvoltare Sud în cadrul ședinței 
ordinare a Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare Sud. 
 
Reiterăm că, în cadrul 
proiectului „Poarta de Sud a Moldovei 
deschisă pentru Promovarea 
Afacerilor și Investițiilor" au fost 
elaborate profilurile investiționale 
pentru 8 raioane, care sunt parte 
componentă a Regiunii de Dezvoltare 
Sud, precum și un Catalog 
investițional pentru Regiunea de 

Dezvoltare Sud.  

Documentele elaborate vor fi editate și 
distribuite potențialilor investitori în 
cadrul evenimentelor de promovare a 
investițiilor organizate în țară și peste 
hotare. 

Pe lângă activitățile care țin de 
elaborarea profilului investițional, 
proiectul mai prevede lansarea unui 
portal de promovare a investițiilor în 
economia regiunii, care va fi gestionat 
de Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud și organizarea unui Forum 
regional de investiții. 

Activitatea este realizată în cadrul 
proiectului pilot „Poarta de Sud a 
Moldovei deschisă pentru Promovarea 
Afacerilor și Investițiilor", finanțat de 
Uniunea Europeană în cadrul 
Inițiativei "Primarii pentru Creștere 
Economică".  

Proiectul este implementat de 
Consiliul raional Cimișlia în parteneriat 
cu Organizația pentru Dezvoltarea 
Sectorului Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii (ODIMM) și Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud). 

Evenimente publice de prezentare a Profilurilor 
investiționale, desfășurate în raioanele Ștefan Vodă, 
Cimișlia, Leova, Cantemir, Cahul, Taraclia și Basarabeasca 


