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Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud  
au efectuat o vizită de studiu în Regiunea UTA Găgăuzia 
Membrii Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare (CRD) Sud au 
efectuat o vizită de studiu în 
Regiunea de Dezvoltare UTA 
Găgăuzia, pentru a se familiariza 
cu o serie de proiecte de 
dezvoltare regională, 
implementate de ADR 
Găgăuzia. Însoțiți de reprezentanți 
ai ADR UTA Găgăuzia, membrii 
CRD Sud au vizitat municipiile 
Comrat și Ceadîr-Lunga, unde au 
fost implementate proiecte de 
dezvoltare regională finanțate din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR).  

Vizita delegației a început cu un tur al 
Parcului Industrial din municipiul 
Comrat, care face parte din zona 
economică liberă „Valkanesh”, 
dispune de o suprafaţă totală de 50 
de hectare şi se preconizează că va 
include, în perspectivă, peste 50 de 
întreprinderi ce vor oferi circa 2,5 mii 
de locuri de muncă.  

Amenajarea teritoriului și conectarea 
la infrastructura de utilități și drumuri 
de acces a Parcului Industrial din 

municipiul Comrat a fost realizată de 
ADR UTA Găgăuzia în cadrul unui 
proiect finalizat în anul 2019.  

Pe teritoriul parcului industrial, 
delegația a putut face cunoștință cu 
infrastructura existentă și complexul 
existent al investitorului ancoră 
„FUJIKURA”.  

Proiectul a fost implementat de ADR 
UTA Găgăuzia, cu sprijinul financiar 

al FRNR și o contribuție din bugetul 
UTA Găgăuzia în valoare totală de 
27,48 milioane lei. 

Membrii CRD Sud și-au continuat 
vizita în Regiunea UTA Găgăuzia, 
deplasându-se la biroul Agenției de 
Dezvoltare Regională a UTA 
Găgăuzia din municipiul Comrat, 
unde a avut loc o întâlnire 
introductivă a conducerii celor 2 
agenții regionale și a membrilor 
Consiliilor de Dezvoltare Regională a 
celor două regiuni de dezvoltare.  

Membrii CRD Sud au primit informații 
despre realizările și perspectivele 
regiunii găgăuze în procesul de 
dezvoltare regională, acestea fiindu-
le oferite de șeful Departamentului de 
monitorizare și evaluare, ADR UTA 
Găgăuzia, Nicolai Sakalî. 

Apoi, membrii Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare Sud au efectuat o 
vizită de studiu la proiectul 
„Dezvoltarea infrastructurii și a 
drumului de acces către Incubatorul 
de Afaceri din Ceadir-Lunga”.  

Grație acestui proiect a fost creată 
infrastructura rutieră necesară pentru 
dezvoltarea antreprenoriatului.  
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 Membrii CRD Sud au avut ocazia să 
discute etapele de dezvoltare ale 
Incubatorului de Afaceri cu 
managerul instituției, Galina Topal. 
De asemenea, membrilor delegației li 
s-au oferit informații despre sprijinul 
acordat operatorilor economici în 
etapa de formare. 

Tot în Ceadir-Lunga, delegația din 
Regiunea de Dezvoltare Sud a vizitat 
ferma de creștere și selecție a cailor 
„AT-Prolin”, întreprindere unică în 
Moldova, specializată în cr aflat că 
eșterea trăpașilor de rasa Orlov.  

Membrii CRD Sud au aflat că, pentru  
promovarea creșterii atractivității 
turistice a Găgăuziei pentru turiștii 
interni și străini, un proiect privind 
construcția complexului turistic 
sportiv de hipism ”AT Prolin”, cu 
valoarea de cca 14,2 milioane lei, a 
fost înaintat de ADR UTA Găgăuzia 
pentru finanțare din Fondul Național 
pentru Dezvoltare Regională. Este 
vorba de proiectul „Crearea 
complexului turistic ecvestru „ AT-
Prolin ”, depus pentru finanțare în 
2021. 

Membrii CRD Sud au discutat cu 
directorul întreprinderii, Dl Constantin 
Keleș, și au avut posibilitatea de a 
face cunoștință cu potențialul turistic 
al complexului ecvestru “AT-Prolin”. 

Delegația din Sud a vizitat, de 
asemenea, localitatea Avdarma și s-
a întâlnit cu primarul acesteia, Maria 
Kasîm. Membrii delegației au făcut 
schimb de experiență în dezvoltarea 
proiectelor sociale, amenajarea 
teritoriului, creșterea eficienței 
cheltuielilor fondurilor bugetare și 
sporirea participării populației la 

rezolvarea problemelor locale. 

Vizita membrilor CRD Sud în 
Regiunea de Dezvoltare UTA 
Găgăuzia a avut loc în cadrul 
proiectului "Suport pentru CRD din 
Regiunea de Dezvoltare Sud", 
finanțat de Guvernul Germaniei prin 
intermediul proiectului „Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova" (MSPL), 
implementat de GIZ Moldova. 



 
 

La solicitarea Agenției Franceze 
pentru Dezvoltare (AFD), 
reprezentanții companiei de 
consultanță „Hydroconseil" vor 
elabora un diagnostic al sectorului de 
alimentare cu apă și canalizare al 
Republicii Moldova, care va sta la 
baza determinării Programului de 
asistență acordată de Republica 
Franceză țării noastre pentru următorii 
ani. În acest scop, un grup de experți 
consultanți s-au aflat într-o misiune de 
evaluare în Republica Moldova, 
efectuând un șir de vizite de 
documentare în Regiunile de 
Dezvoltare Nord și Sud ale țării. În 
această ordine de idei, Agenția de 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud a 
avut o întrevedere cu reprezentanții 
companiei franceze de consultanță 
„Hydroconseil", specializată în 
domeniul accesului la serviciile de 
alimentare cu apă și canalizare.  

În cadrul întrevederii, părțile au discutat 
despre situația existentă în Regiunea de 
Dezvoltare Sud privind accesul populației 
la servicii de alimentare cu apă și de 
canalizare, despre inițiativele curente, 
proiectele și planurile de viitor ale 
instituției privind dezvoltarea acestui 
sector, precum și despre perspectivele 
de cooperare cu Agenția Franceză de 
Dezvoltare (AFD) în vederea identificării 
suportului necesar îmbunătățirii 
infrastructurii de apă și canalizare în 
Republica Moldova. 

Directorul ADR Sud, Dna Olga GORBAN, 
a relatat despre experiența vastă a 
instituției în domeniul implementării 
proiectelor de dezvoltare regională, 
punctând asupra faptului că în sudul 
Republicii Moldova se implementează 
proiecte de investiții atât din Fondul 
Național de Dezvoltare Regională 
(FNDR), cât și cu suportul partenerilor 
străini, cum ar fi Uniunea Europeană, 
Guvernul Federal al Germaniei, Băncii 
KfW ș.a.  

Mai mult de atât, șefa ADR Sud a 
specificat că, în contextul în care 
posibilitățile FNDR sunt limitate, suportul 
partenerilor externi este unul semnificativ 
și de o importanță majoră pentru 
Regiunea de Dezvoltare Sud și pentru 
Republica Moldova în general. În această 
ordine de idei, Olga GORBAN a 

menționat că relațiile de colaborare dintre 
țara noastră și Republica Franceză în 
diverse domenii, inclusiv în vederea 
realizării politicii Uniunii Europene în 
domeniul dezvoltării regionale sunt de o 
importanță cardinală și în beneficiul 
cetățenilor.  

La rândul său, primarul orașului Cimișlia, 
Dl Sergiu ANDRONACHI, a vorbit despre 
problemele din sectorul de alimentare cu 
apă și canalizare cu care se confruntă 
centrul de reședință al Regiunii de 
Dezvoltare Sud. Domnia sa a făcut o 
trecere în revistă a situației existente, 
punctând asupra necesității stringente de 
îmbunătățire a infrastructurii de 
alimentare cu apă și a rețelelor de 
canalizare ale orașului, și relatându-le, 
totodată, potențialilor investitori despre 
proiectele înaintate de administrația 
publică locală la Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Fondul Ecologic. 

Drept răspuns, delegația franceză și-a 
exprimat interesul sporit pentru 
colaborare și împărtășirea bunelor 
practici în domeniul sistemelor de 
alimentare cu apă și gestionării integrate 
a resurselor de apă.  

De asemenea, reprezentanții Republicii 
Franceze au specificat că această vizită 
îi ajută să obțină o perspectivă mai clară 
asupra organizării sectorului de AAC, 

asupra proiectelor și inițiativelor curente 
și a celor planificate în sudul Republicii 
Moldova, precum și în celelalte regiuni. 

Menționăm că vizita în teren a companiei 
franceze de consultanță s-a desfășurat în 
cadrul unui proiect implementat în 
Republica Moldova de către Agenția 
Franceză de Dezvoltare (AFD), care are 
drept obiectiv major realizarea unei 
evaluări a sectorului de apă și canalizare 
din Moldova, precum și identificarea 
preliminară a proiectelor fezabile, a 
părților interesate și a partenerilor. 

Grupul „Agenția Franceză pentru 
Dezvoltare - Expertise France - 
Proparco" a efectuat, în luna martie a 
anului curent, o misiune exploratorie în 
Republica Moldova în vederea examinării 
oportunităților de cooperare în sprijinul 
dezvoltării țării și al programului de 
reforme în curs de desfășurare și care 
urmează a fi implementate.  

Ulterior, în luna mai a aceluiași an, 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud a 
avut o întrevedere în format online cu 
reprezentanții Agenției Franceze de 
Dezvoltare (AFD), care, ca urmare a 
misiunii exploratorii desfășurată în 
Republica Moldova în luna martie, anul 
curent, au identificat ADR Sud ca un 
potențial promotor de proiect. 
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Francezii vor să coopereze și se informează 
asupra organizării sectorului de alimentare cu 
apă și canalizare în sudul Republicii Moldova 



Raionul Cahul va primi 2,776 milioane de euro – grant din 
partea Germaniei – pentru aprovizionare cu apă și canalizare 
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Ministerul Finanțelor, în numele 
Guvernului Republicii Moldova, 
municipiul Cahul și Banca de 
Dezvoltare a Germaniei (KfW), în 
numele Guvernului Republicii 
Federale Germania, au semnat 
Acordul suplimentar de 
implementare a grantului și 
proiectului „UE pentru Moldova: 
Apă curată pentru Cahul" în 
valoare totală de 2,77 milioane 
euro (grant). 

Acordul în cauză a intrat în vigoare în 
data de 10 septembrie a.c. și este 
menit să co-finanțeze proiectul 
„Aprovizionare cu apă și canalizare în 
raionul Cahul", finanțat în baza 

Acordului de Finanţare şi Proiectului 
încheiat, în data de 1 august 2018, 
între KfW, Republica Moldova şi 
Municipiul Cahul, conform căruia KfW 
a acordat Republicii Moldova un grant 
în sumă de 23,5 milioane euro, 
suplimentat ulterior de Uniunea 
Europeană cu 10,124 milioane euro. 

Scopul proiectului constă în 
reabilitarea și extinderea infrastructurii 
de aprovizionare cu apă și canalizare 
în raionul Cahul. Această activitate va 
aduce rezultate tangibile directe 
populației din raionul Cahul, prin 
minimizarea riscurilor pentru sănătate, 
vizând autoritățile administrației 
publice locale (municipalitatea Cahul, 
raionul Cahul, Cotihana și Crihana 

Veche), S.A. Apă Canal Cahul, 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
și societatea civilă, precum 
îmbunătățirea protecției mediului și 
utilizarea mai inteligentă a resurselor 
naturale.  

Prin această finanţare suplimentară, 
bugetul total al proiectului va însuma 
36,4 milioane euro asistență 
nerambursabilă, inclusiv 12,9 milioane 
euro contribuția Uniunii Europene. 

În imagine: Jens Hagen, șef de devizie, 
Dezvoltare urbană și regională in 
Europa de Est, Caucaz, Asia Centrală 
și Isabel Bodemeyer, manager de 
portofoliu în Moldova, Dezvoltare 
urbană și regională în Europa de Est, 
Caucaz, Asia Centrală, semnând 
acordul în numele KfW. 
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Membrii Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare (CRD) Sud s-au reunit joi, 23 
septembrie a.c., în ședință ordinară, la 
Cimișlia, pentru a audia Raportul privind 
realizarea Planului anual de acțiuni 
(provizoriu) al Agenției de Dezvoltare 
Regională Sud pentru implementarea 
Strategiei Dezvoltare Regională 2016-
2020, în perioada ianuarie-septembrie 
2021. De asemenea, membrii CRD Sud 
au luat act de rezultatele evaluării 
proiectelor implementate de ADR Sud din 
sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională, de Raportul 
auditului performanței implementării 
Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională (SNDR) pentru anii 2016-2020 
al Curții de Conturi, precum și de 
progresul înregistrat de către ADR Sud în 
implementarea proiectelor cu finanțare 
externă - "Suport pentru Consiliul 
Regional pentru Dezvoltare (CRD) din 
Regiunea de Dezvoltare Sud" și 
"Renașterea meșteșugurilor autentice 
populare - moștenire culturală comună ca 
punct focal pentru dezvoltarea economică 
și turistică durabilă". 

Lucrările ședinței ordinare a CRD Sud 
au început cu prezentarea Raportului 
de progres privind implementarea 
Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 
2016-2020, în perioada ianuarie-
septembrie 2021, conform Planului de 
acțiuni provizoriu.  

În calitate de raportori pe chestiunea 
dată, Anastasia Rusu, șefa Secției 
Planificare și cooperare regională, și 
Andrei Popusoi, șeful Secției 
Managementul integrat al proiectelor, 
au informat membrii CRD Sud despre 
acțiunile întreprinse de specialiștii ADR 
Sud în scopul implementării domeniilor 
prioritare ce țin de implementarea 
politicii regionale și cooperare externă, 
managementul integrat al proiectelor, 
evaluarea impactului proiectelor 
regionale implementate, dezvoltarea 
capacităților actorilor de dezvoltare 
regională, cooperare  pentru dezvoltare 
și atragerea investițiilor, vizibilitate, 
comunicare și transparență. 

În această ordine de idei, referindu-se 
la progresul înregistrat în vederea 
implementării  proiectelor în Regiunea 
de Dezvoltare Sud, Andrei Popușoi, 
șeful Secției Managementul intergrat al 

proiectelor, a specificat că, în perioada 
de referință, de către ADR Sud au fost 
finalizate două proiecte cu finanțare din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională, și anume: „Aprovizionarea 
cu apă potabilă a localităților, Sîrma, 
Tochile-Răducani și Tomai din raionul 
Leova. Etapa I (Sîrma-Tochile-
Răducani) și „Construcția sistemului de 
canalizare în sectorul Valul lui Traian și 
modernizarea  stației  de  epurare  din 
or. Căușeni". Etapa II. 

De asemenea, potrivit șefului SMIP, au 
fost finalizate lucrările în cadrul a două 
proiecte de infrastructură, implementate 
în raionul Leova cu suportul financiar al 
Uniunii Europene, prin intermediul GIZ 
Moldova - „Îmbunătățirea serviciilor de 
aprovizionare cu apă în comunităţile 
Iargara, Filipeni, Romanovca şi Cupcui 
din raionul Leova" și „Extinderea 
sistemului de canalizare în orașul 
Leova; Construcția stației de pompare a 
apelor uzate în or. Leova", iar în cadrul 
altor două proiecte de Eficiență 
Energetică - „Sporirea eficienței 
energetice a Liceului Teoretic 
„Constantin Spătaru" din orașul Leova" 
și „Sporirea eficienței energetice a 
Liceului Teoretic „Matei Basarab" din 
orașul Basarabeasca, lucrările se află 
încă, pe moment, în curs de 
desfășurare.  

În continuarea ședinței, membrii CRD 
Sud au luat act de Raportul de evaluare 
a proiectelor implementate de ADR Sud 
din sursele Fondului Național pentru 

Dezvoltare Regională, și de informația 
privind progresul înregistrat în 
implementarea proiectului "Suport 
pentru Consiliul Regional pentru 
Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare 
Sud", implementat de ADR Sud din 
sursele GIZ/MSPL, precum și în 
implementarea proiectului "Renașterea 
meșteșugurilor autentice populare - 
moștenire culturală comună ca punct 
focal pentru dezvoltarea economică și 
turistică durabilă". 

Pe final, Olga Gorban, director al ADR 
Sud, a informat membrii CRD Sud 
despre constatările Curții de Conturi, 
aducând la cunoștința actorilor regionali 
Raportul auditului performanței 
implementării Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Regională pentru anii 2016-
2020.  

Șefa Agenției de Dezvoltare Regională 
Sud a vorbit despre alocarea resurselor 
financiare în Regiunea de Dezvoltare 
Sud în perioada anilor 2016-2020 din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR) și valorificarea 
acestora, prezentând, totodată, o 
sinteză a rezultatelor obținute la 
implementarea acțiunilor pe domenii de 
intervenție - Alimentare centralizată cu 
apă și canalizare, Managementul 
deșeurilor solide, Infrastructura 
drumurilor, Eficiența energetică a 
clădirilor publice, Dezvoltarea 
infrastructurii de suport în afaceri și 
Dezvoltarea infrastructurii turistice. 

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare 
Sud s-au reunit  în cadrul unei noi ședințe ordinare 
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Specialiștii ADR Sud și-au fortificat capacitățile de utilizare a 
datelor spațiale și a Sistemului de Informații Geografice (GIS) 

 

În perioada 27-29 septembrie a.c., 
specialiștii Agenției de Dezvoltare 
Regională Sud din componența 
secțiilor Planificare  și cooperare 
regională și Managementul 
integrat al proiectelor au participat 
la un atelier de instruire organizat 
în cadrul unui proiect moldo-ceh 
privind aplicarea Sistemului 
Informațional Geografic (GIS) în 
procesul de implementare a 
strategiilor de dezvoltare 
regională. Acest proiect își 
propune să contribuie la 
consolidarea capacităților 
actorilor de dezvoltare regională și 
la sporirea investițiilor în 
Regiunea de Dezvoltare Sud, în 
rezultatul programării eficiente. 

În debutul sesiunii de instruire, Dna 
Olga Gorban, director al Agenției de 

Dezvoltare 
Regională (ADR) 
Sud, a declarat că 
instituția își 
manifestă 
susținerea plenară 
în vederea 
implementării cu 
succes, în sudul 
țării, a acestui 
proiect de 
dezvoltare a 
planificării 
srategice, sprijinit 
de Agenția Cehă 
pentru Dezvoltare.  

„Sunt sigură că noile cunoștințe și 
abilități obținute de specialiștii ADR 

Sud în cadrul 
acestui proiect 
de dezvoltare a 
planificării 
strategice prin 
utilizarea datelor 
geospațiale, ne 
vor permite să 
trecem la un 
nivel superior de 
implementare a 
proiectelor. Și 
astfel vom putea 
atrage investitori 
în Regiunea de 
Dezvoltare 

Sud", a menționat șefa ADR Sud. 

În cele ce urmează, MSc. Antonín 
Kusbach, specialist GIS în cadrul 
Agenției cehe GEOtest, a oferit 
specialiștilor ADR Sud informații 
relevante despre GIS și QGIS, 
elementele de bază privind editarea 
datelor de tip vector și altele. De 
asemenea, specialiștii ADR 
Sud studiază teoria și realizează 
exerciții practice de utilizare a 
aplicației QGIS, un Sistem de 
Informații Geografice profesionist, 
ușor de utilizat, cu sursă deschisă, 
fiind bazat pe aplicații gratuite. 

Ghidați de expertul ceh, 
reprezentanții ADR Sud învață cum 
să creeze hărţi și cum să opereze cu 
date de tip raster și PDF, precum și 
cu servicii de cartografiere şi surse 
OpenStreetMap.  

Specialiștii Agenției urmează să 
folosească aceste cunoștințe și 
practici în procesul de elaborare a 
planurilor regionale, dar și în 
prezentarea grafică a unor proiecte 
concrete. Ei consideră că rezultatele 
acestui proiect vor declanșa un nou 
tip de planificare strategică în 
Republica Moldova, Regiunea de 
Dezvoltare Sud devenind astfel mai 
atractivă pentru investitori. 
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Membrii CRD Sud și-au fortificat cunoștințele în 
domeniul managementului elaborării proiectelor 

Membrii Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare (CRD) Sud, împreună cu 
specialiștii Agenției de Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud și reprezentanți 
ai administrațiilor publice locale de 
nivelurile I și II din cele opt raioane ale 
Regiunii de Dezvoltare Sud, au 
participat, în perioada 13-15 
septembrie 2021, în cadrul unui atelier 
de instruire cu 
tematica ,,Managementul elaborării 
proiectelor". 

Atelierul de lucru a fost organizat de ADR 
Sud în parteneriat cu Academia de 
Administrare Publică a Republicii 
Moldova, în cadrul proiectului „Suport 
pentru Consiliul Regional pentru 
Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare 
Sud", implementat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Centru cu suportul 
financiar al proiectului „Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale în Republica 
Moldova" (MSPL), implementat de GIZ 
Moldova. 

Instruirea a avut drept scop sporirea 
cunoștințelor și capacitarea membrilor 
Consiliului Regional pentru Dezvoltare 
Sud în domeniul managementului 
proiectelor și formarea abilităților și 
deprinderilor practice privind elaborarea 
de proiecte în raport cu nevoile politicii 
regionale și oportunitățile de finanțare. 

Cursul, cu o durată de trei zile, a fost 
prestat de către cadrele didactice cu 
vastă experiență în domeniu din cadrul 
Academiei de Administrare Publică - dna 

Veronica Butnaru, magistru, și dna 
Tatiana Șaptefrați, doctor, conferențiar 
universitar, care au antrenat participanții 
la curs în diferite activităţi practice, 
simulări, studii de caz, discuţii în grup etc. 

În debutul primei zile de instruire, 
formatoarea Veronica Butnaru a realizat, 
mai întâi de toate, o inițiere a 
participanților  la instruire în 
managementul ciclului de proiect, 
vorbindu-le celor prezenți la eveniment 
despre criteriile de clasificare a 
proiectelor, etapele ciclului de proiect, 
tipurile de proiecte etc.  

De asemenea, instruirea s-a axat pe 
analiza ghidului solicitantului, a cererii de 
finanțare, a studiului de fezabilitate și a 
planului de afaceri, pe evidențierea 
criteriilor de evaluare a proiectului și a 
punctajelor alocate, fiind definit clar rolul 
consultantului în dezvoltarea unui proiect 
și a managerului de proiect, responsabil 
de implementarea acestuia. 

Tot aici, participanții au discutat despre 
situația actuală din Regiunea de 
Dezvoltare Sud care se atestă în 
domeniile alimentare cu apă și 
canalizare, economie și turism. 
Participanții au fost antrenați în procesul 
de analiză a informațiilor prezentate și 
identificarea problemelor comune pentru 
fiecare dintre domeniile prezentate în 
cadrul atelierului.  

Ulterior, fiind ghidați de experta Veronica 
Butnaru, participanții au formulat 
concepte de proiecte viabile care ar 
putea fi dezvoltate, fiind divizați în echipe.  

După care, împreună cu formatoarea 
Tatiana Șaptefrați au elaborat, pentru 
fiecare notă conceptuală, matricea 
cadrului logic.  

Pe parcursul atelierului de lucru, 
reprezentanții din regiune au punctat 
elementele principale ale unui concept de 
proiect și au stabilit care sunt condițiile 
unui proiect de succes. 
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Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Primăria 
orașului Cimișlia identifică noi perspective de cooperare 
Echipa Agenției de Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud, în frunte cu 
Dna Olga Gorban, a avut parte, în 
luna septembrie curent, de o 
întrevedere cu primarul orașului 
Cimișlia, Domnul Sergiu Andronachi, 
și cu Doamna viceprimar, Olga Zlati. 
În cadrul acesteia, șefii administrației 
publice locale de nivelul I și 
responsabili din cadrul instituției de 
dezvoltare regională au discutat 
despre proiectele investiționale 
implementate de Primăria orașului 
Cimișla, despre intențiile și planurile 
de viitor ale administrației locale. 

Discuția a fost una sinceră și productivă, 
și s-a axat, în mod special, pe nevoia de 
investiții, de implicare și identificare de 
noi oportunități pentru dezvoltare. Părțile 
au stabilit de comun acord să-și 
unească eforturile pentru a atrage 
investiții și contribui astfel la dezvoltarea 
socio-economică a centrului de 
reședință al Regiunii de Dezvoltare Sud. 

În cadrul aceleiași întrevederi, 
reprezentanții ADR Sud au aflat despre 
intenția administrației orașului Cimișlia 
de a organiza, în parteneriat cu 
partenerii din România, un 
forumeconomic italo-moldo-român în 
urbe.  Evenimentul este preconizat să 
se desfășoare în data de 24 septembrie 
a anului curent, scopul principal al 
acestuia fiind atragerea rezidenților 
străini în Parcul Industrial Cimișlia.  

Primarul de Cimișlia, Sergiu Andronachi, 
a menționat că inițiativa organizării 
forumului îi aparține directorului executiv 
al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-
Nistru, Dlui Mircea Cosma, un bun și 
vechi prieten al orașului și raionului 
Cimișlia, care crede cu toată 
certitudinea că un astfel de eveniment 
ambițios, în cadrul căruia agenții 
economici din cele trei țări vor examina 
posibilitățile reale de dezvoltare și 
intensificare a cooperarii reciproce, ar 
putea servi drept imbold pentru 
dezvoltarea Parcului Industrial Cimișlia, 
piatra de temelie a căruia a fost pusă 

încă la 28 august 2013. Or, potrivit 
domniei sale, un astfel de proiect 
ambițios precum este Parcul Industrial 
Cimișlia are nevoie de o abordare la fel 
de ambițioasă, care s-ar solda, în final, 
cu o investiție serioasă de forță umană 
și resurse financiare. 

"Dezvoltarea și punerea în funcțiune „la 
maxime turații" a Parcului Industrial 
înseamnă crearea mai multor locuri de 
muncă sofisticate, bine plătite nu doar la 
Cimișlia, ci în întreaga Regiune de 
Dezvoltare Sud.  

Parcul este gândit în special pentru 
procesarea produselor agricole, dar sunt 
bineveniți inclusiv agenți economici din 
alte domenii competitive, care ar aduce 
o plus valoare și o creștere economică 
atât orașului de reședință al regiunii sud, 
cât și acesteia în ansamblu, a declarat 
primarul de Cimișlia, Sergiu Andronachi. 

La rândul său, directora Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud, Dna Olga 
Gorban, a salutat inițiativele frumoase 
ale Primăriei orașului Cimișlia și și-a 
arătat deschiderea și disponibilitatea de 
a oferi consultanța și sprijinul necesar în 
susținerea administrației publice locale 
ale orașului Cimișlia în vederea 
identificării finanțării pentru realizarea 
proiectelor ce țin de dezvoltarea 
infrastructurii de apă și canalizare, de 
domeniul dezvoltării economice și a 
turismului în zonă. 
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Reprezentanții Agențiilor de dezvoltare regională  
s-au familiarizat cu experiența Germaniei privind 
implementarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030 
În perioada 29-30 septembrie, 
reprezentanți ai Agențiilor de 
dezvoltare regionale, Ministerului 
Economiei, Ministerului Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale, precum și ai 
Cancelariei de Stat au efectuat, alături 
de colegi omologi din Albania, 
Belarus, Bosnia și Herțegovina, 
Georgia, Kosovo, Kârgâzstan, 
Macedonia de Nord și Serbia o vizită 
virtuală de studiu în cadrul căreia au 
făcut cunoștință cu experiența 
Republicii Federale Germania cu 
referire la localizarea și implementarea 
Agendei de dezvoltare durabilă 2030. 

În cadrul evenimentului, au fost 
prezentate arhitectura instituțională și cea 
de politici pentru punerea în aplicare a 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la 
nivel federal, statal precum și local. În 
acest sens, organizatorii vizitei de studiu 
au scos în evidență rolul important pe 
care îl are în procesul de implementare al 
Agendei 2030 Consiliul pentru 
dezvoltarea durabilă, platformă 
permanentă care produce analize și 
consultă entitățile guvernamentale 
germane în partea ce vizează 
dezvoltarea durabilă.  

De asemenea, a fost adus ca exemplu de 
bună practică activitatea rețelelor de hub-
uri regionale și rolul acestora în 
implementarea Strategiei naționale de 
dezvoltare durabilă. Pentru a împărtăși 
din practica implementării Agendei 2030 
la nivel regional și local a fost prezentată 

experiența landului Renania de Nord-
Westfalia, inclusiv în partea ce vizează, 
localizarea țintelor și a indicatorilor 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, 
integrarea acestora în Strategiile locale 
de dezvoltare durabilă, precum și au fost 
aduse exemple de punere în aplicare a 

acestora în Bonn (urban) și Feldheim 
(rural). 

Urmare a efectuării vizitei respective, se 
constată că la nivel de procese Republica 
Moldova aplică o practică similară 
Germaniei în ceea ce privește localizarea 

și integrarea țintelor Agendei 2030 în 
cadrul național de politici.  

Cu toate acestea, urmează a fi depuse 
eforturi semnificative pentru a asigura 
integrarea țintelor și indicatorilor 
respectivi și la nivel regional și local.  

De asemenea, cu referire la cadrul 
instituțional, considerând importanța 
rolului acestuia atât în procesul de 
coordonare, cât și de implementare 
nemijlocită a Agendei 2030, se consideră 
judicioasă întreprinderea acțiunilor de 
rigoare în vederea dezvoltării și 
consolidării acestuia, inclusiv prin 
fortificare de capacități. În acest sens,  

Cancelaria de Stat a inițiat activități 
orientate spre ajustarea Regulamentului 
Consiliului național pentru coordonarea 
dezvoltării durabile, o primă etapă în 
acest sens fiind studierea experienței 
altor state.  

Vizita virtuală de studiu a fost organizată 
cu suportul Proiectului „Suport pentru 
Guvernul Republicii Moldova în 
implementarea Agendei 2030", 
implementat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ), în 
numele Ministerului Federal pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare a 
Germaniei (BMZ). 
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Fundația Est-Europeană, cu 
sprijinul Uniunii Europene și al 
Suediei, anunță Concursul de 
granturi pentru 
susținerea  activităților de 
antreprenoriat social. 

Începând cu 1 februarie 2021, cu 
susținerea financiară a Uniunii 
Europene și cofinanțarea din partea 
Suediei, Fundația Est-Europeană în 
parteneriat cu Asociația Businessului 
European și Centrul Contact 
implementează proiectul „Societatea 
civilă contribuie la dezvoltarea 
economică incluzivă și durabilă a 
țării". 

Proiectul, cu durata de 40 de luni, are 
ca obiectiv să contribuie la 
dezvoltarea economică a Republicii 
Moldova prin implicarea activă a 
societății civile și altor părți interesate, 
ținând cont de prevederile Acordului 
de Asociere cu Uniunea Europeană, 
care cuprinde Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător. 

Una dintre activitățile proiectului 
presupune crearea  întreprinderilor 
sociale sau dezvoltarea celor 
existente, în vederea sporirii 
oportunităților de integrare a 
grupurilor vulnerabile pe piața muncii 
și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea 
pe termen lung a comunităților. 

Programul de granturi are drept scop 
susținerea organizațiilor societății 
civile în vederea creării și/sau 
dezvoltării afacerilor sociale țintite să 
creeze locuri muncă și oportunități de 
integrare social-profesională a 
grupurilor vulnerabile, care va 
contribui ulterior la bunăstarea 
cetățenilor și a comunităților. 

Prin intermediul granturilor vor fi 
susținute următoarele activități: 

 Crearea întreprinderilor sociale 
viabile și profitabile, care vor 
asigura reinvestirea profitului 
în afacerea de antreprenorial 
social până la atingerea 

pragului optim de 
rentabilitate. Ulterior, profitul va fi 
direcționat spre susținerea directă 
a grupurilor defavorizate și 
soluționarea problemelor sociale 
asociate cu aceste grupuri. Ideea 
de afacere trebuie să răspundă 
unei nevoi sociale persistente 
în comunitate/regiune și va 
conduce la soluționarea acesteia 
sau în carul întreprinderii vor fi 
angajate persoane din categorii 
defavorizate (persoane cu 
necesități speciale, femei din 
spațiul rural, tineri șomeri, 
minorități etnice, persoane 
eliberate din instituțiile de 
detenție, etc.). 

 Dezvoltarea întreprinderilor 
sociale care aduc beneficii 
directe grupurilor defavorizate, 
ca exemplu persoane cu 
necesități speciale, femei din 
spațiul rural, tineri șomeri, 
minorități etnice, persoane 
eliberate din instituțiile de 
detenție, etc. sau soluționează 
problemele sociale asociate cu 
aceste grupuri. 
Suma totală disponibilă pentru 
acest concurs de granturi este 
de 525 000 EUR. Suma maximă 
oferită per proiect nu va depăși 

35 000 EUR. 

Perioada de implementare a 
proiectelor, finanțate în cadrul 
acestui concurs de granturi, va fi 
minim de 20 de luni, dar nu va 
depăși 24 luni. 

Întrebările privind acest concurs pot fi 
trimise la concurs@eef.md cu 
subiectul Întrebare concurs de 
granturi antreprenoriat social până 
la data de 07 octombrie 2021. 

În perioada 11-15 octombrie 2021 
vor fi organizate sesiuni de 
informare. Pentru înregistrarea la 
sesiunea de informare vă rugăm 
să vă înregistrați în prealabil 
completând Formular de 
înregistrare. 

Propunerile de proiect cu subiectul 
„Concurs de granturi antreprenoriat 
social" vor fi transmise prin e-mail la 
adresa concurs@eef.md. 

Data limită de depunere a 
propunerilor de proiect este 24 
octombrie 2021, ora 23:59. 

Concurs de granturi  pentru susținerea 
activităților de antreprenoriat social 
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