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42 milioane lei valorificate
prin implementare de proiecte în Regiunea de Dezvoltare
Sud, în opt luni ale anului
curent.
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espre valorificarea Fondului Național pentru
Dezvoltare Regională
(FNDR), etapele de realizare a
proiectelor, inclusiv problemele
realizării eficiente s-a discutat la
data de 2 septembrie 2014, în
cadrul
ședinței
Consiliului
Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR).
Astfel, în perioada lunilor
ianuarie-august a.c. au fost allocate din Fondul Național pentru
Dezvoltare Regională circa 117
mln lei, cu 17 mln lei mai mult
decît în perioada similară a anului precedent. Banii au fost destinați realizării proiectelor ce țin
de infrastructura drumurilor,
aprovizionarea cu apă și sanitație, îmbunătățirea factorilor de
mediu, atractivitatea turistică,
etc.
"Pe parcursul anului 2014 continuă să fie implementate 13
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proiecte inițiate anul trecut și alte
21 proiecte noi, pentru care s-au
alocat mijloace financiare în
mărime de circa 91 mln lei. Comparativ cu anul trecut, în această
perioadă înregistrăm o creștere a
sumei valorificate, totuși o considerăm mică pentru această perioadă a anului, din motivul că
procedurile de achiziții publice
au fost tergiversate pentru toate
proiectele lansate în anul curent,
în același timp în cadrul unor
proiecte au apărut dificultăți în
procesul de implementare " a
menționat Valerian Bînzaru, șeful
Direcției generale dezvoltare
regională.
În conformitate cu Documentul
Unic de Program (DUP), pentru
anii 2013-2015 aprobat de
Guvern, sunt stabilite 62 de proiecte prioritare în domeniul dezvoltării regionale. Actualmente
din numărul total au fost finaliza-

te 11 proiecte, iar în derulare
sunt alte 30 de proiecte. Finanţarea acestor proiecte urmează a fi efectuată preponderent din FNDR, precum și
cu sprijinul partenerilor de
dezvoltare, în mod special al
Agenţiei de Cooperare Intrenațională a Germaniei
(GIZ).
În Regiunea de Dezvoltare Sud se implementează
11 proiecte, dintre care 8 cu
finanțare din Fondul National pentru Dezvoltare
Regională, iar 3 - din surse
externe de finanțare.
Din cele 44 500.00 mii lei
planificate, în 8 luni ale anului curent, au fost valorificate - 42 651.76 mii lei (95.85
%) , pentru realizarea proiectelor de dezvoltare regională în Regiunea de
Dezvoltare Sud.
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Necesitățile pieței forței de muncă în Republica Moldova
discutate la Cimișlia

Specialiștii Agenției de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), reprezentanții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul", directorii Scolilor Profesionale și agenții economici din
RDS, s-au întîlnit la o masă de discuții cu tema „Analiza necesităților pieței muncii în Republica Moldova
din perspectiva formării forței de muncă în învățământul vocațional/tehnic".
Obiectivul acestei întîlniri a fost de a analiza și identifica competențele solicitate pe piața forței de
muncă din economia națională, în scopul îmbunătățirii sistemului de învățămînt vocațional - tehnic cît și
necesitățile agenților economici la momentul angajării absolvenților școlilor profesionale.
IDIS "Viitorul" urmează să realizeze un studiu, la solicitarea Ministerului Educației iar opinia și discuțiile avute cu participanții, vor contribui esențial la elaborarea acestui studiu și la sporirea competitivității forței de muncă din R. Moldova.
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PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ - EVOLUȚIA
SITUAȚIEI PE ȘANTIER

Leova / 6 august 2014/
Prezentarea proiectului Strategiei de Dezvoltare Socio - Economică a raionului Leova
pentru 2015-2020, componenta "Aprovizionarea cu apă și servicii de canalizare".

Specialiști ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), experți și consultanți ai Agenției de
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), reprezentanți ai Consiliului raional și Primăria Leova, precum și ai Î.M Apă-Canal", au reprezentat echipa care au discutat și definitivat componenta
"Aprovizionarea cu apă și servicii de canalizare" a documentului strategic
În deschiderea ședinței dna Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a subliniat că " a fost un drum lung și o
muncă enorma depusă din partea grupului de lucru, iar strategia prezentată astăzi și ulterior elaborarea
Studiului de Fezabilitate, vă va ajuta să atrageți pe viitor mai multe investiții în raionul dvs."
Experții GIZ/GOPA, au prezentat structura și conținutul documentului, iar membrii grupului de lucru au
intervenit cu întrebări care au fost clarificate de către experții proiectului.
Toate propunerile de modificare vor fi analizate de către experții GIZ și incluse în documentul final al
strategiei. După cum au stabilit membrii GL, după integrarea eventualelor propuneri în textul documentului, strategia urmează să fie prezentată spre aprobare în cadrul ședinței consiliului raional Leova, la începutul lunii septembrie.

Mersul lucrărilor în cadrul a două proiecte din raionul Leova
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, reprezentată director, Maria Culeșov, împreună cu specialiștii
Agenției, președintele raionului Leova, șeful Direcției economie și șeful secției construcții au discutat în
cadrul unei ședințe restrînse de lucru, despre impedimentele apărute în cadrul a două proiecte din raionul
Leova și metodele de soluționare a acestora.
În cadrul ședinței, s-a menționat că traseul apeductului magistral Filipeni - Romanovca, este construit integral și constituie 8829 m. Pentru cel de-al doilea proiect, construcția drumului Sărățica Nouă-Tomaiul
Nou, continuă lucrările de pregătire a traseului, defrișarea tufarilor și a arbuștilor, precum și inițierea lucrărilor de terasament.
Directorul ADR Sud, a atenționat asupra necesităților trasării repetate a axei drumului, în conformitate cu
recomandările stabilite de către autorul proiectului cît și a urgentării efectuării modificărilor de proiect care
țin de reproiectarea unui sector de drum cu lungimea de aproximativ 800 metri.
Costul total al proiectului "Construcția apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi-FilipeniRomanovca constituie 9,983 mln lei, costul proiectului "Construcția drumului local Sărățica NouăTomaiul Nou, rl. Leova" constituie 10,476 mln lei, din Fondul Național de Dezvoltare Regională.
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Cahul/ 11 august 2014/ Lansarea lucrărilor de reconstrucție a străzii Spirin din orașul Cahul.
„Reconstruind

acest drum urmează să beneficieze cetăţenii oraşului Cahul, agenţii economici care
transportă mărfuri şi proprietari de autoturisme. Aduc felicitări tuturor cahulenilor, celor ce vor tranzita
oraşul Cahul. Nu vom mai avea maşini cu încărcătura mare prin centrul oraşului dar vom avea drumul de
ocolire - strada Spirin, punct de conexiune a drumurilor naţionale" a declarat domnul Petru Burlacu,
primarul oraşului Cahul.
În total, vor fi reparaţi 2,6 km de drum cu trotuarele aferente. Strada Spirin reprezintă o cale de ocolire a
oraşului Cahul care oferă acces autoturismelor şi autocamioanelor spre direcţiile or. Taraclia și or. Vulcăneşti.
„Dacă nu era insistenţa persoanelor care stau alături, probabil că nu era să fie aprobat acest proiect. Avem
foarte multe proiecte înaintate. Din cele 8 proiecte care se implementează acum de ADR Sud, 4 sunt în
raionul Cahul" a precizat Maria Culeşov, director ADR Sud.
Costul total al proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională - str. I.
Spirin din or. Cahul" este de 46,821 mln lei din Fondul Național de Dezvoltare Regională, pentru
anul 2014 fiind alocate 3 mln lei.

Cahul/ 13 august 2014/ Atelier de lucru privind suportul financiar elvețian și elaborarea matricei
logice pentru proiectul din satul Lebedenco raionul Cahul.

La Cahul a fost organizată o ședință de lucru cu participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), reprezentanți ai autorităților publice locale (APL) de
nivel I și II din Cahul și primarul satului Lebedenco.
În cadrul ședinței s-a discutat despre suportul financiar elvețian, despre activitățile care
sunt necesare a fi incluse în planul de acțiuni cît și despre elaborarea matricei logice pentru
proiectul din Lebedenco.
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„ F E S T I VA L U L S T R U G U R E L U I ”
LA A DOUA EDIȚIE

Deja al doilea an, pentru o zi, oraşul Cimişlia devine „capitală a strugurelui”, aici adunându-se numeroşi
producători de struguri de masă din ţară. Acţiunea fiind una de amploare, întruneşte din ce în ce mai mulţi
participanţi. Astfel încât se poate spune că „Festivalul strugurelui”, organizat sub egida Consiliului
Raional Cimişlia, a Ministerului Agriculturii şi Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri din
Republica Moldova, a devenit un eveniment de referinţă în sudul ţării, dar şi la nivel naţional.
Oaspete de onoare la cea de a doua ediție a „Festivalului strugurelui” a fost premierul Republicii Moldova,
Iurie Leancă.
Iurie Leancă a rămas impresionat de producţia de struguri din acest an, simţind totodată un sentiment de mândrie pentru faptul că cei mai harnici şi mai iscusiţi producători de struguri, dar şi vinificatori, sunt cei pe care a avut ocazia să-i afle în Regiunea de Sud .
Totodată, în cadrul Forului naţional al producătorilor şi exportatorilor de struguri, şeful Executivului le-a
vorbit fermierilor despre măsurile care urmează să fie luate pentru ca agricultorii să poată evita situaţiile de
criză, precum cea în care s-au pomenit după ce Rusia a interzis importul de fructe şi legume din ţara noastră.
Printre vizitatorii festivalului, locuitori ai raionului Cimișlia și din alte localități, au fost și reprezentanții
unor delegații din Statele Unite ale Americii, Franța, România, Polonia, Ucraina. Aşa, bunăoară, Valeriu
Ţarigradschi, preşedintele raionului Glodeni, a apreciat înalt eforturile administraţiei publice locale,
specificând că în ultimii ani raionul Cimişlia se evidenţiază tot mai mult prin proiecte ambiţioase şi realizări obţinute în diverse domenii.
La finele evenimentului, Maxim Colţa, preşedintele raionului Cimişlia, a mulţumit tuturor crescătorilor de
struguri care au dat curs invitaţiei şi au fost prezenţi la cea de-a doua ediţie a „Festivalului strugurelui”.
Totodată, şeful administraţiei cimişliene a exprimat încrederea că la anul viitor evenimentul va întruni un
număr şi mai mare de participanţi, Cimişlia reconfirmându-şi titlul bine meritat de „capitală a strugurelui”.
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ADR Sud va organiza un Forum regional pentru antreprenori
Agenția de Dezvoltare Regională Sud va organiza și desfășura Forumul regional „Antreprenoriat factor - cheie în dezvoltarea regională", la data 30 septembrie 2014, în incinta Complexului
„Colinele aurii" din oraşul Cimişlia.
Forumul regional oferă oportunitatea de a consolida cooperarea sectorului public cu cel privat şi a promova
instrumentele de stimulare a activităţii economice în Regiunea de Dezvoltare Sud. Evenimentul se
încadrează în şirul de evenimente desfăşurate în perioada 29 septembrie - 5 octombrie, cu prilejul
Săptămînii europene a IMM-urilor 2014 în R. Moldova. Forumul va asigura schimbul de experienţă şi
diseminarea lecţiilor învăţate în ceea ce priveşte folosirea instrumentelor de stimulare a activităţii
antreprenoriale. La eveniment, vor fi prezentate și discutate istorii de succes şi dificultăţile întîmpinate în
aplicarea acestor instrumente.
La Forum sunt invitaţi circa 100 de participanți, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor, Ministerului Economiei, Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, Autorităţilor Publice
Locale, ONG-urilor şi sectorului privat din RDS, administratori și rezidenți ai Parcurilor Industriale și
Incubatoarelor de Afaceri din țară cît și din străinătate, mass-media locală și națională.
Discuțiile în cadrul forumului se vor axa pe următoarele trei teme majore:
 Rolul sectorului privat în dezvoltarea regiunilor;
 Incubatoare de afaceri - oportunităţi şi provocări;
 Parcuri Industriale - de la concept la rezultat.
Anterior, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a mai organizat un Forum regional cu tema ”Crearea
oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud", desfășurat la 25-26
octombrie 2012.

Marți, 30 septembrie 2014, ora 10.00
Or.Cimișlia
Complexul ”Colinele aurii”
Forumul Regional :
„Antreprenoriat - factor - cheie în dezvoltarea
regională",
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Agenţia este instituţie publică
necomercială cu autonomie financiară,
subordonată Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor ,
şi se constituie pentru asigurarea
operaţionalităţii procesului de
implementare şi realizare a Strategiei de
dezvoltare regională.

