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Forumul Regional de susținere a
antreprenorilor " Antreprenoriatul - factor-cheie în dezvoltarea regională"
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Antreprenorii din Regiunea Sud, interesați de evoluția
economică a regiunii
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La eveniment au fost prezenți și Excelența
Sa, Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în
Republica Moldova, ministrul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor, Marcel Răducan, ministrul Economiei, viceprimministrul Andrian Candu, delegați
din Uniunea Europeană - România, Germania, Slovacia.
În debutul evenimentului, Excelența Sa,
șeful Delegației UE în RM, Pirkka Tapiola, a declarat că "antreprenorii joacă un rol
crucial în dezvoltarea regională, întrucît ei
creează locuri de muncă și promovează
inovațiile. Principiile UE presupun egalitatea de șanse pentru toți cetățenii, iar prin
dezvoltarea regională putem asigura prosperitate țării voastre. UE va sprijini și în
continuare autoritățile moldovenești atît la
modul teoretic, cît și la cel practic, în realizarea schimbărilor benefice, dar și
necesare societății moldovenești".

îmbunătățit

Cooperare pentru dezvoltare

Continuare pag.2

DEZVOLTARE

REGIONALĂ

Ministrul Marcel Răducan a specificat că "una din prioritățile dezvoltării regionale este susținerea
antreprenorilor. Regiunea de Dezvoltare Sud are un potențial economic enorm, iar prin stabilirea
parteneriatelor și realizarea proiectelor putem să dezvoltăm acest potențial economic", în contextul interesului statului pentru un cadru
economic stabil și productiv.
Directorul ADR Sud, dna Maria
Culeșov, a declarat că "investițiile
în infrastructură sînt simțite de la
Nordul pînă la Sudul țării, prin
reparația intensă a traseelor
naționale și locale. Aceasta este o
prioritate și pentru Regiunea de
Dezvoltare Sud, dar nu unica. Politica de dezvoltare regională presupune și susținerea sectorului
privat, și dezvoltarea economică a
țării. Pentru a avea succese este
nevoie de o comunicare intensă, și
prin reuniunea de astăzi noi vrem
să favorizăm comunicarea tuturor
celor prezenți aici."

Antreprenorii din Regiunea Sud
au participat la discuții care s-au
axat pe rolul sectorului privat în
dezvoltarea regiunilor, incubatoarele de afaceri și parcurile industriale - ca oprtunități de dezvoltare a afacerilor.
Cu istorii de succes și provocări
oferite de parcurile industriale,
participanții au fost informați de
către Mircea Cosma, președintele
Consiliului Județean Prahova, în
gestiunea căruia se află al doilea
ca mărime parc industrial din
România; experiența incubatoarelor
de
afaceri,
a
fost împărtășită de către administratorii celor două incubatoare de
afaceri din Regiune - din Leova și
Ștefan Vodă, dar și de către Lucia
Ușurelu, administrator al incubatorului de afaceri din Soroca.
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La final, directorul Agenției de
Dezvoltare Regională Sud și directorii filialelor Cahul și
Hîncești ai Camerei de Comerț și
Industrie, au semnat acorduri de
parteneriat
în
vederea
colaborării, realizării şi dezvoltării de programe comune,
specifice domeniului dezvoltării
regionale şi capacităţilor instituţionale.
Reiterăm, 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.
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PERSPECTIVE ȘI INIȚIATIVE OFERITE DE FORUMUL REGIONAL
ORGANIZAT DE AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD

Forumul regional "Antreprenoriatul - factor - cheie în dezvoltarea regională", organizat de Agenția
de Dezvoltare Regională Sud și-a atins scopul. Prezența a peste 150 de persoane la eveniment, a
demonstrat interesul pentru subiectele abordate în cadrul evenimentului.
De menționat, că la Forum a fost prezentă o delegație de antreprenori din România, condusă de Mircea
Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova, care s-au arătat gata să investească în parcul industrial
Cimișlia. Vasilică Diaconu, antreprenor din România, a declarat că ar putea iniția aici o afacere în sectorul
producerii de mobilă, cu angajați autohtoni. Antreprenorii români, Krzystof Grabowski și Valentin
Mălăiescu, și-au împărtășit experiența cu antreprenorii prezenți, abordînd subiectul prin prisma
reușitelor și provocărilor. Al doilea ca mărime parc industrial din România, SC Ploiești Industrial Parc SA,
a fost prezentat de către directorul Parcului industrial, Dl Andrei Tudor.
Despre rolul amplasării parcurilor industriale în regiuni, a comunicat publicului expertul slovac,
Vladimir Benc, cercetător senior în programul de politică economică.
Totodată, șeful Delegației UE în RM, Pirkka Tapiola, a declarat că în cel mai scurt timp cu suportul
Uniunii Europene, Cimișlia ar putea avea un incubator de afaceri - pînă la sfîrșitul anului curent sau
începutul lui 2015.
Experiența în acest domeniu a fost diseminată de către Lucian Sandu, expert român în Biroul Dezvoltarea
Afacerilor, dar și de rezidenți ai incubatoarelor de afaceri autohtone. Exponenții au relatat despre istorii
de succes, provocări și perspective, oferite de incubatoarele de afaceri.
Forumul a culminat cu semnarea a două acorduri de parteneriat între ADR Sud și filialele Camerei de
Comerț și Industrie din Cahul și Hîncești, care ar spori colaborarea dintre ADR Sud și mediul privat
din Regiune.
Astfel, Forumul regional „Anteprenoriatul - factor-cheie în dezvoltarea regională" a
favorizat creşterea gradului de conştientizare, informare și familiarizare a actorilor din regiune
privind rolul sectorului privat în dezvoltarea regională şi mecanismele de stimulare a acestuia,
evidențiind ca oportunitate parcurile industriale și incubatoarele de afaceri. Inițiativele și ideile
propulsate în cadrul și după reuniune, ar putea contribui ca Regiunea Sud să devină prosperă și
atractivă sub toate aspectele.
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STUDENȚI GERMANI INTERESAȚI DE DEZVOLTAREA
REGIUNII SUD

În perioada 24 august - 14 septembrie curent, a avut loc ediția a VI-a a școlii germane de
vară cu genericul "Republica Moldova și vecinii săi - spații, frontiere, dezvoltare
regională".
Școala de vară a fost organizată în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova și
spijinul financiar al Serviciului German de Schimb Academic, și a fundației "Hans
Bocker".
Scopul școlii de vară e de a spori interesul Germaniei pentru vecinii din spațiul Est European și a extinde cunoștințele lor despre această regiune.
La data de 8 septembrie, un grup de studenți ai școlii germane de vară a vizitat sediul ADR
Sud, unde s-au familiarizat cu politica de dezvoltare regională din țara noastră și realizările
pentru Regiunea Sud. Studenții au efectuat și vizite de studiu la Zaim, raionul Căușeni drumul de acces spre casa-muzeu "Alexei Mateevici" și muzeul propriu - zis, și la
Complexul sportiv din or. Căușeni.
Delegația germană a apreciat înalt realizările și inițiativele din Regiunea de Dezvoltare
Sud, obținute prin implementarea proiectelor de dezvoltare regională.
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UN DRUM MAI BUN SPRE CAPITALĂ PENTRU LOCUITORII
RAIONULUI CIMIȘLIA
Cimișlia/11 septembrie 2014/ A avut loc darea în exploatare a dumului Sagaidac - Porumbrei din
raionul Cimișlia.
Drumul Sagaidac - Porumbrei din Cimișlia a fost deschis pentru circulație, în prezenţa ministrului
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel Răducan şi a Viceprim-ministrului, Andrian Candu,
directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Maria Culeșov, reprezentanți ai APL de nivelurile I și II
și cetățeni ai localităților beneficiare de acest drum.
Drumul a fost reparat în cadrul proiectului Reconstrucţia drumului Sagaidac-Porumbrei- M3
(Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontieră cu România cu lungimea de 2,68 km, r-l
Cimişlia", implementat de ADR Sud și finanțat din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională
și favorizează accesul la traseul național M3 pentru locuitorii a 8 localități din raionul Cimișlia.
"De astăzi, 15 mii de cetățeni din localitățile Sagaidac, Batâr, Mihailovca, Selemet, Porumbrei, Suric,
Codreni și Satul Nou vor parcurge distanța spre capitală într-un timp mai scurt și pe un drum mai bun. Sunt
exact 20 de ani de cînd ultima dată a fost reparată această porțiune de drum. Este o veste bună și pentru
producătorii din acest raion pentru că își pot transporta legumele și fructele spre piețele din capitală pe un
drum renovat care le va permite să păstreze calitatea mărfii", a menționat Ministrul Marcel Răducan.
La rândul său, Andrian Candu, Viceprim-ministru, președinte al Consiliului Național de Coordonare a
Dezvoltării Regionale a menţionat că acest sector de drum este binevenit pentru cei circa 150 de agenți
economici ce își desfășoară activitatea în regiune. "Acest drum a fost reconstruit într-o perioadă de timp de
8 luni. Pînă la sfîrșitul anului urmează a fi deschise pentru circulație și alte drumuri locale și regionale. În
total, în acest an din FNDR pentru construcția și reconstrucția drumurilor a fost alocată suma de circa 90
mln lei" a precizat Viceprim-ministrul, Andrian Candru.
Și directorul Agenției de Dezvolatre Regională Sud, dna Maria Culeșov, a declarat că"acest drum este deja
al doilea construit de către ADR Sud, pentru raionul Cimișlia într-un timp record. Construim drumuri,
apeducte, restabilim infrastructura, astfel ca cetățenii să beneficieze de condiții mai bune de trai. Ar fi bine
ca în fiecare localitate din țară să existe cîte un drum de așa calitate", a menționat Maria Culeșov.
Evenimentul a continuat cu o ceremonie religioasă și activități artistice pregătite de către elevii
gimnaziului din s. Sagaidac.
Reiterăm, costul proiectului este de 16 mln lei și a fost finanțat din Fondul Național de Dezvoltare
Regională, durata proiectului a fost de 24 luni, dar s-a realizat efectiv în 8 luni, lucrările fiind
începute în luna octombrie 2013.
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AU FOST RELUATE LUCRĂRILE DE REABILITARE A LACULUI
SĂRAT DIN CAHUL

Regiunea de Dezvoltare Sud/10 septembrie 2014/ Ședință de lucru privind reluarea
lucrărilor în cadrul proiectului "Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul
Sărat din or. Cahul".
Ședința a fost convocată cu scopul de a organiza relansarea lucrărilor de amenajare a albiei
Lacului Sărat, a fost prezidată de șeful Direcției Generale de Dezvoltare Regională
(DGDR) în cadrul MDRC, dl Valerian Bînzaru, și a întrunit mai mulți responsabili: șeful
Secției atragerea investițiilor din CR Cahul - Tudor Crețu, autorul de proiect - Andrei
Palamarciuc, șeful Secției management proiecte în cadrul ADR Sud - Eugen Lupașcu,
antreprenorul - Dumitru Susanu, managerul de proiect - Svetlana Radu, ș.a.
În cadrul reuniunii, au fost abordate aspectele legale ale procesului de relansare a
lucrărilor, au fost stabilite responsabilitățile părților implicate. Reprezentantul ADR Sud, dl
Eugen Lupașcu a înaintat cerințele față de antreprenor și termenii de realizare a acestora.
De asemenea au fost discutate și aspecte tehnice ale implementării proiectului. Conform
planurilor de implementare, antreprenorul urmează să efectuieze lucrările de amenajare a
albiei lacului în termen de 5 luni.
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REGIUNEA SUD VA AVEA UN PROGRAM DE APROVIZIONARE
CU APĂ ȘI DE CANALIZARE - ÎMBUNĂTĂȚIT

Cimișlia/17 septembrie 2014/ Ședință de lucru privind completarea Programului de
Aprovizionare cu Apă și de Canalizare.
Prin Decizia Nr. 2/01 din 19.06.2014, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD
Sud) a aprobat Programul AAC, cu condiția introducerii propunerilor parvenite în cadrul
consultărilor publice din 17 iunie 2014. În acest context, în incinta ADR Sud, astăzi, a
avut loc o ședință de lucru cu participarea experților GIZ pe sectorul Aprovizionare cu Apă
și Canalizare, specialiștii ADR Sud și reprezentanți ai APL. În cadrul ședinței, au fost
examinate propunerile incluse în tabelul de divergențe și s-a convenit asupra modificărilor
ulterioare a Programului de AAC. Experții GIZ s-au angajat să ajusteze Programul de AAC
și să-l prezinte Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor spre avizare.
În finalul reuniunii, s-a decis că la următoarea ședință, Consiliul Regional pentru
Dezvoltare Sud va fi informat despre modificări, iar varianta finală va fi publicată pe siteul oficial al Agenției de Dezvoltare Regională Sud www.adrsud.md.
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GRUPUL REGIONAL DE LUCRU PRIVIND SUSȚINEREA
SECTORULUI PRIVAT – ÎNTRUNIT LA CIMIȘLIA
Cimișlia/24 septembrie 2014/ A doua ședință ordinară a grupului regional de lucru (GRL),
privind acordarea suportului sectorului privat.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ), prin realizarea proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale și-au propus susținerea
reprezentanților sectorului privat, prin implementarea sub-componentei "Acordarea suportului
complementar sectorului privat". Reiterăm - aceste activități au loc cu sprijinul financiar al Uniunii
Europene.
În acest context, astăzi, 24 septembrie 2014, a avut loc a doua ședință a grupului regional de lucru. La
ședință au participat reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie ai filialelor din Regiunea Sud,
specialistul în achiziții al ADR Sud, consultanți GIZ, expertul pe termen lung în cadrul companiei
SEQUA (COMITETUL DE EST AL ECONOMIEI GERMANE), Volker Stötzer. În cadrul celei dea doua ședințe ordinare a grupului regional de lucru, au fost evaluate activităţile desfăşurate în perioada
iunie - august 2014, a fost propus planul de activitate pentru perioada septembrie - decembrie 2014 și s-a
stabilit data desfășurării celei de-a treia ședință a grupului de lucru regional.
În final, grupul de lucru a decis să organizeze o rundă de instruiri pentru operatorii economici, în
algoritmul achizițiilor publice. Instruirile se preconizează în intervalul lunilor octombrie-noiembrie
curent, în 3 centre - Căușeni, Cahul, Găgăuzia.
Reiterăm, proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale și-a propus susținerea reprezentanților
sectorului privat, prin implementarea sub-componentei "Acordarea suportului complementar
sectorului privat". În cadrul primei ședințe a GRL a fost aprobată componența grupului regional de
lucru, planul de activitate, data și locul desfășurării ședințelor ulterioare.
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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.

