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DEZVOLTARE REGIONALĂ
S-A FINALIZAT PROIECTUL TWINNING ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ÎN
DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ÎN RM”
Conferința de închidere a proiectului twinning "Consolidarea capacităților în
domeniul dezvoltării regionale în RM", a avut loc la 28 ianuarie, la Chișinău.
Proiectul a fost susținut financiar de UE cu 1,2 milioane euro și implementat de
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) în parteneriat cu
Ministerul de Interne al Franței.
În cadrul conferinței de închidere a proiectului au participat Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în
Republica Moldova, Girard Ghiiono, Ambasadorul Franței în Republica Moldova, Marius Lazurcă,
Ambasadorul României în țara noastră, Liviu Oboroc, viceministrul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor, Patrick Noddings, liderul de proiect din partea UE, reprezentanții MDRC,
autoritățile publice de nivelul I și II, precum și reprezentanți ai sectorului asociativ și economic.
În perioada mai 2012 - ianuarie 2014, Republica Moldova a beneficiat de asistența proiectului
twinning "Consolidarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale în RM", finanțat de UE și
implementat de MDRC al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul de Interne al Franței.
Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătăţirea cadrului legislativ, instituţional şi de
reglementare a politicii de dezvoltare regională, revizuirea cadrului normativ al planificării
spațiale, precum și consolidarea capacităţilor MDRC și a actorilor de nivel național și regional
implicați în dezvoltarea regiunilor țării.
Liviu Oboroc, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a menționat că pe parcursul a
21 luni de implementare a proiectului s-a reușit promovarea unei cooperări active cu APL de
nivelul I și II, societatea civilă, membri ai diverselor asociații profesionale, întreprinzători privați
care insistă să dezvolte afaceri personale.
"Politica regională în Republica Moldova se află în continuă dezvoltare, în viitorul apropiat ne
propunem să elaborăm o nouă Strategie Națională de Dezvoltare Regională, cu termen de acțiune
ajustat cerințelor și documentelor de planificare strategică a UE (an. 2020), urmează a fi
instituționalizate alte 2 regiuni ale țării: UTA Găgăuzia și mun. Chișinău, va fi modificată Legea
privind dezvoltarea regională adoptată în 2006. Toate aceste activități au fost prevăzute în
componentele proiectului, astfel încît experții au reușit să ne inspire - care ar trebui să fie
metodologia aplicată de minister, care sunt prioritățile noastre, și cum am putea ajunge la
finalitatea pe care ne-am propus-o" a subliniat viceministrul Oboroc.
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Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în Republica Moldova a precizat că
Delegația UE este mulțumită de rezultatele acestui proiect, de cooperarea
activă dintre autorități de diferit nivel și de capacitățile asimilate de
beneficiari în vederea realizării politicii în domeniul dezvoltării regionale. De
asemenea, șeful Delegației UE a subliniat că UE va susține în continuare
dezvoltarea regională din țara noastră, inclusiv experții europeni vor continua
să își împărtășească experiența pentru ca actorii de nivel național, regional și
local din Moldova implicați în promovarea dezvoltării regionale să își dezvolte
capacitățile, să obțină un impuls de dezvoltare și să creeze condiții de trai mai
bune pentru cetățeni.
Reprezentanții MDRC au comunicat că activitatea desfășurată, eforturile
depuse au fost doar un început de formare a viziunilor, de a planifica activități
în conformitate cu cadrul regulator al UE, iar echipa formată, conexiunile
între persoane, relațiile interpersonale, care au fost stabilite, vor contribui
esențial și pe viitor la dezvoltarea țării.

AUSTRIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA ÎȘI INTENSIFICĂ COLABORAREA ÎN
DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
Liviu Oboroc, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și
Gerhard Schaumberger, șeful Biroului de Coordonare pentru Cooperare
Tehnică a Austriei au stabilit, astăzi, perspectivele colaborării bilaterale
în domeniul dezvoltării regionale. Discuțiile au avut loc în cadrul unei
întrevederi oficiale la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
Conform agendei, oficialii au discutat despre prioritățile de implementare
a proiectelor şi au analizat posibilităţile de finanţare a proiectelor comune
în scopul impulsionării dezvoltării regiunilor de dezvoltare Nord, Centru
şi Sud ale Republicii Moldova.
Svetlana Rogov, șefa Direcției relații internaționale și atragerea
investițiilor, participantă la întrevedere, a nominalizat sectoarele ce
necesită asistență în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor,
precum și a menționat posibilitățile de cooperare la această etapă.
Un alt subiect de discuției a fost necesitatea armonizării normativelor
existente în Republica Moldova în baza sistemului european de
reglementări şi standarde, precum şi necesitatea elaborării anexelor
naţionale. Totodată, părțile au discutat aspectele privind procesul
implementării
Strategiei
Uniunii
Europene
pentru
regiunea
Dunării (SUERD), la care atît Republica Moldova cît şi Republica
Austria sunt state participante.
La finalul întrevederii oficialii au efectuat un schimb de date de contact și
au convenit să ofere informația necesară în vederea impulsionării
cooperării bilaterale. De asemenea, ei și-au exprimat disponibilitatea unei
colaborări eficiente în vederea dezvoltării regiunilor din țara noastră.
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POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN
CONTEXTUL POLITICII REGIONALE EUROPENE

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) a
desfășurat masa rotundă "Politica de dezvoltare regională în
contextul Politicii Regionale Europene".
Scopul evenimentului a fost de a reuni factorii de decizie din cadrul
ministerelor sectoriale, dar și din cadrul altor Autorități Publice
Centrale, ce sunt responsabile de asigurarea coordonării
implementării politicilor de dezvoltare la nivel central.
Masa rotundă organizată a avut drept obiectiv unificarea eforturilor
comune ale administrațiilor publice centrale pentru realizarea
politicilor sectoriale ce se intersectează, sau care au tangență cu
politica de dezvoltare regională promovată și realizată de MDRC.
Liviu Oboroc, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,
a menționat că în contextul cerințelor impuse de UE, precum și în
baza experiențelor prezentate de experții străini, este necesar de a
crea o rețea interinstituțională, capabilă să conlucreze eficient cu alte
instituții de ramură în vederea atingerii obiectivelor stabilite de
documentele strategice.
În cadrul reuniunii, au fost purtate discuții privind mecanismele
aplicabile în Republica Moldova în vederea concentrării resurselor
disponibile, și posibile de a fi atrase, pentru a asigura un cadru de
dezvoltare general eficient si durabil. De asemenea, participanții au
identificat punctele tangențiale promovate de fiecare instituție
publică centrală cu cele realizate de MDRC, prin intermediul
politicii de dezvoltare regională.
Totodată, participanții au aprobat necesitatea elaborării și
promovării mecanismelor de conlucrare, schimbului de experiență,
informații, metodologii aplicate.
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ȘEDINȚĂ DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI ”CONSTRUCȚIA
SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN S.ROȘU, RAIONUL CAHUL”
Cimișlia, 17 ianuarie 2014/
ședință de lucru cu participarea
experților GIZ, GIZ GOPA și
specialiștilor ADR Sud. Au fost
abordate aspectele ce țin de
implementarea
proiectului
"Construcția
sistemului
de
canalizare în s. Roșu, r.Cahul".
Au fost identificate unele
dificultăți
legate
de
calitatea documentației tehnice,
iar scopul ședinței a fost de a
găsi modalități de soluționare a
problemelor date, prin:
actualizarea proiectului tehnic;
actualizarea
devizului
de
cheltuieli;

racordarea caietelor de sarcini
la documentația de proiect.
Soluționarea
operativă
a
problemelor identificate, va
contribui la implementarea
calitativă și în termeni a
proiectului.
Menționăm,
că
proiectul
"Construcția
sistemului
de
canalizare în s.Roșu, r.Cahul",
este finanțat
de
Agenția
Internațională de Cooperare a
Germaniei (GIZ), costul total
fiind de 12 mln 816 mii lei, și
urmează a fi implementat de
ADR Sud.

ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE ȘI DE PERSPECTIVĂ LA
LACUL SĂRAT
La data de 3 ianuarie, în incinta ADR Sud a avut loc ședința grupului de lucru în
vederea evaluării situației privind lucrările realizate în cadrul proiectului
"Reabilitarea zonei de odihnă și agrement "Lacul Sărat", or.Cahul".
Șeful Direcției Generale de Dezvoltare Regională, dl Valerian Bînzaru, a declarat
că "implementarea acestui proiect decurge anevoios din mai multe motive: și
proiectul tehnic a fost necalitativ, și antreprenorul general nu s-a implicat
suficient în procesul de remediere a daunelor provocate de inundații, lăsînd
aceste obligații pe seama beneficiarului, și calamitățile din august au complicat și
mai mult situația. De aceea este necesar să ne concentrăm eforturile ca acest
proiect să fie finalizat în termenii stabiliți, adică în 2014, indiferent de orice
circumstanțe."
În cadrul reuniunii s-au identificat acțiunile ce vor fi intreprinse după stabilirea
condițiilor climaterice favorabile . Astfel au fost desemnate sarcini clare atît
pentru primăria or. Cahul, cît și pentru antreprenor și specialiștii ADR Sud.
Urmează ca primăria or. Cahul să elaboreze studiul de fezabilitate pînă la data de
3 februarie 2014, apoi în comun cu autorii studiului de fezabilitate și specialiștii
din cadrul Ministerului Mediului, să stabilească
data de desfășurare a
concursului, pentru atribuirea dreptului de folosință asupra sectorului de subsol.
Proiectantul va elabora recomandările privind remedierea daunelor produse de
inundații, precum și devizul de cheltuieli pentru executarea lucrărilor de
remediere a pagubelor.
Astfel, în cadrul ședinței au fost stabilite acțiunile imediat următoare după
stabilizarea condițiilor meteo, așa încît lucrările să fie executate calitativ și la
timp.
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APEDUCTUL CARE ÎI VA FACE PE OAMENI MAI
SĂNĂTOȘI
Locuitorii satului Roşu din raionul Cahul au scos din viaţa lor unul din factorii de risc
care le afecta sănătatea. Este vorba despre consumul de apă potabilă.
Iarna aceasta se împlineşte un an de când în această localitate a fost finalizat cu succes
un proiect de aprovizionare cu apă potabilă, prin construcţia unui apeduct nou. Localnicii, care recunosc că se certau înainte pentru o găleată cu apă, acum sunt mulţumiţi
că o pot consuma oricând.
În fiecare an, Centrul Naţional de Sănătate Publică avertizează că apele subterane sunt
un pericol pentru sănătatea oamenilor. Ponderea probelor din sursele centralizate subterane de apă potabilă care nu corespund parametrilor chimici constituie aproape 75 la
sută.
Din fericire, sunt localităţi unde o idee bună, susţinută cu bani şi implicare, a schimbat
situaţia general valabilă pe ţară. Satul Roşu este un exemplu - aici oamenii consumă
apă sigură. Niciuna din cele 128 de fântâni din sat nu are apă potabilă, iar bolile hepatice erau printre principalele cauze ale adresării oamenilor la medici. În luna noiembrie 2012, de hramul satului, localnicii au soluţionat această problemă prin darea în
exploatare a unui apeduct.
Un succes comun al autorităţilor şi sătenilor
Realizarea proiectului de construcţie a apeductului a fost o adevărată provocare atât
pentru satul Roşu, cât şi pentru întreaga regiune, mai ales că rezultatul final este unul
complex. „Ne-am propus iniţial să alimentăm numai satul cu apă, dar ni s-a spus că
pentru a câştiga proiectul, el trebuie să aibă impact regional. Apoi am fost consultaţi
de experţi internaţionali care ne-au ghidat în direcţiile corecte şi ne-au sugerat să construim şi sistemul de canalizare. Cu susţinerea autorităţilor raionale, cu suportul
Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, şi cu finanţarea Guvernului României şi a
Agenţiei de cooperare internaţională a Germaniei (GIZ) ne-am îndeplinit visul", spune primarul satului, Grigore Furtună.
O parte a succesului acestui proiect se datorează locuitorilor satului care au înţeles că
majoritatea bolilor sunt cauzate de calitatea apei potabile. Ei s-au mobilizat, au format
grupuri de lucru şi au participat nemijlocit la lucrările de construcţie. Astfel, a fost
facilitat procesul de racordare tehnică a apeductului la gospodăriile casnice, iar timp
de două luni au avut loc aproape 500 de racordări. Astăzi, din cele 850 de gospodării,
în jur de 70 la sută au apă potabilă în robinete.
În prezent, locuitorii din satul Roşu achită 12 lei pentru un metru cub de apă, însă
preţul s-ar putea schimba, dacă va fi creat un operator regional care va gestiona sistemele de alimentare cu apă din tot raionul Cahul. „De fapt, iniţierea procesului de
regionalizare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă din raion este un rezultat
semnificativ al acestui proiect. Întreprinderea „Apă Canal" Cahul gestionează la moment atât sistemul construit în Roşu, cât şi sistemul de apeduct din Crihana Veche şi
Manta, fiind pregătită pentru extindere pentru alte localităţi", precizează şeful Secţiei
management proiecte din cadrul ADR Sud Eugen Lupaşcu.
Oamenii din satul Roşu au şi ei numai cuvinte bune despre această realizare. De fapt,
satisfacţia lor s-a văzut în prezenţa masivă la ceremonia oficială de anul trecut, la care
au participat nu doar liderii locali, ci şi secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, Bogdan Aurescu, viceministrul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor al RM, Anatolie Zolotcov, reprezentaţi ai ADR Sud şi ai GIZ. „Acum e
mult mai bine cu apă la robinete. Este aici la noi o fântână, dar înainte era numai sfadă
între vecini când se termina apa. Acum şi apa este mai calitativă", spune localnica
Elena Creţu.
Proiectul de aprovizionare cu apă a fost gestionat de Agenţia de Dezvoltare Regională
Sud, cu sprijinul financiar oferit de Guvernul României, prin intermediul proiectului
„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de GIZ.
Valoarea poriectului s-a ridicat la 2,8 milioane de lei.
Ion Surdu
http://www.ziuadeazi.md/post/apeductul-care-ii-va-face-pe-oameni-mai-sanatosi
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Agenţia de
Dezvoltare
Regională Sud
bld. Ştefan cel Mare
12, or. Cimişlia,
MD-4101, Republica
Moldova
Tel: +373 241 2 62 86
Fax: +373 241 2 62 86
Email: adrsud@gmail.
com
web: www.adrsud.md

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. Agenţia îşi desfăşoară
activitatea în baza mijloacelor Fondului
Naţional pentru Dezvoltare Regională,
donaţii şi granturi (din partea organizaţiilor
donatoare internaţionale sau altor entităţi
private şi publice) şi a altor surse ce nu
contravin legislaţiei. Agenţia îşi desfăşoară
activitatea în colaborare cu ministerele, alte
autorităţi
administrative
centrale
şi
autorităţile administraţiei publice locale,
parteneri de dezvoltare, societatea civilă,
agenţi economici, indiferent de tipul de
proprietate şi forma de organizare, din
Republica Moldova şi din străinătate.
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