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Un nou contract de antrepriză, în valoare de circa  
27 milioane de lei, a fost semnat de ADR Sud, Consiliul 
Raional Cahul și compania “Polimer Gaz Conducte” 

Compania „Polimer Gaz Conducte" din 
Republica Moldova, care se va ocupa 
de construcția apeductului magistral 
Cahul-Lebedenco- Pelinei - Găvanoasa 
- Vulcănești (satele)- Alexandru Ioan 
Cuza și rețelele interioare a satelor 
Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, 
Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca  și 
Nicolaevca din raionul Cahul (Etapa I), 
urmează să edifice o infrastructură 
durabilă de aprovizionare cu apă a mai 
multor localități din raionul Cahul în 
timp de 4 luni din momentul 
recepționării autorizației de 
construcție. 

În această ordine de idei, luni, 24 
septembrie 2018, Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud, în persoana directorului 
Maria Culeșov, și Consiliul Raional 
Cahul, reprezentat de președintele 
raionului, Ion Groza, au semnat cu 
antreprenorul dat un contract de 
achiziționare a lucrărilor.  

De notat, că agentul economic căruia i-a 
fost adjudecat contractul a fost desemnat 
câștigător al licitației publice nr. 18/05 
organizate pentru construcția apeductului 
magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - 
Găvanoasa - Vulcănești (satele)- 

Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare 
a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, 
Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, 
Vladimirovca  și Nicolaevca din raionul 
Cahul (Etapa I) dat fiind faptul că 

valoarea ofertei  financiare depusă de 
acesta la licitație a corespuns 
principalului criteriu de atribuire stabilit de 
autoritatea contractantă - cel mai mic 
preț, constituind 27 307 804, 07 lei. 

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" Etapa I  este finanțată din 
fondurile Agenției de Dezvoltare 
Elvețiene (SDC) / 2,2 mln. Euro prin 
intermediul GIZ, în cadrul proiectului 
"Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova (MSPL)". În urma 
implementării etapei I a proiectului 
urmează a fi construite cca 11 km de 
rețea de apeduct - magistrală și cca 25 
km de rețele interioare de apeduct pentru 
localitățile Lebedenco, Hutulu și Ursoaia, 
din care vor beneficia de acces la sursa 
de apă potabilă de calitate cca. 2665 de 
locuitori. 
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Vizită de lucru în cadrul proiectelor aflate  
în curs de implementare în raionul Căușeni  

În data de 25 septembrie a.c.., 
directorul ADR Sud, Maria Culeșov, 
și specialiști din cadrul instituției au 
efectuat o vizită de lucru la Căușeni. 
În cadrul acesteia a fost desfășurată 
o ședință de lucru pentru abordarea 
perspectivelor de implementare a 
proiectelor „Construcția sistemului 
de canalizare în sectorul Valul lui 
Traian și modernizarea stației de 
epurare din orașul Căușeni” și 
„Oportunități pentru atractivitatea 
investițională în economia Regiunii 
de Dezvoltare Sud". 

Î n cadrul proiectului „Construct ia 
sistemului de canalizare î n sectorul 
Valul lui Traian s i modernizarea 
stat iei de epurare din oras ul Ca us eni”, 
cu pres edintele raionului Ca us eni, a 
fost discutata  posibilitatea continua rii 
lucra rilor s i capacitatea de 
identificarea de ca tre beneficiar a 
surselor necesare asigura rii 
contribut iei proprii asumate. 

Un alt subiect abordat î n cadrul 
aceluias i proiect, a devenit necesitatea 
actualiza rii documentat iei de proiect 
s i de deviz pentru construct ia stat iei 

de epurare î n or. Ca us eni. 

Î n cadrul proiectului „Oportunita t i 
pentru atractivitatea investit ionala  î n 
economia Regiunii de Dezvoltare Sud", 
a fost semnat asta zi Acordul de 
finant are dintre Agent ia de Dezvoltare 
Regionala  Sud s i beneficiar – Consiliul 

Raional Ca us eni. Specialis tii din cadrul 
ADR Sud au fost informat i ca  lucra rile 
asumate de investitorul stra in vor fi 
finalizate ca tre luna aprilie 2019. 
Acest fapt constituie un obstacol 
pentru desfa s urarea licitat iei publice 
pentru lucra rile de construct ie ce 
urmeaza  a fi efectuate din sursele 
FNDR, s i anume construct ia drumului 
de acces s i amenajarea 
teritoriului Filialei Ca us eni a Zonei 
Economice Libere Ba lt i. 

Amintim ca  î n cadrul acestui proiect, 
investitorul strain,”Coroplast Harness 
Technology” SRL, s i-a asumat 
angajamentul de a finant a construct ia 
halei de producere, Consiliul raional 
Ca us eni, î n calitate de aplicant s i 
beneficiar va asigura construct ia 
ret elelor s i comunicat iilor, iar din 
sursele FNDR vor fi finant ate 
construct ia drumului de accces s i 
amenajarea teritoriului filialei Ca us eni 
a ZEL Ba lt i. 

Vizita de lucru a fost î ncheiata  cu 
monitorizarea a lucra rilor efectuate 
de ca tre investitorul stra in î n cadrul 
Filialei Ca us eni a ZEL Ba lt i.  



 
 

Specialis tii Agent iei de Dezvoltare 
Regionala  Sud, au î ntreprins vineri, 14 
septembrie, o vizita  de monitorizare la 
Cahul, î n cadrul proiectului „Dezvoltarea 
durabila  a Parcului Îndustrial Cahul ca 
structura  de sprijinire a afacerilor de 
important a  regionala ". De asemenea, î n 
decursul aceleias i zile, la fat a locului a avut 
loc o s edint a  de lucru cu participarea 
reprezentant ilor beneficiarului de proiect, 
Consiliului raional Cahul, a 
antreprenorului  s i responsabilului tehnic. 
S-a discutat pe marginea unor solut ii 
pentru buna implementare a proiectului 
respectiv. 

La fat a locului, s-a constatat ca  lucra rile de 
construct ie î n cadrul proiectului dat se 
executa  conform graficului stabilit. Pa na  la 
moment au fost defris at i î n volum integral 
arborii de pe teritoriul viitorului parc 
industrial, s-au montat ret ele de apeduct 
cu o lungime de 644 metri liniari, este 
practic finalizata  
construct ia s i 
montarea gazoductului 
cu o lungime de 438 
metri liniari. 

Pentru moment, 
antreprenorul general 
executa  î n principal 
lucra ri de construct ie a 
ret elelor de canalizare 
sub presiune s i a 
ret elelor de canalizare 
gravitat ionala . Astfel 
î nca t s-a constatat ca , 
la ziua de azi, din suma 
de 3 mln. de lei alocat i din Fondul Nat ional 

de Dezvoltare Regionala  î n 2018 pentru 
proiectul dat s i din contribut ia î n ma rime 
de 565 350, 00 lei alocata  de Consiliul 
Raional Cahul pentru lucra ri de gazificare 

î n cadrul construct iei obiectivului dat au 
fost valorivicate mijloace financiare î n 
valoare de circa 2 mln. 42 mii lei. 

Î n cadrul s edint ei care a avut 
loc la Consiliul Raional Cahul s-
au discutat mai multe chestiuni 
legate de buna execut ie a 
proiectului, inclusiv capacitatea 
antreprenorului de a valorifica 
integral, pa na  la finele anului, 
suma alocata  din FNDR. 

Proiectul „Dezvoltarea durabila  
a Parcului Îndustrial Cahul ca 
structura  de sprijinire a 
afacerilor de important a  
regionala ", implementat de ADR 
Sud, este finant at din Fondul 
Nat ional de Dezvoltare 

Regionala . Valoarea acestuia este de 20 de 
milioane 861.690 de lei, dintre care 20 de 
milioane de lei constituie alocat ii din 
FNDR s i 861.690 lei reprezinta  contribut ia 
Consiliului Raional Cahul. Pe anul curent, 
pentru derularea lucra rilor î n cadrul 
proiectului dat, din FNDR au fost alocat i 
trei milioane de lei. 

Crearea Parcului industrial Cahul va avea 
un impact direct asupra dezvolta rii 
economice s i a cres terii nivelului de 
industrializare a sudului t a rii. Se prevede 
atragerea investit iilor directe î n regiune 
de aproape 103 milioane de lei s i crearea a 
cel put in 440 de locuri noi de munca  spre 
sfa rs itul celui de al cincilea an de activitate 
a Parcului. 
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Specialiștii ADR Sud monitorizează desfășurarea 
lucrărilor de construcție a Parcului industrial Cahul 



Agenția de Dezvoltare Regională Sud, 
în persoana directorului Maria Culeșov, 
și Consiliul Raional Basarabeasca, 
reprezentat de președintele raionului, 
Piotr Pușcari, au semnat contractul de 
achiziționare a serviciilor de 
proiectare a investițiilor în domeniul 
creșterii eficienței energetice a Liceului 
teoretic "Matei Basarab" din 
Basarabeasca cu SRL "Arhideea-
Grup", compania de proiectare 
desemnată câștigătoare a licitației 
publice din 5 septembrie a.c. Valoarea 
contractului constituie 501 000, 00 
MDL, iar perioada de execuție a 
lucrărilor - 6 luni. 
Menționăm că măsurile de eficiență 
energetică, care vor fi implementate în 
cadrul Liceului Teoretic "Matei 
Basarab" din orașul Basarabeasca vor 
asigura condiții optime pentru 
activitatea profesională a personalului 
și studiile elevilor din mai multe 
localități.  

Acest proiect este finanțat de Uniunea 
Europeană în cooperare cu proiectul 
„Modernizarea Serviciilor Publice 
Locale în Republica Moldova", care 

este 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).  

A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de 
proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței 
energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din Basarabeasca 
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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului a lansat cel 
de-al doilea apel de depunere a 
cererilor de solicitare a 
subvenţiilor în avans pentru 
proiectele start-up din Fondul 
naţional de dezvoltare a 
agriculturii şi mediului rural. 

Astfel, până pe 14 noiembrie 
anul curent, tinerii şi femeile 
fermieri care au iniţiat afaceri în 
domeniul agriculturii pot depune 
cereri pentru a solicita subvenții în 
avans. 

Principalele domenii pentru care se 
oferă sprijin sunt: stimularea 
procurării animalelor de prăsilă şi 

menținerii fondului genetic al 
acestora; stimularea investițiilor 
pentru utilarea şi renovarea 
tehnologică a fermelor zootehnice; 
stimularea investițiilor pentru 
producerea legumelor şi a fructelor pe 
teren protejat (sere, solarii, tuneluri); 
stimularea investițiilor pentru 

dezvoltarea infrastructurii post 
recoltare și procesare, precum și 
stimularea investițiilor pentru 
înființarea, modernizarea şi 
defrișarea plantațiilor multianuale, 
inclusiv a plantațiilor viticole și a 
plantațiilor pomicole. 

Reamintim, condițiile şi 
procedura de solicitare a 
subvențiilor în avans, criteriile de 
eligibilitate, documentele 

obligatorii, procesul de acordare a 
subvențiilor în avans sunt stabilite în 
Regulamentul privind condițiile şi 
procedura de acordare a subvenţiilor 
în avans pentru proiectele start-up din 
Fondul naţional de dezvoltare a 
agriculturii şi mediului rural.   

 

 

Cel de-al doilea apel de solicitare a subvențiilor în avans 
a fost lansat. Tinerii şi femeile fermieri care au iniţiat 
afaceri în domeniul agriculturii pot depune cereri 
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 În Regiunea de Dezvoltare Sud s-a dat startul procesului 
de elaborare a Profilului și Catalogului  investițional 

Grupul de Lucru Regional, creat 
pentru elaborarea Profilului 
investițional al Regiunii de 
Dezvoltare Sud 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", s-a întrunit la 
începutul lunii septembrie 2018, la 
Cimișlia,  în prima ședință. 

În decursul ședinței, specialiști din 
cadrul Consiliilor raionale din 
Regiunea de Dezvoltare Sud, 
reprezentanți ai Agenției de 
Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ), Programului 
"Dezvoltare economică sustenabilă", 
ai Camerei de Comerț și Industrie și 
Organizației pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii (ODIMM), angajați din cadrul 
Primăriei orașului Cimișlia, toți 
membri ai grupului de lucru regional, 
delegați de instituțiile nominalizate, 
au aprobat metodologia de elaborare 
a profilurilor investiționale raionale, 
tipurile de oferte și modelul ofertelor 
investiționale, care vor sta la baza 
fiecărui profil investițional în parte al 
raionului. 

Igor Torpan, consultant în cadrul 
proiectului, a explicat participanților 
modalitatea  de colectare a datelor și 
de completare a chestionarelor în 

procesul de elaborare a ofertelor 
investiționale chestionarele, de unde 
poate fi culeasă informația necesară, 
care sunt cerințele pentru obiectele 

care vor deveni 
oferte 
investiționale. 

"Este important ca 
responsabilii din 
cadrul raioanelor 
să efectueze, mai 
întâi, o inventariere 
a terenurilor, 
clădirilor și spațiilor 
proprietate publică 
sau privată din 
teritoriul pe care îl 
administrează, 
care pot fi propuse 

investitorilor. Ulterior, din lista 
ofertelor identificate, să selecteze și 
să le promoveze pe cele mai 
atractive pentru investitori, care, fiind 
realizate, vor crea cele mai multe 
locuri de muncă și vor avea un 
impact mai mare asupra dezvoltării 
economice a teritoriului, a menționat 
Tatiana Aramă, coordonator de 
proiect. 

În cadrul proiectului „Poarta de Sud 
a Moldovei deschisă pentru 
Promovarea Afacerilor și 
Investițiilor" urmează a fi 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 
prezentate în cadrul a opt 
evenimente publice desfășurate în 
raioanele din regiune, 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). 
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O delegație de experți din Letonia s-a aflat într-o 
vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Sud 
 

O echipă de experți din Letonia s-a 
aflat, în perioada 11-12 septembrie 
a.c., într-o vizită de lucru în 
Regiunea de Dezvoltare Sud, cu 
scopul de a împărtăși din 
experiența țării lor și a oferi 
recomandări pe marginea unor 
aspecte legate de elaborarea 
documentelor de planificare 
strategică regională și asigurarea 
sinergiei cu inițiativele locale, 
gestionarea eficientă a deșeurilor, 
scrierea și implementarea 
proiectelor transfrontaliere ș.a. 

Vizita experților letoni are loc în cadrul 
proiectului „Sprijinirea dezvoltării 
regiunilor din Moldova și Georgia prin 
promovarea participării cetățenilor și 
consolidarea capacităților de 
planificare și implementare a 
dezvoltării la nivel local și regional", 
implementat de Forumul Rural din 
Letonia în parteneriat cu Ministerul 
Protecției Mediului și Dezvoltării 
Regionale (VARAM) al Letoniei. 

În cadrul unei mese rotunde, 
specialiștii ADR Sud au prezentat 
principalele caracteristici și 
particularități ale Regiunii de 
Dezvoltare Sud, s-au referit la cele mai 
relevante activități și rezultate obținute 
de Agenție în ultimii ani, au oferit 
detalii despre prioritățile de dezvoltare 
a Regiunii Sud și realizarea acestora. 

Totodată, directorul ADR Sud, Maria 
Culeșov, a efectuat o retrospectivă a 
proiectelor implementate de instituție 
de la fondare și până în prezent, din 
sursele Fondului Național de 
Dezvoltare Regională, dar și cu 
sprijinul financiar al Ministerului 
German pentru Cooperare Economică 
şi Dezvoltare (BMZ), al Guvernul 
Suediei, Guvernul României și 
Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi 
Cooperare (SDC). 

La rândul lor, experții letoni s-au referit 
la structura și atribuțiile instituțiilor de 
dezvoltare regională din Letonia, 
precum și la dezvoltarea economică a 
regiunilor din țara lor. Totodată, au 
vorbit despre experiența Letoniei în 
implementarea reformei teritorial-

administrative după modelul danez, 
explicând cu lux de amănunte 
particularitățile acesteia, pașii 
întreprinși, părțile pozitive și negative. 

Ținând cont de faptul că Republica 
Moldova se află și ea în pragul unei 
reorganizări teritoriale și 
administrative, experții letoni au venit 
cu unele concluzii și recomandări pe 
marginea implementării cu succes a 
acesteia, menționând, printre altele, că 
în realizarea acestui proces este foarte 
important dialogul cu oamenii, dar și 
efectuarea unei analize de impact ale 
posibilelor opțiuni de reformă. 

De asemenea, în contextul vizitei 
delegației de experți din Letonia, ADR 
Sud a organizat o sesiune de discuții 
la tema gestionării eficiente a 
deșeurilor și un atelier de lucru în 
vederea elaborării și implementării 
proiectelor transfrontaliere. Printre cei 
ce au dorit să ia parte la aceste discuții 
și activități s-au regăsit reprezentanți 
ai administrației publice locale de 
nivelurile I și II, specialiști din cadrul 
Consiliilor raionale conducători ai 
întreprinderilor prestatoare de servicii 
publice, angajați ai Agenției ș.a. 

La rândul lor, experții letoni au venit și 
ei cu relatări despre experiența țării lor 
în asigurarea unui management 
eficient al deșeurilor, pe finalul 

discuțiilor expunându-se asupra 
situației precare în domeniul respectiv, 
existente în Republica Moldova, și 
posibilelor soluții de ameliorare a 
acesteia. 

În concluzie la multitudinea de 
probleme și aspecte abordate în 
cadrul vizitei experților letoni în 
Regiunea de Dezvoltare Sud, Maria 
Culeșov, director al ADR Sud, a 
specificat: „Colaborarea noastră cu 
Letonia, bazele căreia au fost puse 
acum doi ani ca rezultat al 
parteneriatului dintre Ministerul 
Protecției Mediului și Dezvoltării 
Regionale din Letonia și Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului din Republica Moldova, 
începe să prindă contur și sper ca, în 
timpul apropiat, să dea primele roade. 
Cu siguranță, avem ce învăța de la 
letoni. Împreună am reușit să 
identificăm perspective de dezvoltare 
comune, proiecte care vor aduce 
beneficii ambelor părți, dar mai ales 
cetățenilor din regiunea de Sud a 
Moldovei". 

"Pe viitor ne propunem consolidarea 
cooperării între autorităţile publice 
locale şi oamenii de afaceri din 
Regiunea Sud și din Letonia, 
în vederea beneficierii de avantajele 
pe care le oferă Zona de Comerţ Liber 
cu UE", a menționat directorul ADR 
Sud. 
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Localitățile Văleni din raionul Cahul și Reni  
din regiunea Odesa, Ucraina, se aliniază la 
practicile europene de gestionare a deșeurilor 

 

Gestionarea eficientă a deșeurilor 
în scopul soluționării unei 
probleme majore de interes comun 
pentru Republica Moldova și 
Ucraina - cea a protejării mediului 
înconjurător  în regiunea Prutului 
Inferior și a Dunării de Jos - a 
constituit tema unui seminar 
regional organizat astăzi, în 
municipiul Cahul, de Agenția de 
Cooperare Transfrontalieră și 
Integrare Europeană. 

Seminarul, care a întrunit participanți 
din ambele țări, printre care 
reprezentanți ai APL de nivelurile I și II 
din raioanele Cahul (Republica 
Moldova) și Reni (Ucraina), ai Agenției 
de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, 
Agenției Ecologice Cahul, ai 
instituțiilor de învățământ mediu de 
specialitate și profesional din 
municipiul Cahul, a fost desfășurat în 
cadrul proiectului „Creșterea 
capacității de gestionare mai eficientă 
a deșeurilor în Euroregiunea „Dunărea 
de Jos" (CleanTown)", finanțat de 
Uniunea Europeană prin Programul de 
Cooperare Transfrontalieră Moldova-
Ucraina. 

În deschiderea evenimentului, Maria 
Ajder, manager al proiectului, a 
specificat că acesta își propune să 
contribuie la extinderea sistemelor de 
colectare a deșeurilor în localitățile 
partenere - Văleni și Reni, inclusiv prin 
procurarea echipamentului necesar 
gestionării eficientea deșeurilor, 
desfășurarea, în rândul elevilor din 
instituțiile de învățământ preuniversitar 
și mediu profesional, a unor activități 
de sensibilizare/informare în scopul 
promovării sistemelor de gestionare a 
deșeurilor cu impact redus asupra 
mediului, a colectării selective a 
deșeurilor în localitățile beneficiare 
sus-menționate. 

Potrivit Mariei Ajder, prin realizarea 
acestor activități de către partenerul 
principal al proiectului - Agenția de 
Cooperare Transfrontalieră și 
Integrare Europeană și partenerii săi - 
Primăria Văleni din raionul Cahul și 

ONG „Agricola" din regiunea Odesa, 
Ucraina, urmează asigure o mai bună 
protecție a mediului în Regiunea 
Prutului Inferior și a Dunării de Jos în 
ambele țări. 

În cele ce urmează, Silvia Știrbeț, 
primar al satului Văleni, a vorbit 
despre oportunitățile pe care le oferă 
proiectul dat locuitorilor acestei unități 
teritorial-administrative, precum și 
despre provocările pe care le 
confruntă autoritățile publice locale în 
asigurarea unui management eficient 
de gestionare a deșeurilor. În acest 
context, primara a invocat necesitatea 
cooperării și depunii unor eforturi 
comune, susținute de către autoritățile 
publice locale și centrale, de către 
societatea civilă, instituțiile de mediu și 
alți actori în vederea soluționării unei 
probleme comune - de gestionare 
efiicientă a deșeurilor. 

Referindu-se la realizările obținute 
până în prezent în domeniul asigurării 
unui management eficient de 
gestionare a deșeurilor solide în 
Regiunea de Dezvoltare Sud, 
angajata ADR Sud, Viorica Cuțitaru, a 
relatat despre proiectele de dezvoltare 
regională implementate în sectorul dat 
cu suportul Fondului Național de 
Dezvoltare Regională, precum și la 
cele selectate ca fiind prioritare în 
rezultatul ultimului concurs al 
propunerilor de proiecte desfășurat în 
2016 și incluse în Documentul Unic de 
Program pentru anii 2017-2020. 

De asemenea, specialista a 
recomandat persoanelor interesate să 
acceseze pagina web a 
Agenției www.adrsud.md pentru a lua 
cunoștință de Studiul de fezabilitate 
privind crearea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor 
pentru Zona de Management al 
Deșeurilor 3 în Regiunea de 
Dezvoltare Sud, elaborat cu suportul 
Proiectului "Modernizarea serviciilor 
publice locale în Republica Moldova", 
implementat de către Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, în 
numele Ministerului Federal pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(BMZ) și cu suportul Guvernului 
României, Agenției Suedeze pentru 
Cooperare și Dezvoltare Internațională 
(Sida) și Uniunii Europene. 

La finele seminarului, Vladimir Gîrneț, 
asistent manager al proiectului 
„Creșterea capacității de gestionare 
mai eficientă a deșeurilor în 
Euroregiunea „Dunărea de 
Jos" (CleanTown)",  a prezentat 
obiectivele de management pentru 
conservarea biodiversității și 
dezvoltarea durabilă a rezervației 
biosferei „Prutul de Jos". 

Iar reprezentanta Agenției Ecologice 
Cahul a făcut o retrospectivă a stării 
ecologice în raionul nominalizat, 
abordând în special problema 
stringentă a deșeurilor cu care se 
confruntă majoritatea localităților. 

http://www.adrsud.md/
http://adrsud.md/public/files/2016_12_27_Studiu_de_fezabilitate_MDS_RDS_FINAL_RO.pdf
http://adrsud.md/public/files/2016_12_27_Studiu_de_fezabilitate_MDS_RDS_FINAL_RO.pdf
http://adrsud.md/public/files/2016_12_27_Studiu_de_fezabilitate_MDS_RDS_FINAL_RO.pdf
http://adrsud.md/public/files/2016_12_27_Studiu_de_fezabilitate_MDS_RDS_FINAL_RO.pdf
http://adrsud.md/public/files/2016_12_27_Studiu_de_fezabilitate_MDS_RDS_FINAL_RO.pdf
http://adrsud.md/public/files/2016_12_27_Studiu_de_fezabilitate_MDS_RDS_FINAL_RO.pdf
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Bune practici preluate în cadrul unei vizite de studiu 
efectuate de membrii Comisiilor Regionale Sectoriale  

Membrii Comisiilor Regionale 

Sectoriale (CRS) în domeniile 

Aprovizionare cu Apă și Canalizare 

(AAC) și Managementul Deșeurilor 

Solide (MDS) din Regiunea de 

Dezvoltare Sud au participat, în 

perioada 30 iulie – 3 august 2018, la 

o vizită de documentare în Regiunea 

Sud România. Delegația, formată din 

membri ai CRS și specialiști din grupul 

de suport tehnic, a vizitat mai multe 

obiective din domeniile AAC și MDS, 

precum și alte proiecte de succes 

implementate în Regiunea Sud 

România. 

În prima zi, delegația a vizitat ADR Sud-

Muntenia, unde s-a întrunit cu directorul 

instituției, Liviu Mușat și echipa Agenției. În 

cadrul ședinței organizate la ADR Sud 

Muntenia au fost prezentate aspectele 

generale ale programelor și proiectelor cu 

finanțare europeană din Regiunea Sud. 

ADR Sud Muntenia a fost fondată în 1999, 

își are sediul municipiul Călărași, România. 

Agenția a implementat până în prezent 

aproximativ 1700 proiecte cu un buget 

total de 1,5 miliarde EURO. Ulterior, 

delegația din R. Moldova a vizitat și Stația 

de tratare a apei potabile din municipiul 

Călărași. 

Liviu Mușat, director ADR Muntenia: 

„Dezvoltarea regională trebuie să vină cu 

proiecte cu impact regional, nu local. 

Regiunea este cea care contează... Ne 

dorim să facem din Regiunea de Sud 

Muntenia o zonă prosperă, cu o puternică 

identitate în România și Europa, în care cei 

peste 3,2 milioane locuitori să trăiască 

demn”. 

În a doua zi, delegația a vizitat 

Universitatea Valahia din Târgoviște. Aici 

reprezentanții Consiliului Județean 

Dâmbovița și cei ai ADR Sud-Muntenia le-a 

vorbit participanților despre cele mai 

importante proiecte cu finanțare 

europeană derulate și implementate în 

județ. Totodată, a fost făcută o prezentare 

generală a Programelor Operațional 

Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS) şi 

Operațional Infrastructura Mare 2014-

2020 (POIM) în domeniul modernizării și 

extinderii sistemelor de alimentare cu apă 

și canalizare în județul Dâmbovița. Apoi, 

delegația a vizitat Institutul de Cercetare 

Științifică și Tehnologică Multidisciplinară a 

Universității, sediul căruia a fost edificat cu 

suportul unui proiect finanțat de UE. 

Totodată, a fost organizată și o vizită Staţia 

de epurare a apei uzate din Târgoviște. 

Ultimele două zile ale vizitei au fost 

rezervate ședințelor și întrunirilor cu 

reprezentanții Primăriei municipiului 

Târgoviște și cei ai Consiliului Județean 

Dâmbovița. Primarul municipiului 

Târgoviște, Daniel Cristian Stan și 

președintele Consiliului Județean 

Dâmbovița, Daniel Comănescu ne-au vorbit 

despre rezultatele și proiectele 

implementate în municipiu dar și la nivel 

județean. Ulterior delegația din Republica 

Moldova a vizitat unul din proiectele 

implementate de primăria municipiului 

Târgoviște: „Complexul Turistic de Natație 

Târgoviște”, proiect implementat prin 

accesarea fondurilor europene, cu un 

buget total de 88,3 milioane RON. 

Evenimentul s-a finalizat cu o vizită de 

documentare la Groapa ecologică din 

Aninoasa (Târgoviște) și Groapa 

ecologică din localitatea Titu.  

Vizita de studiu a fost organizată și 

susținută prin intermediul proiectului 

„Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 

Republica Moldova” – implementat de GIZ 

– în parteneriat cu ADR Sud (Republica 

Moldova) și ADR Sud-Muntenia (România). 
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Investițiile în sectorul vitivinicol și horticol 
vor fi susținute și stimulate financiar  
Micii producători, companiile start-up, 
dar și întreprinderile mici și mijlocii din 
sectorul agricol vor avea acces la 
resursele financiare oferite de Banca 
Europeană de Investiții (BEI). În acest, 
sens Cabinetul de miniștri a aprobat 
inițierea negocierilor și semnarea 
amendamentului nr. 2 la Contractul de 
Finanțare dintre Republica Moldova și 
Banca de Investiții pentru realizarea 
Proiectului „Livada Moldovei", semnat 
în 2014. 

Noul amendament al contractului 

prevede extinderea listei activităților 

investiționale eligibile spre finanțare, 

printre care se regește procesarea 

legumelor, dezvoltarea pepinierelor, 

procesarea strugurilor și dezvoltarea 

agroturismului. De asemenea, vor avea 

acces la resursele creditului BEI și 

micii producători de legume, fructe, 

nuci și arbuști decorativi din sectorul 

agricol. Proiectul va permite 

modernizarea tehnologică și creșterea 

competitivității fructelor autohtone pe 

piața internă și cea externă. 

Proiectul „Livada Moldovei" prevede 

acordarea de către BEI a unui 

împrumut în valoare de 120 milioane 

de euro, prin intermediul căruia 

producătorii pot beneficia de sprijin 

financiar. Banii pot fi accesați prin 

operațiuni de creditare sau prin 

intermediul companiilor de leasing. 

Costul total al fiecărui sub-proiect nu 

poate depăși 5 milioane de euro. 

 

În raioanele Cantemir, 
Cahul și Cimișlia vor fi 
construite locuințe 
sociale. Decizia a fost 
luată în cadrul 
Comitetului de 
Supraveghere al Unității 
de Implementare a 
Proiectului de construcție 
a locuințelor pentru 
păturile socialmente 
vulnerabile II. 

În cadrul ședinței, managerul Unității 
de Implementare a fazei II a 
Proiectului de construcție a locuințelor 
sociale, Iunona Lungul a precizat că: 
"Pentru obiectivele din Cantemir, 
Cahul și Cimișlia a fost finalizată, 
verificată şi supusă expertizei 
documentaţia de proiectare, a avut loc 
expertiza tehnică a imobilelor existente 
propuse pentru reconstrucție în cadrul 

proiectului. A fost calculat costul 
lucrărilor de construcție și serviciilor 
aferente. Suntem gata de lansarea 
procedurilor de licitație și ulterior 
contractarea antreprenorului general". 

Potrivit managerului Proiectului, Iunona 
Lungul, în total, în cele 3 raioane vor fi 
construite 91 de apartamente sociale, 
până la sfârșitul anului 2019. 

Tot în cadrul ședinței Comitetului de 
Supraveghere  s-a discutat despre 
rezultatele realizării proiectului în 
raioanele Nisporeni, Leova, Fălești, 
Rezina, Glodeni. Astfel, au fost 
finalizate 185 de apartamente în 
raioanele Nisporeni și Leova, iar alte 
132 de apartamente din raioanele 
Fălești, Rezina, Glodeni vor fi 
finalizate până la sfârșitul anului 
curent. 

Menționăm, pentru realizarea fazei II a 
proiectului de construcție a locuințelor 
sociale în țara noastră, Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei 
oferă  Republicii Moldova un 
împrumut în valoare de 20, 4 mln 
euro, pe un termen de până la 20 de 
ani. Până la finalizarea fazei II  vor fi 
construite circa 700 de locuinţe 
sociale pentru 2500 de persoane cu 
venituri mici. 

În raioanele Cantemir, Cahul și Cimișlia vor fi construite, 
până la finele anului viitor, 91 de locuințe sociale 
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ANUNȚ: Se anunță selectarea participantelor în cadrul 
Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, 
sesiunea noiembrie 2018-mai 2019 
 Asociația Institutum Virtutes 

Civilis (IVC) și CRAION Centrul 
CONTACT-Cahul, în parteneriat 
cu Entitatea Națiunilor Unite 
pentru Egalitatea de Gen și 
Abilitarea Femeilor (UN Women 
Moldova) și cu suportul 
financiar al Guvernului Suediei, 
lansează anunțul de selectare a 
participantelor din cadrul 
Academiei de Leadership 
Feminin „Women 4 
Leadership", sesiunea 
noiembrie 2018-mai 2019. 

Academia de Liderism 
Feminin „Women 4 Leadership" 
propune un program complex de 
susținere și abilitarea a femeilor 
interesate de a se implica activ în 
procesele decizionale locale și în 
viața politică din Republica 
Moldova. 

În cadrul acestei sesiuni a 
Academiei de Liderism Feminin 
„Women 4 Leadership", ce se va 
desfășura în perioada noiembrie 
2018-mai 2019, 100 de femei din 
diferite regiuni ale Republicii 
Moldova vor beneficia de expertiză 
pentru dezvoltare personală și de o 
gamă largă de oportunități de 
dezvoltare a abilitaților de 
leadership politic, comunicare 
publică și tehnici de organizare a 
campaniilor electorale, precum și 
de ocazia de a învăța din 
experiențele politice ale altor femei 
atât din Republica Moldova, cât și 
de peste hotare.  

Experții naționali vor împărtăși 
tehnici eficiente și aplicative de 
promovare și desfășurare a unor 
campanii publice eficiente, de 
motivare a publicului să voteze 
pentru o femeie-candidată și de 
identificare a priorităților 
electoratului-țintă etc. 

Participantele vor fi instruite în 
spiritul bunelor practici de acțiune și 
implicare în procesul de luare a 
deciziilor la nivel local în cadrul 
celor cinci evenimente (instruiri, 
mese rotunde, lecții de artă 
oratorică, dezbateri publice, 
activități de mentorat) și vor avea 
ocazia de a aplica aceste 
cunoștințe și abilități, începând cu 
scrutinul electoral local din 2019. 

Cheltuielile de cazare, alimentație 
și transport vor fi asigurate de către 
organizatori. 

Pentru informații suplimentare, 
ne puteți contacta la numărul de 
telefon: (+373) 79403288. 

Prima instruire în cadrul proiectului 
este planificată pentru a doua 
jumătate a lunii noiembrie 2018. 

Dacă ați decis să participați, vă 
îndemnăm să completați formularul 
atașat la acest anunț, să-l semnați 
și să-l transmiteți, până la data de 
30 octombrie 2018, pe adresa 
ivc.moldova@gmail.com, cu 
mențiunea la subiectul mesajului 
„Formular de participare „Women 4 

Leadership". Aici >>> https://goo.gl/
EjZTm3 

Doar candidatele selectate vor fi 
contactate. 

Proiectul „Women 4 Leadership" 
este implementat la nivel național 
de Asociația „Institutum Virtutes 
Civilis" (IVC) și IP CRAION Contact
-Cahul și contribuie la edificarea 
unei platforme incluzive de dialog, 
instruire și acțiune a femeilor-lider, 
care spori șansele de afirmare a 
femeilor din diferite grupuri, inclusiv 
femei tinere, din grupurile de 
minorități etnice, femeile cu 
dizabilități, care sunt practic 
absente din procesele decizionale. 

Această activitate are loc în cadrul 
Acordului de cooperare în bază de 
proiecte cu UN Women (Entitatea 
Națiunilor Unite pentru Egalitatea 
de Gen și Abilitarea Femeilor), 
finanțat de Guvernul Suediei și UN 
Women. Părerile și opiniile 
exprimate aici aparțin autorilor și 
nu reflectă neapărat punctul de 
vedere al UN Women, al 
Organizației Națiunilor Unite sau al 
donatorului. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FEjZTm3&h=AT3XAoOCEnXY-8UbF_WSqzhaXKFumUjC7Jp9pHparyFtWw2L1MYdSyBm9P35uSXmvUN2erw5P7lPK2WSrI6iIptj5Wy35sLFdeu8snvqLI6qzHwiuAdua1minEyjImNe2sNtkB4Q2r0qC90mVFPH9ZtXXD9uaxYWCD8Zmr-8MhhgZCRchVjohFeBll65LWVUxJf7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FEjZTm3&h=AT3XAoOCEnXY-8UbF_WSqzhaXKFumUjC7Jp9pHparyFtWw2L1MYdSyBm9P35uSXmvUN2erw5P7lPK2WSrI6iIptj5Wy35sLFdeu8snvqLI6qzHwiuAdua1minEyjImNe2sNtkB4Q2r0qC90mVFPH9ZtXXD9uaxYWCD8Zmr-8MhhgZCRchVjohFeBll65LWVUxJf7

