
Regiunea de Dezvoltare Sud:  

potențial și avantaje 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud 



Întru implementarea politicilor 
cu privire la dezvoltarea 
regională, în Republica 

Moldova sunt create prin 
lege 6 regiuni de dezvoltare, 
3 din care, Nord, Centru, Sud 

și UTAG deja  funcționale. 
Decizia vine să  sprijine 

dezvoltarea social-
economică echilibrată a 

întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 



Regiunea de Dezvoltare Sud - 8 raioane:  

 

 

Leova, Cimişlia, Căuşeni, Ştefan Vodă, Cantemir, 
Basarabeasca, Taraclia şi Cahul 



Prezentare generală  
 

• Suprafaţă - 7379 km2  ( 24,2 % din 
suprafaţa totală a ţării); 
 

• Populaţia  - 533,9mii de persoane (15,1% 
din total pe ţară); 
 

• Populație rurală – 74,8% ( față de 58,4 % 
media pe țară ); 
 

• Populație urbană – 25,2% ( față de 41,6 
% media pe țară );  
 

• Densitate – 73,3 locuitori /km2 (față de 
116,9 media pe țară ); 
 

• APL de nivelul I în regiune – 187 (20,8% 
din total pe ţară); 

  
•  Orașul Cimișlia este centru administrativ 

al Regiunii de Dezvoltare Sud. 

 





Vinăriile „Purcari” și „Ciumai” 
incluse în „Drumul vinului” 



Combinatul de vinuri și coniacuri ” 
Zolotoy Aist” Taraclia 

 



Rezervaţia  ştiinţifică “Prutul de 
Jos”, Cahul 



 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” or. Căuşeni - 
monument istoric de arhitectură din secolele XVI-XVIII 

 



Staţiunea balneosanatorială „Nufărul 
Alb”, Cahul 

 



 
 Ieșirea la Dunăre prin portul liber 

internaţional Giurgiulești; 

 14 puncte de trecere a frontierei, 
inclusiv 2 cu UE prin Romania; 

 Soluri fertile 

 Condițiile climaterice unice 
pentru producerea strugurilor și 
a vinului bun; 

 Zăcăminte de gaz și petrol în 
raioanele Cahul și Cantemir; 

 Ape minerale cu proprietăți unice, 
favorabile pentru dezvoltarea  
turismului  balneosanatorial. 

 
 

Avantaje geografice și naturale   



Avantaje de infrastructură 

 Infrastructura de transport dezvoltată; 
 

 Reţea de trasee internaţionale: 
Coridorul Economic European, 
Coridorul Economic Budapesta, 
Odessa, Coridorul Giurgiuleşti-
Briceni;  

 

 Tronsonul de cale ferată Cahul – 
Giurgiuleşti, care oferă ieşire spre 
Marea Neagră; 
 

 Existența magistralei de transport a 
energiei electrice și a gazelor naturale; 
 

 Rețea dezvoltată de gazoducte în 
regiune (ponderea localităților 
gazificate - 76,8% față de 56,5 media pe 
țară). 

 
 

 



Avantaje economice și instituționale 

• Materie primă disponibilă pentru dezvoltarea industriei 
prelucrătoare;  
• 3 zone economice libere: ”Tvardiţa”, "Taraclia” și Portul 
Internaţional Liber “Giurgiuleşti”; 
• 3 incubatoare de afaceri în or. Ştefan Vodă, Leova și Cimișlia; 
• Existența unei rețele de fabrici de prelucrare a produselor 
agricole, preponderent vinicole; 
• Infrastructura instituțiilor financiare în dezvoltare dinamică;  
• Existența instituțiilor superioare de învățămînt, medii de 
specialitate, profesional-tehnice; 

 

• Apartenența raioanelor din RDS la 3 euroregiuni „Siret-Prut-
Nistru”, „Dunărea de Jos” şi „Marea Neagră”; 

 

• Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud funcțional. 
 

 
  

 



Potențial de dezvoltare 

• Agricultura: sector important în RDS 

• Suprafața agricolă utilizată – 458 mii ha 

     circa 24% la nivel de țară 

      80% - suprafață arabilă 

      11% - plantații multianuale, incl. 6,8% vii 

• Industria viti-vinicolă: 55 fabrici de producere  

       a vinurilor, inclusiv 48 active; 

• Zootehnie: 35 la sută din efectivul ovinelor  

     din țară  

• Turism balneosanatorial și ecologic: Sanato- 

      riul ”Nufărul alb” și rezervația științifică  

      ”Prutul de jos” 



Performanțele regiunii 

În anul 2015 în Regiunea de Dezvoltare Sud s-a produs: 

 

o 56% din volumul total de struguri pe ţară;  

o 71 % din vinurile tari și 42% din vinurile naturale din 
struguri fabricate în R. Modova. 

o 34 % din fructele sîmburoase crescute în R Moldova;  

o 35 % din  cerealele de prima grupă şi a porumbului;  

o 32% din producţia de floarea soarelui ; 

o 48% din culturile leguminoase produse în ţară; 

 

 

 

 



Impedimentele în dezvoltarea regiunii  

• Potenţial industrial subdezvoltat; 
 

• lipsa orașelor mari și gradul redus de urbanizare; 
 

• fragmentarea excesivă a terenurilor agricole 
(gospodării țărănești); 

 

• cota mare a terenurilor agricole abandonate și 
neprelucrate; 

 

• cooperarea slabă între producători; 
 

• infrastructura de colectare, păstrare și comercializare a 
producției agricole slab dezvoltată. 

 



Impedimentele în dezvoltarea  
regiunii  

• Număr mic de IMM care activează in regiune (5% din 
total pe țară); 

• capacitatea scăzută a mediului de afaceri local de a 
efectua investiții pentru dezvoltare; 

•  acessul limitat la finanțare și rata înaltă a dobînzii la 
creditare; 

• decalaj mare între cerere și ofertă pe piața forței de 
muncă după  nivelul de calificare a forței de muncă; 

• lipsa unui sistem integrat de suport în afaceri la nivel de 
regiune. 

 

 

 

 



Tactica de dezvoltare 

• Teritoriale 

• Economice 

• Instituționale 

• Infrastructură 

• Culturale și 
naturale 

Eliminăm 
dezavantajele 

•Planificare națională și 
sectorială 

•Programe de cooperare 
teritorială 

•Cooperarea 
intercomunitară 

•Remitențe 

•Inovații etc. 
 

 

Amplificăm 
avantajele 

• Dezvoltare 
echilibrată și 
durabilă:-afaceri 
și servicii 
competitive, 
infrastructură 
modernă, forța 
de muncă 
competititivă 
etc. 

Regiune 
prosperă 



Principiile de alegere a strategiei 

 
 

 Ținînd cont de necesitățile existente astăzi în regiune; 
 

 Luînd în calcul sursele posibile de finanțare; 
 

 În strictă corelare cu obiectivele SNDR 2020; 

 În corelare cu alte strategii sectoriale tangente obiectivelor 
SDR Sud 2020  
 

 Tratînd Dezvoltarea Regională ca pe o politică intersectorială; 
 

 

 



Strategia de dezvoltare Regională Sud 2016-2020. 
Obiectivul general și obiectivele specifice 

Dezvoltarea 
echilibrată și 

durabilă a RDS 

Asigurarea 
accesului la servicii 
și utilități publice 

de calitate 

Creștere economică 
echilibrată și 

durabilă 

Consolidarea  
guvernanței 

regionale 



Cadrul instituțional al Dezvoltării Regionale 

 

CNCDR 

MDRC 

FNDR CRD 

ADR 

Cooperare               pentru               dezvoltare 

APL I și II, sectorul privat, societatea civilă 

Nivel național  - nivel regional 



Structură regională deliberativă  
constituită pentru coordonarea și 

promovarea obiectivelor politicii de DR în 
regiune  

32 de membri ( reprezentanți ai APL de 
nivelul I și II, ONG, agenți economici din 

cele 8 raioane) 

 Își realizează atribuțiile conform 
Regulamentului de activitate(HG nr. 127 
din 08 februarie 2008) 

CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD 



CRD Sud rolul și atribuțiile 

 

a) coordonează şi monitorizează procesul de elaborare a 
SDR şi a planului operaţional; 
 
b) defineşte scopurile şi priorităţile în domeniul 
dezvoltării social-economice a regiunii; 
 
d) coordonează planificarea şi implementarea obiectivelor 
de dezvoltare regională din cadrul regiunii de dezvoltare. 
 
c) mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării 
stabile şi durabile a localităţilor din regiune; 
 
  



AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

 Planificare 
strategică  

Managementu
l proiectelor 

 Dezvoltarea 
capacităților 

Informare și 
promovare  

Instituție publică necomercială, subordonată MDRC, creată pentru a 
asigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională și Planul 
Operațional Regional în Regiunea de Dezvoltare Sud 
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ADR Sud - rolul și atribuțiile 

• Consolidarea eforturilor actorilor implicați în DR; 

• Coordonarea procesului de planificare strategică 
regională, inclusiv pe sectoarele aferente SDR Sud; 

• Identificarea ideilor de proiecte regionale și mobilizarea 
APL din regiune pentru creare de parteneriate; 

• Implementarea proiectelor regionale din FNDR si sursele 
partenerilor de dezvoltare; 

• Monitorizarea utilizării surselor FNDR în regiune; 

• Promovarea imaginii RDS în țară și peste hotarele ei; 

• Atragerea resurselor suplimentare pentru implementarea  
SDR Sud 2016-2020. 

• Asigurarea secretariatul CRD Sud 

 



Cooperare instituțională în procesul de dezvoltare 
regională 

Planificare 

Implementare 

Monitorizare 

Evaluare 



Cooperare pentru dezvoltare 

 

 

Nivel 
local 

Nivel 
regional 

Nivel 
naţional 

Cooperare 
transfront

alieră 

Rarteneri 
de 

dezvoltare 



Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

Adresa: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 12 

Tel/fax. +373 241 2 62 86 

Email: adrsud@gmail.com 

 


