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Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

Vă urează sărbători fericite! 

   Stimați membri ai Consiliului 
Regional de Dezvoltare Sud, colegi 

și parteneri de dezvoltare! 
 

    În pragul sărbătorilor de iarnă, 
când ultimele zile ale anului 2016 
sunt gata să treacă prin clepsidra 
timpului, iar magia și lumina 
sfântă a Crăciunului ne pătrunde 
în suflet, Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud Vă urează un sincer 
„La Mulți Ani” și Sărbători ferici-
te! 
   Alături de urările tradiționale, 
Vă transmitem mulțumirile noas-
tre pentru colaborare și susținere. 

Vă dorim un An Nou fericit și  
prosper.  
     Să aveți parte de sănătate, si-
guranță, realizări frumoase și îm-
plinirea tuturor dorințelor.  
     Iubirea, bucuria, înțelepciunea 
și generozitatea să Vă fie călăuză 
în anul 2017. 
   Anul care vine să fie mai bogat 
în împliniri, mai înalt în aspirații, 
și plin de succese cu mari și fru-
moase realizări.  
                                       Cu respect,    
                            Maria CULEȘOV, 
                       Directorul ADR Sud              
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52 de proiecte investiționale în valoare de 1,3 miliarde 
de lei vor fi realizate în perioada 2017-2020 din Fon-
dul Național pentru Dezvoltare Regională 

    Membrii Consiliului Națio-
nal de Coordonare a Dezvol-
tării Regionale (CNCDR) au 
aprobat, în cadrul ultimei 
ședințe de la finele anului 
2016, lista proiectelor pro-
puse pentru a primi finanța-
re din Fondul Național pen-
tru Dezvoltare Regională, în 
următorii patru ani.      

Potrivit evalua rii realizate de 
comisia interministeriala , pro-
iectele propuse pentru finant a-
re au impact regional, asigura  
durabilitatea proiectelor, inclu-
siv modalitatea de gestionare a 
bunurulor post-implementare, 
precum s i se î ncadreaza  î n prio-
rita t ile s i obiectivele concursu-
lui de selectare a proiectelor. 

"Pentru perioada 2017-2020, î n 
Fondul Nat ional pentru Dezvol-

tare Regionala  sunt planificate 
alocat ii de la bugetul de stat î n 
ma rime de circa 1 miliard de 
lei.  I n acest context, t inî nd cont 
s i de beneficiile pentru locali-
ta t i, proiectele au fost evaluate 
î n mai multe etape: pentru a 
observa daca  corespund obiec-
tivelor s i priorita t ilor concursu-
lui de proiecte, daca  det in studii 
de fezabilitate, proiecte tehnice 
actualizate, solut iile tehnice re-
levante, inclusiv documentat ie 

tehnico-economica  coerenta ", a 
ment ionat Viceprim-ministrul, 
ministru al Economiei, pres e-
dintele CNCDR, Octavian 
Calmî c.    

Principalele domenii de inter-
vent ie pentru care au fost depu-
se propuneri de proiecte t in de 
infrastructura drumurilor regi-
onale s i locale, aprovizionarea 
cu apa  s i sanitat ie, managemen-
tul des eurilor solide, dezvolta-
rea infracstructurii de afaceri, 
sporirea atractivita t ii turistice 
s i eficinet a energetica  a cla diri-
lor publice. 

"I n prima etapa  a concursului 
au fost depuse 321 note concep-
tuale de proiecte, î n suma  de 
circa 7,8 miliarde lei, ce repre-
zinta  necesita t ile de dezvoltare 
a localita t ilor, parvenite din 
partea APL de nivelul I s i II. Du-
pa  mai multe etape de evaluare, 
52 de proiecte, î n valoare de 1,3 
miliarde de lei, vor primi finan-
t are î ncepî nd cu anul viitor. Ce-
le mai multe proiecte t in de do-
meniul aproviziona rii cu apa  s i 
sanitat ie. Pentru proiectele ce 
nu vor fi finant ate din Fondul 
Nat ional de Dezvoltare Regio-
nala , vom ca uta alte surse de 
finant are, inclusiv vom negocia 
cu partenerii de dezvoltare", a 
subliniat ministrul Dezvolta rii 
Regionale s i Construct iilor, Va-
sile Bî tca, î n cadrul s edint ei  
Consiliului Nat ional de Coordo-
nare a Dezvolta rii Regionale. 



 
 

Mai multe localități din Regiunea de 
Dezvoltare Sud, inclusiv orașul Cimiș-
lia, se confruntă, în momentul de față, 
cu problema  deșeurilor. De altfel, ca și 
multe alte sate și orașe din Republica 
Moldova. Cum colectăm, transportăm și 
depozităm deșeurile? Este posibilă oa-
re reciclarea lor? Ce acțiuni a între-
prins în acest sens ADR Sud și ce ar tre-
bui să facă autoritățile ca să pună la 
punct, în teritoriu, un management 
eficient de gestionare a deșeurilor soli-
de și, respectiv, să scape de problema 
gunoaielor. La aceste și alte întrebări a 
încercat să ofere răspunsuri ]n cadrul 
unor dezbateri televizate directorul 
Agenției de Dezvoltare Regională Sud, 
Maria Culeșov. 

I n cadrul dezbaterilor,  Maria Cules ov, 
directorul ADR Sud, a ment ionat ca  schim-
barea trebuie sa  î nceapa , mai î nta i de toa-
te, de la fiecare ceta t ean î n parte. Evident, 
doar atunci ca nd atitudinea responsabila  a 
oamenilor va fi conjugata  cu eforturile 
sust inute ale autorita t ilor locale, ale Agen-
t iei de Dezvoltare Regionala  Sud, gospoda -
riei comunale s i altor institut ii, numai 
dupa  aceea vom putea avea un proces 
eficient de gestionare integrata  a des euri-
lor.  

Fiind î ntrebata  cum contribuie Agent ia de 
Dezvoltare Regionala  Sud la solut ionarea 
problemei des eurilor, Maria Cules ov a 
ment ionat ca , î nca  din anul 2010, Agent ia 
s i-a propus drept obiectiv sa  contribuie la 
aceea ca î n Regiunea de Dezvoltare Sud, 
inclusiv î n oras ul s i raionul Cimis lia, sa  
existe un management eficient al des euri-
lor solide. Atunci, î n 2010, anume Regiu-
nea Sud a fost selectata  pentru elaborarea 
Strategiei de gestionare integrata  a des eu-
rilor solide. I n decembrie 2011 aceasta  
strategie a fost elaborata  pentru toata  
regiunea, ultima fiind î mpa rt ita  î n trei 
subregiuni, dintre care o subregiune este 
Cimis lia-Leova-Basarabeasca. Acuma î n 
subregiunea data  intra  s i raionul Comrat. 

Conform strategiei sus-ment ionate,  de 
ca tre finant atori a fost pusa  condit ia ca, 
pentru fiecare subregiune î n parte, sa  fie 
elaborate studiile de fezabilitate, î n baza 
ca rora sa  fie ulterior implementata  strate-
gia propriu-zisa . Aceste studii presupu-

neau prezentarea unui tablou integru pri-
vind managementul des eurilor î n toate 
cele trei subregiuni, astfel î nca t sa  poata  fi 
elaborate cele mai optime solut ii de inter-
vent ie pe domeniul respectiv, pentru fieca-
re zona  î n parte. Astfel, pentru subregiu-
nea Cahul-Taraclia-Cantemir a fost elabo-
rat studiul de fezabilitate cu suportul 
Agent iei de Cooperare Internat ionala  a 
Germaniei, al ca rui beneficiar este Ministe-
rul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor 
s i, desigur, ADR Sud. Pentru celelalte sub-
regiuni, Ca us eni-S tefan Voda  s i Cimis lia-
Leova-Basarabeasca, studiile de fezabilita-
te se elaboreaza  de ca tre Agent ia de Dez-
voltare Ceha , cu suportul Guvernului Cehi-
ei. Ca t prives te subregiunea Cahul-Taraclia
-Cantemir, aici lucrurile au evoluat s i 
sunt  deja la etapa ca nd, dupa  ce î n toate 
cele trei raioane au fost organizate dezba-
teri publice, se as teapta  avizul ecologic al 
Ministerului Mediului. 

Directorul ADR Sud a mai declarat ca  se 
preconizeaza  ca studiile de fezabilitate 
pentru celelalte doua  subregiuni sa  fie 
finalizate î n luna decembrie a anului cu-
rent. De asemenea, Maria Cules ov a adus 
la cunos tint a celor prezent i s i a telespecta-
torilor ca  Ministerul Mediului poarta  de 

mai mult timp discut ii cu Banca Europea-
na  de Investit ii s i a primit deja acceptul 
institut iei î n cauza  pentru a accesa un cre-
dit. Totodata , banca respectiva  cauta  sa  
identifice s i alte surse financiare, cum ar fi 
granturi suplimentare pentru implemen-
tarea Strategiei de management integrat al 
des eurilor. 

"Estimativ,  pentru implementarea strate-
giei î n cauza  avem nevoie de 45-48 de 
milioane de euro, dintre care pentru con-
struct ia unui poligon regional, cum ar fi, 
buna oara , cel de la Cahul este nevoie de 
2,4 milioane de euro sau 50 de milioane de 
lei. Totodata , este necesar sa  fie construite 
s i stat iile de transfer, funct ia ca rora este sa  
diminueze distant a pa na  la poligonul regi-
onal. S tiu ca  pentru toata  Regiunea Sud au 
fost deja aprobate locat iile destinate con-
struct iei as a-numitelor poligoane regiona-
le. Ne ra ma ne doar sa  fim î n as teptarea 
finant a rilor, fiindca  niciun fond structural 
din Republica Moldova nu poate sa  acope-
re cheltuielile necesare pentru implemen-
tarea integrala  a Strategiei de gestionare 
integrata  a des eurilor solide î n Regiunea 
de Dezvoltare Sud", a punctat s efa Agent iei 
de Dezvoltare Regionala  Sud. 
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 Maria Culeșov, directorul ADR Sud, despre gestionarea deșe-
urilor: “Se depun eforturi în Regiunea de Dezvoltare Sud, însă 
schimbarea trebuie să înceapă cu fiecare din noi” 



În prezent, la Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud se lucrează intens 
asupra elaborării a două Programe 
Regionale Sectoriale pentru  Regi-
unea de Dezvoltare Sud - în domeniul 
sporirii atractivității turistice și în 
domeniul infrastructurii de suport în 
afaceri. Programe care urmează să 
stabilească și să traseze direcțiile de 
dezvoltare ale sectoarelor 
menționate prin planificarea și pro-
gramarea detaliată a intervențiilor 
pentru un orizont de timp previzibil, 
racordate la țintele naționale de dez-
voltare, la politicile UE, și care vor 
contribui semnificativ la dezvoltarea 
Regiunii Sud și, implicit, la dezvol-
tarea Republicii Moldova în general. 

Î n aceasta  ordine de idei, pe parcursul 
anului 2016, de ca tre specialis tii 
Sect iei Planificare strategica  s i pro-
gramare au fost î ntreprinse mai multe 
activita t i menite sa  faciliteze s i sa  asig-
ure analiza per ansamblu a situat iei î n 
domeniile de referint a  s i identificarea 
unei viziune comune privind dezvol-
tarea turismului î n regiune s i a infra-
structurii de afaceri. 

Pentru a asigura un proces participativ 
s i transparent î n elaborarea Pro-
gramelor Regionale Sectoriale, au fost 
create doua  grupuri de lucru regionale 
sectoriale pentru fiecare din domeniile 
vizate, î n component a ca rora au intrat 
reprezentant i ai APL de nivelul ÎÎ din 
regiune, institut iile centrale de resort - 
Ministerul Dezvolta rii Regionale s i 
Construct iilor, Ministerul Economiei, 
ODÎMM, Agent ia Turismului, re-
prezentant ii mediului academic s i sec-
torului privat, coordonarea ulterioara  
a activita t ii acestor grupuri fiind asig-
urata  de specialis tii Sect iei Planificare 
strategica  s i programare din cadrul 
ADR Sud. 

Grupurile de lucru regionale sectoriale 
GLRS) se î ntrunesc periodic pentru a 
evalua activita t ile realizate s i a stabili 
noi obiective. Membrii GLRS au asig-

urat completarea chestionarelor de 
evaluare a situat iei pe domeniile de 
referint a , î n teritoriul celor 8 raioane 
ale Regiunii de Dezvoltare Sud. În-
format ia î n cauza  a permis, la 
urma toarea etapa , evaluarea per an-
samblu a situat iei turismului s i econo-
miei î n regiune. 

La 30 noiembrie curent, Grupul de Lu-
cru Regional Sectorial î n domeniul spo-
ririi atractivita t ii turistice s-a î ntrunit 
pentru a identifica o viziune comuna  
de dezvoltare a turismului î n RDS 
pentru urma torii ani. 

Potrivit Anei Donia, specialist î n planif-
icare strategica  s i programare la ADR 
Sud, responsabila  de domeniul tur-
ismului, dupa  elaborarea proiectului 
Programului Regional Sectorial î n do-
meniul atractivita t ii turistice, docu-
mentul va fi dezba tut î n cadrul audier-
ilor publice, care se planifica  a fi organ-
izate la î nceputul anului 2017. Ulterior, 
PRS î n domeniul turismului va fi apro-
bat de Consiliul Regional pentru Dez-
voltare Sud s i va deveni un document 
strategic de referint a  pentru APL de 
nivelele Î s i ÎÎ din Regiunea Sud s i alte 
institut ii interesate.  

Vorbind de Programul Regional Secto-
rial î n domeniul economiei, Vasile Si-
dor, specialist ADR Sud î n planificare 
strategica  s i programare, a specificat 
ca , î ncepa nd cu luna mai curent s i pa na  

î n prezent, î n vederea elabora rii 
acestui document au fost desfa s urate 
mai multe activita t i care au t inut de 
analiza cadrului de reglementare s i a 
cadrului institut ional, prezentarea 
planului de act iuni î n ve-
derea  elabora rii PRS î n domeniul spo-
ririi atractivita t ii  turistice a Regiuni de 
Dezvoltare (RDS) Sud, descrierea s i 
evaluarea  potent ialului economic al 
RDS.  Înfrastructura de suport î n afac-
eri existenta  s i necesitatea de dezvol-
tare, stabilirea unei aborda ri unice î n 
dezvoltarea infrastructurii de suport î n 
afaceri. 

La moment, potrivit lui Vasile Sidor, se 
lucreaza  la analiza sectoarelor eco-
nomice s i la descrierea structurilor de 
sprijin î n afaceri existente î n RDS. 
Urma toarea s edint a  a GLRS î n domeni-
ul infrastructurii de suport î n afaceri, 
potrivit responsabilului, este preconi-
zata  pentru luna ianuarie a anului 
viitor. 

Acestea fiind spuse, urmeaza , as adar, 
ca pa na  la mijlocul anului 2017 Regi-
unea de Dezvoltare Sud sa  beneficieze 
de doua  Programe Regionale Secto-
riale, î n baza ca rora administrat iile 
publice locale vor identifica noi con-
cepte de proiecte viabile, grat ie ca rora 
Regiunea de Dezvoltare sa  devina  mai 
dezvoltata  din punct de vedere eco-
nomic s i mai atractiva  din perspectiva 
turismului. 

Regiunea de Dezvoltare Sud va mai avea două Programe Re-
gionale Sectoriale — în domeniul sporirii atractivității turis-
tice și în domeniul infrastructurii de suport în afaceri 
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"Anul 2016, deși pare să fi fost unul dificil 
pentru majoritatea dintre noi, eu cred că 
fiind într-o perioadă de tranziție, pentru 
noi a fost un an reușit, un an în care au 
fost continuate o serie de proiecte ce țin 
de eficiența energetică  a obiectelor de 
menire social- culturală, iluminat stradal, 
aprovizionarea cu apă și canalizare a 
localităților, etc... Proiecte care au ca scop 
creșterea nivelului de trai a populației, 
situația căreia o cunoaștem foarte bine, 
pentru acei oameni afectați de greutăți, 
trebuie să oferim nu numai simpatie și 
compasiune, ci de asemenea responsabili-
tate și acțiune, în acest sens fiind di-
recționate eforturile conducerii raionului 
Leova. 

      Este cunoscut faptul că, în ultimii ani, 
în raioanele din Republica Moldova real-
izări remarcabile au fost obținute dato-
rită, atragerii de investiții din diverse 
fonduri atît naționale cît și inter-
naționale, precum și a relațiilor strânse 
de conlucrare cu instituțiile care admin-
istrează aceste fonduri. În acest context, 
raionul Leova a continuat să-și con-
solideze bunele relații cu partenerii de 
dezvoltare tradiționali, dar totodată a 

căutat să identifice și alte posibile 
surse de finanțare a proiectelor. 
Dintre realizările majore ale anului 
2016  am menționa: 

-  Lansarea Proiectului de Con-
strucţie a Locuinţelor pentru 
Păturile Social Vulnerabile din 
raionul Leova., care presupune con-
strucția a 92 apartamente. Valoarea 
proiectului fiind de cca 3,5 mln euro. 

-  Continuarea proiectelor în dome-
niul aprovizionării cu apă și sani-
tație pentru crearea unui sistem 
regional. 

     Cum am menționat, în scopul re-
alizării obiectivelor strategice de 
dezvoltare a raionului beneficiem de 
suportul mai multor instituții, cum 
ar fi: FEN, FEE, MDRC, însă o relație de-
osebită de colaborare ne leagă de ADR 
Sud și Agenția de Cooperare Inter-
națională a Germaniei (GIZ), împreună cu 
care avem inițiate o serie de proiecte în 
valoare de peste 7,5 mln euro. 

     Pe această cale aș dori personal să le 
mulțumesc tuturor partenerilor de dez-
voltare, pentru suportul acordat atît în 

domeniul investițional cît și logistic, iar în 
ajunul sărbătorilor de iarnă Vă doresc 
tuturor un An Nou fericit și bogat în noi 
realizări și mai înalt în aspirații, cred că 
în anul 2017  schimbările în bine să 
capete contur și consistență, iar noi să 
depunem toate eforturile pentru a folosi 
oportunitățile pe care le avem pentru a 
progresa și a asigura populația Republicii 
Moldova, cu bunăstarea și viitorul mult 
dorit. La mulți  Ani!" 

Ion GUDUMAC, președintele raionului Leova: 
"Ne dorim ca în anul 2017 schimbările în bine să 
capete contur și consistență" 

     “Anul 2016 a fost un an al noilor î nceputuri prin faptul ca  a 
activat, î ntr-o component a  noua , Consiliul Regional pentru 
Dezvoltare Sud, prin faptul ca  a fost lansat un nou Concurs al 
propunerilor de proiecte, care s-a dovedit a fi unul rezultativ 
dupa  numa rul de proiecte aplicate. Ca reprezentant al raion-
ului Cahul, pot spune ca  anul 2016 este un an care ne ofera  î n 
special noua , cahulenilor, sperant e s i mai mari tocmai prin 
faptul ca  o buna  parte din proiectele aplicate de raionul Cahul 
î n cadrul concursului propunerilor de proiecte 2017-2020 au 
obt inut punctaj maxim.  

     Cu toate ca  am obt inut, î n 2016, î mpreuna  cu partenerii 
no;tri de dezvoltare, rezultate frumoase, cu sigurant a  sunt 
multe î nca  de fa cut. Urmeaza  î nca  sa  î nva t a m s i sa  muncim 
foarte mult pentru ca  ceta t enii as teapta  rezultate palpabile s i 
tra iesc cu sperant a ca  î nceputul anului 2017 o sa  aiba  finali-
tate î n anii urma tori prin implementarea proiectelor care au 
fost selectate pentru a fi finant ate din Fondul Nat ional de 

Dezvoltare Regionala .  

     Sfa nta Scriptura  ne î nvat a : “Ceret i s i vi se va da, ca utat i s i 
vet i ga si, batet i s i vi se va deschide”.  Urma nd acest î ndemn, 
î n anul 2017, noua , membrilor CRD Sud s i, desigur, colegilor 
nos tri din cadrul ADR Sud, nu ne ra ma ne deca t sa  fim acei 
care sa  batem s i sa  ni se deschida , sa  cerem s i sa  ni se dea. Or, 
2017 este un an al as tepta rilor foarte mari, pentru ca , din 
2014 î ncoace, am trecut cu tot ii printr-o perioada  de 
as teptare î n ceea ce prives te finant a rile externe s i imple-
menta ri de proiecte mari,  fiind derulate î n mod special acele 
proiecte care au fost î ncepute s i urmau sa  aiba  continuitate. 

     Î n anul care vine le doresc tuturor sa na tate, putere de 

munca  s i î nt elepciune pentru a trece peste toate obstacolele 

care ne vor sta î n fat a . S i, desigur, multe-multe realiza ri, 

pentru ca , î n final, acestea sunt cele care se ra sfra ng asupra 

ceta t enilor nos tri s i care cel mai mult conteaza .”  

Ion DOLGANIUC, primar de Colibași: “Un an al noilor începuturi 

și al planurilor pe măsură, care sperăm să se materializeze” 
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Numeroși reprezentanți ai autori-
tăților publice locale din Regiunea 
de Dezvoltare Sud, dar și specialiș-
tii Agenției de Dezvoltare Regiona-
lă Sud au participat la instruiri pri-
vind managementul ciclului de pro-
iecte transfrontaliere, desfășurat în 
orașul Cimișlia. 

Evenimentul a fost organizat de Agen-
t ia de Dezvoltare Austriaca  î n Repu-
blica Moldova î n cooperare cu Minis-
terul Dezvolta rii Regionale s i Con-
struct iilor s i a avut drept scop sa  fur-
nizeze informat ii practice cu privire la 
oportunita t ile de finant are î n cadrul 
noilor programe transfrontaliere. Ast-
fel organizatorii spera  sa  î mbuna ta -
t easca  calitatea proiectelor transfron-
taliere dezvoltate de beneficiarii din 
Republica Moldova. 

Totodata , se cere a fi ment ionat faptul 
ca  sesiunea de instruire a fost desfa -
s urata  î n contextul lansa rii, î n timpul 
apropiat, a apelurilor de propuneri de 
proiecte pentru programele CTF, eligi-
bile pentru Republica Moldova 
(Programul Operat ional Comun Ro-
ma nia - Republica Moldova 2014-
2020, Programul Operat ional Comun 
Bazinul Ma rii Negre 2014-2020 s i 

Programul Transnat ional Duna rea 
2014-2020). 

I n cadrul seminarului, de ca tre repre-
zentant ii unei companii din grupul de 
companii „AVENSA", care ofera  asis-
tent a  î n domeniul elabora rii s i imple-
menta rii proiectelor, inclusiv a celor 
transfrontaliere, au fost prezentate, la 
nivel general, programele de coopera-
re transfrontaliera  2014-2020, mode-
ratorii oferind participant ilor unele 

exemple de proiecte transfrontaliere 
de succes, implementate î n perioada 
de finant are 2007-2013. I n cadrul 
aceleias i instruiri participant ii au avut 
oportunitatea sa  î nvet e cum sa  dez-
volte un proiect transfrontalier, sa  
elaboreze arborele problemei, matri-
cea cadrului logic, cererea de finant a-
re s i bugetul acestuia. I n acest sens au 
fost desfa s urate o serie de exercit ii 
practice care au init iat participant ii î n 
elaborarea proiectelor de acest tip.    

Autoritățile publice locale din Regiunea de Dezvoltare Sud, 
informate despre oportunitățile de finanțare în cadrul noilor 
programe transfrontaliere   

Mai multe localități din raionul Cahul și orașul Vulcănești urmează să fie asi-
gurate cu apă în cadrul unui program investițional susținut de Uniunea Euro-
peană și Guvernul Elveției. Proiectul va demara în anul 2017, cu un buget de 
aproximativ 2,2 milioane de euro. 

    Conform proiectului, timp de doi ani urmeaza  sa  fie construit apeductul magistral Cahul-
Lebedenco-Pelinei-Ga va noasa-Vulca nes ti-Alexandu Ioan Cuza, fiind instalate ret ele interne 
î n satele Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sa tuc, Ga va noasa, Vladimirovca s i Nicolaevca. 
Pa na  la finele anului curent, autorita t ile publice de la Cahul s i Vulca nes ti, reprezentant ii 
Agent iei de Dezvoltare Regionala  Sud (ADR Sud) s i ai Agent iei de Cooperare Internat ionala  
a Germaniei urmeaza  sa  evalueze gradul de prega tire pentru activita t ile planificate, precum 
s i sa  aprobe o lista  de angajamente ale consiliilor locale. Noul proiect din sudul t a rii va deru-

la î n doua  etape. Prima etapa  prevede valorificarea contribut iei financiare î n valoare de 2,2 milioane de euro, alocate de Guvernul 
Elvet iei pentru construct ia magistralei Cahul-Lebedenco s i a ret elelor interioare. Iar a î n cadrul celei de-a doua etape se preconizea-
za  construct ia apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Ga va noasa-Vulca nes ti-Alexandu Ioan Cuza, pentru care urmeaza  a fi 
alocate surse din fondul Uniunii Europene. 

Un nou apeduct urmează să fie construit din fonduri 
europene în sudul Republicii Moldova   
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        DEZVOLTARE REGIONALĂ 

Distanța dintre Cimișlia, Republica 
Moldova, și Letonia a devenit acum 
mai mică. Asta după ce Agenția de 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud a 
semnat, în luna octombrie curent, 
un Protocol de intenție privind cola-
borarea cu Regiunea de planificare 
Zemgali din Republica Baltică.  

   Intent ia de colaborare, semnata  î n-
tre cele doua  regiuni, este doar un 
î nceput, pentru ca , imediat î n urma -
toarele luni, directorul ADR Sud, Ma-
ria Cules ov, s i Valdis Veips, directorul 
executiv al Regiunii de planificare 
Zemgali, urmeaza  sa  parafeze deja 
Protocolul de colaborare propriu-zis, 
care va asigura relat ii de prietenie s i 
cooperare î ntre Regiunea de Dezvol-
tare Sud din Republica Moldova 
s i  Regiunea Zemgali din Republica 
Letonia. 

   Potrivit oficialilor din Letonia, sem-
narea documentului ar putea repre-
zenta î nca  un pas fa cut de t ara noas-
tra  î n parcursul ei spre Comunitatea 
Europeana . “Cu Regiunea de Dezvolta-
re Nord a Republicii Moldova aveam 
deja stabilite relat ii de prietenie s i 
colaborare î nca  din anul 2012. Acum, 
dupa  ce am vizitat s i Regiunea de Dez-
voltare Sud a RM, unde am va zut ca , 
de asemenea, exista  potent ial uman, 
agricol s i economic, putem spune ca  
relat ia t a rii noastre de cooperare cu 
Moldova s-a extins s i a devenit una 
mai stra nsa , mai puternica . Ne-a pla -
cut mult sudul Republicii Moldova. 
Am va zut locuri extraordinar de fru-
moase s i am discutat cu oameni deo-
sebit i. Avem s i o istorie comuna . Spe-
ra m ca  vom avea s i un viitor comun. 
Putem spune ca  suntem deja prietenii 
vos tri s i va  vom ajuta cu toate cele 
necesare î n parcursul vostru euro-
pean, deoarece noi din 2004 suntem 
î n Uniunea Europeana  s i NATO, iar cu 
sprijinul Letoniei s i a altor t a ri spera m 
ca Moldova sa  adere î n cel mult 10 ani 
la UE", a declarat Veronica Iurcea, ex-

pert principal al Departamentului po-
litica  regionala  a Direct iei planificare 
a dezvolta rii regionale din cadrul Mi-
nisterului Mediului s i Dezvolta rii Re-

gionale a Letoniei. 

   „Sper ca  semnarea acestui Protocol 
de intent ie privind colaborarea cu o 
regiune similara  din sudul Letoniei va 
da roada  s i va fi î n beneficiul popoare-
lor noastre. De asemenea, cooperarea 
va deschide noi orizonturi s i va aduce 
noi oportunita t i pentru Regiunea de 
Dezvoltare Sud prin stabilirea unor 
parteneriate î ntre APL s i agent ii eco-
nomici din aceasta  zona  a Republicii 
Moldova s i din Letonia ", a declarat 
Maria Cules ov, directorul ADR Sud. 

   Preciza m ca  din component a delega-
t iei din Letonia, care s-a aflat, timp de 
doua  zile, î n vizita  î n Regiunea de 
Dezvoltare Sud, au fa cut parte repre-

zentant i ai autorita t ilor publice locale 
s i antreprenori din mai multe regiuni 
ale Letoniei. 

   I n cadrul vizitei, oaspet ii din Letonia 
s-au familiarizat cu activitatea ADR 
Sud, au discutat cu gazdele despre 
profilul Regiunii de Dezvoltare Sud 
din Republica Moldova, informa ndu-
se asupra modelului moldovean de 
administrare publica  locala  s i princi-
palelor ramuri ale sferei economice s i 
sociale ale regiunii etc. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud  
a semnat un Protocol de intenție privind colaborarea cu 
Regiunea de planificare Zemgali din Republica Letonia 
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Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 
își propune fortificarea capacităților Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare Sud 

     Agenția de Cooperare Internațio-
nală a Germaniei (GIZ) în comun cu 
Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud a desfășurat o rundă de 
interviuri cu reprezentanții Consi-
liului Regional pentru Dezvoltare 
Sud din raioanele Căușeni, Cimișlia, 
Basarabeasca, Taraclia, Leova, Ște-
fan Vodă, Cantemir și Cahul, reuniți 
în focus grupuri.  

    Scopul acestor activita t i a constat î n 
efectuarea unei analize a capacita t ilor 
funct ionale ale CRD Sud s i identifica-
rea unor solut ii pentru fortificarea 
rolului CRD Sud ca factor major de 
decizie pentru dezvoltarea regiunii. 

    I n cadrul interviurilor au fost discu-
tate î n comun provoca rile, necesita t ile 
de sprijin pentru î nta rirea rolului CRD 

s i ma surile de opti-
mizare ale activita t ii 
acestuia. Astfel, GIZ-
ul propuna ndu-s i 
drept obiec-
tiv fortificarea rolu-
lui Consiliilor Regio-
nale pentru Dezvol-
tare, interviurile la 
nivel de focus gru-
puri se numa ra  prin-
tre primii pas i î ntre-
prins i de GIZ î n acest 
sens.  

    Pa na  la sfa rs itul anului 2016, Agen-
t ia de Cooperare Internat ionala  a Ger-
maniei mai are preva zute pe agenda 
sa,  pentru implementare, urma toarele 
act iuni: analiza funct ionala  a CRD-
urilor; evaluarea necesita t ilor ADR-

urilor; prezentarea ca tre parteneri a 
constata rilor; elaborarea propunerilor 
de modificare a regulamentelor de 
activitate; abordarea problemelor le-
gate de motivare; definirea pachetelor 
de dezvoltare a capacita t ilor pentru 
ADR -uri s i CRD -uri.. 

   DEZVOLTARE REGIONALĂ  

    Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud a semnat un Acord de 
colaborare cu Organizația de Pro-
movare a Exportului din Moldova 
(MIEPO). Instituțiile și-au propus 
astfel atingerea obiectivelor comu-
ne de cooperare în realizarea activi-
tăților specifice de dezvoltare eco-
nomică de importanță națională, 
regională și, în particular, la nivel 

de organizație. 

    Prin acest acord de colaborare, 
cele două părți își propun să deruleze 
diverse activități în vederea eficienti-
zării participării la dezvoltarea socio-
economică a Regiunii Sud. Această 
colaborare va urmări facilitarea creării 
unei platforme regionale pentru pro-
movarea potențialului investițional al 
Regiunii de Dezvoltare Sud. 

    Potrivit documentului-cadru, cele 
două instituții  se angajează să partici-
pe la evenimente specifice și inițiative 
de încurajare și dezvoltare a mediului 

investițional și de export din Moldova, 
cum ar fi conferințe, mese rotunde, 
ateliere de lucru în scopul promovării 
și dezvoltării Regiunii Sud și încurajă-
rii antreprenorilor regionali. 

    Maria Culeșov, directorul ADR Sud, 
a declarat că își pune mari speranțe 
în stabilirea acestui parteneriat impor-
tant și a exprimat încrederea că sem-

narea acestui 
acord va contri-
bui la promova-
rea potențialului 
investițional și 
dezvoltarea 
afacerilor în 
regiunea Sud, 
impulsio-
nând astfel eco-
nomia regiunii, 
dar și creșterea 
exporturilor an-
treprenorilor 
regionali pe 
piața externă. 

    Organizația de Atragere a Investiții-
lor și Promovare a Exportului din Mol-
dova (MIEPO) este instituția publică 
coordonatoare în domeniul implemen-
tării politicilor dedicate competitivității, 
promovării exportului din Republica 
Moldova și atragerii investițiilor, în 
care Ministerul Economiei are calita-
tea de fondator. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a semnat un acord de colabo-

rare cu Organizația de Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) 


