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A fost aprobat Planul de activitate al ADR Sud şi 

Bugetul pentru anul 2011 în cadrul Şedinţei 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud 

 
     Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor împreună cu membrii Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare Sud, angajaţi ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud 

şi experţii proiectului MDRD „Moldova: Cooperare în dezvoltarea 

regională” s-au întrunit la data de 21 ianuarie 2011, în cadrul 

şedinţei Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud în oraşul 

Cimişlia, pentru a face bilanţul activităţilor pentru anul 2010, precum 

şi pentru a discuta obiectivele şi perspectivele în activitatea ADR Sud 

pentru anul 2011. 
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Dl Marcel Răducan, ministrul dezvoltării regionale şi 

construcţiilor, prezent la eveniment, a menţionat în mesajul de 

salut că rolul ADR Sud este de: a susţine şi de a participa la 

dezvoltarea social-economică a regiunii în parteneriat cu actorii 

locali; a gestiona competent şi eficient programele şi proiectele 

finanţate din fondurile alocate pentru dezvoltarea regională; a 

iniţia programe pentru promovarea strategică a Regiunii Sud şi a 

atrage noi resurse de îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor. 

Pe parcursul anului 2010 ADR Sud a reuşit să angajeze şi 

să instruiască personalul agenţiei, să doteze cu echipament 

oficiul ADR-ului, să finalizeze, să consulte şi să aprobe Strategia 

de Dezvoltare Regională Sud, să participe la organizarea 

primului Apel de Propuneri de Proiecte. De asemenea, în acest 

an echipa ADR Sud a reuşit să stabilească relaţii de parteneriat 

regional şi să semneze acordurile de colaborare cu APL de nivel 

I şi II, cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi ONG-ul Contact-

Cahul. 

Dna Maria Culeşov, directorul ADR Sud, a specificat că 

una din activităţile prioritare ale agenţiei în acest an a fost 

identificarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare regională. 

Astfel, s-a reuşit lansarea procesului de implementare 

a proiectelor: 

         „Apă curată pentru comunităţile bazinului r. Prut” s. 

Manta, r. Cahul;  

         „Eficientizarea managementului deşeurilor menajere 

solide în RDS” Agenţia de Dezvoltare Regională Sud;  

         „Reparaţia podului peste r. Cogîlnic de pe str. Matrosov 

şi secţiunea de drum adiacentă autostrăzii internaţionale 

Chişinău-Tarutino-Odesa, din or. Basarabeasca”. 

De asemenea, Societatea Germană pentru Cooperare 

Internaţională (GIZ) a aprobat spre finanţare proiectul        

„Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roşu”, r. 

Cahul. 

În anul 2011 echipa ADR Sud va continua 

implementarea politicilor de dezvoltare regională, fiind testate 

mecanismele de finanţare a programelor şi proiectelor. Unul din 

scopurile prioritare pentru acest an ţine de identificarea, 

aprobarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională 

în conformitate cu priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare 

Regională Sud. Finanţarea ADR Sud în anul 2011 va fi asigurată 

preponderent din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, 

precum şi din alte surse identificate de către agenţie. 

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud au 

aprobat Planul de activitate al ADR Sud şi Bugetul pentru anul 

2011 şi au apreciat activitatea ADR Sud pentru anul 2010 cu 

calificativul „bine”.  

 

 

 

 

Activităţi curente 
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A avut loc prima şedinţă a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud  
 

  

La data de 21 ianuarie 2011 în oraşul 

Cimişlia a avut  loc prima Şedinţă a Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Sud din acest an. 

Evenimentul sa început la orele 10.00, fiind 

organizat de către Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare Sud şi  Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud în coordonare cu Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. La 

eveniment au fost invitaţi să participe membrii 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud,

reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, experţi ai  proiectului MDRD 

“Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională”, colaboratorii ADR Sud şi mass-media regională. În 

cadrul Şedinţei au fost prezenţi 26 de membri din numărul total de 32. 

Dl Andrei Malaşevschii, preşedintele CRD Sud, a prezidat Şedinţa care avea  incluse în ordinea 

de zi următoarele subiecte:  

Prezentarea Raportului privind implementarea Planului de activitate al ADR Sud pentru 

anul 2010; 

Prezentarea şi aprobarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2011. 

Prezentarea şi aprobarea Bugetului ADR Sud pentru anul 2011. 
  

  
 

Dl Valeriu Beril, vicepreşedintele CRD Sud, a atras 

atenţia că ADR Sud are multe realizări în acest an şi că 

Regiunea Sud a progresat datorită efortului depus de 

echipa ADR Sud.  

Vicepreşedintele CRD Sud vine cu următoarele 

propuneri: 

a. De extins ADR-ul la nivel de fiecare raion în 

parte, ca 2-3 colaboratori să activeze în fiecare centru 

raional; 

b. De a atrage atenţie proiectelor din domeniul 

privat; 

c. Să fie cît mai transparente activităţile ADR-ului 

şi să fie asigurată vizibilitatea rezultatelor obţinute; 

d. Sesiunile de instruire cu privire la Apelul 

Propunerilor de Proiecte să se facă în fiecare  raion. 

 

Activităţi curente 
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Dl Vasile Plagov, Preşedintele raionului Taraclia, propune ca ADR Sud să colaboreze cu mass-

media din r. Taraclia, să efectueze vizite în fiecare raion a Regiunii Sud ca să aibă posibilitatea de a 

identifica problemele şi necesităţile  localităţii. 

 

  

Dna Tatiana Badan, primarul s. Selemet, r. 

Cimişlia, s-a referit la faptul că ADR Sud a 

lucrat foarte mult în acest an, avînd rezultate 

foarte bune. De asemenea propune ca în anul 

2011 activităţile ADR Sud să fie mai 

transparente; să se atragă atenţia asupra 

îmbunătăţirii capacităţilor APL-urilor la scrierea 

proiectelor şi atragerea investiţiilor; să se 

organizeze seminare pentru agenţii economici 

din regiune pentru a dezvolta sectorul privat. 

 Dl Andrei Vacarciuc, membru CRD Sud, a precizat că în anul 2010 ADR Sud s-a constituit şi urmează de 

implementat cu succes proiectele aprobate spre finanţare. Pe parcursul anului 2011 trebui să fie o colaborare 

comună între ADR Sud, APL I, APL II şi alţi actori din Regiunea Sud. Echipa ADR Sud a lucrat suficient de bine 

luînd în consideraţie faptul că dezvoltarea regională este ceva nou în Republica Moldova. 

Documentele privind raportarea şi planificarea activităţilor ADR Sud le puteţi accesa pe pagina 

web a Agenţiei: www.adrsud.md la rubrica „Planuri, Rapoarte şi Publicaţii”. 

 

Vizita delegaţiei din Germania la ADR Sud 

 

În perioada 13-15 decembrie 2010, Republica Moldova a fost gazda unei delegaţii din Germania. În cadrul 

vizitei între Guvernul RM şi cel al Germaniei au fost semnate un proces-verbal de cooperare şi un acord de 

finanţare, în valoare totală de 6,5 milioane de euro. Mijloacele alocate sunt destinate proiectului pentru 

modernizarea agriculturii, aflat în derulare, precum şi pentru dezvoltarea unei bănci din Republica Moldova. 

Tot în cadrul acestei vizite delegaţia germană a vizitat pe data de 14 decembrie 2010 sediul ADR Sud. La 

eveniment au participat reprezentanţi ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud,  D-na Valentina Plesca, şef directia 

Dezvoltare Regională din cadrul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Moldova. 

În componența delegatiei germane au facut parte: 

-       Friedel Eggelmeyer, Director General al Ministerului de Dezvoltare si Cooperare Economica pentru Sud-

Estul Europei  (BMZ), Orientul Mijlociu, Afghanistan/Pakistan 

-       Otmar Greiff,  functionar BMZ  Moldova (si alte tari din regiune) 

-       Ms Eva Witt, Sef Adjunct al Departamentului pentru Europa, Banca Germana de DEzvoltare, KfW 

Activităţi curente 

 

 

http://www.adrsud.md/
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-       Simone Wunsch, functionar BMZ  Moldova (si alte tari din regiune),KfW 

-       Dr. Benedikt Thanner, functionar BMZ  Moldova (si alte tari din regiune),GTZ 

-       Dr. Konstantin Kotsas, functionar BMZ  Moldova (si alte tari din regiune), Expert CIM 

  

 
 

 

Membrii delegaţiei au fost interesaţi de succesele înregistrate de către ADR în cursul activităţilor sale dar şi de 

provocările care stau în faţa ADR-ului. Directorul  ADR Sud, doamna Maria CULEŞOV a făcut o trecere în 

revistă a rezultatelor semnificative obţinute pe parcursul activităţii ADR Sud cum ar fi: 

-          Organizarea de instruiri și seminare de informare despre oportunităţile de finanţare din FNDR și alte 

surse alternative. 

-          Consultanţă şi suport aplicanţilor în procesul de pregătire a proiectelor de dezvoltare regională. 

-          Situaţia privind implementarea proiectelor selectate în urma  Apelului de propuneri de proiecte în iunie 

2010, 29 de proiecte - MCDR, 12 proiecte – Ambasada Poloniei, în elaborare 5  proiecte pentru  Programe 

de Cooperare Transfrontaliere. 

-          Colectarea propunerilor de proiecte şi  verificarea administrativă a acestora. 

-          Semnarea acordurilor de parteneriat cu actori multipli în  Dezvoltare Regională – APL I şi II, ODIMM, 

ONG-ul Contact Cahul etc. 
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-          Promovarea experienţelor pozitive din regiune prin  vizite de studiu, editarea buletinelor, mass-media,  

pag web. 

Reprezentanţii delegaţiei au apreciat  succesele obţinute de către  ADR Sud în implementarea politicii de 

dezvoltare regională din Republica Moldova și au promis, că dezvoltarea  regională în Republica Moldova va fi 

susținută în continuare de către Guvernul Germaniei . 

 

Conferinţa de încheiere a Proiectului “Moldova: Cooperare în 

Dezvoltarea Regională” (MDRD) 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regionale în prezenţa Prim-

ministrului Vlad Filat şi al viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, ministrul economiei, au prezentat evoluţia 

dezvoltării regionale a ţării în cadrul unei conferinţe cu genericul "Realizări şi provocări în dezvoltarea 

regională în contextul cooperării internaţionale", care s-a desfăşurat la data de 28 ianuarie 2011 la Chişinău. 

 Conferinţa a întrunit reprezentaţi ai Guvernului, societăţii civile, mediului de afaceri, precum şi ai autorităţilor 

publice locale din cadrul regiunilor, care au fost invitaţi să expună viziuni asupra dezvoltării regionale a Republicii 

Moldova şi propuneri pentru a realiza o dezvoltare social-economică echilibrată şi durabilă pe întreg teritoriul ţării. 

 

Activităţi curente 
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De asemenea, conferinţa a marchat încheierea Proiectului "Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională" 

(MDRD), care a asistat Guvernul pe parcursul anilor 2008-2010 în lansarea politicii de dezvoltare regională şi 

dezvoltarea capacităţilor instituţionale pentru implementarea acestei politici în Regiunile de Dezvoltare Sud, 

Centru şi Nord. Proiectul a fost implementat de Consorţiumul format din Oxford Policy Management, 

Universitatea Birmingham (UK) şi Institutul de Politici Publice (RM) cu susţinerea financiară a Departamentului 

Guvernului  Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru Dezvoltare Internaţională (DFID) şi 

Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA). 

În cadrul conferinţei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională 

au prezintat participanţilor progresele atinse, lecţiile învăţate în procesul de dezvoltare regională, precum şi 

priorităţile de dezvoltare a regiunilor din Republica Moldova. 

Dna Maria Culeşov, directorul ADR Sud, a menţionat că realizările majore în dezvoltarea regională a Republicii 

Moldova se referă la crearea cadrului instituţional care coordonează şi implementează politica respectivă. În acest 

context, a fost instituit Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, au fost lansate Agenţiile de Dezvoltare 

Regională în Sudul, Centrul şi Nordul ţării, au fost reunite într-un cadru comun autorităţile publice locale, 

societatea civilă şi mediul de afaceri prin crearea Consiliilor regionale de dezvoltare, care decid în mod participativ 

asupra priorităţilor de dezvoltare a regiunilor. 

 

 

De asemenea, au fost elaborate, prin consultare cu autorităţile publice locale şi societatea civilă şi aprobate 

Strategiile de dezvoltare a fiecărei regiuni, care stabilesc priorităţile de dezvoltare, ce vizează domeniul de 
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reabilitare a infrastructurii fizice, diversificare a economiei şi susţinere a sectorului privat, îmbunătăţire a factorilor 

de mediu şi atractivităţii turistice. 

În contextul implementării politicii de dezvoltare regională, 56 de proiecte de dezvoltare regională  au fost 

selectate şi aprobate pentru finanţare în perioada 2010-2012 din Fondul naţional pentru dezvoltare regională. Iar 14 

proiecte de dezvoltare regională,  au fost lansate la sfîrşitul anului 2010, în suma de 110 mln lei cu finanţare din 

Fondul naţional pentru dezvoltare regională, completat în anul 2010 cu circa 1,75 milioane de Euro, oferiţi în 

formă de ajutor nerambursabil de Guvernul Marii Britanii în baza Memorandumului de înţelegere dintre DFID şi 

Guvernul Republicii Moldova. 

Atelier de lucru în cadrul ADR Sud 

 

În contextul dezvoltării parteneriatelor publice si elaborării proiectelor de cooperare 

transfrontalieră la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud continuă atelierele de lucru pentru perfectarea 

conceptelor de proiecte şi sporirea competitivităţii  lor pentru accesarea  fondurilor europene.  

 

La data de 11 ianuarie 2010 echipa ADR Sud a beneficiat de consultanţă calificată din partea  

Dlui Viorel Miron, expert  în domeniul turismului, care a venit cu recomandări de ajustare şi îmbunătăţire 

a proiectului “Valul lui Traian - un traseu comun de promovare a locaţiilor pentru investiţii şi turism în 

Regiunea Sud”. Activitatea de consultanţă este parte a componentei Parteners for Projects (PfP) a 

proiectului DFID/SIDA. Au fost stabiliţi paşii următori în pregătirea proiectului pentru depunerea la 

Fondurile Europene. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Buletinul informativ este elaborat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, 

care este o instituţie publică necomercială, creată pentru implementarea 

obiectivelor de dezvoltare regională. 
 

Pentru informaţii detaliate contactaţi: 

Viorica Cecan, specialist în comunicare 

Tel.: (0241) 26286 

E-mail: office@adrsud.md 

www.adrsud.md 
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