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Cronica lunii noiembrie
Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud încheie
una din cele mai productive luni din ciclul anual.
O perioadă în care au
fost finalizate cu succes
două proiecte de dezvoltare regională şi în
care începe să se contureze rezultatul activităţilor desfăşurate pe
parcursul unui an de zile
de către echipa ADR
Sud. Locuitorii or.
Basarabeasca circulă deja
de o lună pe un pod
proaspăt renovat în
urma implementării
proiectului ,,Repararea
podului peste râul
Cogîlnic de pe str.
Matrosov şi secţiunea de

drum local adiacentă
autostrăzii internaţionale
Chişinău – TarutinoOdesa, din oraşul
Basarabeasca". Locuitorii
comunei Ecatrinovca
sunt aprovizionaţi cu apă
potabilă la robinete de
câtva săptămâni şi
urmează ca pe parcursul
lunilor viitoare să se
numere printre puţinele
localităţi dotate cu
sistem de canalizare.
Proiectul a fost
implementat într-un
termen record de 5 luni.
Un şir de instruiri s-au
petrecut în luna curentă
reprezentând un real
suport pentru potenţialii
aplicanţi la Fondul

Naţional de Dezvoltare
Regională.
Reprezentanţii
Autorităţilor Publice
Locale de nivelul I şi II au
fost instruiţi, de către
specialişti în diferite
domenii, cu privire la
scrierea proiectelor de
dezvoltare regională în
domeniul apei şi
canalizării, îmbunătăţirii
factorilor de mediu şi
infrastructurii
drumurilor. Încă un
atelier se preconizează a
se desfăşura în
decembrie având ca
tematică atractivitatea
turistică şi dezvoltarea
antreprenoriatului în
regiune.

Invitaţie pentru sesiuni de informare
Secretariatul Tehnic Comun
al Programului Operațional
Comun România - Ucraina Republica Moldova 2007 –
2013 va organiza sesiuni de
informare în aria eligibilă a
programului, în vederea
prezentării prevederilor celui
de-al doilea apel de propuneri de proiecte.
Calendarul sesiunilor de in-

formare este următorul:
Chişinău - 5 decembrie
Comrat – 9 decembrie
Ştefan Vodă - 8 decembrie
Agenda evenimentelor şi loca-

ţiile de desfăşurare vor fi postate pe site-ul programului:
www.ro-uamd.net,www.jts.md

Pentru informaţii
suplimentare contactaţi
tel: 22 21 42 01
22 25 02 21
mariana.puntea@jts.md
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Apă potabilă pentru locuitorii comunei Ecateninovca
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,,Suntem foarte
mulţumiţi că
antrprenorul a efectuat
toate lucrările prevăzute,
în timp şi că avem deja
de câteva zile apă,
locuitorii sunt foarte
mulţumiţi. Rămâne să
facem un ultim efort
pentru a fece funcţionabil
şi sistemul de canalizare”
Efim Strogoteanu,

După succesul înregistrat în
Basarabeasca, Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud
(ADR Sud) a scris istorie
prin finisarea parţială a
celui de-al doilea proiect
de dezvoltare
regională ,,Reparaţia
capitală a sistemului de
canalizare, staţiilor de
pompare şi a staţiei de
purificare din or. Cimişlia.
Construcţia sistemelor de
canalizare staţiilor de
pompare şi reconstrucţia
sistemelor de
aprovizionare cu apă a
satului Ecaterinovca".

Lucrările s-au încheiat
pentru comuna
Ecaterinovca urmând ca
începând cu anul viitor să
fie efectuate şi lucrările
prevăzute în proiect pentru
or.Cimişlia.
După încheierea
lucrărilor de
construcţie, marţi,
22 noiembrie a
fost întrunită
Comisia de
recepţie la
terminarea
lucrărilor formată
din reprezentanţii

instituţiilor abilitate,
antreprenorul,
supraveghetorul tehnic,
reprezentanţii APL din
Ecaterinovca, autorii de
proiect şi reprezentanţii
ADR Sud, Maria Culeşov director ADR Sud
şi secţia
Management
Proiecte, Eugen
Lupaşcu şi Sergiu
Andronachi.
Comisia a evaluat
calitatea executării
lucrărilor şi a dat
avizul pentru darea în
exploatare.

Cel de-al doilea proiect de dezvoltare regională încheiat cu succes
Astfel, locuitorii comunei
beneficiază deja de apă
potabilă în mai puţin de
jumătate de an datorită
implementării, în termenii
stabiliţi, de către ADR Sud
a proiectului. Costul
lucrărilor efectuate în
Ecaterinovca se ridică la
suma de 5 975 564,00 lei,
finanţate din Fondul
Naţional de Dezvoltare
Regională, costul total al

primar loc. Ecaterinovca

proiectului este de 21
647 690, 00 lei.

la sistemul de canalizare a
or. Cimișlia.

Implementat în parteneriat
cu primăria Cimișlia,
proiectul mai prevede
reparația capitală a
sistemului de canalizare,
stațiilor de pompare și a
stației de purificare din or.
Cimișlia.

Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud vă aminteşte
că acesta este al doilea
proiect de dezvoltare
regională din Republica
Moldova finisat cu succes.

Racordarea sistemului de
canalizare a s. Ecaterinovca

Inițial lucrările au fost
demarate în com.
Ecaterinovca urmând ca pe
parcursul anului viitor să se

ADR Sud urmează să mai finiseze încă două proiecte de dezvoltare regională
înceapă lucrările și în
or. Cimișlia.
În viitorul apropiat se
preconizează finisarea
altor două proiecte de
dezvoltare regională
implementate de ADR
Sud în raionul Cahul,
localităţile Crihana Veche,
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Manta şi Paşcani ,,Apă
curată pentru comunităţile

bazinului râului Prut”
şi ,,Eficientizarea
managementului deşeurilor
menajere solide în
Regiunea de Dezvoltare
Sud” implementat în toate
cele 8 centre raionale ale
Regiunii de Sud.

NR.11

Calculatoare noi pentru Întreprinderile Municipale
,,Gospodărie Comunal Locativă”
Întreprinderile Municipale ,,Gospodărie Comunal
Locativă" (ÎMGCL) din cele
8 raioane ale Regiunii de
Sud au fost dotate cu câte
un calculator nou în direcţia modernizării serviciilor
comunale. Tehnica de calcul a ajuns în fiecare centru
raional în urma implementării de către Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud
(ADR Sud) a proiectului ,,Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide din Regiunea de
Dezvoltare Sud" finanţat
din Fondul Naţional de

Dezvoltare Regională
(FNDR).

rea serviciilor de colectare
a deşeurilor.

Proiectul ,,Eficientizarea
managementului deşeurilor
menajere solide din Regiunea de Dezvoltare Sud" a
fost lansat în octombrie
2010 şi este implementat în
întreaga Regiune de Sud.
Obiectivele majore vin să
îmbunătățească calitatea
mediului ambiant şi a sănătăţii populaţiei din centrele
raionale ale Regiunii de Sud
prin eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide şi prin extinde-

Cele 8 calculatoare vor fi
utilizate pentru sporirea
capacităţilor de procesare
a informaţiilor în cadrul
întreprinderilor comunale.
Proiectul se implementează
în toate cele 8 raioane ale
Regiunii Sud și a prevăzut
până în prezent dotatarea
cu câte un buldozer a Întreprinderilor Municipale ,,Gospodărie Comunal
Locativă" din raioanele
Căușeni, Ștefan Vodă și
Cantemir,

,,Ceea ce rămâne de făcut

Dotarea cu tehnică de calcul vine să modernizeze aria prestării serviciilor
și dotarea cu câte o autospecială a Întreprinderilor
Municipale ,,Gospodărie
Comunal Locativă" din
raioanele Basarabeasca,
Cahul, Taraclia, Leova și
Cimișlia. Presă de balotat
plasticul, containere şi lăzi
au fost livrate tuturor Centrelor Raionale ale Regiunii
Sud și urmează a fi amplasate în ariile cu blocuri

locative şi în apropierea
instituţiilor publice în momentul finisării platformelor pentru colectarea
selectivă a deșeurilor.

selectivă a deşeurilor să se
întreprindă acţiuni doar în
vederea şcolarizării populţiei cu privire la colectarea
selectivă.

Livrarea preselor de balotat plasticul şi a tehnicii de
calcul vin să încheie cele
mai importante activităţi
din cadrul proiectului urmând ca după finisarea
platformelor de colectare

Proiectul implementat de
ADR Sud în consorţiu cu
Eptisa, este finanţat din
FNDR în parteneriat cu
proiectul finanţat din bani
europeni ,,Guvernarea
Deşeurilor - IEPV Est”.

este să ne implicăm cât
mai mult posibil în
procesul de eficientizare
a managementului
deşeurilor solide şi să
utilizăm cu bun simţ
tehnica de calcul primită.
Eugen Lupaşcu
Şef secţie
Management Proiecte

Paralel a fost elaborată Strategia de gestionare integrată a deşeurilor
pentru Regiunea de Sud
Costul total al proiectului
este de 19.038.924,00 lei
cu o durată de
implementare de 24 de
luni.
Concomitent cu
implementarea proiectului
a fost elaborată şi Strategia
de gestionare integrată a
deşeurilor
DEZVOLTARE REGIONALĂ

solide pentru Regiunea de
Sud a Moldovei. Elaborată
cu sprijinul proiectului
"Guvernarea Deşeurilor IEVP - Est", finanţat de UE
şi implementat în consorţiu
cu Eptisa, aceasta prevede
Extinderea serviciilor de
colectare urbane în zonele
adiacente; Până în 2015acoperirea ariei de 15 - 20

km în jurul centrelor
rationale; Până în 2020 acoperirea cu servicii de
colectarea 100% în zonele
urbane şi 75% în zonele
rurale (cu populaţie peste
500 locuitori) iar până în
2025 acoperirea a 100% în
mediul rural.
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A fost dat startul lucrărilor prevăzute de
proiectul ,,Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor
s. Roşu, r. Cahul”
La începutul lunii
noiembrie în cadrul
evenimentului de marcare
a 508 ani de la fondarea
localităţii Roşu, proiectul
implementat de către
Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud (ADR Sud)
în localitate, a primit undă
verde pentru
implementare.

www.adrsud.md
Costul total al proiectului

Finanţat de Guvernul
României prin Agenţia
Internaţională de
cooperare a Germaniei
(GIZ), poiectul îşi propune
să aprovozioneze cu apă

potabilă peste 800 de
gospodării, 8 societăţi cu
răspundere limiată,
insitiţiile
publice şi 35
de
întreprinderi.
Proiectul a fost
selectat spre
finanţare în
2010 iar
începerea
oficială a
lucrărilor a
avut loc în luna
noiembrie. La
eveniment au fos prezenţi

reprezentanţii GIZ
Moldova, Agenţiei de
Dezvoltare Regională Sud,
Responsabilul
tehnic,
Antreprenorul şi
Autorităţile
Publice Locale.
Acesta va
crea condiţii de
aprovizionare cu
apă potabilă a
celor 3700
locuitori ai s.
Roşu prin
montarea a 12,5 km de
traseu,

este de
2 089 995 lei cu o durată de
implementare de 5 luni.
Concomitent se vor efectua şi
lucrări la sistemul de
canalizare a localităţii din
bani publici

Proiectul este finanţat de Guversnul României prin GIZ Moldova
a 2 staţii de menţinerea
tensiunii, a 5 puncte de
aprovizionare cu apă a
unităţilor de transport
pentru starea
antiincendiară. Astfel vor fi
formate 18 locuri de
muncă. În urma
implimentării proiectului se

vor îmbunătăţit condiţiile
de viaţă a locuitorilor.
Bugetul total al proiectului
este de 2 089 995 lei cu o
durată de implementare de
5 luni.
Primăria s. Roşu va
desfăşura activităţi de
informare a populaţiei. Încă

în faza desfăşurării
lucrărilor vor fi petrecute:
adunarea generală a satului;
adunări în cooperative;
şedinţa consiliului, pntru a
informa locuitorii cu privire
la responsabilităţi şi
beneficii de pe urma
implementării proiectlui.

În primăvara anului viitor locuitorii s. Roşu vor avea apă în robinete
Fiind deja un proiect în
implementare specialiştii
ADR Sud împreună cu
consultantul GIZ în
Regiunea de Sud efectuează
săptămânal vizite de
monitorizare în teritoriu,
iat în cadrul Primăriei Roşu
se organizează şedinţe
tehnice cu toţi actorii
implicaţi pentru a analiza
mersul lucrurilor, gradul de
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implementare a proiectului
şi impedimentele în
realizarea tuturor
obiectivelor propuse.
Momentan se efectuează
lucrări la conducta de
aprovizionare cu apă,
adâncirea acesteia şi
montarea furtunului.
Lucrările la staţiile de
pompare se vor efectua în
primăvara 2012.
NR.11

Ateliere de scriere a proiectelor regionale
Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud (ADR Sud) a
organizat pe parcursul lunii
noiembrie trei mese
rotunde care au avut ca
tematică trei domenii
diferite incluse în cele trei
priorităţi din strategia de
dezvoltare regională.
Miercuri, 9 noiembrie s-a
desfăşurat primul atelier de
lucru cu privire la
elaborarea proiectelor
regionale în domeniul
infrastructurii drumurilor.
Printre participanţi au fost
reprezentanţi ai

Autorităţilor Publice Locale
de nivelul 1 şi 2 care au
venit cu propuneri de
proiecte în domeniul
infrastructurii
drumurilor în cadrul
Atelierelor de identificare a
ideilor de proiecte
desfăşurate în toate cele 8
raioane ale Regiunii Sud de
către ADR Sud.
În urma desfăşurării
Atelierelor de Identificare a
ideilor de proiecte pe
parcursul lunilor trecute în
toate cele 8 raioane ale
Regiunii de Sud a fost

convenită organizarea unor
mese rotunde cu potenţialii
aplicanţi la finanţare din
cadrul Fondului Naţional
de Dezvoltare Regională.
Pentru luna noiembrie au
fost planificate primele
mese rotunde cu
următoarele tematici:
Dezvoltarea proiectelor
regionale în domeniul
infrastructurii rutiere; apei
şi canalizării, îmbunătăţii
factorilor de mediu şi
atractivităţii turistice.

Proiecte regionale în domeniul infrastructurii drumurilor
Atelierul a constat în
informarea cu privire la
etapele de elaborare a unui
proiect regional pe
domeniul vizat, tehnologii
şi materiale moderne şi
informaţii cu privire la
studiile de fezabilitate.
Eugen Lupaşcu, Specialist în
elaborarea, implementarea
şi monitorizarea

proiectelor din cadrul ADR
Sud a moderat atelierul şi a
făcut o succintă prezetare a
proiectelor finanţate din
FNDR, aflate în
implementare, cât şi despre
primul proiect de
dezvoltare regională finisat
cu succes la începutul
acestei luni. Despre etape,
particularităţile specifice şi
recomandări în elaborarea

proiectelor regionale, a
vorbit Andrei Cuculescu,
Specialist din cadrul
Ministerului transporturilor
şi infrastructurii drumurilor
care a adus şi câteva
exemple demne de urmat
cât şi informaţie cu privire
la situaţia actuală a unor
porţiuni de drum din
Regiunea de Sud.

Şedinţele desfăşurate
vin practic să
pregătească următorul
Apel de propuneri de
proiecte, care se
preconizează a se
desfăşura la jumătatea
anului 2012

Tehnologii şi materiale moderne în construcţia drumurilor
Ion Balan, director SRL
„Biox Comerț", a acceptat
invitaţia Agenţiei şi a
prezentat cele mai noi
tehnologii și materiale
moderne în construcția,
drumurilor, taluzurilor și
podurilor. Consolidarea
malurilor râurilor,
digurilor, lacurilor de
acumulare și căilor de
acces. Posibilităţi de
minimizare a cheltuielilor
DEZVOLTARE REGIONALĂ

financiare şi a eforturilor
fizice. Şi cum un proiect de
acest tip nu poate fi
acceptat spre finanţare fără
un studiu de fezabilitate
veridic, Mahu Veaceslav,
Organizatia Obsteasca
„CAMIB", a oferit câteva
informaţii în acest sens, cu
privire la elementele
necesare ale unui studiu de
fezabilitate, necesitatea
acestuia şi metode de

apreciere a unui studiu
calitativ executat după
toate standardele.
În urma acestor mese
rotunde participanţii vor
avea timp necesar până în
2012 pentru a putea
pregăti un proiect regional
care să corespundă tuturor
cerinţelor şi să se
încadreze în capacităţile
financiare ale FNDR.
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Proiecte regionale în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare

,,Vorbind ca locuitor al
satului Bădicul
Moldovenesc, acum

Vineri, 18 noiembrie ADR
Sud a organizat un al doilea
atelier de lucru cu privire la
elaborarea proiectelor
regionale în domeniul
aprovizionării cu apă şi
canalizare. Atelierul a constat
în informarea cu privire la
etapele de elaborare a unui
proiect regional pe domeniul
vizat, tehnologii şi materiale
moderne şi informaţii cu
privire la studiile de
fezabilitate. Maria Culeşov,
directorul ADR Sud,
prezentă la eveniment
împreună cu un grup de
specialişti din cadrul ADR

Sud, a ţinut să mulţumească
celor prezenţi pentru
interesul de care dau dovadă
în direcţia colaborării în
domeniul dezvoltării
regionale.
Mihail Cojocaru, expert
în domeniul aprovizionării cu
apă şi canalizare a vorbit
despre: legislaţia Naţională a
R. Moldova în domeniul apei
şi apelor uzate, surse de
finanţare posibile de atras
pentru realizarea proiectelor,
proiectele de succes ale
primului apel de propuneri de
proiecte şi cauzele care au

provocat insuccesul
unor alte proiecte, ce este
un proiect de alimentare cu
apă şi evacuarea apelor
uzate, sursele de alimentare
cu apă caracteristice pentru
localităţile rurale, etapele
de implementare a
proiectelor. Prezentarea
tehnologiilor şi materialelor
moderne privind sistemele
de alimentare cu apă a fost
făcută de către
reprezentantul ,,BioEconic",
Veaceslav Sachevici.

Elaborarea proiectelor regionale în vederea
îmbunătăţirii factorilor de mediu

înţeleg cât de important
este ca localitatea să fie
aprovizionată atât cu
apă cât şi cu
canalizare”
Lucian Tabac,
Primar s. Bădicul

Vineri, 25 noiembrie s-a
desfăşurat cel de-al treilea
atelier privind elaborarea
proiectelor regionale în
vederea îmbunătăţirii
factorilor de mediu. Printre
participanţi au fost
reprezentanţi ai
Autorităţilor Publice Locale

de nivelul 1 şi 2 care îşi
propun să rezolve
problemele legate de
gestionarea proastă a
depozitelor de deşeuri din
localităţilor pe care le
reprezintă prin elaborarea
unor proiecte care vor
putea fi mai apoi înaintate

spre aplicare la Fondul
Naţional de Dezvoltare
Regională.
Atelierul a constat în
informarea cu privire la
etapele de elaborare a unui
proiect regional, tehnologii
moderne şi informaţii cu
privire la Fondul ecologic.

Moldovenesc

Modalităţi de aplicare la Fondul ecologic naţional
Tatiana Ţugui,
coordonatorul pe ţară a
proiectului ,,Guvernarea
deşeurilor IEPV-Est" a
explicat în parametrii
strategiei proaspăt
elaborate direcţia pe care
ar trebui să o urmeze
fiecare unitate
administrativă în
colaborare cu comunităţile
vecine contribuind astfel la
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exinderea şi regionalizarea
serviciului de
salubrizare. A ţinut să
vorbească şi
despre dezvoltarea
sistemelor de management
integrat al deşeurilor
solide, inclusiv colectarea
separată, reciclarea şi
crearea poligoanelor
moderne de stocare a
deşeurilor nereciclabile.

Despre criteriile de
aplicare la Fondul ecologic
naţional a vorbit dna Elena
Creangă, şef serviciul
evidenţă şi control a
Fondului ecologic naţional.
Au fost enumerate
domeniile finanţate din
mijloacele financiare ale
Fondului naţional cât şi
criteriile principale de selectare a proiectelor.
NR.11

Perle ale Regiunii de Sud:
În partea nord-vestică a
regiunii de Sud pe malul
râului Nistru se înalţă solid
Complexul turistic Purcari
este un chateau în stil
francez, la 30 km de Marea
Neagră şi Odesa, face
parte din Drumul Vinului în
Moldova. O devărată
revelaţie a îmbinărilor
tradiţionale cu cele
europene, complexul
semnează şi prezintă cele
mai tipice îndeletniciri şi
obiceiuri ale poporului
moldovean. Numai aici, la
Vinăria Purcari veţi putea
descoperi tradiţiile
producerii vinurilor

VINĂRIA PURCARI

legendare. Descoperiţi
secretele vinurilor de
Purcari. Iniţiaţi-vă în tainele
preparării şi prefacerii
acestor vinuri unice. Doar
în “Vinăria Purcari” veţi
simţi ţesătura dintre
timpuri şi tradiţii seculare,
care stau împreuna la baza
calităţii vinurilor de
Purcari.
Veţi coborî în împărăţia
butoaielor franceze de
stejar, în galeriile
subterane, acolo unde sunt
maturate vinurile de soi,
precum şi vinurile de cupaj
“Roşu de Purcari” şi

“Negru de
Purcari”. Veţi
respira misterul
facerii şi
prefacerii
vinurilor mature,
nobile, vă veţi
învălui de
miresmele lor
unice... Galeriile
vinăriei
adăpostesc o
colecţie
remarcabilă de
vinuri de Purcari,
printre care se
numără
exemplare datate
încă din anul 1948.
Veniţi în ţinuturile care au

Istoria vinurilor de Purcari
Vinurile de Purcari sunt
rodul tradiţiilor milenare în
domeniul vinificaţiei de pe
teritoriul Moldovei.
Regiune în care s-a cultivat
viţa de vie din cele mai
vechi timpuri. Pe parcursul
secolelor tradiţiile şi-au
adâncit rădăcinile, în paralel
cu înnoirile, iar Moldova a
devenit ceea ce este

binecunoscut astăzi: patria
unor vinuri extraordinare.
Vinăria Purcari a fost
înființată în 1827 pe fostele
meleaguri ale Mănăstirii
Afono-Zagraf, un ansamblu
arhitectural unic, creat în
stilul întreprinderilor
vinicole din Franța.
Galeriile vinăriei
adăpostesc o colecție

dat lumii vinuri
remarcabilă de vinuri de
Purcari, printre care se
numără exemplare care
datează încă din anul 1948.
Perioada modernă din
istoria vinurilor de Purcari
începe odată cu fondarea
companiei ,,Vinăria
Purcari” în 2003.

binecuvântate. Oferiţi-vă,
dumneavoastră şi
prietenilor, momente unice,
de desfătare culinară şi
bahică, într-o atmosferă
romantică, de o frumuseţe
aparte. PURCARI. Licori
pentru suflet.
www.purcari.md

Beciurile Purcari - cele mai vechi din ţară
Scopul principal în
crearea
companiei a fost
renaşterea
cupajelor istorice
unice. Purcari
este complet
retehnologizat, beciurile
vechi construite încă în
1827, au fost renovate şi
constituie astăzi cele mai
vechi şi cunoscute beciuri
DEZVOLTARE REGIONALĂ

din Moldova.
Conacul din
Purcari
reprezintă una
din puţinele
perle puţin
cunoscute ale
Regiunii de Sud însă care
ocupă un loc de cinste pe
cartea de vizită a acesteia.
Complexul
turistic ,,Purcari,, oferă o

experienţă unică celor care
aleg destinaţia ca loc de
odihnă, recreare şi
distracţie. Degustarea
vinurilor are loc într-una
din cele două săli ale
complexului turistic
Purcari. Împreună cu
specialiştii în domeniu veţi
pătrunde în istoria,
gustul,valoarea şi taina
acestui vin nobil.
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Al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului
Operațional Comun România–Ucraina–Republica Moldova 2007-2013
Programul Operațional
Comun RomâniaUcraina-Republica
Moldova 2007-2013
Prioritatea 1: Către o
economie mai competitivă
în zona de frontieră;

Termenul
limită de
depunere a
proiectelor este
30 ianuarie
2012

Prioritatea 2: Mediul și
pregătirea pentru situații de
urgență;
Prioritatea 3:
Promovarea activităților
People-to-People.
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Turismului
(MDRT) din România, în
calitate de Autoritate
Comună de Management a
Programul Operaţional
Comun România-UcrainaRepublica Moldova 2007-

2013, solicită propuneri de
proiecte pentru:
Prioritatea 1: Către o
economie mai competitivă
a zonei de frontieră;
Prioritatea 2: Mediul şi
pregătirea pentru situaţii
de urgenţă şi
Prioritatea 3:
Promovarea activităţilor
People-to-People, în aria
eligibilă a programului,
proiecte care vor beneficia
de asistență financiară din
Programul Operaţional
Comun RomâniaUcraina-Republica
Moldova 2007-2013.

MDRT, str. Apolodor nr.
17, Sector 5, Bucureşti,
România, la sediile
Secretariatului Tehnic
Comun al programului:
Biroul Regional pentru
Cooperare
Transfrontalieră
Suceava, str. Dragoș
Vodă nr. 22, Biroul
Regional pentru
Cooperare
Transfrontalieră Iași, str.
Păcurari nr. 110.
Deasemenea informaţii
găsiţi suplimentare găsiţi
pe pagina web a
Agenţiei:
www.adrsud.md

Ghidurile solicitanţilor
pot fi consultate la sediul

Obiectivele lunii decembrie
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Agenţia de Dezvoltare Regională Sud va continua atelierele cu
privire la scrierea proiectelor şi în luna decembrie. Dezvoltarea
antreprenoriatului şi atractivitatea turistică vor fi comasate într-un
singur atelier. Astfel cei interesaţi şi potenţialii aplicanţi la Fondul
Naţional de Dezvoltare Regională pot urmări pagina web a Agenţiei pentru mai multe detalii. Amintim că mesele rodunde sunt organizate ca urmare a desfăşurării Atelierelor de Identificare a
ideilor de proiecte pe parcursul lunilor trecute în toate cele 8
raioane ale Regiunii de Sud.



Tot pentru luna decembrie se preconizează organizarea şedinţei
Consiliului Regional de Dezvoltare. Şedinţa se convoacă pentru
aprobarea planului de activitate a Agenţiei pentru 2012, aprobarea
Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor şi marcarea a doi ani
de activitate a Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud.

NR.11

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud
Or. Cimişlia,
str. Ştefan cel Mare nr. 12
Incinta Consiliului Raional
Cimişlia
Et. 1
Telefon/Fax: 0241 2 62 86
E-mail: office@adrsud.md,
adrsud@gmail.com

Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

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 Specialistul în
Comunicare,
Sofia Cazacu
Tel.: (0241) 26286
E-mail: adrsud@gmail.com

Beneficiari în cadrul Programului de implementare a măsurilor de
eficienţă energetică
În urma apelului de propuneri de proiecte
legate de eficienţa energetică şi valorificarea
surselor regenerabile de energie, Ministerul
Economiei a selectat instituţiile care vor
beneficia şi lucrările respective aprobate spre
finanţare în cadrul programului de implementare
a măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare
a surselor regenerabile de eneregie.
În Regiunea de Sud, beneficiare în urma
proiectului, sunt 18 localităţi. Lista localităţilor o
găsiţi pe pagina web: www.adrsud.md

