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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 informare este următorul:

Chişinău - 5 decembrie
Comrat – 9 decembrie
Ştefan Vodă - 8 decembrie
Agenda evenimentelor şi locaţiile 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

Apă potabilă pentru
locuitorii comunei
Ecaterinovca

2

Calculatoare noi pentru
ÎMGCL-urile din
Regiunea de Sud

3

Start lucrărilor din cadrul proiectului de la
Roşu, r.Cahul
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Ateliere de scriere a
proiectelor regionale
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Ateliere de scriere a
proiectelor regionale
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Perle ale Regiunii de
Sud: Vinăria Purcari

7

Apel de propuneri de
proiecte în cadrul
programului operaţional
Comun România-UcrainaRepublica Moldova
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2 ani de activitate şi realizări
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Agenţia de Dezvoltare
Sud a marcat în luna
decembrie a.c. doi ani
de activitate. Doi ani
în care fiecare dintre
membrii echipei ADR
Sud au pus umăr lângă
umăr şi au contribuit
la fortificarea
procesului de
Dezvoltare Regională.
Doi ani în care o mare
parte dintre locuitorii
Regiunii de Sud au
putut să beneficieze

direct de pe urma
implementării de către
ADR Sud a proiectelor
finanţate din banii
Fondului Naţional
pentru Dezvoltare
Regională. Doi ani în
care am reuşit să
ajungem în casele
oamenilor nu doar cu
un mesaj ci şi prin
proiectele noastre.
Am asigurat cu apă şi
canalizare locuitorii
din Ecaterinovca şi

suntem încrezuţi că
vor urma în anul care
vine şi locuitorii
satelor Manta,
Crihana, Paşcani, Roşu.
2 ani în care am reuşit
să punem temelia
Complexului sportiv
din Căuşeni, care vine
să creeze condiţii
decente sportivilor din
întreaga Regiune de
Sud. 2 ani în care am
luptat cu problemele

Regiunii, una dintre
care este şi problema
managementului
deşeurilor solide pe
care încercăm să o
soluţionăm prin
regionalizarea
serviciului de colectare
selectivă şi prin
elaborarea Strategiei
de gestionare integrată
a deşeurilor solide în
Regiunea de Sud. În

doi ani de zile am
reuşit să ne creăm un
nume şi să câştigăm
încrederea cetăţenilor
să ne găsim puncte de
reper şi monumente
cu care să ne mândrim
să tindem spre o
Regiune mult mai
prosperă. În doi ani
am reuşit să instruim o
mare parte din
reprezentanţii

Autorităţilor Publice
Locale de ambele
nivele şi să învăţăm şi
noi de la fiecare în
parte, lecţii practice
despre problemele
Regiunii şi despre
obiectivele de atracţie
turistică. La acest
capitol va contribui şi
Agenţia în anul viitor
prin
proiectul ,,Reabilitarea

zonei de odihnă şi
agrement Lacul Sărat”
din or. Cahul, care
prevede reabilitarea
zonei Lacul Sărat şi
transformarea acesteia
într-un obiectiv de
atracţie turistică. Ne
putem mandri cu
realizările obţinute în

aceşti doi ani şi ne
propunem ca în anul
care vine să legăm alte
colaborări productive
să consolidăm echipa
şi să ducem la bun
sfârşit proiectele
începute anul acesta.

Maria CULEŞOV vă
urează un an cât mai
productiv şi vă
îndeamnă să vă
implicaţi în activităţile
care au menirea să
ajute Regiunea de Sud
să devină o Regiune
înfloritoare.

Echipa ADR Sud în
frunte cu Directorul
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Seminar de instruire a membrilor CRD
Agenţia de
Dezvoltare
Regională Sud în
colaborare cu
CONTACT Cahul a
organizat vineri, 16
decembrie un seminar
de instruire
a membrilor Consiliului
Regional pentru
Dezvoltare Sud (CRD
Sud). Seminarul de
instruire a avut drept
scop dezvoltarea
capacităţilor membrilor
CRD Sud în vederea

elaborării şi
implementării politicilor
de Dezvoltare Regională
(Strategia de Dezvoltare
Regională Sud (SDR),
Planul Operaţional
Regional
(POR), Documentul
Unic de Program
(DUP).
Seminarul care vine ca
un rezultat al unei
colaborări interinstituţionale dintre
centrul CONTACT
Cahul şi ADR Sud a avut

ca tematică ,,Politicile şi
suportul instituţional în
dezvoltarea regională" şi
a înregistrat pe agendă
următoarele subiecte:
1. Politica de
Dezvoltare Regională
2. Suportul
instituţional în
Dezvoltarea Regională,
Rolurile CRD şi al ADR
în arhitectura generală
instituţională ca
promotori ai proiectelor

Docuemtele cu care operează Agenţia trebuie revăzute periodic
investiţionale în Regiune.
3. Etapele de
elaborare şi esenţa
documentelor de politici
în Dezvoltarea
Regională: Strategiile de
Dezvoltare Regională,
Planurile Operaţionale
Regionale, Documentul
Unic de Program.

La seminar au fost
prezenţi reprezentanţii
ADR Sud împreună cu
directorul Maria Culeşov
care a explicat
necesitatea participării în
cadrul unei asemenea
sesiuni de informare
,,Documentele cu care
operează Agenţia
trebuie revăzute
Astfel, în vederea unei
dezvoltări regionale
armonioase participanţii la
Seminar au fost informaţi cu
privire la Cadrul legal şi
regulator, importanţa
documentelor de politici,
suportul instituţional şi
promovarea proiectelor de
dezvoltare regională.

periodic şi conţinutul
acestora trebuie reanalizat
şi restructurat. Procedura
în cauză presupune anumite
cunoştinţe în domeniu, ceea
ce vrem noi să asigurăm
membrilor Consiliului
Regional de Dezvoltare
Sud, celor realeşi şi celor
nou aleşi".

,,Urmărim să asigurăm o dezvoltare regională
armonioasă şi să evităm birocraţia, de aceea este
necesar ca fiecare membru CRD să cunoască
importanţa fiecărui material cu care operează Agenţia
cât şi rolul fiecăruia în procesul de Dezvoltare
Regională. Agenţiile sunt concepute ca centre de
competenţă gata oricând să ajute şi să ofere sprijin
informaţional.".
Stela Corobceanu
Expert în Dezvoltare Regională
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Atelier de instruire cu privire la elaborarea
proiectelor în domeniile antreprenoriatului şi
turismului

www.adrsud.md

Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud (ADR Sud) a
încheiat joi, 22 decembrie
ultimul atelier de lucru din
cele 4 programate cu
genericul ,,Elaborarea
proiectelor regionale în
domeniul
antreprenoriatului şi
turismului". Atelierul a fost
compus din două module
unul destinat proiectelor
din domeniul
antreprenoriatului şi
celălalt destinat scrierii
proiectelor în domeniul
atractivităţii turisice.
Printre participanţi au fost

reprezentanţi ai
Autorităţilor Publice Locale
de nivelul 1 şi 2 şi
reprezentanţii ONG-urilor
care îşi propun să rezolve
problemele legate de
barierele în promovarea
turismului şi cele legate de
stagnarea sectorului
economic.

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 pe priorităţi
cu potenţialii aplicanţi la
finanţare din cadrul
Fondului Naţional de
Dezvoltare Regională.

Ciclul de ateliere a fost
încheiat de cel organizat în
Cimişlia şi care a întrunit
mai mulţi primari şi
reprezentanţi ai ONGurilor din Regiunea de
Sud. Atelierul a constat în
informarea cu privire la
etapele de elaborare a unui
proiect regional pe
domeniile vizate, materiale
moderne şi informaţii cu

,,Există o mulţime de programe şi instituţii
şi ONG-uri care vă pot ajuta în vederea
conceperii unui proiect bun care să
corespundă realităţii din teritoriu şi să fie
acceptat spre finanţare în cadrul
programelor naţionale şi europene ,,
Victor Ciobanu, expert
Agenţia Turismului din R. Moldova
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,,Principala problemă, indiferent de
domeniul în care scrim proiectele, este lipsa
specialiştilor bine pregătiţi în cadrul
primăriilor,,
Larisa Voloh, primar de Palanca

septembrie a. c. şi analizate
în cadrul atelierului din 22
decembrie. Astfel,
participanţii au avut
posibilitatea să-şi
schematizeze proiectul
conform cerinţelor
Fondului Naţional de
Dezvoltare Regională şi să
excludă componentele
irelevante sau care nu
corespund nevoilor
comunităţii. Specialiştii din
cadrul ADR Sud au

privire la istoriile de succes
din alte state vecine şi
posibilitatea de a reaplica
exemplul acestora şi la noi
acasă. Au fost selectate
toate ideile de proiecte
propuse în cadrul
Atelierelor de identificare a
ideilor de proiecte
organizate de ADR Sud pe
parcursul lunilor august şi

moderat atelierul şi au
avut drept invitaţi experţi
de la Agenţia Turismului a
Republicii Moldova - Victor
Ciobanu şi Oxana
Ungureanu - expert
ODIMM. 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.
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Strategia de gestionare integrată a deşeurilor
solide în RDS a fost votată de către CRD
Agenţia de
Dezvoltare
Regională Sud a
întrunit marţi, 27
decembrie, într-o
şedinţă extraordinară
Consiliul Regional de
Dezvoltare Sud (CRD
Sud). Pe agenda zilei s-a
numărat un singur
subiect legat de
aprobarea Strategiei de
gestionare integrată
a deșeurilor solide în
Regiunea de
Dezvoltare Sud. Odată

aprobată Strategia va
primi undă verde pentru
finanţare. Regiunea de
Sud este unica Regiune
din Republica Moldova
care îşi va coordona
activităţile legate de
managementul
deşeurilor cu Strategia
aprobată în cadrul
şedinţei CRD Sud.

gestionare integrată
a deșeurilor solide în
Regiunea de
Dezvoltare Sud a fost
prezentată audienţei în
cadrul şedinţelor
anterioare astfel că
astăzi membrii CRD Sud
au venit doar cu
propuneri şi rectificări
pe marginea Strategiei.

La şedinţă au fost
prezenţi 22 de membri,
primari din Regiunea de
Sud şi reprezentanţii
mass media. Strategia de

În urma propunerilor
au fost luate
următoarele decizii:

1. De a aproba Strategia de gestionare integrată a deşeurilor solide în Regiunea de
Dezvoltare Sud.
2. S-a recomandat Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud şi Consiliului Regional de
Dezvoltare Sud să identifice şi să atragă investiţii pentru implementarea Strategiei.
3. Agenţia de Dezvoltare Regională Sud va informa anual Consiliul Regional de
Dezvoltare Sud despre etapele implementării Strategiei de gestionare integrată
a deșeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Sud.
4. Consiliul Regional de Dezvoltare Sud are dreptul pe parcursul implementării
Strategiei de a face modificări şi rectificări în Strategie şi de a monitoriza şi evalua
gradul de implementare a acesteia.

Directorul ADR Sud,
Maria Culeşov a
transmis un mesaj de
mulţumire membrilor
CRD Sud pentru efortul
depus în perioada
elaborării Strategiei şi
pentru implicarea activă
în direcţia soluţionării
problemelor legate de
deşeurile solide.
Preşedinta Consiliului
Regional de Dezvoltare
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Sud, Efrosinia Greţu a
prezidat şedinţa şi a
felicitat colegii cu prilejul
sărbătorilor de iarnă. De
asemenea, a ţinut să
atenţioneze membrii
CRD că implementarea
Strategiei în cauză
implică mari
responsabilităţi pe care
trebuie să şi le asume
fiecare dintre cetăţenii
Regiunii.

Varianta finală a
Strategiei o găsiţi pe
pagina web:

www. adrsud.md
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Sesiune de instruire cu privire la elaborarea
proiectelor transfrontaliere
Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud (ADR Sud) cu
suportul financiar oferit de
Agenţia de Cooperare
Internaţională a Germaniei
(GIZ) şi realizat de către
experţii Avensa Consulting au
organizat în Cimişlia primul
modul din programul de
instruire „Elaborarea
proiectelor transfrontaliere".
Sesiunile de instruire vin ca
rezultat al deschiderii celui
de-al doilea apel de propuneri
de proiecte în cadrul
Programului Operaţional
Comun România - Ucraina Republica Moldova 2007 2013. Scopul acestui program

de instruire este de a
îmbunătăţi calitatea
proiectelor transfrontaliere în
Regiunea de Sud.
S-a pus în discuţie ideea
generală despre principalele
instrumente de finanţare UE
şi procedurile specifice de
aplicare la cel de-al doilea
apel de propuneri de proiecte
a Programului Operaţional
Comun Romania - Ucraina Republica Moldova 20072013, prin sporirea
capacităţilor în elaborarea
proiectelor europene.

programului este de a
îmbunătăţi situaţia
economică, socială şi cea a
mediului înconjurător în
aria programului, în
contextul unor graniţe
sigure, prin intensificarea
contactelor dintre
partenerii de pe fiecare
parte a graniţei.
Aria eligibilă a programului
o constituie întreg teritoriul
Republicii Modova,
România - judeţele Suceava,
Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi
şi Tulcea; Ucraina regiunile Odesa şi Cernăuţi.

Obiectivul general al

Aplicanţii pot depune propuneri de proiecte în parametrii celor trei priorităţi:
1.

Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră

Măsura 1.1 Îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii zonelor urbane şi rurale prin cooperare transfrontalieră.
Măsura 1.2 Iniţiativele transfrontaliere în domeniul transportului, infrastructurii de frontieră şi reţelelor de energie.
2.

Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

Măsura 2.1 Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă
Măsura 2.2 Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor
3.

Promovarea activităţilor people-to-people

Măsura 3.1 Sprijin pentru administraţia locală şi regională, pentru societatea civilă şi comunităţile locale
Măsura 3.2 Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei
Participanţii la seminar au venit
cu idei de proiecte şi au
discutat pe marginea acestora,
posibilitatea de a îmbunătăţi şi
de a ajusta ideea la regulile
Programului. Cei care au dat
acordul să participe şi la
următorul modul din cadrul
sesiunii de informare au venit
pe 28 decembrie, cu matricea
cadrului logic pregătită având
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posibilitatea să analizeze cu
experţii calitatea executării
acesteia şi posibilitatea de
îmbunătăţire. Programul este
secţionat în 4 module
planificate a se desfăşura pe
parcursul lunilor decembrie şi
ianuarie. Ghidurile solicitanţilor
pot fi consultate la sediul
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.
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Retrospectiva anului 2011
Proiectul
,,Turismul
sportiv în
promovarea imaginii
regiunii (Consolidarea
cooperării regionale între
raioanele Căuşeni, Cimişlia,
Ştefan Vodă, creşterea
competitivităţii în
promovarea modului
sănătos de viaţă, pregătirea
sportivilor de performanţă
şi prestarea serviciilor în
cadrul turismului sportiv
prin edificarea Centrului de
Tineret şi Sport în or.
Căuşeni)" implementat de
Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud (ADR Sud)

în or. Căuşeni este în plin
proces de implementare în
ciuda faptului că suntem în
plin sezon de iarnă.
Lucrările la complexul
sportiv care se ridică în
cadrul proiectului nu au
contenit din momentul
începerii acestora din
primăvara anului 2011.
Conform planului de
acţiuni la Centrul de
tineret Căuşeni se
realizează lucrări de
construcţie a planşeului la
cota 4,85. Pe şantier
lucrează peste 25 de
muncitori. Se realizează
activităţi de informare a
cetăţenilor. În luna
noiembrie şi decembrie au

fost prezentate informaţii
tinerilor din 15 localităţi ale
raioanelor Căuşeni şi
Ştefan Vodă cu privire la
beneficiile abordării unui
mod sănătos de viaţă.
Urmează ca lucrările de
construcție a centrului sa
fie finalizate în luna aprilie
2012. Următoarea etapă a
proiectului va prevedea
desfășurarea achizițiilor
publice pentru dotarea
Centrului sportiv cu
echipament necesar și
efectuarea studiului de
fezabilitate pentru
estimarea potențialului
sportiv și turistic al
Regiunii.

Comuna Ecaterinovca asigurată cu apă potabilă
Marţi, 22 noiembrie 2011,
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. Lucrările din
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cadrul proiectului, pentru
Ecaterinovca au început în
luna august a.c. şi s-au
finisat cu succes în luna
noiembrie. 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
proiectului este de 21
647 690, 00 lei.

cu primăria Cimișlia,
proiectul mai prevede
reparația capitală a
sistemului de canalizare,
stațiilor de pompare și a
stației de purificare din or.
Cimișlia. Racordarea
sistemului de canalizare a s.
Ecaterinovca la sistemul de
canalizare a or. Cimișlia.
Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud vă aminteşte
că acesta este al doilea
proiect de dezvoltare
regională din Republica
Moldova finisat cu succes.

Implementat în parteneriat
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Un nou pod peste râul Cogâlnic în Basarabeasca
Proiectul ,, Repararea
podului peste râul Cogîlnic
de pe str. Matrosov şi
secţiunea de drum local
adiacentă autostrăzii
internaţionale Chişinău Tarutino- Odesa, din
oraşul Basarabeasca"
reprezintă un model în
implementarea politicilor
de dezvoltare regională şi
poate fi uşor inclus în
categoria istorii de succes
din Regiune. Proiectul a
fost înaintat spre Fondul
Naţional de Dezvoltare
Regională (FNDR) de către
primăria oraşului
Basarabeasca şi aprobat
spre finanţare în 2010.
Lucrările de construcţie au
început în luna septembrie

2011 şi s-au finisat cu brio
în timpul stabilit de 45 de
zile.
Directorul ADR Sud Maria
Culeşov a mulţumit echipei
care a dus la bun sfârşit
proiectul în termenii
stabiliţi: ,,Am avut plăcerea
să lucrăm cu o asemenea
echipă, bine consolidată cu
care, foarte sigur, vom mai
colabora. Cu astfel de
oameni se pun bazele unei
Dezvoltări Regionale
durabile".
Proiectul implementat de
Agenţia de Dezvoltare
Regionlă Sud prevede
crearea condiţiilor pentru
transportul de tranzit de

circa 100 000 de locuitori
ai raioanelor Basarabeasca,
Cimişlia, Hânceşti, din
municipiul Chişinău, satul
Cioc-Maidan (Găgăuzia),
satul Tvardiţa, raionul
Taraclia care traversează
frontiera cu Ucraina prin
punctul internaţional
„Basarabeasca-Serpnevoe",
efectuarea reparaţiei
drumului local dintre str.
Karl Marx şi Matrosov şi
podul peste râul Cogâlnic
pe acest sector în oraşul
Basarabeasca, plantarea dea lungul drumului reparat
(1 km) a 150 de puieţi de
salcie pentru a reduce
impactul negativ asupra
mediului înconjurător.

Apă potabilă pentru Comunităţile bazinului râului Prut
Testările de rigoare, plus
montarea pompelor - astea sunt
lucrările care au mai rămas de
efectuat în cadrul proiectului
,,Apă curată pentru comunităţile
bazinului râului Prut"
implementat de Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud.
Lucrările de construcţie a
conductei au început în luna iunie
2011şi se preconizează a se finisa
la începutul anului 2012.
Proiectul ,,Apă curată pentru
comunităţile bazinului râului
Prut" implementat de Agenţia
de Dezvoltare Regională Sud are
ca scop construirea sistemului de
alimentare cu apă, care oferă
acces la apă potabilă fiabilă şi
sigură. Se estimează că în urma
proiectului vor beneficia de apă
un număr de circa 9600 locuitori
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4100 în satul Manta şi Paşcani,
5500 în Crihana Veche, inclusiv
circa 4500 femei şi 1520 copii,
trei şcoli, 2 grădinițe, 2 centre
de sănătate şi 2 clădiri
administrative. Gospodării
individuale care vor beneficia
de rezultatele proiectului 2550. Proiectul prevede
construcția infrastructurii
adecvate și durabile de
alimentare cu apă pentru
localitățile Manta și Crihana
Veche prin extinderea
sistemului cu apă centralizat al
or. Cahul și creșterea gradului
de acces al populației la aceste
servicii. Costul proiectului este
de 18 718 350,00 lei, din Fondul
Naţional de Dezvoltare
Regională.

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.
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.
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ÎMGCL-urile din Regiunea de Sud au fost
dotate cu echipament
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 extinderea
serviciilor de colectare a
deşeurilor.
Proiectul se implementează în toate
cele 8 raioane ale Regiunii Sud și a
prevăzut până în prezent dotarea
cu câte un buldozer
a Întreprinderilor
Municipale ,,Gospodărie Comunal
Locativă" din raioanele Căușeni,
Ștefan Vodă și Cantemir, 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 în
momentul finisării
platformelor pentru
colectarea selectivă a
deșeurilor. 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
selectivă a deşeurilor să se
întreprindă acţiuni doar în
vederea şcolarizării
populaţiei cu privire la
colectarea selectivă.
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.

Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement Lacul Sărat din Cahul şi
reparaţia drumului de acces Dimitrova-Acui
Proiectul ,,Reablitarea Zonei de odihnă şi agrement Lacul Sărat din Cahul” a fost aprobat spre finanţare în 2011 şi are o
durată de implementare de 18 luni. Apa lacului, lăsat în paragină cu câteva decenii în urmă, are efecte curative şi reabilitarea lui
vine să îmbunătăţească factorii de mediu şi atractivitatea turistică din zonă. În cadrul proiectului se preconizează reabilitare zonei
de odihnă şi agrement „Lacul Sărat", or.Cahul, construcţia sondei arteziene, bazinului de acumulare a apei pentru Lacul Sărat şi
barajului pe rîul Frumoasa, construcţia clădirii administrative a „Lacului Sărat". Lucrările din cadrul proiectului vor începe în 2012.
Costul proiectului este de 9.676.452,00 lei, sumă soliciată din FNDR.
Un alt proiect implementat de ADR Sud în Cantemir este „Constructia drumului de acces Dimitrova - Acui".
Lucrările în cadrul acestui proiect se vor începe la începutul anului 2012 şi presupun construcţia drumului dintre Dimitrova şi
Acui. Costul proiectului este de 17 676 000,00 lei din FNDR.
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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

Spectacolele lunii decembrie
Tradiţiile şi obiceiurile de iarnă îşi
recapătă magia odată cu luna decembrie. De
la nordul Moldovei până în cel mai sudic
punct, se aud clinchete de zurgălăi şi glasuri
de colind care vestesc Naşterea Domnului şi
venirea unui Nou An.
Regiunea de Sud a conservat cele mai
deosebite şi originale tradiţii şi le prezintă în
fiecare iarnă iubitorilor de frumos. În toate
localităţile sunt organizate festivităţi
închinate Sfintelor Sărbători. Cele mai
reprezentative le regăsiţi la Festivalul
Obiceiurilor de Iarnă ,,Florile Dalbe”
organizat la Cahul în fiecare an şi la Ştefan
Vodă la Festivalul– Concurs al tradiţiilor şi
obiceiurilor de iarnă ,,Florile dalbe, flori de
măr”.

