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Dezvoltare Regională Sud şi primăria comunei Manta, au lansat
proiectul de dezvoltare regională „Apă curată pentru comunităţile
bazinului rîului Prut". Acest proiect va contribui la dezvoltarea socialeconomică şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi de mediu în regiunea
bazinului rîului Prut prin implementarea unui sistem de management
integrat calitate-mediu-igiena. Proiectul prevede construirea infrastructurii
adecvate şi durabile de alimentare cu apă pentru localităţile Manta, Paşcani
şi Crihana Veche, prin extinderea sistemului centralizat de alimentare cu
apă al or. Cahul şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste
servicii.
(Continuare pag. 2)
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Activităţi curente
În urma proiectului vor beneficia un număr de
circa 9600 locuitori: 4100 în satul Manta şi Paşcani,
5500 în Crihana Veche. Acţiunea proiectului propus
este în conformitate cu obiectivele şi priorităţile din
Apelul de proiecte, incluse în Strategia Regionale de
Dezvoltare Sud, astfel cum este prevăzut în Prioritatea
1, Masura 1.1 "Reabilitarea şi construcţia reţelelor de
apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare".
Accesul la apă potabilă şi serviciile de canalizare
sunt printre cele mai mari priorităţi a locuitorilor din
satele Manta şi Crihana Veche, deoarece sursele de
apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar calitatea
ei, în foarte multe cazuri, nu corespunde standardelor
naţionale existente.

Ţinînd cont de faptul că în prezent localităţile
din zona proiectului se confruntă cu problema lipsei
sistemului de apă potabilă şi calitatea proastă a
apelor din fîntînile de mină care afectează sanatatea
populaţiei, proiectul va contribui la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi va crea
premisele pentru îmbunătăţirea situaţiei economice,
sociale şi ecologice în zonă, asigurînd beneficiarii
cu apă potabilă în conformitate cu standardele UE şi
naţionale.
Proiectul va fi finanţat din sursele Fondului
Naţional de Dezvoltare Regională şi implementat pe
o perioadă de 18 luni de către Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud.

Dna Maria Culeşov, directorul ADR Sud, a
menţionat despre specificul proiectului şi a vorbit
despre necesitatea stringentă de implementare a unui
astfel de proiect în aceste localităţi.
La finele evenimentului, ADR Sud, primăria com.
Manta și partenerii proiectului, au semnat un Acord de
parteneriat pentru a asigura implimentarea cu succes a
proiectului.

www.adrsud.md
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Activităţi curente
ADR Sud şi GIZ planifică activităţile comune pentru anul 2011
Agenţia de Cooperare Internaţională a
Germaniei a organizat în perioada 17 - 18
februarie 2001 un workshop de planificare în
cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor
publice locale în Republica Moldova".
Evenimentul a avut loc în or. Chişinău, Centrul
de Evenimente Summit.
În cadrul activităţilor workshopului au fost
prezentate sinteze, totaluri şi au fost puse în
discuţie diferite aspecte ale proiectului lansat. La
eveniment au participat reprezentanţii GIZ,
reprezentanţi
ai
Ministerului
Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Mediului,
Ministerul Economiei şi Agenţiilor de Dezvoltare
Regională Sud, Centru şi Nord.
ADR Sud a fost reprezentată de către Directorului Agenţiei, Dna Maria Culeşov, specialistul în
achiziţii publice, dl. Ion Darie, şi specialistul în implimentarea proiectelor, dl. Sergiu Andronachi.
Tot în cadrul acestui atelier de lucru au fost prezentate şi totalurile activităţilor pentru anul 2010
privind derularea de către ADR Sud a proiectului "Aprovizionarea cu apă potabilă a cetăţenilor s. Rosu,
r-ul Cahul", proiect finanţat de către Guvernul României şi asistat tehnic de către GIZ.
La finele întîlnirii au fost totalizate acţiunile derulate pe parcursul anului 2010 şi s-a propus
actualizarea planului de acţiuni pentru anul 2011 în domeniul cooperarării dintre ADR Sud - MDRC GIZ.

Seminar de iniţiere a proiectului ”Incubatorul de afaceri
Regional Cimișlia”
La data de 11 februarie 2011 Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cooperare cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor şi Consiliul Raional Cimișlia au organizat un seminar de iniţiere a
proiectului "Incubatorul de afaceri Regional Cimișlia". Seminarul a avut drept scop promavarea ideii
lansării unui proiect de creare a Incubatorului de afaceri Regional în or. Cimişlia şi identificarea
potenţialilor idei de afaceri care vor fi găzduite de incubatorul de afaceri.
La seminar au participat reprezentanţi ai ADR Sud, MDRC, Consiliului raional Cimişlia,
antreprenori şi experţi în domeniu.
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Directorul ADR Sud, dna Maria Culeşov, a prezentat necesitatea implementării unui astfel de
proiect în Cimişlia şi oportunităţile care se deschid prin intermediul lui pentru antreprenorii din Regiunea
Sud.
Dna Lucia Uşurelu, expert în domeniu, a menţionat că Incubatoarele de afaceri sunt catalizatorii
dezvoltării regionale. În locurile unde antreprenoriatul este slab dezvoltat, un rol important le revine
incubatoarelor. În economia de tranziție, incubatoarele, în mod tradițional, îmbunătăţesc aptitudinile ce
duc la inițiative personale, inovații, întreprinderi începătoare şi cele deja existente, contribuind la trecerea
la o cultură antreprenorială şi competitivă.
Incubatoarele de afaceri au scopul de a ajuta antreprenorii şi întreprinderile mici în mod tipic prin
acordarea următoarelor servicii:
- spaţii, consultanţă în afaceri, servicii de marketing, acces la finanţare şi la piaţă, acces la reţeaua
internaţională, echipa de management de susţinere permanent, instruire şi consiliere.
În acest context, a fost prezentat exemplul de succes al Incubatorului de afaceri din Soroca, care la
moment acordă suport şi facilităţi pentru 17 întreprinderi din or. Soroca.
Subiectele abordate în cadrul seminarului au trezit un interes viu în rîndurile participanţilor. Au
fost adresate un şir de întrebări cu referire la: serviciile care le poate presta incubatorul de afaceri şi modul
de accesare a acestora, posibilitatea incubării afacerilor în agricultură, posibilităţile de susţinere financiară
a afacerilor iniţiate, ş.a.
Expertul MDRD, dna Lucia Uşurelu, şi reprezentantul MDRC, dl. Victor Caun, au oferit
răspunsuri cuprinzătoare la întrebările adresate de participanţi.
În scopul identificării necesităţilor reale a antreprenorilor din Regiune precum şi a identificării
potenţialelor idei de afaceri participanţii la seminar au primit spre completare un chestionar. S-a stabilit ca
pînă la data de 01 martie 2011 chestionarele să fie completate şi remise către ADR Sud. Informaţia din
aceste chestionare va permite ulterior determinarea celor mai utile servicii pentru antreprenori, ideile de
succes care pot fi incubate, precum şi necesarul de spaţiu pentru Incubatorul de afaceri.
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Experţii în dezvoltarea regională au concluzionat şi aduc recomandări pentru
îmbunătăţirea cadrului legal-normativ în domeniu
Grupul consultativ pentru analiza şi elaborarea
propunerilor de îmbunătăţire a legislaţiei în
domeniul Dezvoltării Regionale (DR), s-a reunit
la data de 10 februarie 2011, la Chişinău pentru a
concluziona şi a aduce recomandări finale pentru
îmbunătăţirea cadrului legal-normativ în
domeniu. Din cadrul ADR sud a participat
directorul Agenţiei, dna Maria Culeşov.
Evenimentul a fost deschis de viceministrul
dezvoltării regionale şi construcţiilor, dl
Veaceslav Guţuţui, care a menţionat că
exerciţiul de dezvoltare regională pentru anul
2010
poate
fi
considerat
excepţional,
deoarece într-o perioadă foarte scurtă de timp, s-au realizat mai multe acţiuni, iar cel mai important
instrument al exerciţiului a fost apelul naţional de solicitare a propunerilor de proiecte regionale.
Experţii proiectului "Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională" (MDRD), care a fost
implementat 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) au elaborat recomandări pentru fiecare compartiment din studiile realizate anterior
şi discutate în cadrul şedinţelor de lucru.
Printre cele mai importante recomandări au fost
nominalizate: 1) perfecţionarea conţinutului legii
privind dezvoltarea regională; 2) îmbunătăţirea
sistemului de raportare şi comunicare între
autorităţile publice implicate în dezvoltarea
regională; 3) iniţierea unui amplu proces de
consultare inter-ministerială şi crearea unui
comitet interministerial privind DR; 4)
elaborarea unui proiect de modificare a Legii RD
şi a legislaţiei secundare pentru crearea
consiliilor de administrare ale ADR-urilor; 5)
afilierea Ministerului şi Agenţiilor Regionale ca
o singură entitate URADA (Asociaţia Europeană
a Agenţiilor de Dezvoltare Regională).

www.adrsud.md
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De asemenea, experţii au propus ca toate ministerele de resort să elaboreze un plan comun de
acţiuni cu privire la modul de îmbunătăţire a funcţiei de supraveghere a Fondului Naţional de Dezvoltare
Regională, în care să fie incluse acţiunile de îmbunătăţire a capacităţilor tuturor instituţiilor implicate în
acest proces al Dezvoltării Regionale.
Totodată, în cadrul discuţiilor s-au făcut şi unele recomandări conceptuale, astfel, încât la nivel
central este necesar de stabilit şi negociat în comun un obiectiv de dezvoltare economică a Republicii
Moldova în cadrul Dezvoltării Regionale. De asemenea, este necesară iniţierea unor consultări cu privire
la rolul Consiliilor Regionale de Dezvoltare şi a Agenţiilor de Dezvoltare Regională, în cazul agenţiilor sa propus ca acestea să-şi axeze activitatea pe facilitarea şi elaborarea proiectelor, iar capacităţile de a
realiza achiziţiile publice să fie diminuate.
În continuare, recomandările vor fi analizate de funcţionarii Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor în vederea promovării modificărilor legislaţiei în domeniul dat.

Echipa ADR Sud Vă felicită cu sosirea Primăverii !

Date de contact: Tel.: (0241) 26286
E-mail: office@adrsud.md
www.adrsud.md
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