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În ediţia curentă: 

1.  Un nou Apel de Propuneri de 

Proiecte a fost declarat deschis la 

sfârşitul lunii martie  

2.  Desfăşurarea atelierelor de 

instruire în Regiunea de Sud. 

         Eveniment 

3.   Lansarea proiectului care prevede 

reparaţia capitală a sistemului de 

canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei 

de purificare din or. Cimişlia.  

 

4. Vizite de monitorizare la proiectele 

implementate în localitatea Căuşeni. 

  Suport 

5.     Republica Cehă va acorda suport 

tehnic în actualizarea Strategiei de 

Dezvoltare Regională Sud. 

6.     Sisteme de colectare a deşeurilor 

pentru localităţile Crihana Veche şi Manta  

7.Voluntariat în sprijinul politicilor de 

dezvoltare regională  

 



Ministerul Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor împreună 

cu Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud vă 

informează că în 

conformitate cu 

prevederile art.10 din 

Legea nr.438 din 28 

decembrie 2006 privind 

dezvoltarea regională și în 

vederea implementării 

Strategiei Naționale de 

Dezvoltare Regională, de 

la 27 martie 2012 se 

anunță aplicarea 

proiectelor şi 

programelor de 

dezvoltare regională.  În 

acest fel a fost deschis cel 

de-al doilea Apel de 

Propuneri de Proiecte 

pentru aplicare spre 

finanţare din Fondul 

Naţional de Dezvoltare 

Regională.  Odată declarat 

deschis, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 

Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud au dat 

startul sesiunii de 

instruire cu privire la 

specificul Apelului şi 

condiţiile de finanţare. 

Primul atelier de lucru, 

din cele trei planificate 

pentru Regiunea de 

Dezvoltare Sud (RDS), a 

avut loc vineri,  30 martie, 

la Cimişlia şi a întrunit 

reprezentanţii 

Autorităţilor Publice 

Locale de nivelul I şi II din 

trei raioane: Cimişlia, 

Basarabeasca şi Leova.  

START CELUI DE-AL DOILEA APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE 

Condiţii generale de finanţare 

Regiune pot veni cu o 

notă conceptuală a 

proiectului. Structura 

notei şi metodologia de 

elaborare a acesteia, ţine 

de capitolul nou inclus în 

specificul APP II, venind să 

simplifice întreg procesul 

de aplicare spre finanţare 

către FNDR.  Celei de-a 

doua etape se va da 

startul după o perioadă de 

evaluare a notelor 

conceptuale depuse. 

Conceptele care vor 

îndeplini toate condiţiile 

prevăzute de Ghidului 

aplicantului vor trece în 

cea de-a doua etapă fiind 

completate cu 

documentaţia tehnică 

necesară.  

Termenii şi condiţiile noului Apel 

Diferit de cel anterior, 

Apelul de Propuneri de 

Proiecte  cu nr. II, 

declarat deschis pe 27 

martie curent, se 

etapizează şi extinde până 

spre sfârşitul lunii august. 

Prima etapă, datată între 

27 martie şi 10 mai, este 

perioada în care APL-uile 

de ambele nivele din 

  www.adrsud.md 

,,Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

pune un accent deosebit pe 

aceste seminare care vă vor 

îndemna şi vă vor explica 

unele modalităţi şi 

posibilităţi de aplicare la 

Fondul Naţional de 

Dezvoltare Regională

(FNDR). Este foarte 

important să conştientizaţi 

faptul că s-a schimbat puţin 

modalitatea de aplicare, 

datorită experienţelor 

anterioare, însă aceste 

schimbări vin să vă ajute să 

depuneţi proiecte viabile "  

Igor Malai, Şef-ajunct, 

Direcţia generală dezvoltare 

regională din cadrul MDRC.  
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Prioritatea Valoarea minimă: lei Valoarea maximă: lei 

1. Reabilitarea infrastructurii fizice 1 000 000 100 000 000 

2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, 

în special în regiunile rurale 

250 000 15 000 000 

3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a 

atractivităţii turistice 
1 000 000  25 000 000 



Atliere de instruire cu privire la noul Apel de Propuneri de proiecte 

la Cahul şi Ştefan Vodă 

Undă verde de aplicare spre finanţare pentru Autorităţile Publice Locale  

Cimişlia, Cahul şi Ştefan 

Vodă acestea sunt Cen-

trele raionale  care au 

găzduit cele trei Ateliere 

de  instruire a po-

tenţialilor aplicanţi la 

Fondul Naţional de Dez-

voltare Regională în ca-

drul celui de-al doilea 

Apel de Propuneri de 

Proiecte. 

Potenţialii aplicanţi din 8 

raioane ale Regiunii de 

Sud  au avut posibilitatea 

să participe la una din 

cele trei sesiuni des-

făşurate în perioada 30-

04 aprilie. 

Treptat, specialiştii ADR 

Sud au vorbit despre 

condiţiile generale ale 

Apelului şi despre cele 

două etape: Nota Con-

ceptuală şi Cererea de 

Finanţare, despre cadrul 

legal şi instituţional, 

condiţiile de finanţare în 

baza celor trei priorităţi, 

condiţii de eligibilitate, 

costurile neeligibile, 

partenerii şi 

parteneriate în 

eleborarea 

proiectelor, atribuţii şi 

obigaţii din partea 

beneficiarilor şi ADR 

Sud.  

Ateliere de instruire în 

teritoriu vor mai fi 

desfășurate la 

solicitarea aplicanților. 
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Evaluarea și 
aprobarea cererilor  
de finanțare a 
proiectelor 

Aprobarea 
POR de 

către CRD 
Sud 

Evaluarea 
cererilor de 
finanțare de 
Comisia de 
evaluare de pe 
lîngă MDRC 

Aprobarea 
proiectelui DUP  

de CNCDR și 
aprobarea finală 
de către Guvern 

27 martie 

Lansarea APP II 

10 mai 
Depunerea 
notelor con-
ceptuale  la 
ADR Sud 

Evaluarea și 
selectarea Note-
lor Conceptuale 

Depunerea 
cererilor de 
finanțare a 
proiectelor 

45 de zile 

14 zile 
60 de zile 



Evinementul de lan-

sare a părții a doua a 

proiectului  „Repara 

ţia capitală a sis-

temului de canalizare, 

staţiilor de pompare 

şi a staţiei de purifi-

care din or. Cimişlia" 

a avut loc cu mult fast 

și cu invitați de on-

oare la Cimișlia. Pro-

iectul a fost com-

pletat și extins pentru 

a deveni viabil. În așa 

fel în cadul aceluiași 

proiect mai este 

prevăzut și construcția 

Stației de epurare a 

apelor reziduale din 

contribuția Agenției de 

Dezvoltare Cehe și a 

Fondului Național Eco-

logic. Staţia de 

pompare şi sistemul de 

canalizare vor fi 

funcţionabile spre 

sfârşitul anului curent. 

Principalul obiectiv al 

proiectului este 

îmbunătăţirea stării de 

sănătate a populaţiei 

prin mijloace de mod-

ernizare şi recon-

strucţie a staţiei locale, 

reconstrucţia şi mod-

ernizarea staţiilor  

Cimișlia va avea sistem de canalizare îmbunătăţit și stație de 

epurare a apelor reziduale în mai puţin de un an  
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de pompare a ape-

lor reziduale, 

reparaţia capitală a 

sistemului de cana-

lizare şi punerea în 

funcţiune a unui 

sistem automat de 

gestionare şi de 

control.  

,,Sunt dublu bucuros să asist la acest important eveniment pentru 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru Consiliul 

Regional de Dezvoltare Sud şi pentru Agenţia de Dezvoltare Regională 

Sud (ADR Sud). Acest mare proiect de dezvoltare regională este un 

proiect în doua etape  și  vreau să vă spun cu mândrie că prima etapă 

este pe cale de a fi finisată. Circa 5,5 milioane de lei fiind deja 

valorificate din FNDR şi 230 de gospodării beneficiază deja de apă 

potabilă. În urma implementării şi celei de-a doua părţi vor beneficia  de 

servicii de canalizare circa 16 mii cetăţeni. Problema cu  staţia de 

epurare nu ne permitea să începem implementarea proiectului, astfel 

aportul colegilor din Cehia vine să deblocheze situaţia şi să ne ajute la 

implemenarea propriu zisă a proiectului", a declarat Marcel Răducan, 

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în cadrul şedinţei de 

lansare a Proiectului „Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, 

staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia".  



Semnarea unui memorandum de colaborare 

Agenţia de Dezvoltare Cehă vine în proiect cu o contribuţie  de 700 000 

euro 
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Toate acestea vin ca un rezultat al faptului că toate ţevile de canalizare din oraşul Cimişlia se deversă în 

râul Cogâlnic, fapt ce duce la poluarea masivă a surselor de apă din apropiere. Sustenabilitatea proiectului 

va fi asigurată prin instruirea angajaţilor de către furnizor şi proprietarul infrastructurii de gospodărire a 

apelor, prin crearea instrumentelor adecvate de planificare şi, de asemenea, de creştere a gradului de 

conştientizare a publicului asupra utilizări apei, concentrat în principal pe copii, tineri şi grupurile de risc.  

Prima parte a proiectului legată de aprovizionarea cu sisteme de apă şi canalizare a localităţii Ecaterinovca 

este în proces de finisare urmând ca ultimele lucrări care depind de cele realizate la Cimişlia să fie 

efectuate odată cu demararea lucrărilor în oraş. Cea de-a doua parte a proiectului vizează sistemul de 

canalizare din Cimişlia şi reconstrucţia staţiei de epurare a apelor reziduale şi staţiilor de pompare. Staţia 

de epurare şi staţiile de pompare vor fi reconstruite cu ajutorul constribuţiei financiare a Agenţiei de 

Dezvoltare Cehe de 700 000 euro. Conceptul de reconstrucţie se bazează pe minimizarea costurilor 

viitoare, totodată îndeplinind cerinţele stricte ale UE privind calitatea apei tratate. Datorită volumului 

fluxului actual al apelor uzate  şi a poluării vor fi folosite doar cisterne selectate şi alte obiecte auxiliare în 

cadrul staţiei curente din Cimişlia. În plus, va fi efectuată reconstrucţia totală  a ambelor părţi, 

constructivă şi tehnologică, şi de asemenea, noul sistem de control automat va fi pus în funcţiune. Cu un 

aport financiar de 3,5 mil lei va veni şi Fondul Naţional Ecologic.  

După prezentarea proiectului, directorul ADR Sud, Maria Culeşov 

a menţionat că acesta este un eveniment foarte important și 

suntem bucuroși că acest proiect înaintat de primăria Cimișlia în 

parteneriat cu primăria Ecaterinovca spre finanțare din Fondul 

Național de Dezvoltare Regională în 2010 ajunge astăzi să fie lansat 

și implementat cu ajutorul și susținerea financiară a partenerilor 

noștri din Republica Cehă. Aș vrea să mulțumesc colegilor noștri 

pentru că au reușit să deblocheze situația cu acest proiect și 

pentru faptul că ne ajută la elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Regională Sud. Spre sfârşitul evenimentului Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud a semnat un memorandum de colaborare cu Agenția 

de Dezvoltare a Republicii Cehe în numele unei colaborări în 

domeniul dezvoltării regionale. 



Vizite de monitorizare a proiectului implementat la 

Căuşeni 
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Se reîncep lucrările de construcţie a Complexului 

Sportiv din Căuşeni  

Odată cu redresarea vremii se reîncep lucrările de construcţie a 

Complexul Sportiv din Căuşeni. Decizia a fost luată la şedinţa 

grupului de lucru, întrunit pe 13 martie la Căuşeni. 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 oraşul Căuşeni)" este implementat de 

către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) în 

colaborare cu Consiliul raional Căuşeni din primăvara anului 

2011. 

În plin proces de construcţie, Complexul din Căuşeni cu o 

durată de implementare de 24 de luni, vine să îmbunătăţească 

condiţiile de antrenament a tinerilor cu potenţial din trei raioane 

ale Regiunii de Sud, Căuşeni, Ştefan Vodă şi Cimişlia. Proiectul a 

fost înaintat în cadrul Primului Apel de Propuneri de Proiecte și 

a fost acceptat spre finanțare din Fondul Național de Dezvoltare 

Regională. Suma totală a proiectului este de 30 016 751,00 lei, 

suma solicitată de la FNDR - 21 301 851,00 lei, ceea ce 

constituie 71% din costul total al proiectului, celelalte cheltuieli 

sunt suportate de Consiliul raional Căuşeni.  

După sezonul rece, perioadă în care nu s-au efectuat lucrări de 

anvergură, luna martie a fost una decisivă punând amprenta pe 

întreaga activitate ce se va desfăşura în anul 2012. S-au planificat 
cele mai importante lucrări care urmează să fie efectuate şi s-a 

discutat asupra evitării impedimentelor care ar putea să apară pe 

parcurs. Şedinţa a întrunit Şeful Secţiei Management Proiecte din 

cadrul ADR Sud, Eugen Lupaşcu, managerul de proiect, 

preşedintele şi responsabili din cadrul raionului Căuşeni, 

antreprenorul şi responsabilul tehnic. Şedinţa a început pe 

şantierul în lucru unde s-a dicutat asupra lucrărilor ce urmează a 

fi făcute şi despre perioada necesară executării. Grupul de lucru 

se va întruni lunar în această componenţă în direcţia evitării 

neconcordanţelor în procesul de lucru.  



Voluntariat în sprijinul politicilor de dezvoltare 

regională  
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În cadrul proiectului ,,De la dezvoltarea locală - la 

dezvoltarea regională a Republicii Moldova" 

implementat de Centrul ,,Contact" Cahul un grup de 

tineri voluntari  vor face turul Regiunii de Sud vizitând 

cele mai importante centre raionale ale Regiunii 

pentru a promova obiectivele proiectului şi conceptul 

de Dezvoltare Regională. Grupul s-a aflat sâmbătă, 17 

martie, la Cimişlia unde au împărţit pliante şi au 

discutat cu trecătorii despre beneficiile obţinute în 

urma implementării politicilor de dezvoltare regională 

în Republica Moldova. 

          Proiectul ,,De la dezvoltarea locală - la 

dezvoltarea regională a Republicii Moldova" are ca 

scop consolidarea parteneriatelor între actorii locali şi 

regionali ai Regiunii de Dezvoltare Sud, pentru 

implementarea politicilor de dezvoltare regională şi 

vizează sporirea capacităţilor actorilor - cheie: 

autorităţi publice, organizaţii non-guvernamentale şi 

reprezentanţi ai business-ului  în dezvoltarea  

perioadă în care au reuşit să organizeze 

împreună  un şir de seminare, mese 

rotunde şi întruniri menite să consolideze 

cooperarea dintre ADR, APL şi societatea 

civilă.  

Campanie organizată în cadrul 

proiectului ,,De la dezvoltare 

locală—la dezvoltarea regională a 

Republicii Moldova 

Centrul ,,Contact" Cahul activează în 

parteneriat cu ADR Sud de mai bine de un an, 

regională, facilitarea creării parteneriatelor publice-

private, promovarea structurilor intercomunitare de 

implementare a proiectelor cu impact regional, 

realizarea campaniilor de sensibilizare şi advocacy 

privind politicile de dezvoltare regională toate acestea 

urmând să contribuie la dezvoltarea conştiinţei 

regionale care să asigure transferul de la dezvoltarea 

locală la cea sub-regională şi regională. 

În atingerea obiectivelor propuse voluntarii Centrului 

,,Contact" Cahul vor străbate Regiunea de Sud de la 

un capăt la altul promovând procesul de dezvoltare 

regională şi importanţa activismului civic juvenil, 

oferind un exemplu colegilor lor din localităţile 

învecinate. Prospectele distribuite au fost elaborate 

de specialiştii Centrului ,,Contact" şi conţin cele mai 

relevante date despre Regiunea de Dezvoltare Sud, 

despre procesul de dezvoltare regională şi despre 

instituţia responsabilă de acest proces, Agenţia de 

Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud).  



Republica Cehă va 

acorda susținere ADR 

Sud în actualizarea 

Strategiei de Dezvoltare 

Regională Sud. În acest 

sens,  reprezentantanţii 

Agenției de Dezvoltare 

Cehă, Lukas Malac şi 

Radim Gill, managerul 

proiectului „Suport 

pentru ADR și CRD 

Sud privind actualizarea 

Strategiei de Dezvoltare 

Regională Sud" 

împreună cu directorul 

Agenţiei de Dezvoltare 

Regională Sud, Maria 

Culeşov şi Secţia 

Planificare Strategică şi 

Programare au 

discutat  joi,  22 martie, 

despre misiunea, 

metodologia de lucru și 

perioada de acțiune a 

proiectului. Radim Gill a 

menționat că vor 

acorda suport 

informațional pe 

parcursul întregului an, 

divizându-și acțiunile în 

5 faze, timp în care vor 

oferi metode de lucru 

aplicate corect, 

documente model și 

ateliere de instruire 

pentru staff-ul agenției 

și membrii Consiliului 

regional pentru 

dezvoltare. De 

asemenea, în cadrul 

discuțiilor oficialii au 

stabilit că în cadrul 

acestui proiect, ADR 

Sud va beneficia de un 

ghid metodologic și 

suport în activități de 

planificare strategică, 

reprezentanții agenției 

se vor familiariza cu 

bunele practici în 

pregătirea și 

managementul acestui 

tip de strategii. Experții 

cehi susțin că datorită 

acestei întrevederi au 

stabilit canalele de 

comunicare cu 

reprezentanții ADR 

Sud.  

şi canalizare". La 

eveniment au fost 

prezenţi reprezentanţii 

APL din întreg raionul, 

experţi locali şi 

internaţionali.  În cadrul 

activității s-a pus în 
discuţie situația 

prezentă a 

aprovizionării cu apă și 

canalizare a raionului și 

în același timp 

participanților li s-a 

recomandat să accepte 

o eventuală soluţionare 

a problemelor întîlnite 

la acest capitol doar 

prin  „clausterizare" sau 

Pe 22 martie, în incinta 

Consiliului Raional 

Cahul, Administraţia 

Raionului  în parteneriat 

cu Agentia de 

Dezvoltare Regională 

SUD (ADR Sud) cu 
suportul Agenţiei de 

Cooperare 

Internaţională a 

Germaniei (GIZ) au 

discutat despre 

procesul de actualizare 

a Strategiei Socio-

economice a raionului 

Cahul, capitolul 

„Aprovizionarea cu apă 

regionalizare a 

localităților dornice să 

beneficieze de aceste 

servicii, pentru ca 

proiectul să nu 

întâmpine dificultăți 
economice de 
implementare. La 

această masă rotundă 

a fost abordat și 

subiectul 

infrastructurii de 

epurare a apelor 

uzate, deoarece 

calitatea apei 

reprezintă și ea o 

problemă prioritară.  

Republica Cehă va acorda suport  tehnic în actualizarea 

Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 

Procesul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare socio-

economică a raionului Cahul, discutat în cadrul unui atelier 
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Principalele activităţi din cadrul proiectului au fost: 

1.      Construcţia platformei intercomunale pentru gunoiul organic 

2.      Construcţia a 10 rampe publice pentru gunoiul menajer 

3.      Construcţia a 40 de platforme pentru gunoiul organic 

4.      Achiziţionarea tehnicii: autospecială, excavator, tractor cu remorcă 
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Localităţi model| Sisteme de colectare a deşeurilor 

pentru localităţile Crihana Veche şi Manta  

O lecţie de management în administraţie a fost oferită  de 

către două localităţi din raionul Cahul, care au dat startul 

proiectului pilot de salubrizare a comunelor Crihana Veche şi 

Manta. Proiectul finanţat din Fondul Ecologic Naţional are 

drept obiectiv principal îmbunătăţirea stării ecologice şi 

igienice a localităţilor prin consolidarea capacităţilor APL de a 

diversifica şi presta servicii publice de salubrizare. Costul 

proiectului se ridică la suma de 5 647 280 lei cu o perioadă de 

implementare de un an şi jumătate.  

Concomitent cu evenimentul de încheiere a 

activităţilor preconizate în proiect a fost organizat şi un 

seminar de către Ministerul Mediului din Republica 

Moldova. Seminarul cu genericul ,,Rolul APL în 

domeniul managementului de mediu"  a întrunit la 

Crihana Veche reprezentanţi ai Ministerului, 

administraţia raionului Cahul, Cantemir şi 

reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud. 

Printre subiectele discutate în cadrul atelierului s-a 

regăsit legislaţia de mediu şi atribuţiile APL în realizarea 

prevederilor,  planurile locale de acţiuni în domeniul 

mediului  şi modalităţi de finanţare a activităţilor de 

protecţie a  mediului la nivel regional şi local. 



Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

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 

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 


