
   Bule t in  e l ec t r on ic  in f or ma t iv  e l ab ora t  d e  
A ge nţ ia  de  Dezvo l ta r e  Reg iona lă  Sud  

 

NR. 2/12  FEBRUARIE  2012  

DEZVOLTARE  

REGIONALĂ                                                                                       

  



Pag. 2                                                                                                      NR. 2/12 

În ediţia curentă 

1.   CNCDR a repartizat sursele 

financiare din FNDR pentru anul 

2012 

2.   Şedinţă bilaterală în vederea 

susţinerii implementării Strategiei 

Regionale de management integrat 

al deşeurilor în Regiunea de Sud  

            Vizite 

3.   Reprezentanţii mai multor ţări 
CSI au urmărit evoluţia proiectului 
legat de colectarea selectivă a 
deşeurilor la Leova  

 

4. Vizită de monitorizare în 5 
raioane le Regiunii de Sud 

     Istorii de succes 

5.  Cimişlia va avea teren de joacă 
pentru copii 

 

6.  S-a dat startul colectării cererilor 
de finanţare la programul „PARE 
1+1” 
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Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale s-a reu-

nit într-o primă ședință din acest an pentru a discuta valorificarea 

Fondului Național pentru Dezvoltare Regională în anul 2011 și 

repartizarea surselor financiare din acest fond în 2012. Ședința a 

avut loc joi, 23 februarie,  iar pe ordinea de zi au fost incluse și 

subiectele ce țin de: implementarea Strategiei Naționale de Dez-

voltare Regională în anul 2011, modificarea Manualului 

Operațional al FNDR și a instrucțiunii pentru utilizatori privind 

înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din FNDR, 

precum și desemnarea unui nou secretar al CNCDR.  

  În cadrul discuțiilor Viceprim-ministrul, ministrul Economiei 

Valeriu Lazăr, care deține și statutul de Președinte al CNCDR a 

comunicat că în anul 2012 se va investi în capacitățile Agențiilor 

de Dezvoltare Regională pentru ca ulterior angajații acestor 

instituții să contribuie la dezvoltarea capacităților Autorităților 

Publice Locale în elaborarea conceptelor de proiecte.  

REPARTIZAREA MIJLOACELOR FNDR PE REGIUNI 

CNCDR a repartizat sursele financiare  
din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

pentru anul 2012  

Din bugetul total al 

FNDR, aproape 7 

milioane au fost aprobate 

pentru cheltuielile 

operaționale ale ADR 

Nord, Centru și Sud și 

circa 167 milioane lei au 

fost repartizați pentru 

implementarea 

proiectelor în regiuni. 

Din 28 proiecte ce vor fi 

finanțate în 2012, 10 sunt 

proiecte noi, iar 18 au 

început a fi implementate 

în anii 2010 și 2011.  

NR. ADR Suma Valoarea procentuală Lei/cap de locuitor 

1. NORD 58 118, 50 33,5 59,96 

2. CENTRU 63 764, 92 36,7 64,57 

3. SUD 51 816, 57 29,8 98,79 

 TOTAL 173 700, 00 100,00 70,00 
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Miercuri, 8 februaruie a avut loc şedinţa bilaterală 

între partenerii proiectului ,,Guvernarea Deşeurilor" 

şi reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii (BEI) 

- Dna Marianne Tegman şi Dl. Jonsan Bystrom. 

Scopul întrunirii la constituit identificarea nivelului 

de progres în identificarea potenţialilor finanţatori ai 

Strategiei de Gestionare Integrată a deşeurilor Solide 

în Regiunea de Dezvoltare Sud. Strategia de 

Gestionare Integrată a deşeurilor Solide în Regiunea 

de Dezvoltare Sud a fost elaborată în cadrul 

proiectului ,,Guvernarea Deşeurilor -  ENVP Est" în 

concordanţă cu Strategia Naţională de Mediu şi 

aprobată spre implementare la 27 decembrie 2011 de 

către Consiliul Regional de Dezvoltare Sud.   

 Extinderea serviciilor de colectare urbane în 

zonele adiacente; Până în 2015- acoperirea ariei 

de 15 - 20 km în jurul centrelor raionale; Până 

în 2020 - acoperirea cu servicii de colectare 

100% în zonele urbane şi 75% în zonele rurale 

(cu populaţie peste 500 locuitori) iar până în 

2025 acoperirea a 100% în mediul rural (cu 

populaţie peste 500 locuitori). Acestea sunt 

prevederile variantei finale a Strategiei de 

Gestionare Integrată a Deşeurilor Solide din 

Regiunea de Sud în susţinerea căreia directorul 

ADR Sud, Maria Culeşov şi preşedinta CRD 

Sud, Efrosinia Greţu au asigurat potenţialii 

finanţatori că Regiunea de Sud este mai mult 

decât pregătită pentru implementarea Strategiei 

în cauză. ,,Am reuşit să adunăm tot CRD-ul şi 

să votăm o soartă mai bună pentru Regiunea de 

Sud, un viitor fără deşeuri aruncate la 

întâmplare. Implementarea Strategiei ne va face 

mult mai responsabili şi mai implicaţi în tot 

procesul de schimbare a Regiunii de Sud", a 

declarat dna Efrosinia Greţu.  

,,Am reuşit să adunăm tot CRD-ul şi să 

votăm o soartă mai bună pentru Regiunea 

de Sud, un viitor fără deşeuri aruncate la 

întâmplare. Implementarea Strategiei ne va 

face mult mai responsabili şi mai implicaţi 

în tot procesul de schimbare a Regiunii de 

Sud ” 

EFROSINIA GREŢU 

Preşedintele CRD Sud 

 

Şedinţă bilaterală în vederea susţinerii implementării 
Strategiei Regionale de management integrat al 

deşeurilor în Regiunea de Sud  

Directorul ADR Sud, Maria Culeşov  a vorbit 

depre primele tentative de colectare separată 

efectuate în Regiunea de Dezvoltare  Sud prin 

proiectul ,,Eficientizarea managementului 

deşeurilor menajere solide în RDS" şi despre 

sinergia acţiunilor care vor fi efectuate odată 

cu implementarea Strategiei.  
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Proiectul UE ,,Guvernarea Deşeurilor 

- IEVP-EST" în Republica Moldova a 

organizat joi, 09 februarie  şedinţa 

Comitetului Regional de 

supraveghere  a proiectului. Şedinţa a 

avut drept scop prezentarea raportului 

anual de activitate  a proiectului 

pentru anul 2011. Evenimantul a 

reunit la Chişinău reprezentanţi ai 

celor şapte ţări partenere la 

implementarea proiectului: Ucraina, 

Belarus, Azerbaidjan, Georgia, 

Armenia, Rusia şi Republica Moldova, 

echipa regională de experţi cheie, 

coordonatori naţionali  de proiect, 

managerul de proiect Dna Lena 

Nielsen, reprezentanţii Uniunii 

europene la Chişinău, reprezentanţii 

Băncii Europene de Investiţii (BEI). 

Regiunea de Sud beneficiază direct de 

pe urma proiectului ,,Guvernarea 

Deşeurilor - IEVP-EST" în cadrul 

căruia s-a elaborat Strategia de 

Gestionare integrată a deşeurilor 

pentru RDS, care recent a fost aprobată 

de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.  

În contextul organizării şedinţei 

Comitetului Regional de supraveghere a 

proiectului ,,Guvernarea Deşeurilor - 

IEVP-EST" a fost organizată o vizită de 

informare în oraşul Leova unde delegaţia 

prezentă la Şedinţă a avut posibilitatea să 

urmărească evoluţia proiectului pilot 

,,Eficientizarea managementului deşeurilor 

menajere solide în Regiunea de Dezvoltare 

Sud" implementat de Agenţia de 

Dezvoltare Regională Sud. Au fost 

prezentate câteva platforme - model din 

oraş cu tomberoanele amplasate şi 

predispoziţia cetăţenilor de a colecta 

selectiv. În acest mod ţările partenere în 

proiect pot face schimb de practici de 

succes în combaterea problemelor similare.  

Reprezentanţii mai multor ţări CSI au urmărit evoluţia proiectului 
legat de colectarea selectivă a deşeurilor la Leova  

www.adrud.md 

Extinderea serviciilor urbane de colectare  către 

toate localităţile Regiunii de Sud prin crearea 

unui sistem descentralizat regional de colectare,  

care va presupune crearea unor depozite de 

deşeuri subregionale. 

Strategia de gestionare integrată a 

deşeurilor solide pentru Regiunea de 

Sud a Moldovei  prevede: 

Extinderea serviciilor urbane 
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O echipă de specialişti 

din cadrul Agenţiei de 

Dezvoltare Regională Sud 

(ADR Sud) a efectuat o 

vizită de monitorizare în 

4 raioane ale Regiunii de 

Sud în prima perioadă a 

lunii februarie.                                                             

Scopul vizitei l-a constitu-

it repartizarea bunurilor 

recepţionate în cadrul 

proiectului 

,,Eficientizarea manage-

mentului deşeurilor 

menajere solide în RDS", 

monotorizarea procesului 

de construcţie a platfor-

melor pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor şi 

eliberarea actelor 

necesare pentru înregis-

trarea autospecialelor la 

Direcţiile Înregistrare a 

Transportului şi Califi-

carea Conducătorilor 

auto.  Vizita de 

monitorizare a cuprins 

4 din cele 8 raioane, 

beneficiare în urma 

proiectului implementat 

de ADR Sud, Leova, 

Cantemir, Cahul şi 

Taraclia. Întreprinderile 

Municipale 

,,Gospodărie Comunal 

Locativă" (ÎMGCL) au 

primit unul din  

stocurile de materiale 

destinate campaniei de 

conştientizare a 

populaţiei Regiunii de 

Sud şi au primit actele 

necesare pentru 

înregistrarea 

autospecialelor destinate 

colectării deşeurilor. A 

fost monitorizat procesul 

de construcţie a 

platformelor de colectare 

selectivă a deşeurilor şi 

purtate discuţii cu 

reprezentanţii APL-urilor 

şi ai ÎMGCL-urilor cu 

privire la utilizarea 

durabilă a bunurilor 

obţinute în cadrul 

proiectului.  

Vizită de monitorizare în raioanele RDS  

În perioada aceleiaşi luni, 

a fost efectuată o altă 

vizită de monitorizare în 

raionul Căuşeni, unde se 

implementează 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)", 

implmentat de ADR 

Sud.  În cadrul vizitei 

specialiştii din secţia 

Management proiecte au 

discutat cu managerul de 

proiect şi cu actorii 

responsabili de 

implementare proiectului 

despre mersul lucrărilor 

şi impedimentele 

existente în execuţia 

lucrărilor. Din cauza 

condiţiilor meteo 

nefavorabile lucrările în 

cadrul proiectului, 

începute în luna mai 

2011, au fost sistate 

urmând să fie reîncepute 

odată cu remedierea 

vremii. Urmează ca 

lucrările de construcție 

Proiectul,,Turism 

sportiv în 

promovarea 

imaginii Regiunii”  

presupune 

construcţia unui 

complex sportiv 

bine dotat cu 

echipament şi pus 

la dispoziţia 

tinerilor dornici 

de a practica 

sportul de 

performanţă.  

WWW.ADRSUD.MD 
 a centrului sa fie 

finalizate în luna 

octombrie 2012.  

Următoarea etapă a 

proiectului va prevedea 

efectuarea studiului de  

fezabilitate pentru 

estimarea potențialului 

sportiv și turistic al 

Regiunii. În cadrul 

proiectului este 

preconizată construcția 

Centrului de tineret şi 

sport, dotarea lui cu 

utilaj sportiv necesar și 

asigurarea echipelor 

raionale din domeniul  

orientării sportive cu 

echipament  pentru 

antrenamente. 
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Primăria oraşului 
Cimişlia va beneficia 
de un suport finan-
ciar din partea Am-
basadei Bundes-
tagului German la 
Chişinău. Prin inter-
mediul programului 
de microproiecte, 
administraţia din  
Cimişlia va construi 
un teren de joacă 
pentru copii, în cen-
trul oraşului, din 

banii oferiţi de Am-
basada Germaniei în 
sumă de 10 000 eu-
ro.  

În situaţia în care 
terenuri de joacă 
pentru copii nu ex-
istau în Cimişlia şi în 
măsura în care  
această lipsă afectea-
ză până şi sănătatea 
micuţilor, admin-
istraţia oraşului a 
venit cu decizia să 

aplice cu un proiect   
în cadrul programu-
lui de microproiecte 
iniţiat de Ambasada 
Germaniei. Proiec-
tul a fost câştigat şi 
urmează ca după 
finisarea proiectului 
tehnic să înceapă 
lucrările de ame-
najare a terenului de 
joacă. 

Teren de joacă pentru copiii din Cimişlia 

Amintim că Programul „PARE 

1+1" a fost lansat oficial la 22 

noiembrie 2010. Potrivit conducerii 

Ministerului Economiei, 

programul are drept obiectiv 

dezvoltarea afacerilor durabile cu 

impact atât economic, cât şi social. 

Esenţa Programului este că pentru 

fiecare leu câştigat legal peste 

hotare şi investit în RM, statul mai 

acordă un leu sub formă de grant.   

Lista documentelor necesare a fi incluse în dosarul 

solicitantului se găseşte accesând www.odim.md. 

 Perioada de depunere a dosarelor este 15 februarie - 15 

martie 2012, ora 8.00 - 15.00. 

 

 Pentru informaţii adiţionale, puteţi suna la numărul de 

telefon (022) 22 57 99, (0 22) 22 54 58 sau (022) 22 50 

79.   

S-a dat startul colectării cererilor de finanţare 

la programul 

 „PARE 1+1”  

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM anunţă 

lansarea procedurii de colectare a cererilor de finanţare 

nerambursabilă în cadrul Componentei III „Finanţarea 

afacerilor/Regula 1+1".   

Începând cu 15 februarie curent, lucrătorii migranţi şi 

rudele de gradul întâi ale acestora care s-au înregistrat la 

Programul-pilot „PARE 1+1" sau care intenţionează să se 

înscrie, sunt invitaţi la sediul ODIMM pentru a depune 

dosarul la Componenta III. 

http://odimm.md/ro/pare/default.htm


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 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

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 


