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Perspective pentru 2012
Anul de garţie 2012
vine să intensifice
procesul de dezvoltare
regională şi să
contribuie în continuare
la diminuarea zonelor
defavorizate. Scopul
principal este să finisăm
cu brio în acest an acele
proiecte începue în anul
precedent, să colectăm
altele noi şi să oferim
tot suportul
informaţional şi logistic
partenerilor şi
colaboratorilor noştri.
Ne identificăm cu
Regiunea de Sud şi cu
problemele care
persistă în această parte
a ţării. Urmărim, pas cu
pas, să reabilităm acele
domenii care sunt
prioritare conform
Strategiei de Dezvoltare
Regionale Sud.

Ne propunem următoarle activităţi:

În ediţia curentă
Perspective pentru
2012

2

ADR Sud un exemplu
în dezvoltarea
regională
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Procentul valorificării
surselor din FNDR
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Actualizarea Planului Operaţional
Regional 2010 - 2012



Elaborarea studiilor, analizelor
pentru Regiunea de Dezvoltare
Sud



Corelarea Strategiei de Dezvoltare
Regională Sud cu documentele de
politici în vigoare

Închierea sesiunii de
instruire cu privire la
scrierea proiectelor
transfrontaliere
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Elaborarea Planului Operaţional
Regional 2013 –2015
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Implementarea proiectelor de
Dezvoltare Regională în RDS

Opţiuni de sporire a
eficienţei energetice în
şcoli
MDRC şi UE în
Moldova au stabilit
domeniile de finanţare
în cadrul PPDR
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Raionul Leova
beneficiază de pe
urma unui proiect
finanţat de BERD
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Promovarea imaginii Regiunii de
Dezvoltare Sud şi asigurarea
tarnsparenţei activităţilor ADR Sud



Colaborarea cu partenerii de
dezvoltare şi atragerea investiţiilor
în vederea implementării
proiectelor în RDS

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD - UN
EXEMPLU ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ
Şedinţa ordinară a
Consiliului Regional de
Dezvoltare Sud (CRD
Sud) a marcat începutul
unui nou an de activitate
şi încheierea unui alt an în
care efortul depus de
ADR Sud a fost calificat
drept satisfăcător de
către membrii CRD Sud.
S-au făcut totalurile
anului precedent prin
prisma cărora s-a analizat
necesitatea desfăşurării
unor acţiuni planificate
pentru anul 2012. Şedinţa
a întrunit 25 de membri

din 32, reprezentanţi ai
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor în frunte cu
viceministrul Veaceslav
Guţuţui. Şedinţa a fost
prezidată de preşedintele
CRD Sud, Efrosinia Greţu
care în discursul său a
ţinut să mulţumească
celor prezenţi pentru
spiritul de colaborare şi să
îi îndemne să susţină prin
fapte cauza dezvoltării
regionale.
Şedinţa a cuprins Raportul
de activitate al ADR Sud

pentru anul 2011, Raportul
privind implementarea
proiectelor de dezvoltare
regională, aprobarea planului
de activitate pentru anul
2012, aprobarea devizului
cheltuielilor de organizare şi
funcţionare a ADR Sud,
modificarea şi completarea
Planului Operaţional
Regional Sud, selectarea
proiectelor care vor merge
spre examinare către
Consiliul Naţional de
Coordonare a Dezvoltării
Regionale.

,,Am reuşit să valorificăm în 2011, 90,56% din sursele planificate”
,,Cele mai relevante activităţi desfăşurate pe parcursul unui an întreg schiţează, astăzi, tabloul
rezultatelor obţinute de ADR Sud pe parcursul celor doi ani de activitate. Am reuşit să identificăm
ideile de proiecte din Regiunea de Sud şi să le clasăm pe prorităţi, accentuând, astfel, asupra celor
mai importante probleme ale Regiunii de Sud. Odată identificate, vom întruni tot potenţialul
Regiunii pentru a găsi un mod convenabil de a fortifica procesul de dezvoltare regională şi de a
elimina discrepanţele dintre anumite zone ale Regiunii. Implementarea celor 8 proiecte, de care
suntem responsabili astăzi, a început în 2011, an în care am reuşit să valorificăm 90,56% din
sursele planificate. Ne-am păstrat poziţia de lideri şi prin capacitatea destul de avansată de
absorbiţie a fondurilor, care ne poziţionează pe primul loc în Republica Moldova", Maria Culeşov,
director ADR Sud. Pe această notă a început vineri, 20 ianuarie prima şedinţa ordinară din 2012 a
Consiliului Regional de Dezvoltare Sud.

Pag. 2

NR. 1/12

,,ADR SUD a valorificat cea mai mare sumă din FNDR ”
Au fost puse în discuţie un şir de întrebări, în afara agendei de lucru, care au ridicat
semne de întrebare cu privire la soarta proiectelor puse pe lista de aşteptare, incluse în
documentele cu care operează Agenţia. Viceministrul Veaceslav Guţuţui a ţinut să
explice situaţia ,,Procesul de Dezvoltare Regională este unul complicat, însă, în ciuda
impedimentelor, am reuşit să valorificăm o mare parte din finanţele planificate pentru
anul 2011. În anul curent ne propunem să îmbunătăţim politicile de dezvoltare regională
în direcţia extinderii câmpului de atragere a investiţiilor şi să facilităm procesul de
colaborare cu partenerii vechi şi cu cei cu care vom iniţia colaborări în anul acesta. Cu
siguranţă, ca începători am înregistrat şi insuccese, totul este reparabil şi prin greşeli ne
învăţăm."

,,Procesul de Dezvoltare Regională este unul
complicat, însă, în ciuda impedimentelor, am
reuşit să valorificăm o mare parte din finanţele

www.adrsud.md

planificate pentru anul 2011”
Veaceslav Guţuţui, viceministrul
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

La îndemnul colegilor din CDR Nord şi CDR Centru, CRD Sud a votat solicitarea către
Guvern, Parlament, MDRC și Ministerul Finanțelor conform căreia să fie majorat volumul
resurselor financiare acumulate ADR
în Fondul
pentru
SudNaţional
aminteşte
că Dezvoltare Regională (FNDR) din
contul măririi cuantumului de la 1% la 2% de acumulări din veniturile Bugetului de Stat. S-a mai
solicitat factorilor de decizie ca FNDR să nu mai returneze Ministerului Finanţelor fondurile
neutilizate pînă la sfîrşitul anului. Fondul trebuie să fie cumulativ.Toate deciziile puse pe agenda
zilei au fost aprobate prin votul membrilor CRD Sud cu câteva modificări. La toate solicitările
venite din partea ADR Sud s-au adăugat un şir de propuneri printre care: efectuarea unui
studiu cu privire la oportunităţile de dezvoltare a turismului balneo-sanatorial în
Regiunea de Sud şi efectuarea şedinţelor de lucru şi seminariilor în teritoriu.

REZULTATE OBŢINUTE ÎN 2011
Lansarea procesului de implementare a 8 proiecte de DR
Organizarea a două evenimente de dare în exploatare a
proiectelor implementate
Valorificarea unui buget de 43,6 mln lei sau 90,56 % din plan
Organizarea unui şir de instruiri pentru APL, CRD şi
specialiştii ADR Sud
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Încheierea sesiunii 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. Participanţii la instruire
au venit cu idei de proiecte,
au discutat despre
posibiliatea de a îmbunătăţi
matricea cadrului logic şi de a
ajusta ideea la regulile
Programului.
Şedinţele de instruire au fost
direcţionate mai mult spre
lucrul practic, s-a discutat
fiecare concept aparte,
urmând cu stricteţe ghidul
aplicantului.
Programul a fost secţionat în
4 module desfăşurate pe

parcursul lunilor decembrie
şi ianuarie. Printre
participanţi s-au numărat
reprezentanţii Autorităţilor
Publice Locale de ambele
nivele din cele 8 raioane ale
Regiunii de Sud. Obiectivul
general al programului este
de a îmbunătăţi situaţia
economică, socială şi cea a
mediului înconjurător în
aria programului, în
contextul unor graniţe
sigure, prin inensificarea
contactelor dintre
partenerii de pe fiecare
parte a graniţei.

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
Aria eligibilă a programului o
constituie întreg teritoriul
Republicii Modova, România judeţele Suveava, Botoşani,
Iaşi, Vaslui, Galaţi şi Tulcea;
Ucraina - regiunile Odesa şi
Cernăuţi.
Ghidurile solicitanţilor pot fi
consultate la sediul MDRT,
str. Apolodor nr. 17, Sector
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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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MDRC propune opţiunile de sporire a eficienţei
energetice în şcoli
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor a
prezentat pe 12 ianuarie
propunerea de politică
publică "Asigurarea eficienţei
energetice a clădirilor
instituţiilor de învăţămînt
primar şi secundar".
Specialiştii Ministerului au
evaluat trei opţiuni de
sporire a eficienţei
energetice a clădirilor
instituţiilor de învăţămînt şi
au propus opţiunea care
prevede modernizarea
sistemelor de încălzire şi
reabilitarea termică a
anvelopei clădirilor
(pereţilor, geamurilor,
acoperişurilor). La discuţii au
participat şi directorul ADR
Sud, Maria Culeşov împreună
cu Şeful Secţiei Planificare
strategică şi programare,
Tatiana Aramă.
În cadrul discuţiilor publice

asupra proiectului politicii
publice a fost prezentată
situaţia privind consumul de
energie în şcolile din ţară şi
identificate principalele
obiective pentru redresarea
situaţiei în domeniu.
Viceministrul Anatolie
Zolotcov a menţionat că
actualmente 40 la sută din
consumul total de energie în
ţară revine clădirilor, iar
cheltuielile instituţiilor de
învăţămînt pentru energie se
cifrează la 38,5% din totalul
cheltuielilor curente ale
acestora. Proiectul politicii
publice elaborate de minister
are drept obiective
reducerea consumului anual
de energie în şcoli cu circa
7%, începînd cu 2017, şi
reducerea consumului de
energie pînă la 104
kWh/m2/an în 30% din
instituţii către anul 2020.

Pentru a studia situaţia reală
specialiştii ministerului au
chestionat reprezentanţii a
1375 de instituţii de învăţămînt
primar şi secundar din ţară şi
au stabilit că majoritatea
clădirilor au fost construite şi
date în exploatare pînă în anul
1990, iar pereţii nu sunt izolaţi
termic la 96% din şcoli. În 28%
din instituţii de învăţămînt
temperatura interioară în
sezonul de încălzire este mai
mică decît cea normativă.
Astfel, Iurie Socol, șeful
Direcției reglementări tehnicoeconomice a declarat că
principala problemă
identificată a fost consumul
ineficient de energie în școlile
din țară, iar prin elaborarea
PPP se urmărește îndeplinirea
unor acțiuni concrete care să
redreseze situația în domeniu.

MDRC şi UE în Republica Moldova au stabilit domeniile de
finanţare în cadrul PPDR
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
și Delegația Uniunii
Europene în Republica
Moldova au stabilit
domeniile de finanțare în
cadrul Programelor Pilot
de Dezvoltare
Regională (PPDR) din
Moldova. În acest context,
a avut loc, un atelier de
lucru la care au participat
reprezentanţii ministerelor,
președinții Consiliilor
Regionale de Dezvoltare,
specialişti din cadrul ADRurilor partenerii de
dezvoltare și reprezentanții
societății civile, iar
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principalul subiect de
discuție a fost concluziile
preliminare ale misiunii de
Consultanță ale Delegației
UE asupra componentelor
ce urmează să beneficieze
de asistență în cadrul
PPDR.
Astfel, reprezentanții
Delegației UE au comunicat
că domeniile prioritare din
Moldova ce necesită ajutor
sunt: apă și canalizare,
deșeuri solide, drumuri
regionale, infrastructura de
business și suport, eficiența
energetică (active publice),
domenii în care vor fi
elaborate proiecte, studii

de fezabilitate și
documentație tehnică,
analiza impactului de
mediu, pentru a deține un
portofoliu de proiecte gata
spre implementare.
Totodată, aceștia au
menționat că își vor focusa
finanțările pe îmbunătățirea
statisticilor regionale,
actualizarea Planurilor
Operaționale Regionale,
identificarea de proiecte de
dezvoltare regionale,
planificarea și elaborarea
proiectelor.
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ISTORII DE SUCCES

Raionul Leova beneficiază de pe urma unui proiect finanaţat
de BERD
Şase raioane din Moldova
vor beneficia de finanţare
pentru renovarea
sistemelor de
aprovizionare cu apă şi
canalizare dintre care două
raioane sunt din Regiunea
de Sud a ţării - Leova şi
Ceadîr Lunga.
Proiectul de modernizare a
sistemului de aprovizionare
cu apă şi canalizare din
Republica Moldova va fi
susţinut financiar cu 30
milioane euro, dintre care
10 milioane vor fi acordate
de Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD), 10
milioane de Banca
Europeană de Investiţii şi
10 milioane vor fi acordate
din partea Facilităţii de

investiţii pentru vecinătate
a Uniunii Europene.
În Republica Moldova doar
45 la sută din populaţie are
acces la surse sigure de apă
potabilă, fîntânile
reprezentând sursa
principală în regiunile
rurale ale ţării.
Împrumutul BERD va fi
oferit întreprinderilor ApăCanal din cele şase
localităţi angajate să
implementeze reforme
printre care şi Leova.
Mijloacele financiare vor fi
utilizate pentru
modernizarea şi extinderea
sistemelor de
aprovizionare cu apă şi
canalizare în aceste oraşe,
precum şi extinderea

acestor sisteme către
localităţile din împrejurimi
aproximativ 40 la număr.
Acest proiect va introduce
relaţii contractuale între
companiile Apă-Canal şi
autorităţile locale prin
intermediul unor acorduri
de prestare a serviciilor şi
va ajuta la descentralizarea
serviciului public.
Termenul de rambursare a
împrumutului acordat de
BERD este de 15 ani, cu o
perioadă de graţie de 3 ani,
iar creditul BEI va fi oferit
pentru 25 de ani şi o
perioadă de graţie de 5 ani.

Lansarea proiectului BlasNet din cadrul Programului
Operaţional Comun de Cooperare
Lansarea proiectului BlasNET din cadrul
Programului Operaţional Comun de
Cooperare în bazinul Mării Negre
2007—2013 al Comisiei Europene are ca
obiectiv principal crearea Reţelei pentru
dezvoltare regională în bazinul Mării
Negre, care va implica organizaţii pentru
susţinerea IMM-urilor (Agenţii de
dezvoltare a antreprenoriatului,
organizaţiile ce reprezintă IMM-uri,
incubatoare de afaceri, camere de
comert si industrie, precum şi experţi
din universităţi şi întreprinderi).
Constituirea Reţelei va contribui la
creşterea competitivităţii IMM-urilor din
regiunile partenere din bazinul Mării
Negre şi performanţelor acestora pe
pieţele internaţionale prin sporirea
potenţialului şi a relaţiilor dintre părţile
interesate din regiune.

Reţeaua va crea condiţii favorabile
pentru schimbul de informaţii între
IMM-urile din regiunea bazinului Mării
Negre.
În cadrul proiectului, va fi cercetat
sectorul IMM-urilor din regiune, find
elaborate, în colaborare cu experţii
regionali, analize sectoriale în domeniile
economice prioritare, cum ar fi
turismul, industria navală şi TIC.
Analizele vor contribui la determinarea
necesităţilor IMM-urilor în suport
antreprenorial, punând, astfel, bazele
creării Reţelei de Dezvoltare Regională
în bazinul Mării Negre. Reţeaua va
solicita asistenţă din partea
reprezentanţilor mediului de afaceri,
precum şi din partea altor reţele
europene de succes, factorilor de
decizie şi principalelor părţi

interesate la nivel regional şi naţional.
Scopul este de a promova atât
interesul instituţiilor de suport, cât şi,
nemijlocit, al antreprenorilor pentru
stabilirea unei comunicări mai
eficiente şi dezvoltarea unor noi
oportunităţi de proiecte şi activităţi
desfăşurate în comun în regiunea
bazinului Mării Negre.
Mai multe evenimente, adresate
antreprenorilor, administraţiilor
publice, ONG-urilor şi mediului
academic sunt prevăzute să aibă loc
la Varna (Bulgaria), Salonic (Grecia);
Chişinău (Republica Moldova),
Constanţa (România) şi Sevastopol
(Ucraina), precum şi se preconizează
crearea unui portal web interactiv
pentru prezentarea Reţelei în
Internet.
sursa: www.odimm.md
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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

CIMIŞLIA

