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M inisterul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, Ministerul Economiei  în co-

mun cu Agenția de Dezvoltare Regională 

Sud şi Organizaţia de Atragere a In-

vestiţiilor şi Promovare a Exportului din 

Moldova Vă invită la Forumul investiţional 

în Dezvoltare Regională ,,Crearea opor-

tunităţilor de atragere a investiţiilor în Regi-

F orumul investiţional în dezvoltarea 

regională reprezintă o excelentă 

oportunitate de a promova potențialul 

Regiunii de Dezvoltare Sud, de a prezenta 

oportunităţile investiţionale ale regiunii şi 

de a stabili parteneriate în vederea iniţierii 

unor proiecte comune. 

 



 

CUPRINS 

4 -      Recepţie finală a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului din Cimişlia 

5, 6 -  Vizite de monitorizare la proiectele implementate în RDS 

7, 8 -  Procesul de actualizare a SDR Sud ajuns la final 

9 -      Experienţa UE împărtăşită colaboratorilor MDRC 

10 -    Regiunea de Sud învaţă din experienţa localităţilor din România  
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Recepţie finală a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului  

implementat în Cimişlia 
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R ecepţia finală a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,, Reparaţia capitală a 

sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. 

Cimişlia. " implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud.  

C omisia de recepţie finală s-a întrunit joi, 27 septembrie în oraşul Cimişlia pentru a semna actele 

de recepţie finală ca urmare a bunei executări a lucrărilor efectuate de către antreprenor. 

Proiectul a fost repartizat pe două părţi, prima parte a început să fie implementată în luna august 

2011 iar spre sfârşitul lunii noiembrie, a aceluiaşi an, locuitorii comunei Ecaterinovca au putut 

beneficia de apă potabilă. 

P artea din proiect, care a vizat doar Cimişlia, a constituit din construcţia unei artere de 

canalizare de la staţia de pompare a apelor reziduale până la staţia de epurare.  Comisia de 

recepţie finală, în componenţa căreia au intrat, reprezentanţii Secţiei Management Proiecte din 

cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud,  reprezentanții primăriei Cimişlia şi specialişti din 

cadrul acesteia şi autorul de proiect, a examinat starea obiectului construit și a verificat 

documentația necesară.  

C onstrucția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de 

aprovizionaire cu apă a satului Ecaterinovca" a fost implementat pe etape, astfel că etapa care 

viza comuna Ecaterinovca a fost finisată complet în aprilie a.c.. Etapa care vizează orașul Cimișlia 

este încă în perioadă de implementare, fiind finalizată doar o parte din proiect. Costul total al 

proiectului este de 11 691, 80 mii lei, surse alocate din Fondul Național de Dezvoltare Regională. 



Vizite de monitorizare 

Pe parcursul lunii septembrie au fost întreprinse un şir de vizite de monitorizare la 

proiectele în implementare în Regiunea de Dezvoltare Sud. 

►   septembrie  2012|  Cahul, Căuşeni  

A genţia de Dezvoltare Regională Sud a întreprins o 

vizită de inspectare la proiectele aflate în 

implementare în Regiunea de Sud. Responsabilii de 

implementarea proiectelor împreună cu directorul ADR 

Sud, Maria Culeşov, au participat la şedinţele organizate 

săptămânal în vederea monitorizăii procesului de lucru. 

Proiectele ,,Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement Lacul 

Sărat din Cahul" şi ,,Turism sportiv în promovarea imaginii 

regiunii preconizează a se finaliza spre sfârşitul anului 2012, 

începutul lui 2013, fiind ambele finanţate din banii Fondului 

Naţional de Dezvoltare Regională. În cadrul şedinţelor, la 

care au participat beneficiarii, antreprenorii, responsabilul 

tehnic, au fost discutate etapele de implementare, 

dificultăţile care apar şi identificarea de eventuale metode 

întru soluţionarea acestora. 
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►    septembrie 2012|  Cantemir 

P roiectul implementat în raionul Cantemir, din 

sursele Fondului Naţional de Dezvoltare 

Regională, îşi propune să asigure accesul locuitorilor 

comunelor Cîietu şi Baimaclia spre centrul raional 

Cantemir prin construirea unui drum cu lungimea 

de 4 km între satele Dimitrova şi Acui. 

I mplementarea proiectului a început în luna iunie 

a acestui an . În prezent se efectuează lucrări de 

terasament şi s-a aplicat îmbrăcămintea rutieră în 

proporţie de 50 %. 
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Procesul de actualizate a SDR Sud ajuns la final 

A genţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR 

Sud) a organizat audieri publice pe marginea 

proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 

(SDR Sud) revizuit. La eveniment au participat 

membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Sud (CRD Sud), membri ai organizațiilor 

neguvernamentale, specialiști ADR Sud şi 

reprezentanţi ai Autorităţilor Publice Locale. 

A genția de Dezvoltare Regională Sud a inițiat, 

cu suportul Agenției Cehe de Dezvoltare, la 

începutul anului curent procedura de actualizare a 

Strategiei de Dezvoltare Regională Sud (SDR Sud). 

În urma efortului depus, ADR Sud a reușit să 

elaboreze varianta preliminară a Strategiei de 

Dezvoltare Regională Sud. SDR Sud 2010-2016 în 

varianta actuală, reprezintă un document revizuit 

prin, actualizarea datelor statistice utilizate pentru 

analiza socio-economică a regiunii, sinteza  şi 

analiza schimbărilor intervenite în domeniile 

prioritare SDR, progresele înregistrate în perioada 

de implementare a strategiei (2010-2012).  

WWW.ADRSUD.MD                   



WWW.ADRSUD.MD                   

Pag. 8                                                     DEZVOLTARE REGIONALĂ 

Î n contextul revizuirii SDR Sud, s-a identificat un 

domeniu nou care necesită intervenţie - Eficienţa 

Energetică (EE). Astfel că priorităţile identificate în 

strategie sunt completate cu măsuri privind sporirea 

eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile 

de energie, obiectiv care se regăseşte şi în Strategia 

Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-

2020. 

P ropunerile recepţionate pe parcursul unei 

săptămâni şi în timpul şedinţei au fost incluse în 

procesul verbal şi, ulterior, analizate de către o 

comisie special creată.  Varianta revizuită a Strategiei 

a fost aprobată de către Consiliul Regional de 

Dezvoltare Sud la începutul lunii octombrie 

 ,,A fost o perioadă în care s-a muncit foarte mult şi rezultatul nu este 

neapărat vizibil acum. Am colaborat mult cu reprezentanţii Autorităţilor 

Publice Locale din Regiunea de Sud, cu membrii CRD Sud şi cu alţi 

actori. Este rolul fiecăruia  să intervină cu propuneri cu corectări, pentru 

că cu toţii locuim în Regiunea de Sud şi ne confruntăm cu probleme a 

căror soluţionare poate fi cuprinsă în strategie. Vreau să multumesc 

echipei cu care am lucrat şi partenerilor din Cehia"   

Tatiana Aramă,  

Şef  Secţie Planificare Strategică şi Programare din cadrul ADR Sud. 

► S-a identificat un domeniu nou—

eficienţă energetică 



WWW.ADRSUD.MD                   

Pag. 9                                                                 NR.9/12 

Experienţa UE împărtăşită colaboratorilor MDRC 

S eminarul „Politica de Dezvoltare Regională în 

UE" organizat în perioada 24-28 septembrie la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

a întrunit specialiştii în planificare strategică din 

cadrul MDRC şi ADR-urilor şi experţi din 

Uniunea Europeană.  Acesta a avut drept reușite 

- nominalizarea oportunităților pentru 

implementarea unor practici pozitive identificate 

pe parcursul instruirii și detalierea activităților 

ulterioare preconizate pentru dezvoltarea 

cunoștințelor și acumularea experienței practice 

în continuare. 

 

V eaceslav Guțuțui, viceministrul dezvoltării 

regionale și construcțiilor a mulțumit 

experților europeni pentru organizarea și 

desfășurarea evenimentului, precum și Comisiei 

Europene,  DG Regio și Delegației Uniunii 

Europene în Republica Moldova pentru sprijinul 

continuu acordat țării noastre. De asemenea, 

viceministrul a comunicat că reprezentanții 

MDRC și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională 

au reușit în cadrul acestor activități să cunoască 

experiența ţărilor europene din vecinătate privind 

politica regională Europeană, precum și să 

acumuleze cunoștințe și experiențe noi în 

domeniu. 

 

A mintim, pe parcursul desfășurării 

seminarului participanții împreună cu  

experții europeni au efectuat un schimb de 

practici și experiențe noi, care ulterior, vor fi 

preluate și aplicate în procesul realizării politicii 

de dezvoltare în Republica Moldova. 



Regiunea de Dezvoltare Sud învaţă din experienţa 
localităţilor din România de a presta în comun servicii 

de apă şi canalizare 
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C omisia de 26 de membri ai grupului de lucru 

responsabil de a identifica soluţia juridică cea 

mai practică pentru livrarea în comun a serviciilor de 

apă şi canalizare în localităţile Crihana Veche, Roşu, 

Manta şi Cahul au mers în perioada 9-15 septembrie 

2012 într-o vizită de studiu în România. Deplasarea a 

avut loc graţie suportului acordat prin intermediului 

proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova". 

Î 
n 2012, în satele Crihana Veche, Manta şi Roşu a 

fost construită infrastructura necesară pentru 

aprovizionarea cu apă a populaţiei. Însă, fiindcă nu 

există cadrul legal şi instituţional pentru prestarea în 

comun a acestui serviciu, comunitatea nu poate ben-

eficia deocamdată de apă potabilă. Dacă în Manta şi 

Roşu lucrările au fost finanţate din contul Fondului 

Naţional pentru Dezvoltare Regională, atunci în 

Roşu, Agenţia de Cooperare Internaţională a Ger-

maniei (GIZ), este cea care a sprijinit iniţiativa. Toate 

trei proiecte au fost implementate de către Agenţia 

de Dezvoltare Sud. 

O peratorul care ar putea presta în comun aces-

te serviciu este Apa Canal Cahul. Astfel, în 

august 2012 a fost creat un grup de lucru care va 

lucra la identificarea celei mai practice forme juridice 

de prestare a serviciilor de apă şi canalizare în co-

mun pentru cele patru localităţi din raionul Cahul.  

Până la sfârşitul anului 2012, 

întreprinderea municipală ,,Apă 

canal Cahul” 

va primi finanţare de la GIZ 

pentru reparaţia oficiului şi procu-

rarea echipamentului necesar 

pentru buna funcţionare a opera-

torului. De asemenea, va fi creată 

identitatea corporativă şi site-ul 

instituţional.  

Prin organizarea vizitei de studiu 

în România, GIZ îşi propune să 

faciliteze adaptarea experienţei de 

succes a judeţelor Satu Mare și 

Maramureş la realităţile şi nece-

sităţile raionului Cahul 
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Buletinul informativ este elaborat de 

Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud, 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 

 Cooperare pentru dezvoltare 
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Telefon/Fax: 0241 2 62 86 

E-mail: 

office@adrsud.md,               

adrsud@gmail.com 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

Or. Cimişlia,  

str. Ştefan cel Mare nr. 12 

incinta Consiliului Raional 

Cimişlia 


