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Regiunea de Sud - model pentru celelalte regiuni din țară 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a găzduit vineri, 5 aprilie la 

Cimișlia o sesiune de instruire cu privire la procesul de elaborare a 

Strategiei de gestionare integrată a deșeurilor solide în Regiunea Sud

(SMDS). Colegii din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională Cen-

tru și Nord, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, 

au fost informați despre etapele elaborării SMDS și pașii imple-

mentării acesteia. SMDS este un document unic pentru Republica 

Moldova pentru că oferă o viziune națională asupra soluționării unei 

probleme la nivel regional.   

La 27 decembrie 2011, Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, a aprobat în unanimitate Strategia de ges-

tionare integrată a deșeurilor solide în Regiunea Sud (SMDS). Elaborarea documentului a fost inițiată în cadrul 

proiectului ,,Guvernarea deșeurilor IEVP-Est" în anul 2010. Unul din obiectivele principale a proiectului, fi-

nanțat de Uniunea Europeană în cadrul instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat și implementat 

de consorțiu ghidat de EPTISA, Spania, a fost reducerea riscului parvenit de la gestionarea inoportună a 

deșeurilor, care creează pericole de poluare  a mediului și a resurselor naturale. Primul pas în elaborarea Strate-

giei a fost selectarea unei regiuni pilot. În urma concursului a fost selectată Regiunea de Sud. Următorii pași au 

constat în:  inventarierea depozitelor de gunoi; elaborarea studiului de referință cu privire la elaborarea strate-

giei regionale privind managementul deșeurilor; organizarea atelierelor de lucru; desfășurarea campaniei de 

conștientizare; conferință de presă; aprobarea strategiei; crearea asociației APL pentru gestionarea deșeurilor.  

Maria Culeșov, director ADR Sud, a menționat în cadrul procesului de prezentare a experineței acumulate în 

elaborarea SMDS, că fiecare etapă a presupus multă muncă, cooperare și insistență: ,,Am început entuziaști, cu 

foarte puține resurse și am ajuns să finalizăm cu bine un document important pentru Regiunea de Sud. Suntem 

dispuși să împărtășim din această experiență și să îndrumăm colegii pentru a nu întâmpina aceleași dificultăți".  

Costul total al Strategiei este de 42 365 160 Euro. Până în prezent, în vederea implementării documentului 

strategic, a fost creată și înregistrată Asociația de management a deșeurilor în RDS, elaborat acordul memoran-

dum pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, identificați finanțatorii pentru elaborarea a 3 studii de fezabili-

tate pentru 3 microregiuni din RDS. 

Participanții la sesiunea de instruire au avut posibilitatea să primească răspunsuri la toate întrebările legate de 

elaborarea strategiei și constituirea Asociației de Management al deșeurilor de la experții naționali care au fost 

implicați în tot procesul de lucru cât și de la specialiștii din cadrul ADR Sud. 

Sesiunea de informare a fost organizată cu scopul de a transmite practicile de succes, dobândite în cadrul pro-

cesului de elaborare a Strategiei de gestionare integrată a deșeurilor solide în RDS, colegilor de la celelalte 

agenții din țară și Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Documentul strategic a fost elaborat în 

perioada 2010-2011. 
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2 milioane de lei pentru reparația drumului spre muzeul 

memorial ,,Alexei Mateevici” din Zaim 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenția de Dezvoltare Regională Sud în 

comun cu Primăria Comunei Zaim au organizat vineri, 26 aprilie festivitatea de lansare  a 

proiectului ,,Drum de acces spre muzeul memorial ,,Alexei Mateevici"din s. Zaim". Proiectul 

este finanțat în proporție de 90 % din banii Fondului Național de Dezvoltare Regională și 10 

% din contribuția primăriei comunei Zaim. 

Proiectul ,,Drum de acces spre muzeul memorial ,,Alexei Mateevici"din s. Zaim" a fost 

acceptat spre finanțare la sfârșitul anului 2012, prin decizia CNCDR nr. 18/12. În urma 

licitaţiei publice nr.13/00093 din 05.03.2013 privind achiziţionarea lucrărilor de construcţie a 

drumului R26, grupul de lucru a desemnat cîștigătoare oferta S.R.L. "Irinda-Prim", în valoare 

de 1 755 610.00 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea oportunităţilor reale de înscriere a 

Regiunii de Dezvoltare Sud în circuitul turistic naţional şi internaţional prin construcţia 

drumului de acces spre Casa Muzeu ,,Alexei Mateevici" din satul Zaim, raionul Căuşeni. 

Costul proiectului este de 1 985 730,00 lei. Suma solicitată din FNDR constituie 90,6% din 

costul total. Durata de implementare este de 12 luni. Unitatea de implementare - Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud).  

Antreprenorul general și responsabilul tehnic au precizat că lucrările de reabilitare a drumului 

vor începe de luni, 29 aprilie și se planifică a se finaliza în timp de două luni.  



Activitățile principale programate a se desfășura în cadrul proiectului sunt următoarele: 

 Elaborarea documentelor de angajare şi semnarea contractelor, inclusiv şi de antrepriză 

 Realizarea lucrărilor de construcţie a 330 metri de drum, amenajarea unei parcări auto. 

 Amenajarea terenului adiacent drumului pentru scurgerea apelor pluviale pe o lungime de 

330 m. 

 Realizarea lucrărilor de iluminare a străzii aferente şi a spaţiului din preajma Casei muzeu. 

 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor proiectului. 

 Desfăşurarea acţiunilor de asigurare a durabilitățiii activităţilor din proiect. 

În urma implementării proiectului localitatea va beneficia 

de un șir de avantaje printre care: facilitarea deplasarii 

turiştilor pe traseul R 26 Tiraspol - Cimişlia spre Casa - 

muzeu ,,Alexei Mateevici"; Amenajarea unei parcări în 

preajmă, se facilitează accesul liber a turiştilor şi delegaţiilor 

oficiale la muzeu, se asigură securitatea transportului cu 

care sosesc; Iluminarea străzii pe această porţiune creează 

condiţii de deplasare către Casa - muzeu a vizitatorilor în 

orice timp; Crearea condiţiilor pentru accesul liber al 

vizitatorilor va spori încrederea în potenţialul Casei-muzeu 

şi va îmbunătăţi imaginea obiectivului turistic dar şi a 

întregii regiuni. 

Primarul Comunei Zaim, Ion Veste, a mulțumit tuturor 

celor prezenți pentru sprijin. Evenimentul s-a desfășurat în 

incinta primăriei Zaim și s-a finalizat cu tăierea panglicii la 

locul implementării proiectului. La eveniment au participat 

în jur de 50 de persoane printre care localnici, mass-media, 

reprezentanți ai Autorităților Publice raionale și centrale.  

,,Comuna Zaim este unică în felul 

ei pentru faptul că a dat poporului 

român un mare om al culturii. 

Localitatea a reușit să păstreze 

memoria vie a celui care a fost 

Alexei Mateevici prin conservarea 

a tot ceea ce a lăsat în urmă marele 

poet basarabean. Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor a susținut și susține 

inițiativele menite să întețească 

interesul pentru patrimoniul 

cultural. Proiectul care se lansează 

astăzi la Zaim nu este atât de 

important ca investiție financiară, 

cât ca valoare spirituală. Drumul 

care va duce spre Muzeul 

memorial ,,Alexei Mateevici" este 

de o importanță reală atât pentru 

localitate cât și pentru regiune și 

întreaga țară. Urez succes tuturor 

celor implicați și fie ca turiștii să 

nu întârzie să vină". 

Veaceslav Guțuțui,  

viceministrul Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor 



24 milioane de lei pentru construcția drumul Codreni-

Sagaidacul Nou  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud în comun cu 

Consiliul raional Cimișlia au organizat festivitatea de 

lansare  a proiectului ,,Construcția drumului Codreni-

Sagaidacul Nou". Proiectul este finanțat în proporție 

de 89 % din banii Fondului Național de Dezvoltare 

Regională și 11 % din contribuția Consiliului Raional 

Cimișlia. Lansarea proiectului a avut loc marți, 30 

aprilie în incinta Consiliului raional Cimișlia. 

Drumul, care va îmbunătăți accesul călătorilor și măr-

furilor spre și din 13 sate ale raioanelor Basarabeasca 

și Cimișlia, are în spate o întreagă poveste. Construcția 

acestuia a început în 1991, însă odată cu destrămarea 

URSS, finanțarea proiectului a fost stopată și șantierul 

a fost lăsat de izbeliște. În toți acești ani autoritățile 

din localitățile vecine și cele raionale au încercat să 

găsească soluții pentru reînceperea lucrărilor. În de-

cembrie 2012, prin decizia CNCDR nr. 18/12, a fost 

acceptat spre finanțare, din Fondul Național de Dez-

voltare Regională, proiectul ,,Construcția drumului 

Codreni-Sagaidacul Nou". În cazul în care nu vor 

apărea situații neprevăzute în timp de 20 de luni, 

raionul Cimișlia va avea un nou drum în variantă mac-

adam. 

Proiectul ,,Construcția drumului Codreni-Sagaidacul 

Nou" a fost acceptat spre finanțare la sfârșitul anului 

2012, prin decizia CNCDR nr. 18/12. În urma lic-

itaţiei publice nr. 13/00092 din 06.03.2013, privind 

achiziţionarea lucrărilor de construcţie a drumului 

Codreni - Sagaidacul Nou, grupul de lucru a desemnat 

câștigătoare oferta S.R.L. ,,Acit-Trans" în valoare de 

21357584.00  lei.  

Obiectivul general al proiectului este crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea social-

economică a localităţilor dezavantajate în Regiunea de Dezvoltare Sud. Construcția drumului 

va permite conectarea unui alt drum, L580 la traseul naţional M3. Astfel, se urmăreşte îmbunătăţirea 

accesului călătorilor şi mărfurilor spre şi din 13 sate ale raioanelor Cimişlia şi Basarabeasca. Costul 

total este de 25 509 424 lei. Suma solicitată din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională constituie 

89% din costul total. Durata de implementare este de 20 de luni. Unitatea de implementare - Agenția 

de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud).  



 
 

24 milioane de lei pentru 

construcția drumul 

Codreni-Sagaidacul Nou  

,,Este un lucru îmbucurător pentru toți 

cetățenii Raionului Cimișlia. Este ceva 

timp de când nu am mai beneficiat de un 

astfel de proiect de dezvoltare socio-

economică și consider că 24 de milioane de 

lei este o sumă destul de mare. Din numele 

meu personal vreau să mulțumesc 

finanțatorilor și să urez succes 

antreprenorului",   

Maxim Colța, 

președintele Raionului Cimișlia 

În urma implementării proiectului vor fi construite, 

în variantă macadam, 4,84 km de drum, ce va per-

mite conectarea drumului L580 la traseul național 

M3. În mod normal, pentru a ajunge la Chișinău, 

locuitorii din zonă, înconjoară o bună bucată de 

drum și irosesc timpul pe care îl vor putea economisi 

odată ce va fi construită noua porțiune de drum.  

La evenimentul de lansare au participat în jur de 50 

de participanți, primari ai celor 11 localități partene-

re, mass-media, reprezentanții Ministerului Dez-

voltării Regionale și Construcțiilor, cetățeni ai raion-

ului Cimișlia. Evenimentul a culminat cu semnarea 

acordurilor de parteneriat și tăierea panglicii pentru 

începerea lucrărilor de construcție.  



Cahul 

30 de reprezentaţi ai administraţiilor raionale învaţă cum să 

obţină şi să gestioneze corect proiecte de dezvoltare  

30 de reprezentanţi ai administraţiilor raionale din cele 

trei regiuni de dezvoltare au posibilitatea de a-şi con-

solida cunoştinţele în domeniul elaborării şi manage-

mentului proiectelor în perioada 8 - 12 aprilie 2013. 

Modulul de instruire este parte a programului de for-

mare „Planificare şi programare la nivel local şi region-

al". Cursul este oferit de Academia de Administrare 

Publică (AAP).  

      Cursul a surprins întreg ciclul unui proiect, de la atragerea 

finanţării la evaluarea şi comunicarea rezultatelor obţinute. 

Modulul a inclus exerciţii practice, pentru ca fiecare persoană 

care va obţine certificatul de participare să poată scrie un con-

cept de proiect care are şansa de a obţine finanţare, dar şi de a 

atinge un impact pentru comunitate. 

„Acest program de formare este mai mult decât util pentru ac-

tivitatea noastră profesională, punând accent pe chestiuni prac-

tice şi făcându-ne să conştientizăm că e nevoie de a consulta 

cetățenii la formularea ideii de proiect.", relatează şefa Direcţiei 

Dezvoltare regională de la Consiliul Raional Anenii Noi, Svet-

lana Basarab. 

La curs au participat în mare parte specialiști din direcţiile elabo-

rare şi implementarea proiectelor, atragerea investiţiilor şi econ-

omie ale administraţiilor raionale. 

La 10 aprilie, cei 30 de participanţi au efectuat o vizită în teren 

în raionul Cahul, care s-a făcut remarcat prin implementarea cu 

succes a mai multe proiecte de aprovizionare cu apă, atât din 

sursele Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională (Crihana 

Veche, Manta), cât şi a Guvernului României (satul Roşu). 

La 17 iulie 2012, consiliul raional Cahul a aprobat componenta 

actualizată  pe apă şi canalizare din Strategia raională de dezvol-

tare socio-economică. Cu asistenţa GIZ, au fost grupate locali-

tăţile pe posibilităţile de conectare la servicii de apă şi canalizare, 

în funcţie de accesul la bazine hidrografice şi nu neapărat de 

hotarele administrative. Totodată, GIZ acordă asistenţă tehnică 

întreprinderii municipale care administrează serviciul pentru 

localităţile-pilot, Apă Canal Cahul. În decembrie 2012, a de-

marat procesul de elaborare a studiului de fezabilitate pentru 

alimentarea cu apă a raionului. 

Materialele pentru modulul de instruire „Managementul şi elab-

orarea programelor / proiectelor" au fost ajustate şi pilotate în 

2012 de către profesorii Academiei de Administrare Publică 

(AAP), în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor (MDRC), Agenţiile de Dezvoltare Regionale 

(ADR), cu sprijinul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Ger-

maniei (GIZ). 

La 30 mai 2012, MDRC, AAP şi GIZ au semnat un Memoran-

dum de înţelegere care prevede cooperarea pentru dezvoltarea 

capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională - MDRC, 

Agenţiile de Dezvoltare Regională şi Consiliile Regionale pentru 

Dezvoltare - precum şi ale autorităţilor locale de nivelul I şi II. 

Doar astfel demersul de dezvoltare regională poate fi unul de 

succes pentru Republica Moldova. 

Modulele „Planificarea strategică integrată" (Modulul I) şi 

„Managementul ciclului de proiect" (Modulul II)  vor fi dis-

ponibile în calitate de curs gratuit de scurtă durată, pentru re-

prezentanţii APL-urilor şi instituţiilor de dezvoltare regională. În 

acest an, GIZ va sprijini desfăşurarea a mai multor runde de 

instruire: 

Programul de formare 3:  Modulul I: 22 - 26 aprilie; Modulul II: 

20 - 24 mai (pentru APL I) 



Posibilități de aplicare pentru proiecte cu sume nu mai mici 

de 100 000 euro  

Miercuri, 24 aprilie la Cimișlia a avut loc cea de-a 

doua sesiune de informare cu privire la licitația 

adițională pentru partenerii din R. Moldova din cadrul 

Programului Transnațional pentru Europa de Sud-Est 

2007-2013. Pentru licitația de proiecte pot aplica toate 

organizațiile non-profit din țară și Administrațiile lo-

cale, regionale și centrale. Suma proiectului nu trebuie 

să fie mai mică de 100 000 euro (90 % din bugetul 

total) iar 10 % din buget trebuie să constituie fonduri 

de cofinanțare și urmează a fi asigurate de către 

partenerul IEVP (Instrument european de vecinătate 

și parteneriat).  

Licitația adițională anunțată în cadrul Programului 

Transnațional pentru Europa de Sud-Est 2007-2013 

constă în alinierea la un proiect existent, în implemen-

tare, în una din țările membre ale Uniunii Europene. 

Proiectele la care se poate alinia Republica Moldova 

sunt cele aprobate ca urmare a licitației cu numărul 3 

și 4 din cadrul Programului. Lista cu proiectele apro-

bate în urma licitațiilor 3 și 4 o găsiți pe pagina ofi-

cială a programului: 

http://www.southeast-europe.net 

Costul activităților planificate nu trebuie să fie mai 

mic de 100.000 de euro. Republica Moldova este eligi-

bilă pentru două programe Transfrontalier, care se 

referă la proiecte implementate în zona frontierei din-

tre două sau mai multe state (drumuri, poduri) și 

Transnațional, se referă la proiecte cu impact asupra 

întregii regiuni. Pentru aplicare partenerii din Republi-

ca Moldova au la dispoziție  21 de zile. Licitația a fost 

deschisă în 15 aprilie și se închide în 17 mai la ora 

12.00 (ora Europei Centrale). Până la această dată 

aplicanții trebuie să trimită în format electronic docu-

mentele la Secretariatul Tehnic Comun al Programu-

lui ESE: 

jts@southeast-europe.net 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) este 

deja partener asociat în cadrul proiectului CO-Wanda 

(Convenţie pentru managementul deşeurilor pentru 

navigaţia interioară pe Dunăre) aprobat spre finanțare 

în urma licitației cu numărul 4 din cadrul programu-

lui.  

Maria Culeșov, directorul Agenției de Dezvoltare 

Regională Sud, prezentă la eveniment a vorbit despre 

experiența instituției și beneficiile unui astfel de pro-

iect: ,,ADR Sud poate împărtăși din experiența 

pozitivă pe care o acumulează pe parcursul imple-

mentării proiectului CO-Wanda. Este un proiect 

transnațional care urmărește să elaboreze o convenție 

pentru managementul deșeurilor pentru navigația in-

terioară pe Dunăre. Proiectul este implementat din 

toamna anului 2012 și adună 11 parteneri din 9 țări 

riverane Dunării. Republica Moldova este re-

prezentată în proiect de către ADR Sud și principala 

activitate pe care o vom desfășura este elaborarea 

unei Strategii de implementare a Convenției pentru 

managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară 

pe Dunăre în Republica Moldova. Am reușit pe par-

cursul a jumătate de an să înțelegem specificul unui 

proiect european și să închegăm legături cu potențiali 

parteneri din alte state europene."  
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Cele mai noi și palpitante oferte de vacanță la expoziția 
internațională de turism, agrement şi industrie hotel-

ieră 

   

Între 11 şi 14 aprilie 2013, la Centrul Internaţional 

de Expoziţii Moldexpo se desfăşură Expoziţia Inter-

naţională Specializată de turism, agrement şi indus-

trie hotelieră - Tourism. Leisure. Hotels, ediţia a 

XVIII-a.  

 Expoziţia Tourism. Leisure. Hotels este un im-

portant eveniment specializat destinat specialiştilor 

din domeniu şi orientat spre consumatorul pro-

dusului turistic. 

Oferta expoziţiei Tourism. Leisure. Hotels 2013 este 

prezentată în două pavilioane de circa 100 companii 

din Moldova, Bulgaria, Grecia, România, Turcia şi 

Ucraina. Printre participanţii la eveniment se înscriu 

ministerele şi autorităţile de profil  din Bulgaria şi 

România, Oficiul turcesc în problemele culturii şi 

informaţiei dintre Moldova şi Turcia, Agenţia Tur-

ismului a Republicii Moldova, asociaţiile profesion-

ale  ANAT şi ANTREC, Asociaţia Patronală a In-

dustriei Turismului din Republica Moldova, tour-

operatori şi agenţii de turism, operatori ai turismului 

de afaceri, complexe hoteliere şi balneologice, sana-

torii, pensiuni, baze de odihnă etc. 

Tourism. Leisure. Hotels  2013 se axează pe prezen-

tarea multilaterală a posibilităţilor oferite de com-

paniile turistice locale şi străine  şi pe promovarea 

produsului turistic moldovenesc. În cadrul expoziţiei 

sunt prezentate realizările şi perspectivele de dezvol-

tare ale turismului intern pe toate direcţiile acestuia: 

turism rural, rezervaţii naturale, pelerinaje, „Drumul 

vinului", muzee, locuri de interes istoric etc. 

La standurile unice sunt prezente administraţiile 

raionale din zonele turistice ale ţării: Călăraşi, Rezina 

şi Soroca, în cadrul cărora sunt prezentate obiecte şi 

trasee turistice, coloritul şi unicitatea lor. 

Bulgaria, România şi Turcia rămân a fi în continuare 

printre cele mai populare destinaţii turistice pentru 

călătorii din Moldova fapt confirmat de  prezenţa 

impunătoare a acestor ţări la expoziţia Tourism. Lei-

sure. Hotels 2013.  Aceste destinaţii turistice vor fi 

pe larg prezentate în cadrul standurilor naţionale, dar 

şi în oferta altor agenţii turistice. 

O atenţie specială a fost acordată  programului con-

ex al expoziţiei. În cadrul programului de afaceri 

profesioniştii din sfera turismului  au fost  invitaţi să 

discute probleme de actualitate şi de perspectivă, să 

prezinte noi servicii şi programe turistice în cadrul 

unor seminarii specializate, întâlniri de afaceri şi 

prezentări, cum ar fi : "Forme de suport a 

întreprinderilor mici şi mijlocii din industria tur-

ismului" organizat de Agenţia Turismului a Repub-

licii Moldova și  Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

(ODIMM). 
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Practica țărilor riverane Rinului preluată pentru  

regiunea Dunării  

În perioada 09-11 aprilie 2013,  un grup format din 

trei reprezentanți din cadrul Agenției de Dezvoltare 

Regională Sud (ADR Sud): Maria Culeșov, Viorica 

Cuțitaru și Alexandru Sîrbu au participat la vizita de 

studiu din regiunea Rinului din cadrul proiectului CO

-WANDA (Convenţie pentru managementul 

deşeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre). 

Vizita a avut drept scop prezentarea practicii de im-

plementare a CDNI (Convenția privind colectarea, 

depozitarea, precum și recepția deșeurilor în naviga-

rea interioară a rîului Rin și pe toate caile navigabile 

de pe teritoriul Germaniei, Olandei, Belgiei, Franței 

și Luxemburg) care a fost semnată la 1 noiembrie 

2009 de către cinci state membre ale Comisiei centra-

le pentru navigație pe Rin (Belgia, Germania, Franța, 

Olanda și Elveția și Luxemburg).   

Agenția de Dezvoltare Regională Sud este unul din 

cei 9 parteneri din cadrul proiectului și desfășoară 

activități în cadrul pachetelor de lucru 3 și 5 din cele 

5 pachete de lucru ale proiectului. Activitățile realiza-

te de Agenție vor cuprinde latura informațională și 

elaborarea unei Strategii, coordonată cu un model 

internațional, de implementare a Convenției pentru 

managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară 

pe Dunăre. În procesul de elaborare a strategiei vor fi 

implicați experți naționali din domeniul protecției 

apelor și se va ține cont de  model elaborat la nivel 

internațional. vizită de studiu în Regiunea Rinului 

pentru preluarea practicilor de succes a fost planifi-

cată drept una din activitățile majori din cadrul pro-

iectului. Experiența țărilor riverane Rinului poate fi 

ușor reaplicată și țărilor riverane Dunării, printre care 

se numără și Republica Moldova.   

Vizita de studiu a început  în or. Duisburg, Germa-

nia, cu o prezentare generală a  BEV (Asociația 

pentru protecția apei de pe căile navigabile de către 

nave) în Germania care a fost urmată de o sesiune de 

întrebări și răspunsuri și o vizită de studiu în terito-

riu. Întreaga vizită a fost organizată după modelul 

primei zile, astfel participanții la eveniment au avut 

posibilitatea să combine partea de studiu cu exem-

plul pus în practică.   

Finanţat prin intermediul Programului de Cooperare 

Transnaţională în Sud Estul Europei, proiectul „CO-

WANDA (Convention for Waste Management for 

Inland Navigation on the Danube) - Convenţie 

pentru managementul deşeurilor pentru navigaţia 

interioară pe Dunăre" a fost elaborat de 11 parteneri 

din 9 țări riverane Dunării. Proiectul a debutat la data 

de 1 octombrie 2012 şi se va finaliza la sfârşitul lunii 

septembrie 2014.  
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Sistemul de planificare, monitorizare și raportare 

utilizat de ADR-uri va fi îmbunătățit  

Cimișlia, 17 aprilie 2013. În cadrul Agenței de Dezvoltare Regională Sud a avut loc un atelier 

de lucru cu participarea  experților de la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ/GOPA) și de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor cu privire la 

îmbunătățirea sistemului existent de monitorizare și evaluare a Dezvoltării Regionale.  

Sistemul de planificare, monitorizare și raportare 

utilizat de către MDRC și ADR-uri diferă, într-o 

anumită măsură, de sistemele după care raportează 

partenerii de dezvoltare regională, donatori și experți 

europeni. Sistemul existent este supus periodic unui 

șir de rectificări și ajustări care au menirea să creeze, 

într-un final, un mecanism eficient și ușor de utilizat. 

La ce capitole, schimbarea este iminentă și care din-

tre ele pot rămâne intacte, care ar fi indicatorii cel 

mai dificil de stabilit și cei care nu au tangență cu 

realitatea - acestea au fost temele principale care au 

fost discutate în cadrul atelierului de lucru. Special-

iștii din cadrul ADR Sud au avut posibilitatea să se 

expună pe marginea acestor subiecte și să identifice, 

în comun cu experții GIZ/GOPA și cei de la 

MDRC soluții în cazul unor situații de impas. 

,,Dacă ar fi să luăm în calcul faptul că avem în spate 

doar trei ani de activitate atunci înțelegem că s-au 

realizat foarte multe lucruri și putem spune că am 

devenit experți în domeniu. Toate modificărle care 

trebuie să le facem periodic sunt un lucru normal și 

ne ajută să obținem un sistem viabil. Avem timpul și 

posibilitatea să perfecționăm sistemul de planificare, 

monitorizare și evaluare", a menționat  Rodica Ro-

tari, consultant superior în secția Statistică Region-

ală din cadrul MDRC. 

Ședințele sunt organizate în cadrul proiec-

tului ,,Modernizarea serviciilor publice în Republica 

Moldova" implementat de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei cu scopul de a simplifica 

și ajusta modalitatea de planificare, monitorizare și 

raportare practicată de MDRC și instituțiile subor-

donate după modele europene. 



      Protecţia şi conservarea speciilor de plante, animale și păsări ca valori naturale ale regiunii Sud atît 

la nivel naţional cât şi la nivel internaţional este scopul principal al Rezervației științifice „Lacurile Prutului 

de Jos" - o arie protejată cu statut de zonă umedă de importanţă internaţională, înregistrată  în cadrul Con-

venţiei Ramsar sub nr. 1029 la data de 20.06.2000. Rezervația este situată în sudul Moldovei în lunca Prutului şi 

cuprinde: fluviu - 7,11 km2, lacurile naturale Beleu şi Manta - 38,14 km2, mlaştini - 12,98 km2, bazine piscicole 

- 15,89 km2, păduri riverane - 7,84 km2, ce reprezintă nişte ecosisteme unice de o mare însemnătate nu numai 

pentru republică, ci şi pentru statele vecine, deoarece deţine o bogată diversitate biologică și este un loc de trai 

şi de popas pentru multe păsări acvatice.   Aici îşi fac apariţia la pasaj şi la reproducere 203 specii de păsări, 27 

dintre ele sunt incluse în Cartea Roşie a republicii. Unele din ele (lopătarul, cristelul de câmp, raţa roşie, stârcul 

galben etc.)  sunt periclitate în plan european şi global.  Sunt inregistrate 41 de specii de peşti, 6 dintre care sunt 

incluse în Cartea Roşie.  Din mamifere în această zona umedă au fost înregistrate 34 specii, sau 48,6% 

din  numărul total de specii din republică, 5 sunt incluse în Cartea Roşie a Moldovei.  
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Conexiunea Rezervatiei „Lacurile Prutului de 

Jos" cu reţeaua ecologică "Pan-Europeană", 

crearea unui coridor ecologic transfrontalier: 

Ucraina, Moldova și România şi a elementelor 

reţelei ecologice naţionale ca parte 

indispensabilă a reţelei "Natura 2000" - această 

viziune pentru viitorul apropiat a fost 

identificata în cadrul unui seminar cu tematica 

"Elaborarea Planului de management ale 

ariilor protejate", desfășurat în perioada 23-25 

aprilie 2013, în regiunea Odesa, la care au 

participat  specialiști ai rezervației „Lacurile 

Prutului de Jos", reprezentanți al Ministerului 

Mediului și Agenției de Dezvoltare Regională 

Sud. 

În cadrul seminarului echipa din Republica 

Moldova, alături de reprezentanții ariilor 

protejate din 4 regiuni ale Ucrainei, au avut 

posibilitatea să  studieze diferite subiecte ce țin 

de organizarea unui management eficient al 

ariilor protejate de stat și anume: etapele de 

elaborare a Planului de management, analiza 

situației existente și identificarea problemelor 

stringente ale ariilor protejate, forme și 

metode de implicare a actorilor principali în 

soluționarea lor, aspecte practice de 

soluționare a dificultăților în management, 

ș.a..  De asemenea,  au reușit să facă schimb 

de informații și experiență în domeniu..  

Seminarul a fost organizat de organizația Bird 

Life International, filiala din Ucraina, în cadrul 

proiectului "Consolidarea instrumentelor 

economice și juridice pentru conservarea 

biodiversității stepei, adaptarea la schimbările 

climatice și atenuarea efectelor acestora. 

(Biodiversitatea stepei)",  iar participarea 

reprezentanților regiunii Sud din Moldova a 

fost posibilă în contextul  dezvoltării relațiilor 

de parteneriat conform memorandumului de 

colaborare semnat între Bird Life International 

și ADR Sud în octombrie 2012. Partea a doua 

a seminarului va avea loc în iunie 2013, în 

cadrul căruia participanții vor primi certificate 

de importanță internatională.  

Crearea unui coridor ecologic transfrontalier: Ucraina, 

Moldova și România – obiectiv de dezvoltare pentru 

Rezervatia științifică „Lacurile Prutului de Jos”  
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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 
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