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CUPRINS:

vocea poporului …
Cetățenii din raionul Căușeni despre Complexul Sportiv
Mungiu Galina,
Director de grădiniței de copii din satul Plopi-Știubei

,,Suntem informați cu privire la Complexul sportiv din centru
raional. Este, sincer, în primul rând o mândrie, vom veni cu
mare drag, împreună cu copii, la manisfestații sportive desfășurate aici la Complexul Sportiv. Un singur regret este că nu
se dă în exploatare mai repede.”

Grup de elevi din clasa a 10 ,,C” de la liceul ,,M. Eminescu” din
Căușeni

,,Indiscutabil vom merge să practicăm sportul aici. Este chiar
foarte bine că a mai rămas puțin până la deschidere, astfel vom
avea cu ce ne ocupa toată vara. Clădirea arată foarte bine, ceva
diferit pentru orașul Căușeni”

Ana Bârcă
Elevă la liceul ,,Alexei Mateevici” din Căușeni
,,Este un lucru extraordinar, vom putea să practicăm fitness
și să fim adepții unui mod sănătos de viață. Defapt, abia
aștept să se dechidă și chiar mă mândresc de faptul că
Complexul sportiv este aici la noi în Căușeni. Am aflat că
pentru copii și liceeni accesul la sală și înscrierea la diferite
cercuri va fi gratis.”
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24 803 320 de lei
valorificate la
Căușeni

Investiția de 24 milioane de lei din cele
38 planificate pentru ridicarea celui
mai mare Complex Sportiv Universal
din țară capătă forma unui edificiu
modern, dinamic și unic în întreaga
țară.
Complexul sportiv va căpăta statutul
de instituție publică și își va deschide
ușile pentru toate categoriile de vârstă,
din vara acestui an.
Edificiul se înalță din banii Fondului
Național de Dezvoltare Regională, 27
146 457 lei și din contribuția
Consiliului Raional Căușeni, 11 660 018
lei. Proiectul ,,Turism sportiv prin
promovarea imaginii regiunii” este
implementat de Agenția de Dezvoltare
Regională Sud din primăvara anului
2011 și se planifică a se finaliza în vara
acestui an. Cum investiția de 38 de
milioane prevede doar construcția
obiectului, Consiliul Raional Căușeni
este în căutarea finanțelor pentru
dotarea Complexului cu echipament
necesar și mobilier.

Drum nou spre muzeul memorial ,,Alexei
Mateevici” din Zaim, raionul Căușeni
Zaim
Marți, 2 aprilie la Zaim, Căușeni a avut loc prima ședință de lucru din cadrul proiectului ,,Drum de acces spre muzeul memoial ,,Alexei Mateevici"din s. Zaim". La ședință au
participat factorii responsabili de implementarea proiectului și au fost puse în discuție subiecte legate de proiectarea drumului, pregătirea terenului pentru începerea lucrărilor și despre
responsabilitățile fiecărei părți.
La ședință au participat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), Maria
CULEȘOV, șeful secției Management proiecte din cadrul ADR Sud, Eugen LUPAȘCU,
primarul s. Zaim, Ion VESTE, antreprenorul general, proiectantul, responsabilul tehnic.

Proiectul ,,Drum de acces spre muzeul
memoial ,,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 drum de
acces spre muzeul memorial, grupul de lucru a desemnat cîștigătoare oferta S.R.L.
"Irinda-Prim", în valoare de 1755610.00 lei.
Contractul a fost înregistrat la Agenția
Achiziții Publice și urmează ca după obținerea tuturor autorizațiilor, să înceapă lucrările de reabilitare a drumului.

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).

Accesul spre muzeu este asigurat de către
un alt drum, care nu permite accesul spre
muzeu a autovehiculelor mari (autocare).
Drumul nou va trece pe lângă biserica din
localitate, construită în 1815 și va oferi acObiectivul general al proiectului îl constitu- ces direct spre casa memorial a marelui poie oferirea oportunităţilor reale de înscriere et român, Alexei Mateevici.
a Regiunii de Dezvoltare Sud în circuitul

Activitatea ADR Sud, pentru anul 2013 a fost apreciată cu calificativul ,,bine” de către CRD Sud
Ministrerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor(MDRC)
în comun cu Agenția de Dezvoltare Sud(ADR Sud) au adunat în ședință membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud(CRD Sud). Ședința, prima din acest an, marchează
începutul activității CRD Sud în 2013. Pe agenda de lucru sau regăsit subiecte legate de activitatea CRD Sud în perioada
2011-2012, activitatea ADR Sud pe parcursul anului 2012,
proiectele finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională în 2013, progresul înregistrat în implementarea Strategiei privind managementul deșeurilor solide în RDS.
Tema ședinței CRD Sud din acest început de lună a fost
raportul general de activitate al Agenției de Dezvoltare Re-

,,APL de nivel 1și 2 nu au sursele
necesare pentru a răspunde
necesităților primare ale cetățenilor
și s-au îndreptat spre scriere de
proiecte spre aplicarea la fondurile
disponibile. 56 de note conceptuale
depuse în cadrul celui de-al doilea
Apel de propuneri de proiecte, este o
muncă colosală a administrațiilor
locale și raionale, este o dovată a
conlucrării pronunțate și a dorinței
de a schimba situația în Regiunea de
Sud“
Efrosinia Grețu,
Președintele CRD Sud

gională Sud pentru perioada anului 2012. Fiecare șef de
secție din cadrul ADR Sud a raportat membrilor CRD Sud
despre activitatea secției pe care o reprezintă. În urma
raportului de audit al Curții de Conturi a fost apreciată
pozitiv activitatea secției Finanțe și Achiziții din cadrul ADR
Sud. Auditorii au constatat că sunt respectate normele legale
în vigoare și este asigurată transparența în activitatea contabilă. În acest context membrii consiliului au apreciat activitatea instituției cu calificativul - ,,Bine".
Raport de activitate a prezentat și Președintele CRD Sud,
Efrosinia Grețu. În raportul prezentat s-a făcut o analiză a
prezenței membrilor CRD la ședințele de peste an. Cei mai
interesați de participare au fost reprezentanții administrațiilor
de nivelul II. În 2013, membrii CRD Sud vor fi implicați în
elaborarea planurilor regionale sectoriale, monitorizarea și
coordonarea elaborării fișelor de proiect, monitorizarea implementării proiectelor investiționale și înaintarea propunerilor de eficientizare a activității ADR Sud și a ideilor de proiecte regionale.
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Expoziţiile Moldconstruct şi Moldenergy
Peste 200 de companii au participat în perioada 20-23 martie la
Expoziţia Internaţională Specializată de tehnologii,
echipamente, scule şi materiale de construcţii
MOLDCONSTRUCT, ediţia a XVIII-a, şi Expoziţia
Internaţională Specializată în tehnologii de conservare a
energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente
de condiţionare a aerului - MOLDENERGY, ediţia a XVII-a.
Expozițiile au fost organizate și găzduite de către Centrul
International "Moldexpo" în colaborare cu Ministerul
Economiei și cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor .
La aceste două evenimente şi-au expus produsele peste 200 de
companii din R. Moldova, România, Rusia, Ucraina şi Turcia.
Programul de afaceri al celor două expoziţii a inclus un şir de
mese rotunde, seminare şi prezentări. Seminarul cu
genericul ,,Tendințe noi în tehnici și tehnologii pentru
întreprinderile de construcții, de drumuri și comunale” a fost
organizat de către ,,Auto-Present” Moldova în colaborare cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și a adus în
vizorul antreprenorilor tehnică modernă de compactare din
Europa, tehnică pentru deșeurile solide și compactarea
acestora, echipamente de transport suspendate.
Cu o noutate în domeniul imobiliar vine în acest an o
companie, ce propune locuinţe din lemn ecologic pur. Oricine
îşi poate comanda o casă de dimensiunile dorite, în orice colţ al
republicii, la un preţ de circa 800 de euro pentru un metru
pătrat.
Pentru încălzirea locuinţei, agenţii economici propun o gamă
variată de soluţii. De la cele mai clasice -de tip cazane pentru
gaz sau sobe electrice, până la panouri solare sau cuptoare ce
funcţionează pe bază de peleţi. Ultimii s-au bucurat de un
interes deosebit din partea vizitatorilor. La expoziţie şi-au făcut
loc şi designerii. Unii şi-au expus ofertele pentru decorul
exterior.
Expozițiile au avut menirea de a contribui la dezvoltarea pieței
de construcții, la stabilirea contactelor de afaceri pe plan
internațional, la un schimb benefic de experiență între
specialiști, fapt ce va conduce la soluționarea problemelor
generate de criza economică și la dezvoltarea ulterioară a
companiilor și a branșei în ansamblu.
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Factorii de succes ai unei companii prestatoare de
servicii în domeniul apă și canalizare
Un studiu al Băncii Mondiale din 2006, enumera factorii de succes ai unei companii de apă și
canalizare. În cazul în care tinde să devină un exemplu demn de urmat o companie trebuie să
țină cont de următorii factori:



O performanță managerială mai bună care ar rezulta
din autonomia managerială și abilitatea de a păstra
personalul bine instruit;



Instaurarea unui cadru extrem de responsabilitate care
i-ar ține pe manageri în permanentă responsabilitate
față de performanța proprie - și efectuarea auditului
extern;



Responsabilitatea internă pentru obținerea rezultatelor
din partea managerilor și a personalului;



O structură orientată spre piață care încurajează
externalizarea, la necesitate, precum și facilitățile pieții.



Servicii orientate spre client sau un obiectiv;



O cultură corporativă de funcționare care este
asigurată de către executivul principal și
managementul de vârf;

Aceștia sunt o parte din factorii pe Acestea au fost o parte din subiec- privire la nivelul serviciilor în docare nu ar trebui să-i neglijeze Ad-

tele abordate în cadrul celui de-al

meniul AAC la nivel regional către

ministrațiile Publice Locale și di-

doilea atelier de lucru în domeniul

2018. De asemenea, la acest atelier

rectorii de Intreprinderi Municipale planificării regionale în sectorul

de lucru au fost luate în considere

de prestare servicii. Aceștia pot

Alimentare cu Apă și Canalizare

aspectele de care trebuie să se țină

contribui la reformarea treptată a

(AAC) în Regiunea de Sud.

cont în procesul de identificare a

serviciului și la extinderea acestuia. Obiectivul atelierului II de lucru a
La fel, structura și forma de organi- fost confirmarea datelor privind

ideilor de proiect asupra cărora se
vor lucra în contextul planificării

zare reprezintă un pilon pe care se

situația curentă în domeniul Apă și regionale.

construiește povestea de succes a

Canalizare (AAC) și elaborarea în

unei companii de apă și canalizare. mod participativ a viziunii cu
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Simon Watt, expert internațional în domeniul Apă și Canalizare, domeniul de intervenție II, Planificare și programare regională, a prezentat cadrul de planificare sectorială și
operațională și prevederile strategiei cu privire la serviciile AAC din 2007. Domnul Watt, a ținut
să puncteze asupra importanței furnizorilor direcți de apă și canalizare în crearea unei viziuni
asupra sectorului și în identificarea problemelor primare care pot împiedica reformarea și extinderea serviciului: ,,În cazul în care problemele care apar nu prezintă o soluție de moment
atunci se poate cu ușurință de preluat din experiența vecinilor și a țărilor care au înregistrat progres la acest capitol".
Cum rezultatul final al
atelierelor de planificare
regională sectorială vor fi
fișele de proiecte,
corespunzător pregătite
pentru a putea fi înaintate la
fondurile europene și
prezentate donatorilor
interesați, în cadrul atelierului
au fost prezentate câteva
cazuri concrete care ar putea
constitui bază pentru
eventuale proiecte.

și vor asigura viziunea
strategică.

Atelierul de lucru în domeniul
planificării regionale în
sectorul AAC, care reprezintă
o continuare a atelierelor din
domeniul planificării regionale
în sectorul managementului
deșeurilor solide și eficiența
energetică a clădirilor publice,
a avut loc cu sprijinul proiectul
„Modernizarea Serviciilor
Publice Locale", aria de
Fișele de proiecte rezultate din intervenţie 2, „Planificarea şi
activitățile desfășurate pe
Programarea Regională", prin
parcursul unui an întreg vor
care se acordă suport
răspunde nevoilor
Ministerului Dezvoltării
Întreprinderilor din domeniu Regionale şi Construcţiilor și
WWW.ADRSUD.MD

ADR-urilor în demararea
procesului de planificare
regională în sectorul AAC,
prin implementarea
principiului participativ. Acest
proces se axează pe antrenarea
reprezentaţilor grupului de
lucru, precum şi a altor actori
interesaţi în luarea deciziilor
asupra nivelului de servicii
dorit, în ateliere de lucru
specializate. Organizate în cele
3 regiuni de dezvoltare ale
Republicii Moldova, atelierele
vor contribui la dezvoltarea
capacităţilor de planificare
sectorială la nivel regional şi
local.

Reabilitarea zonei ,,Lacul Sărat” din
Cahul stagnează
În data de 29 martie curent, în cadrul ADR
Sud a avut loc şedinţa de lucru cu privire la
soluționarea problemelor care trenează implementarea proiectului ,,Reabilitarea zonei
de odihnă și agrement Lacul Sărat din Cahul". În cadrul şedinţei au fost analizate şi
discutate problemele şi factorii care
împiedică implementarea proiectului și au
fost desemnaţi responsabilii de proiect din
partea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor(MDRC), Primăriei or. Cahul și
Agenției de Dezvoltare Regională Sud(ADR
Sud).

împiedică implementarea proiectului și au
fost desemnaţi responsabilii de proiect din
partea instituțiilor implicate în procesul de
implementare a proiectului. În sarcina
Primăriei or. Cahul a fost pusă obţinerea, în
timp cît mai restrâns, a autorizaţiei de folosire a resurselor minerale de la AGEOM.
Autorizația este necesară pentru a se iniţia,
după caz, lucrările de reproiectare a sondei.
Primăria mai este responsabilă de coordonarea recalculării costului de deviz în concordanţă cu raportul Î.S. "Incercom" cu proiectantul.

La ședință au fost prezenți reprezentanții
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: Directorul direcției generale dezvoltare regională, Valerian Bânzaru, șeful direcției politică și cooperare regională, Dorin
Andros, șeful Direcției relații cu instituțiile
de dezvoltare regională, Sergiu Cecan, reprezentanții ADR Sud, primarul și viceprimarul de Cahul și antreprenor.

Primăria or. Cahul va soluționa problema
evacuării apelor pluviale din lac, pentru care
au fost pregătite toate documentele necesare
(s-a elaborat proiectul tehnic, au fost eliberate avizele serviciilor desconcentrate. La moment autoritățile de la Cahul sunt în căutarea
surselor financiare. Costul total al proiectului
constituie circa 1 500 000 lei). Totodată, se
vor efectua lucrări de restabilire a rețelei
existente de evacuare a apelor pluviale, ca o
soluţie temporară ce ar permite reînceperea

În cadrul şedinţei au fost analizate şi
discutate problemele şi factorii care

Pe data de 2 aprilie este preconizată
petrecerea unei şedinţe în cadrul MDRC,
cu prezenţa reprezentanţilor ADR Sud,
Primăriei or. Cahul, Agentiei de stat
pentru geologie din Republica Moldova
(AGEOM), Expeditia Hidrogeologică
din Moldova (EHGEOM), Ministerului
Mediului, şi alţi actori implicaţi în procesul de forare a sondei.

tehnic a fost supus reexaminării. În urma
reexaminării proiectului a fost încheiat
un acord adiţional care a majorat
valoarea lucrărilor de la 7 229 000
milioane lei până la 9 396 730 milioane
lei.

O altă dificultate semnificativă ține de
faptul că forarea sondei arteziene nu a
fost coordonată cu Agentia de stat
ADR Sud reamintește că proiecpentru geologie din Republica Moldova
tul ,,Reabilitarea zonei de odihnă şi agre- (AGEOM). Acest fapt nu a permis
ment Lacul Sărat" din Cahul a fost
execuția lucrărilor de forare a sondei.
acceptat spre finanţare, din Fondul
Primăria oraşului Cahul, în calitate de
Naţional de Dezvoltare Regională, în an- beneficiar, a semnat un contract cu
ul 2011 iar lucrările de reamenajare au
compania EHGEOM ,,I.S. Expeditia Hiînceput în luna mai, 2012. În procesul de drogeologica din Moldova”, prin care cea
curățare a Lacului Sărat au fost dedin urmă și-a asumat responsabilitatea de
scoperite izvoare subterane care au
a identifica sonda conservată în anii '80 ai
împiedicat evacuarea totală a apelor din secolului trecut. Compania contractată a
lac, lucru ce a dus la tergiversarea exreușit să identifice una din sondele forate
ecutării lucrărilor. De asemenea, în caie- și tamponate și a constatat că aceasta nu
tele de sarcini au fost depistate neeste funcționabilă și nu va putea fi resconformități dintre volumele indicate și taurată. S-a decis în acest caz forarea unei
volumele reale ale lucrărilor. Proiectul
noi sonde, acest lucru fiind posibl după

Proiectele de Dezvoltare Regională în atenția
Agenției Naționale de Arheologie
Instituțiile de proiectare a tuturor tipurilor de lucrări la
subteran și subacvatic sunt obligate să coordoneze
proiectele respective la capitolul prezența/lipsa
vestigiilor arheologice cu Agenția Națională
Arheologică și să prevadă, în caz de necesitate, în
devizul de cheltuieli al acestor proiecte mijloacele
necesare pentru salvarea vestigiilor arheologice aflate
sub pericolul distrugerii.

și valorificării patrimoniului arheologic, în particular,
organizarea și exercitarea controlului și supravegherii
în numele statului a respectării legislației în acest
important domeniu.

Totodată, art.6 alin. (1) al Legii 218 din 17 septembrie
2010 stipulează expres că, în cazul executării lucrărilor
de construire, modificare, extindere sau reparare a
căilor de comunicație, de curățare a lacurilor, de
Luni, 25 martie, Directorul Genaral al Agenției
construire a tuturor tipurilor de conducte, de plantare
Naționale de Arheologie, Vlad Vornic, împreună cu a pădurilor, a livezilor, a viilor și în cazul executării
Sergiu Tabuncic, au efectuat o vizită la Cimișlia
altor lucrări agricole sau de ameliorări funciare de
pentru a informa reprezentanții Agenției de
construire a clădirilor private sau de stat, de executare
Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) despre sarcinile a excavărilor, inclusiv exploatării de cariere, dotări
și atribuțiile instituției pe care o reprezintă. Tot în
tehnico-edilitare subterane sau subacvatice, care pot
cadrul vizitei s-a pus în discuție necesitatea efectuării deteriora patrimoniul arheologic, investitorii, persoane
unui control preventiv în ceea ce privește prezența/
fizice sau juridice, de drept public sau privat,
lipsa vestigiilor arheologice și avizarea proiectelor de instituțiile de proiectare, alte instituții private sau de
dezvoltare regională.
stat, instituțiile publice finanțatoare, au obligația de a
În scopul realizării prevederilor Legii nr. 2018 din 17 solicita Agenției Naționale Arheologice, efectuarea
unui control preventiv în ceea ce privește prezența/
septembrie 2010, privind patrimoniul arheologic,
lipsa vestigiilor arheologice și avizarea proiectelor
Guvernul Republicii Moldova a adoptat la 12 aprilie
lucrărilor prevăzute.
2012 Hotărârea nr. 230 privind crearea Agenției
Naționale Arheologice. În conformitate cu stipulările În acest context, Agenția Națională de Arheologie,
actelor legislative și normative nominalizate, Agenției informează despre obligativitatea prezentării spre
Naționale Arheologice, în limitele competențelor
avizare a tuturor proiectelor aflate sub incidența Legii
funcționale stabilite, îi revine obligația de
privind protejarea patrimoniului arheologic.
implementare a politicii statului în domeniul protejării

ADR Sud a desemnat câștigătorii în
cadrul licitațiilor publice
În luna martie, 2013 Agenția de Dezvoltare Regională Sud a desfășurat mai multe proceduri de achiziții publice în cadrul proiectelor de dezvoltare regională și anume:



Licitaţia publică nr.13/00093 din 05.03.2013 privind achiziţionarea lucrărilor de construcţie a drumului
R26 drum de acces spre muzeul memorial "Alexei Mateevici" din s. Zaim, r. Căuşeni. Au participat 7
operatori economici: S.R.L. „Litarcom", S.R.L. „Alexdan", S.R.L. "Irinda-Prim", S.R.L. „Irigator",
S.R.L. „Nouconst", Î.M. „Badprim" S.R.L., S.R.L. „Activrut". Grupul de lucru a desemnat cîștigătoare
oferta S.R.L. "Irinda-Prim", în valoare de 1755610.00 lei.



Licitaţia publică nr.13/00090 din 05.03.2013 achiziţionarea lucrărilor de reparaţie capitală a drumului L510 Ştefan Vodă - Talmaza. La licitație au participat 8 operatori economici: S.R.L. „Litarcom", S.A.
„Lusmecon", S.R.L. "Irinda-Prim", S.R.L. „Sangridiv", S.R.L. „Nouconst", Î.M. „Badprim" S.R.L.,
S.R.L. „Activrut", S.R.L. „Rutador". Grupul de lucru a desemnat cîștigătoare oferta Î.M. „Badprim"
S.R.L., în valoare de 44936338.63 lei.



Licitaţie publică Nr. 13/00098 din 05.03.2013 privind achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic la
lucrările reparația capitală a drumului L-510 Ștefan Vodă - Talmaza". Au participant 3 ofertanți: Î.S.
„Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale"; Î.I. „Ștefan Rusu"; Simion Clipa. Grupul de lucru
a desemnat cîștigătoare oferta Î.S. „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale", în
valoare de 247149,00 lei.



Licitaţia publică nr. 13/00092 din 06.03.2013, privind achiziţionarea lucrărilor de construcţie a drumului
Codreni - Sagaidacul Nou, km 0-5, r. Cimişlia. La licitație au participat 6 operatori economici: S.R.L.
„Litarcom", S.R.L. "Acit-Trans", S.R.L. „Prima Fichir", S.R.L. „Nouconst", S.R.L. „Genesis International", S.R.L. „Rutador". Grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta S.R.L. ,,Acit-Trans” în
valoare de 21357584.00 lei.



Licitaţie publică Nr. 13/00097 din 06.03.2013 privind achiziționarea serviciilor de supraveghetor tehnic
la obiectul „Construcția drumului Codreni - Sagaidacul Nou, km 0-5, r-nul Cimișlia". Au participat un
număr de 3 operatori economici: Î.S. „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale"; Î.I. „Andrieș
Nagacevschi"; Simion Clipa. Grupul de lucru a desemnat cîștigătoare oferta lui Simion Clipa în
valoare de 96109.00.

Promotori ai procesului de Dezvoltare Regională


Concurs pentru instituțiile media

Campanie de susținere a mesajelor sociale promovate de
Agenția de Dezvoltare Regională Sud în contextul
implementării pocesului de dezvoltare regională.


Perioada - 14 martie - 2 septembrie

Agenția de Dezvoltare Regională Sud lansează un concurs
pentru instituțiile mass-media (republicane și locale) pentru
cea mai activă și inspirată promovare a mesajelor sociale
lansate de ADR Sud, instituție reponsabilă de implementarea
politicilor de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare
Sud a Republicii Moldova.
Scopul principal al concursului este de a implica instituțiile
media în susținerea mesajelor sociale lansate de ADR Sud.
Mesajele vor ajunge, cu ajutorul surselor media, la fiecare
cetățean și vor fi înțelese corespunzător.
La concurs sunt invitate să participe instituțiile mass-media
locale și naționale (presa scrisă, posturile de radio și TV),
care, prin activitatea pe care o desfășoară, contribuie la
formarea în societate a înțelegerii că informarea din prima
sursă a populației este o condiție esențială pentru dezvoltarea
durabilă a societății, diseminează informații obiective și
veridice despre procesul de dezvoltare regională în Republica
Moldova, propagă experiențele pozitive și, poate mai puțin
pozitive în domeniul dezvoltării regionale înregistrate la nivel
regional, național și internațional.

Câștigă premii
în valoare de
până la 9 000 de
lei

În rezultatul concursului, 3 jurnaliști vor fi
premiați cu tehnică electronică în valoare
de 9 000 lei: Locul 1 - tehnică electronică
de 4 000 lei; Locul 2 - tehnică electronică
de 3 000 lei; Locul 3 - tehnică electronică
de 2 000 de lei. Cu detalii în acest sens vom
reveni.
La concurs vor fi prezentate materiale
informative publicate sau difuzate în
perioada 14 martie - 02 septembrie 2013.
Pentru mai multe informații accesați:
WWW.ADRSUD.MD

Tel./fax: +373 241 26286

Oportunități de finanțare pentru Autoritățile
Publice Locale și ONG-uri
Ministerul de Externe al Estoniei și Ambasada Republicii Lituania în Republica
Moldova au anunțat despre lansarea apelurilor de proiecte:


Pentru perioada 2011/2015, Estonia a plasat Republica Moldova în lista statelor
prioritare pentru asistența externă, prin mecanismul Cooperare pentru Dezvoltare,
administrat de Ministerul de Externe al Estoniei. Astfel, autoritătile publice centrale și
locale, organizațiile neguvernamentale și alte entităti au posibilitatea aplicării pentru
proiecte bilaterale, în parteneriat cu entități estoniene, cu impact direct în R.Moldova.

Termenul limită de prezentare - 8 Aprilie 2013, orele 17.00.
Valoarea minimă a proiectelor va fi 10 000 Euro.
Ambasada Republicii Lituania vă invită să depuneți cereri pentru proiecte de cooperare pentru
dezvoltare (proiecte mici sau de co-finanțare: până la 2.000 EUR ).
Proiectele ar trebui să vizeze:


dezvoltarea durabilă; reforme, consolidarea societății civile consolidarea democrației în
Republica Moldova.Cererile pot fi depuse de către persoanele fizice și juridice ale
Republicii Lituania sau Republica Moldova.Cererile pot fi depuse în limbile engleză, rusă
sau limba lituaniană la adresa de e-mail: liutauras.bauza @ urm.lt și amb.md @ urm.lt

Cererile vor fi acceptate până la 15 aprilie 2013.

Pentru mai multe detalii
accesați:
WWW.ADRSUD.MD

WWW.ADRSUD.MD
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
Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Oraşul Cimişlia
str. Ştefan cel Mare nr. 12
Incinta Consiliului Raional
Et. 1
Telefon/Fax: 0241 2 62 86
E-mail: office@adrsud.md,
adrsud@gmail.com

