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«Fiecare proiect lansat de ADR Sud a venit în sprijinul populației, ajutând să 
își construiască o viață mai bună».  

„Construim viitorul acasă” este sloganul primei campa-

nii naționale de comunicare despre dezvoltarea region-

ală 

 

Editorial 

Mult-stimați,  

Buletinul informativ își continuă aparițiile. În 

acest număr veți găsi direcțiile principale de 

acțiune,  incluse în Documentul Unic de Pro-

gram. Obiectivele și scopurile strategice pe 

care ni le-am propus se realizează, fapt ce 

este demonstrat.  

Fiecare proiect lansat de ADR Sud a venit în 

sprijinul populației, ajutând să își construiască 

o viață mai bună, astfel încât, ADR Sud a 

reuşit să obțină cea mai frumoasă recom-

pensă – recunoștința populației. 

Ne bucură faptul că obiectivele propuse de 

noi sunt apreciate şi coincid în totalitate cu 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud.  Ţin 

să vă garantez că ADR Sud şi-a asumat 

întotdeauna responsabilităţile, având drept 

scop major dezvoltarea Regiunii Sud, la care 

ne propunem cu toţii să contribuim. 

Prin activitatea noastră consolidată şi perma-

nentă, noi investim în dezvoltarea și prospe-

rarea societăţii. Pentru acest fapt țin să le 

mulțumesc  tuturor partenerilor și actorilor 

implicați.  

Vreau să subliniez despre importanta con-

tribuţie din partea Fondului  Național de Dez-

voltare Regională care este destinat dez-

voltării în Regiunea Sud, fapt  care va fi resi-

mțit de către cetățenii regiunii Sud, 

îmbunătățirea nivelului de trai al cărora, fiind 

o prioritate pentru noi. 

 

Cu respect,  

Maria Culeșov, director ADR Sud 

La 1 aprilie 2015, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Con-

strucțiilor (MDRC) și 

Agențiile de Dezvoltare Re-

gională (ADR) au lansat 

campania de comunicare 

despre dezvoltarea regională 

"Construim viitorul acasă". 

Campania se desfășoară cu 

sprijinul Guvernului Germa-

niei și Uniunii Europene, 

oferit prin intermediul proiec-

tului "Modernizarea serviciilor 

publice locale în Republica 

Moldova", implementat de 

Agenția de Cooperare Inter-

națională a Germaniei (GIZ). 

Pe parcursul a două luni, 4 

posturi TV și 2 radio vor rula 

spoturi care relatează despre 

cum proiectele de dezvoltare 

regională au reușit să con-

tribuie la creșterea calității 

vieții. Astfel, în perioada 

2011-2014 în au fost investiți 

aproape 736 de milioane de 

lei, atât din Fondul Național 

pentru Dezvoltare Regională, 

cât și din surse externe. 

  



Progresul implementării Programului Regional Sectorial în domeniul 

de Eficiență Energetică, discutat la Cimișlia  

 

La data de 28 aprilie, în Cimișlia a avut loc atelierul de lucru nr. 6 în ca-
drul căruia s-a discutat referitor la implementarea Programului Regional 
Sectorial și situația actuală a procesului de elaborare a conceptelor de 
proiecte viabile selectate în sectorul de eficiență energetică în clădiri pub-
lice din Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS). 

La ședință au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Re-
gionale și Construcțiilor, reprezentanți ai APL II din Regiune, managerii 
energetici și reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Sud (ADR 
Sud). 

În discursul introductiv, directorul ADR Sud, dna Maria Culeșov a 
menționat: „A fost o perioadă îndelungată de lucru productiv, dar astăzi 
putem deja să prezentăm un produs final și anume Conceptul de Proiect 
Viabil de la Ștefan Vodă. Tot ceea ce s-a realizat pînă acum ne 
dovedește încă o dată că suntem pe o cale corectă în ceea ce privește 
Eficiența Energetică în Regiunea de Dezvoltare Sud”. 

În cadrul atelierului de lucru a fost prezentat progresul privind implemen-
tarea Programului Regional Sectorial în domeniul eficienței energetice în 
clădirile publice, planul de activități și progresul privind elaborarea Con-
ceptului de Proiect Viabil (CPV) a Spitalului Raional din Ștefan Vodă pre-
cum și identificarea surselor de finanțare și dialogul cu donatorii. 

Totodată, au fost menționate principiile de bază ale elaborării și imple-
mentării proiectului bazate pe cinci piloni care ar consolida serviciile pub-
lice eficiente: 

·         Planificarea și programarea la nivel local; 
·         Îmbunătățirea cooperării între APL-uri; 
·      Investiții în vederea optimizării infrastructurii pentru prestarea ser-
viciilor publice locale; 
·         Creșterea capacităților APL-urilor și prestatorilor de servicii; 
·         Mobilizarea și creșterea conștientizării populației. 
 
 

Al treilea Incubator de Afac-

eri din Regiunea de Dezvol-

tare Sud, inaugurat la 

Cimișlia  

Incubatorul de Afaceri din 
Cimişlia reprezintă o instituţie, 
care oferă antreprenorilor cu 
idei de afaceri viabile şansa de 
a le realiza într-un mediu po-
trivit. Companiile rezidente vor 
beneficia de spaţii de pro-
ducere sau oficii la preţ redus, 
consultanţă şi instruire an-
treprenorială, suport consultativ 
la achiziţionarea echipamen-
tului, costuri de administrare 
mici. 

Incubatorul va găzdui aproxi-
mativ circa 20 de întreprinderi 
din diferite sfere de activitate, 
vor fi create cel puţin 60 locuri 
noi de muncă. 

Incubatorul de Afaceri din 
Cimişlia a fost înființat în baza 
Matricei de Politici pentru Pro-
gramul de suport Sectori-
al ,,Stimularea Economică în 
Zonele Rurale", finanţat de UE, 
în concordanţă cu priorităţile 
Guvernului RM de creare a 
infrastructurii de suport în afac-
eri adecvate necesităţilor medi-
ului de afaceri, îndeosebi din 
zonele rurale. 

Ideea deschiderii a unui incu-
bator de afaceri în Cimișlia, a 
apărut în cadrul Proiectului de 
Twinning „Consolidarea Capac-
ităţilor în Dezvoltarea Region-
ală în Republica Moldova", 
care s-a desfășurat în peri-
oada  mai 2012 - ianuarie 
2014, beneficiarul căruia a fost 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Construcțiilor, implementat 
prin intermediul ADR Sud. 

Obiectivul principal al proiec-

tului a fost îmbunătăţirea ca-

drului legislativ, instituţional şi 

de reglementare a politicii de 

dezvoltare regională, revizuirea 

cadrului normativ al planificării 

spațiale, precum și consoli-

darea capacităţilor MDRC și a 

actorilor de nivel național și 

regional implicați în dezvoltarea 

regiunilor țării.   



«Progresul proiectului asistenței tehnice și instituționale în tratarea deșeu-
rilor solide în Regiunea de Sud a Moldovei, a fost prezentat».  

Progresul în domeniul managementului deșeurilor solide pentru 

Regiunea Sud discutat la Cimișlia 

 

29 aprilie, la Cimișlia a avut loc Ședința comună al Grupului de Lucru Regional 
Sectorial (GLRS) și al Grupului de Lucru pe Proiect (GLP 3) în domeniul mana-
gementului deșeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS). 

Obiectivul ședinței GLRS și a GLP 3 pentru Zona de Management a deșeurilor  
este de a coordona planul de lucru pentru anul 2015, precum și prezentarea pro-
gresul atins de acestea în perioada 2014-2015. 

Totodată, la evenimentul a fost prezentat Progresul proiectului asistenței tehnice 
și instituționale în tratarea deșeurilor solide în Regiunea de Sud a Moldovei. Pro-
iectul este implementat în cadrul programului de cooperare internațională a Re-
publicii Cehe, iar obiectivele acestuia au fost discutate în cadrul ședinței: 

· Îmbunătățirea stării actuale în gestionarea deșeurilor solide din Sudul Moldovei; 
· Reducerea riscului de contaminare a mediului; 
· Îmbunătățirea generală a condițiilor de viață pe termen mediu, care să contribu-
ie la dezvoltarea economică a regiunii și a creșterii nivelului de trai; 

În cadrul  proiectului  au fost realiza-
te următoarele progrese:  

· Au avut loc lucrări de geologie și 
geodezie și alte investigați de teren 
a depozitelor regionale în mărime de 
100%, pentru subregiunea 1: Cimiș-
lia, Leova, Basarabeasca și subregi-
unea 2: Căușeni, Ștefan Vodă; 
· A fost elaborat Planul General de 
amplasare și construcție a depozite-
lor de deșeuri solide; 
· Au fost elaborate planurile generale 
pentru toate soluțiile de transfer; 
· Au fost recepționate deciziile Con-
siliilor orășenești Cimișlia și Căușeni 
privind alocarea terenului pentru 
gunoiștea regională. 
 
De asemenea, în cadrul ședinței de 
lucru a mai fost prezentat și Progre-
sul de schimbare a destinației tere-
nurilor în Zona de gestionare a deșe-
urilor 3, RDS. S-a menționat că în 
prezent derulează activitatea de 
schimbare a destinației de utilizare a 
terenurilor pentru: 
· Amplasamentul depozitului regional 
Cahul; 
· Amplasamentul stației de transfer 
Taraclia și Cania. 
În urma derulării activităților între-
prinse până în prezent ,s-a dedus că 
toate obiectivele s-au realizat con-
form planificării, ulterior au fost pre-

zentate activitățile propuse pentru 
anul 2015 în domeniul managemen-
tului deșeurilor solide în RDS. O 
parte dintre acestea sunt realizate, 
iar unele sunt în proces de derulare. 

Amintim că pe parcursul anului 2014 
au avut loc activitățile de evaluare a 
situației curente cu privire la mana-
gementul deșeurilor solide, selecta-
rea terenurilor pentru facilitățile de 
gestionare a deșeurilor, diverse stu-
dii, dar și descrierea condițiilor de 
bază pentru dezvoltarea proiectului. 

La eveniment au fost prezenți repre-
zentanți ai GLRS, experți GIZ, ex-
perți ai Agenției de Dezvoltare Cehe, 
dar și reprezentanți ai Ambasadei 
Republicii Cehe în Republica Moldo-
va, reprezentanți ai Ministerului Dez-
voltării Regionale și Construcțiilor, 
Ministerului Mediului și ai Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud. 

Menționăm că activitatea proiectelor 
este susținută integral de către Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale și Con-
strucțiilor și Ministerul Mediului și se 
încadrează pe deplin atât în politica 
regională, cât și în cea de protecție a 
mediului promovată de ambele mi-
nistere.  
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Reabilitarea şi modernizarea 

străzii I.Spirin din or. Cahul 

continuă 

  
Reluarea lucrărilor de construcție 
a străzii de importanță regională 
I.Spirin din or. Cahul a fost discu-
tată în data de 27 mai 2015, în 
cadrul ședinței operative. Aceasta 
a avut loc în incinta primăriei Ca-
hul cu reprezentanţii instituțiilor 
implicate - Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor, Agenţi-
ei de Dezvoltare Regională Sud, 
Autorităţilor Publice Locale din 
Cahul, antreprenorul, responsabi-
lul tehnic, inginerul de proiect. 
În cadrul vizitei la Cahul, unde se 
implementează acest proiect s-a 
discutat despre valorificarea sur-
selor financiare la proiect, 
respectându-se calitatea în con-
strucții, precum și despre buna 
execuție a lucrărilor. La fel, au fost 
discutate diverse aspecte ce țin de 
modificarea proiectului tehnic - 
construcția trotuarelor, reparația 
sistemelor de evacuare a apelor 
fluviale. La solicitarea Administra-
ției publice locale, s-a decis, ca 
trotuarele să fie pavate și nu asfal-
tat, precum era decis anterior. 
Prin implementarea proiectului de 
construcție a străzii de importanță 
regională I.Spirin se urmărește 
îmbunătăţirea infrastructurii regio-
nale şi locale de transport, astfel 
locuitorii orașului să beneficieze 
de o infrastructură modernă și 
dezvoltată. 
În legătură cu proiectul "Reparația 
și modernizarea str. I.Spirin din 
orașul Cahul", care se află în pro-
ces de implementare, Valerian 
Bînzaru, Director Direcția Genera-
lă Dezvoltare Regională, s-a adre-
sat antreprenorului: "Insist să 
urgentați reluarea lucrărilor și să 
executați acestea în timpul prevă-
zut în contract." În acest context, 
antreprenorul general a confirmat 
că își asumă obligațiile și va relua 
lucrările la începutul lunii iunie. 
Obiectivul general al acestui pro-
iect - drum local reabilitat, ce face 
legătură cu drumurile naţionale 
precum și eficientizarea transpor-
tului de mărfuri şi călători în regiu-
nea de Sud, prin îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere. 
Lungimea porțiunii de drum în 
reparație este de 2,6 km iar lucră-
rile au demarat în 2014. Valoarea 
totală a proiectului depășește 36 
mln. lei, sumă acoperită integral 
din Fondul Național pentru Dez-
voltare Regională. 
Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud va continua monitorizarea, 
dezvoltarea și implementarea 
proiectelor privind dezvoltarea 
infrastructurii zonei Regionale 
Sud. 

Apa minerală din zona Lacului Sărat compusă din sulfură de hidrogen şi iod, oferă 
caracteristici unice naturale cu posibilităţi de reabilitare şi tratament ale maladiilor apa-
ratului locomotor, sistemului nervos central și periferic, sistemului cardiovascular, boli-
lor de piele. Zeci de ani în urmă, mii de turiști din țările CSI vizitau această zonă balne-

ară. 

La finalul implementării acestui 
proiect - reabilitarea zonei Lacul 
Sărat, locuitorii regiunii Sud vor 
beneficia de o zonă de agree-
ment unica, de majorarea fluxu-
lui de turişti, de o nouă locație 
cu proprietăţi curative, se va 
spori interesul pentru obiectivele 
turistice din Regiune și a atracti-
vităţii zonei pentru investitori. 

Reamintim că proiectul privind 
reabilitarea zonei de odihnă şi 
agrement „Lacul Sărat" din Ca-

hul a fost acceptat spre finanţare din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, în anul 
2011, iar lucrările de reamenajare au început în luna mai 2012. Investiţia fiind de 9 mil. 
lei. Implementarea acestui pro-
iect va contribui la conservarea, 
protejarea și îmbunătățirea 
mediului și va oferi comunității 
din regiune posibilitatea de a 
beneficia de condiții de agree-
ment mai bune și calitative.    

Agenţia de Dezvoltare Regio-
nală Sud  va continua șirul de 
acțiuni întru reabilitarea şi pro-
movarea cât mai intensă a ob-
iectivelor turistice din regiunea 
Sud. 

Reabilitarea zonei de odihnă Și 

agrement „Lacul Sărat” evoluea-

ză spre bun sfârșit  

 

27 mai 2015, la Cahul, a avut loc ședin-
ța operativă privind derularea proiectului 
"Reabilitarea zonei de odihnă și agre-
ment „Lacul Sărat", or. Cahul" . La 
aceasta au participat reprezentanţii Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale şi Con-
strucţiilor, Agenţiei de Dezvoltare Regio-
nală Sud, Autorităţilor Publice Locale 
din Cahul, arhitecți, ingineri, antrepreno-
rul - implicați în proiect. În cadrul ședin-
ței a fost analizată și examinată situația 
actuală privind buna desfășurare a lu-
crărilor de reconstrucție a Lacului Sărat. 

În urma unei vizite efectuate pe şantier 
s-a constat că lucrările de construcție 
au avansat, și sunt realizate în proporție 
de 60%. Au fost efectuate deja lucrările 
de betonare a malurilor lacului, precum 
și lucrările de amenajare a teritoriului 
(construcția aleilor și trotuarelor). 

Antreprenorul și-a luat angajamentul de 
a finaliza lucrările de amenajare a lacu-
lui și a teritoriului adiacent până la sfâr-

șitul lunii iulie a.c. 

Valerian Bînzaru, Director Direcția Ge-
nerală Dezvoltare Regională, s-a arătat 
mulțumit de evaluarea lucrărilor. "Ceea 
ce am văzut este impresionant. Vă spun 
sincer că așteptările mele au fost depă-
șite. Din punctul meu de vedere se lu-
crează bine. Facem eforturi să finisăm 
în timp cât mai scurt. Voi fi prezent și la 
inaugurarea lacului". 



Grație ADR Sud autoritățile publice 

locale din Regiunea Sud beneficiază 

de instruiri  
  

În perioada 25-29 mai 2015 în Regiu-

nea de Dezvoltare Sud a avut loc al III

-lea modul de instruire a autorităților 

publice locale, în cadrul proiectului 

"Consolidarea capacităților administra-

țiilor publice din Republica Moldova, 

regiunea SUD".  Instruirea  s-a axat 

pe ajutorul practic din partea consul-

tantului din Cehia, Domnul Lucas Ma-

lac și Șeful Secției Management pro-

iecte din ADR Sud Domnul Eugeniu 

Lupașcu în elaborarea Cererilor Com-

plete de Finanțare în baza Notelor 

Conceptuale elaborate anterior.  Au 

fost desfășurate 4 ateliere de lucru în 

orașele Cahul, Taraclia, Cimișlia și 

Căușeni, unde au participat reprezen-

tanți din toate raioanele regiunii. 

 În rezultatul instruirilor pre-

cedente, beneficiarii proiectului au 

elaborat 36 Note Conceptuale, con-

form ideilor de proiecte identificate 

anterior, dintre care 15 țin de  susține-

re a dezvoltării sectorului privat.  Con-

ținutul notelor conceptuale au fost 

consultate de către specialiștii ADR 

Sud și experții din Cehia, care au ofe-

rit recomandări de îmbunătățire. În 

cadrul Modulului III au fost determina-

te cele mai reale note conceptuale 

(având în vedere posibilitatea de ela-

borare a studiilor de fezabilitate și 

documentației tehnice).  În decurs 

de 2 săptămâni, grupurile de lucru pe 

proiecte  urmează să elaboreze cereri-

le complete de finanțare conform in-

strucțiunilor și să le prezinte spre exa-

minare experților din Cehia. Următoa-

rea rundă a atelierelor de lucru se va 

desfășura în perioada 22 - 26 iunie 

2015, unde vor fi analizate cererile 

complete de finanțare elaborate și 

acordat ajutor practic de îmbunătățire 

a acestora. 

 Rezultatul așteptat în cadrul 

proiectului dat este elaborarea a cât 

mai multor concepte de proiecte pen-

tru susținerea de către autoritățile 

publice a dezvoltării sectorului privat 

din regiune și pregătirea  pentru apli-

care în cadrul următorului Apel de 

Propuneri de Proiecte pentru finanțare 

din Fondul Național de Dezvoltare 

Regională. În luna septembrie 2015 va 

a ea loc conferința finală, unde repre-

zentanții din fiecare raion vor prezenta 

proiectele elaborate. 
  

Reparația capitală a drumului  

Taraclia – Ceadâr Lunga: Vizita la 

Șantier  

 

Recent, reprezentanţii Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Construcţii-
lor, Agenţiei de Dezvoltare Regională 
Sud și specialiștii implicați în proiect, 
au efectuat o vizită la șantier la dru-
mul regional L654, în vederea moni-

torizării lucrărilor efectuate. Este vor-
ba de o lucrare de reabilitare prin 
îmbunătăţirea drumului L654 Taraclia 
- Ceadâr-Lunga,  prin intermediul 
reparaţiei capitale  a unui sector de 
12,4 km, cu o valoare de 44186,07 
mii lei, finanţată din bugetul FNDR.  

Cu acest prilej, Valerian Bînzaru, Di-
rector Direcția Generală Dezvoltare 
Regională, a făcut câteva precizări 
legate de reabilitarea drumului regio-
nal L654: „Lucrările demarează con-
form planului de lucru. Să ținem cont, 
că are loc reabilitarea infrastructurii 
învechite, neintervenindu-se pe aces-
ta  în ultimii 20 de ani, în condiţiile în 
care este un drum util, traficat atât de 
locuitorii or. Taraclia, cât şi de cei de 
la Ceadâr Lunga". 

La momentul actual din cei 12,4 km 
oferite pentru reparație, au fost re-

construite 3,8 km. În total a fost valo-
rificată o sumă de peste 6 mil. lei. 

Ca rezultat al realizării proiectului  se 
va facilita accesul spre  6 localităţi, 
se  vor majora condițiile de mobilitate 
pentru cetăţeni şi mărfuri, se vor re-
duce considerabil  costurile de trans-
port şi a duratei de călătorie a  popu-
laţiei, agenţilor economici şi a servici-
ilor de urgenţă (ambulanţă, pompieri, 
poliţie). Astfel, se vor ameliora relații-
le sociale și economice între aceste 2 
raioane. 

Beneficiarii proiectului numără un 
număr de peste 100 mii locuitori ai 
localităților - Taraclia,      s. Corten, s. 
Valea Perjei, s. Tvardița, or. Ceadâr-
Lunga,  s. Copceac. 

 



INTERVIU CU DORIN COROIAN –SPECIALIST ÎN 
ACHIZIȚII PUBLICE ADR SUD 

"Licitație", "cerere de ofertă", ”achiziție” - acestea de obicei 
sunt termenii când se  achiziționează bunuri, lucrări ori 
servicii. Dorin Coroian,   specialist în domeniul achizițiilor 
publice la ADR Sud, detaliază ce este o achiziție publică și 
ce anume trebuie să știe autoritățile contractante când 
inițiază o procedură de achiziție publică. 

 

Dle. Dorin, ne propunem să informăm cititorii noștri 
despre domeniul Achizițiilor publice, care este de fapt 

procesul și ce sunt achizițiile publice? 

În general termenul de achiziţii publice este folosit pentru 
a descrie obţinerea de lucrări, produse şi servicii de către 
autorităţi publice naţionale, regionale sau locale. Regulile 

de achiziţii pub-
lice se referă la 
proceduri pentru 
atribuirea con-
tractelor de 
achiziţie publică 
de produse, 
servicii şi lucrări. 
De obicei, auto-
ritățile con-
tractante sunt  
autorităţi ale 
administraţiei 

publice, persoane juridice de drept public, asociaţii ale 
acestor autorităţi sau persoane.   Procesul de 
achiziționare a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor este unul 
foarte amplu, însă nu „imposibil” – dacă respectăm regu-
lile stabilite de legislația în vigoare. Procesul de Achiziții 
Publice în RM este reglementat de Legea nr. 96 din 
13.04.2007. De asemenea, există o serie de Hotărâri de 
Guvern care completează legea sus menționată 
(www.tender.gov.md ). 

Ce rol și responsabilitate îl are specialistul în achiziții 

publice? 

Specialistul în achiziții publice are un rol de mediator, el 
participă la examinarea şi concretizarea necesităţilor 
Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud de bunuri, lucrări şi 
servicii, elaborează planurile anuale şi trimestriale de 
efectuare a achiziţiilor, tot el întocmeşte şi înaintează spre 
publicare anunţul de intenţie privind achiziţiile preconizate, 
concretizează şi iniţiază procedura de achiziţie 
corespunzătoare, prevăzută de legislaţie. Mai mult, spe-
cialistul în achiziții publice pregăteşte invitaţii de partici-
pare la licitaţie sau la altă procedură de achiziţie, participă 
la elaborarea documentelor de licitaţie sau alte documente 
de atragere a ofertelor, la examinarea, evaluarea şi com-
pararea ofertelor operatorilor economici, pregăteşte pentru 
a fi încheiate, contractele de achiziţii cu operatorii eco-
nomici desemnaţi câștigători, în strictă conformitate cu 
cerinţele stipulate în documentele de licitaţie sau în alte 
documente privind atragerea ofertelor. La fel, tot specialis-
tul întocmeşte documentele necesare pentru sancţionarea 
operatorului economic în cazul îndeplinirii 
necorespunzătoare a clauzelor contractuale,  procesele-
verbale ale şedinţelor grupului de lucru și desigur 
elaborează darea de seamă privind procedurile de 
achiziţie. 

Ce anume trebuie să știe autoritățile contractante 

când aleg procedura de achiziție publică? 

În primul rând autoritățile contractante trebuie să se docu-
menteze despre procedura de licitație, trebuie să stabile-
ască necesitățile instituției, să studieze legislația, baza 
normativ-legală și regulamentele privind procedurile de 
achiziție. 

Ce nu  funcționează de fapt în acest domeniu și ce ar 
funcționa după părerea Dvs.? Adică care ar fi 

barierele în derularea unei licitații? 

De fapt, totul funcționează.  Problema cea mai răspândită 
în domeniu ține de faptul că nu toate autoritățile con-
tractante dispun de cadre calificate. Problema este cu atât 
mai stringentă, cu cât există o mare lipsă de cunoştinţe şi 
experienţă în acest domeniu la nivelul autorităților con-
tractante. Fiindcă de procedurile de achiziții publice dese-
ori se ocupă contabilul-șef al instituției, juristul sau alte 
persoane care nu sunt informați corespunzător și nu cu-
nosc specificul segmentului dat. În consecință, există  
multe proceduri anulate sau care se tergiversează. 

Care au fost cele mai importante proiecte derulate în 

ultimul timp de către ADR Sud?  

Agenția de Dezvoltare Regională are un rol fundamental  
în implementarea și buna desfășurare a proiectelor. Toate 
proiectele sunt de o importanță regională sau locală. Pot 
să remarc următoarele proiecte de succes –” Construcția 
drumului local din s. Sărățica Veche spre comuna Sărățica 
Nouă, raionul Leova”, ”Reparația străzii I. Spirin din or. 
Cahul„, ”Reparația capitală a drumului L517 Antonești-
Carahasani (km 0-6,8), raionul Ștefan Vodă (etapa I)”, 
”Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre s. 
Cioburciu, raionul Ștefan Vodă” Reparația drumului L654 
Ceadâr Lunga - Taraclia (km 2,1-14,5)” și multe altele.  

Ce proiecte de achiziții sunt planificate a fi des-

fășurate curând în Regiunea de Sud? 

Curând vor fi anunțate licitațiile publice pentru următoarele 
proiecte – ”Construcția sistemului de canalizare în s. 
Roșu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare 
a or. Cahul , ”Reabilitarea stației de tratare a apei potabile 
din r. Prut, or. Cahul” și ”Construcția apeductului magistral 
Leova – Iargara”. 

Care ar fi soluțiile pe care le considerați utile în efi-

cientizare derulării procedurilor de achiziție? 

O soluție, ar fi, organizarea a cât mai multe seminare de 
instruire în domeniul achizițiilor publice atât pentru auto-
ritățile contractante cât și pentru operatorii economici ce 
urmează a executa viitoarele contracte.  Crearea unui 
mediu cât mai transparent pentru agenții economici. La 
fel, văd o soluție pentru viitor și posibilitatea depunerii 
ofertelor on-line, precum și desfășurarea licitației direct în 
on-line. 

Ofertanții doresc o simplificare a procedurilor de achiziții 
publice. Pentru diversele vânzări pe care trebuie să le 
facă autorităților contractante, ofertanții trebuie să com-
pleteze o serie de documente, nu întotdeauna familiare. 
De asemenea, această muncă de completare a ofertei în 
general muncă migăloasă și care cere atenție și timp. 



Agenţia de Dezvoltare Regiona-

lă (ADR) Sud este o instituţie 

publică necomercială cu auto-

nomie financiară, creată în anul 

2010 cu scopul de a contribui la 

dezvoltarea social-economică 

echilibrată în cele 8 raioane 

componente ale  Regiunii Sud 

(Cimișlia, Basarabeasca, Leova, 

Căușeni, Ștefan Vodă, Cantemir, 

Taraclia, Cahul).  Agenția este 

principala instituție de nivel 

regional, alături de Consiliul 

Regional de Dezvoltare (CRD) 

Sud, care are responsabilitatea 

și autoritatea elaborării strate-

giei și implementării politicilor 

de dezvoltare regională.    

Schimb de experiență între APL din Moldova Și Cehia 

 

 Primul schimb de experienţă între APL din Republica Moldova și Cehia, organizat prin 

intermediul proiectului "Consolidarea capacităților administrațiilor publice din Republica 

Moldova, regiunea SUD" s-a desfăşurat  în Cehia, la sfârșitul lunii mai 2015. Vizita de 

studiu a fost realizată în regiunile Moravia de Sud, Vysocina, Slovacko  din Cehia. 

Proiectul, iniţiat de ADR Sud şi derulat în parteneriat cu Agenția Cehă de Cooperare a 

cuprins întâlniri, conferinţe şi vizite în teren, administraţia publică din RM fiind reprezentată 

de un grup de peste 10 de persoane. Participanţii au fost primiţi  călduros de către repre-

zentanții Administraţiei Publice Locale din 

Cehia. 

Scopul vizitei a fost obținerea experienței pro-

fesionale, studierea posibilități de creștere a 

nivelului de dezvoltare economică în zonele 

rurale, preluarea practicilor de succes ale 

autorităţilor publice din Cehia. 

Agenda vizitei de studiu a oferit participanţilor 

o serie de deplasări la unele instituţii ale admi-

nistraţiei publice din Cehia precum şi întâlniri 

cu reprezentanţi ai acestor instituţii, cu experi-

enţă relevantă.  Principala  destinaţie a vizitei 

de studiu a fost regiunea Moravia de Sud.  

Prioritate pentru această regiune este produ-

cerea vinului şi dezvoltarea în cadrul acestei 

ramuri a turismului şi a infrastructurii acestui domeniu. 

 Reprezentanții APL au studiat despre, potenţialului arheologic, istorico cultural şi muzeis-

tic a localităţilor din Regiunea de Sud precum și despre  structura administrativ teritorială a 

Cehiei. 

Participantă la eveniment, dna. Maria Culeșov, Director Agenția Regională Sud, a subliniat 

că " În cadrul acestei vizite a avut loc un schimb de experiența extraordinar, au fost de-

monstrate câteva  exemple de coope-

rare de succes între autoritățile publi-

ce, agenții economici şi sectorul non-

guvernamental. Domeniile care în 

special sunt marcate și cărora le este 

acordată o atenție deosebită sunt -  

turism,  istorie şi sporirea imaginii. 

Mai mult, am descoperit că sunt mai 

multe asemănări cu potenţialul eco-

nomic şi turistic a  Regiunii de Sud 

din  Republica Moldova".   

În toate regiunile şi localităţile vizitate 

este evidentă atitudinea conștiincioa-

să faţă de patrimoniu, interesul de diversifica serviciile oferite de către administraţia publi-

că în colaborare cu sectorul asociativ şi agenţii economici.  

Vizita de studiu a avut drept obiectiv consolidarea parteneriatelor dintre reprezentanții 

administrației publice locale din Cehia și Republica Moldova, în vederea elaborării proiec-

telor regionale. Aceasta s-a bazat pe discuţii deschise, schimb de informaţii utile, pe con-

solidarea capacităţilor APL. 

Rezultatul acestei vizite de studiu este identificarea ideilor noi de proiect în deferite dome-

nii de activitate; unul dintre cele mai importante componente fiind colaborarea dintre auto-

rităţile publice, sectorul privat şi sectorul non-guvernamental pentru realizarea obiectivelor 

comune, promovarea şi  ridicarea atractivităţii turistice şi dezvoltarea durabilă a regiuni. 

 


