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În acest număr: 

Proiecte  

   Vizite 

Campanii 

Finanţat prin intermediul Programului de 

Cooperare Transnaţională Sud Estul Eu-

ropei, proiectul „CO-WANDA 

(Convention for Waste Management for 

Inland Navigation on the Danube) - Con-

venţie pentru managementul deşeurilor 

pentru navigaţia interioară pe Dunăre" a 

fost elaborat de 11 parteneri din 9 țări 

riverane Dunării. Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud este unul din cei 9 parten-

eri din cadrul proiectului și desfășoară 

activități în cadrul pachetelor de lucru 3 și 

5, din cele 5 pachete de lucru ale proiec-

tului. 
În acest context, o delegație austriacă în 

frunte cu Hans Berger, manager de proiect în 

cadrul CO-WANDA au efectuat o vizită în 

Republica Moldova.  Astfel, delegații au 

vizitat portul Giurgiulești, aflat pe malul 

Dunării și sediul Agenției de Dezvoltare Re-

gională Sud. În cadrul vizitei la ADR Sud, 

oaspeții s-au familiarizat cu procesul de dez-

voltare regională al Republicii Moldova: 

priorități, obiective, dar și provocări.  Direc-

torul ADR Sud, Maria Culeșov  a declarat că 

"prin aplicarea la acest proiect a avut de cîști-

gat nu doar Regiunea Sud, dar întreaga țară". 

Vizita a continuat cu o reuniune în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Con-

strucțiilor și o ședință de lucru cu instituțiile 

interesate. 

Liviu Oboroc, viceministru al Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor și coordonator 

național al SUERD (Strategiei UE pentru 

Regiunea Dunării), a declarat că ”datorită 

acestui proiect avem oportunitatea de a 

conlucra cu mai multe state situate de-a 

lungul Dunării”. 

La ședință au participat  reprezentanți ai 

Ministerului Mediului, Ministerului 

Transporturilor și experții austrieci - dl 

Hans Berger, manager de proiect și dl Ger-

hard Schilk, expert principal, care au 

prezentat prioritățile programelor UE și 

realizările - cheie în cadrul proiectului CO-

WANDA. În cadrul ședinței au fost prezen-

tate aspectele legale și situația în domeniul 

dat, precum și prioritățile programelor 

Comisiei Europene, care acordă suport 

pentru implementarea Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea  Dunării. 

Scopul principal al  proiectului CO-

WANDA constă în demararea lucrărilor 

preliminare pentru elaborarea unui tratat cu 

valoare legală, care va trasa liniile direc-

toare pentru managementul deșeurilor na-

vale. Toate măsurile realizate în cadrul pro-

iectului sunt menite să contribuie la dezvol-

tarea unei Convenţii internaţionale pentru 

deşeurile generate de nave pe Dunăre, care 

va armoniza administrarea deşeurilor de-a 

lungul Dunării. 

    Ședința părților cointeresate în realizarea proiectului  

CO-WANDA  



Va fi îmbunătățit cadrul logic al proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare  

în Regiunea Sud  

Cooperare pentru dezvoltare     Dezvoltare regională 

Un grup de specialiști din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Agenției de 

Dezvoltare Regională Sud(ADR Sud), precum și consultanți de la Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ) au  participat la un atelier de lucru de două zile privind stabilirea sistemului de 

monitorizare și evaluare bazat pe rezultate în cadrul proiectului  regional de "dezvoltare a serviciilor de 

aprovizionare cu Apă și canalizare  în raionul Cahul", finanțat de Agenției de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ).     
La întrunire au  participat  specialiști din Secțiile de planificare strategică, managementul proiectelor, relații cu 

publicul și achiziții din cadrul  ADR Sud, care alături de consultanții GIZ și-au propus să revizuiască sistemul de 

monitorizare bazat pe rezultate. 

În procesul de lucru a fost redat în detalii mecanismul de implementare a celor 5 proiecte-pilot din cadrul 

proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova". Acest mecanism este bazat pe modelul 

„Pentagonul", ce include următoarele etape: 

 planificare şi programare integrată la nivel local; 

 îmbunătăţirea cooperării dintre administrațiile publice locale (APL); 

 investiţii în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale; 

 consolidarea capacităţilor APL-urilor şi a prestatorilor de servicii; 

 mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei. 

În cadrul exercițiilor practice, pe care le-au îndeplinit, participanții au elaborat matricea cadrului logic a proiectului 

dat și au inițiat procesul de elaboare a riscurilor posibile în implementarea proiectului dat. 

 În rezultatul sesiunii, urmează  ca agenția să stabilească un sistem de monitorizare bazat pe rezultat (MBR) 

îmbunătățit, atît  pentru proiectele de instrastructură finanțate din Fondul de Investiții German, cît și din Fondul 

Național de Dezvoltare Regională. 
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Eforturi moldo - cehe pentru dezvoltarea Regiunii Sud  
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R eprezentanți ai Agenției Cehe pentru Dezvoltare, au efectuat o vizită de informare și 

familiarizare  cu eforturile de dezvoltare regională, în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 

Sud. La reuniune au participat specialiștii ADR Sud, primari și experți cehi. 

Î n cadrul ședinței a fost discutată posibilitatea dezvoltării sectorului economic al Regiunii Sud, prin 

consolidarea capacităților APL de a elabora proiecte pe prioritatea  II - "Diversificarea economiei și 

susținerea dezvoltării sectorului privat". Au fost abordate subiecte legate de design - ul proiectului, 

actorii implicați și potențialii beneficiari. 

Î n decursul săptămînii15-20 aprilie, reprezentanții Agenției Cehe de Dezvoltare, au vizitat cele  3 

ADR-uri și împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, urmau să identifice o 

viziune comună asupra acestei inițiative. 

Proiecte  în 

Regiunea 

Sud 
 

"Impulsionarea dezvoltării social - economice în localitățile din cursul 

inferior al rîului Nistru, cît și a celor din zona de stepă și încurajarea 

turismului în zona de frontieră, prin renovarea drumului L- 510 Ștefan 

Vodă-Talmaza"  
Specialiștii Secției Management Proiecte din cadrul  Agenției de Dezvoltare Regională Sud, au 

efectuat o vizită de monitorizare și evaluare a situației pe șantier, unde au apreciat ritmul 

accelerat al lucrărilor, dar și execuția calitativă a lucrărilor.  A fost așternut primul strat de pietriș 

pe distanța de 1km (din 9 km rămași). Antreprenorul a inițiat lucrări de pregătire în interiorul 

satului Talmaza, prin pichetarea traseului, desfacerea bordurei, ș.a. Conform termenilor stabiliți, 

se preconizează finalizarea obiectului către luna septembrie a anului 2014. 

În cadrul aceleiași vizite, a fost semnat contractul de antrepriză pentru etapa a doua a proiectului 

dat, care vizează construcția drumului de acces din satul Talmaza către satul Cioburciu.    

Reiterăm, proiectul "Impulsionarea dezvoltării social-economice în localitățile din cursul 

inferior al rîului Nistru, cît și a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de 

frontieră, prin renovarea drumului L- 510 Ștefan Vodă-Talmaza" a fost lansat la 24 iunie 

2013,  pe  o durată de 16 luni, costul total fiind de 50 280 963 mln lei, din Fondul Național de 

Dezvoltare Regională fiind alocate 41 594 351 mln lei . 
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 " Reconstrucția drumului Sagaidac -   

Porumbrei, M3(variantă asfaltată)"  

 

Reconstrucția drumului Sagaidac - Porumbrei decurge în 

ritmuri accelerate. Au fost finisate lucrările de amenajare a 

rigolii de scurgere a apei pluviale, iar ultimul strat de pietriș 

- așternut. Condițiile meteo favorabile și buna organizare a 

lucrului, au permis antreprenorului să execute lucrările cali-

tativ și în termeni restrînși. Astfel,  se prognozează finaliza-

rea  lucrărilor spre sfîrșitul lunii mai. 

Reiterăm, proiectul " Reconstrucția drumului Sagaidac 

- Porumbrei, M3(variantă asfaltată)" este finanțat 

din  Fondul Național de Dezvoltare Regională și pre-

vede  reabilitarea și asfaltarea a 2,69 km de drum. 

Costul total al proiectului fiind de 16, 762 milioane lei și 

durata de implementare fiind de 24 luni, iar lucrările au 

început în luna octombrie 2013.  

Proiecte  în 

Regiunea 

Sud 
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L 
a reuniune au participat Liviu Oboroc, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, di-

rectorii Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud, precum și membri ai Con-

siliilor Regionale pentru Dezvoltare  din Republica Moldova. 

Evenimentul, parte a unui proiect pilot, care are ca obiectiv creşterea absorbţiei fondurilor euro-

pene în cadrul programelor de finanţare, urmează să fie derulat în perspectiva financiară 2014-2020, prin 

valorificarea noului mecanism de cooperare oferit de Strategia Dunării. 

Conform organizatorilor, un prim obiectiv de etapă este stimularea şi eficientizarea cooperării dintre in-

stituţiile administraţiei centrale şi cele locale, mediul universitar, mediul de afaceri şi organizaţiile 

neguvernamentale din România şi Republica Moldova, prin asigurarea unei mai bune cunoaşteri a cadrului 

instituţional al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. 

Timp de câteva ore participanţii din România şi Republica Moldova, au purtat discuţii pe marginea unor 

teme de interes comun, inclusiv iniţiativa creării unor mecanisme de cooperare care să faciliteze identifi-

carea de parteneri în proiecte cu impact macro-regional care răspund obiectivelor SUERD. 

Agenda reuniunii de la Iaşi a inclus teme referitoare la cooperarea transnaţională şi transfrontalieră în ca-

drul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, cât şi dezbateri privind rolul structurilor regionale în atragerea 

fondurilor europene, consolidarea guvernanţei la nivel naţional şi transfrontalier şi propuneri de soluţii in-

tegrate de finanţare a proiectelor. 

 ”Cooperarea transnaţională în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării” face parte dintr-un 

proiect pilot care are în vedere consolidarea capacităţii administrative a României şi Republicii Moldova 

în procesul de punere în practică a obiectivelor SUERD. Proiectul răspunde uneia dintre recomandările 

Forumului Anual SUERD (Bucureşti, 28-29 octombrie 2013) de ”instituire a unui mecanism de follow-up, 

la nivel de lucru, al Coordonatorilor Naţionali SUERD, care să urmărească punerea în aplicare a deciziilor 

politice şi să identifice direcţii de acţiune comună pentru creşterea eficienţei implementării Strategiei”. 

Astfel, se propune crearea unor mecanisme de lucru între administraţia centrală şi locală, precum şi a unui 

cadru funcţional de cooperare interjudeţeană şi interregională, care să includă mediul universitar, mediul 

de afaceri şi societatea civilă, implicate în aplicarea în practică a SUERD. 

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Consulatul General al 

României la Cahul şi cu Centrul Bilateral de Afaceri România - Republica Moldova şi a beneficiat şi de 

sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, instituţie coordonatoare a pro-

gramelor de cooperare transfrontalieră şi a programului de cooperare transnaţională ”Dunărea”, precum şi 

al Ministerului Fondurilor Europene, coordonator al programelor operaţionale. 

Reuniunea transfrontalieră în cadrul Strategiei UE 

 pentru Regiunea Dunării,  a avut loc la Iași  
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Vizită oficială la cele mai înalte instituții ale statului român, în cadrul unui 
eveniment dedicat membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru  

Președinți și vicepreședinți, primari și viceprimari din Republica MOLDOVA, s-au aflat  în vizită oficială la cele 

mai înalte instituții ale statului român în cadrul unui eveniment dedicat membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. 

Programul vizitei a cuprins, pe lângă primirea de la Cotroceni, o întâlnire cu Președintele Partidului Național Liberal 

domnul Crin ANTONESCU, o ședință de lucru cu Primul-Ministru al ROMÂNIEI, domnul Victor PONTA la 

Palatul Victoria, ședință la care au participat și domnul Liviu DRAGNEA, Prim-Viceprim Ministru, alături de Înaltul 

Reprezentant al Guvernului  domnul Mircea GEOANĂ. 

La Palatul Parlamentului a fost organizată o ședință comună cu Uniunea Consiliilor Județene din ROMÂNIA 

(UNCJR) și Uniunea Consiliilor Raionale din MOLDOVA (UCRM). Cu această ocazie s-a semnat un protocol de 

colaborare între Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și UCRM. Membrii Euroregiunii Siret-Prut-Nistru sunt județele Iași, 

Prahova și Vaslui din România, respectiv raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, 

Drochia, Dubăsari, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, 

Soroca, Strășeni, Șoldănești, Ștefan Vodă, Telenești, Ungheni și municipiul Bălți, din Republica Moldova. 

Întâlnirilor cu oameni politici și din administrația locală li s-au adăugat, totodată, întâlniri cu importanți oameni de 

afaceri din parcurile industriale ale județului Prahova. 

Delegația din Republica MOLDOVA a fost întâmpinată inițial la Ploiești de către oficialitățile de prim rang ale 

județului Prahova. Delegația a fost însoțită pe întreg parcursul vizitei de către domnul Cristian ADOMNIȚEI, 

Președinte al Consiliului Județean IAȘI, Președinte al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru și de către domnul Mircea 

COSMA, Președinte al Consiliului Județean PRAHOVA. 

Vizita, derulată pe parcursul zilelor de 3 și 4 aprilie a avut ca obiective majore: efectuarea de propuneri legislative și 

macro-economice instituțiilor de prim rang ale statului român care să faciliteze cooperarea transfrontalieră cu impact 

în buna administrare la nivelul raioanelor și localităților din Republica MOLDOVA, identificarea de județe partenere 

pentru atragerea în comun de finanțări europene, identificarea de investitori pentru proiecte de dezvoltare ale rai-

oanelor reprezentate. 

"Este o premieră ce facem noi astăzi aici. Ceea ce poate în sine ar fi o problemă că de 24 de ani nu a mai avut loc un 

asemenea eveniment în sensul în care întreaga, aproape întreaga administrație publică locală din Republica Moldova 

să fie prezentă în discuții directe cu guvernul României, pe proiecte concrete şi nu doar pe gânduri bune şi dorinţe de 

viitor", a spus președintele Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, președintele Consiliului Județean IAŞI, Cristian ADOM-

NIŢEI. 

Victor PONTA a promis sprijin pentru construcția a încă un pod peste Prut, a vorbit despre banii alocați guvernului 

moldovenesc pentru grădinițe şi a exprimat dorința ca, în 2019, când România va deține președinția UE, Republica 

Moldova să stea la masă cu celelalte state membre. "Nu-mi doresc nimic mai mult decât ca în Moldova să fie pros-

peritate, să fie liniște, să fie siguranță şi când România va avea președinția Uniunii Europene, în 2019, la masa aceea, 

la care stau membrii Uniunii Europene, să stea şi Moldova." 

Președintele Traian Băsescu, de asemenea, le-a vorbit oficialilor moldoveni despre asistența financiară română 

pentru instituțiile de învățământ din Republica Moldova, despre Gazoductul Iaşi-Ungheni, dar şi despre semnificația 

şi importanța introducerii Moldovei în lista țărilor ai căror cetățeni vor călători fără vize în spațiul Schengen. 

Următorul eveniment major al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru va avea loc la sfârșitul lunii iunie, în Municipiul Bălți, 

cu ocazia celei de-a doua ediții a Forumului Economic Transfrontalier. 
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În contextul liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană, în țară a fost lansată campania de infor-

mare a cetățenilor ”Europa pentru fiecare”. Evenimentul a fost lansat astăzi, 30 aprilie 2014, la Cahul. 

Astfel, în centrul orașului a fost instalat un cort de informare a cahulenilor, dar și a oaspeților orașului. În 

cadrul activităţilor de comunicare se oferă informaţii  ample despre liberalizarea regimului  de vize, despre 

ce înseamnă cu adevărat procesul de integrare europeană şi ce beneficii va aduce el pentru cetățenii Repub-

licii Moldova. 

 

 

 

 

Iar în incinta Consiliului Raional Cahul au loc dezbateri între reprezentanţii autorităţilor publice locale şi 

reprezentanţii guvernului cu privire la procesul de integrare europeană, Acordul de Asociere ce include şi 

crearea Zonei de Liber Schimb cu UE. 

Caravana urmează să treacă pe la Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu" şi Centrul „Pro-Europa" din Ca-

hul  unde se vor desfăşura dezbateri pe teme de integrare europeană cu participarea autorităţilor locale, stu-

denţilor şi a reprezentanţilor societăţii civile. 

Caravana "Europa pentru fiecare" este un proiect realizat de autorităţile de la Chişinău cu susţinerea 

Uniunii Europene și urmează să ajungă prin toate orașele țării. 

  

              La Cahul a fost lansată caravana ”Europa pentru fiecare”  

A luat sfârșit etapa de colectare a desenelor copiilor și tinerilor în 

cadrul campaniei de informare și conștientizare a cetățenilor raionului 

Cahul, privind serviciile apă/canalizare "Apă de calitate la TINE în 

localitate". În cadrul concursului au fost depuse 566 lucrări din 18 

instituții de învățământ din raion. Cei mai activi au fost elevii Școlii de 

Arte plastice din Cahul și ai Liceului Teoretic "V. Alescandri" din s. 

Colibași.  Concursul a adunat în jurul ideii și mesajului campaniei elevi 

din licee și gimnazii, școli primare, școli profesional-tehnice, colegii, 

Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, la concurs și-au 

înaintat lucrările copiii de la școala-internat pentru copiii cu deficiențe 

de auz, au participat activ și copii de la școala de arte plastice și Casa 

de Creație a copiilor "Miorița" din Cahul. Pe lîngă tinerii din Colibași, 

foarte activi au fost și copiii din localitățile Zîrnești, Moscovei, Brînza, 

Lucești, Badicul-Moldovenesc, Pelinei, Larga-Nouă.  

În  cel mai scurt timp, echipa CRAION CONTACT-Cahul și partenerii 

de proiect, vor pregăti o expoziție a lucrărilor în Sala expozițională a 

școlii de arte plastice Cahul, la care vor avea acces toți doritorii din 

toate localitățile raionului. Mai apoi, juriul campaniei va desemna 

învingătorii, urmând ca desenele acestora să fie plasate pe site-uri și pe 

calendarele de perete ce vor fi editate din acest proiect. Pentru toți 

participanții concursului de desene, la 1 iunie 2014 va fi organizat un 

spectacol inedit cu participarea artiștilor naționali și autohtoni. În 

cadrul acestui eveniment, vor fi premiați învingătorii și vor fi stimulați 

toți participanții la concursul de desene.  
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Zeci de specii de flori  au inundat centrul orașului Cimișlia, unde 

a avut loc Parada Florilor. De la cele mai tradiționale, la 

cele  mai exotice plante,  toate prezentate la o expoziție 

multicoloră desfășurată în Piața Centrală a or. Cimișlia. 

Expoziția-tîrg a fost organizată în premieră pentru țara noastră 

și  la ea, au participat floricultori din Regiunile Sud și Centru  ale 

țării. Crescătorii au adus cele mai alese și diverse compoziții 

florale, specii de arbuști, ustensile de grădinărit, dar și sfaturi 

practice.   

Printre mulțimea de plante vii, s-au regăsit și flori artificiale din 

biser, brodate sau pictate cu măiestrie de pictorii autohtoni sau 

elevii liceelor din raion.  La expoziție a fost și un stand cu flori 

mai puțin obișnuite, făcute de brutari - din aluat. Mai mulți 

meșteri populari din Regiune și din țară  și-au etalat obiectele de 

manufactură, pornind de la articole din ceramică, bondițe și 

căciuli din piele de oaie, opinci, icoane sculptate în lemn, 

bijuterii, broderii, etc. 

Expoziția-tîrg "Parada Florilor" a fost organizată la Cimișlia, în 

premieră. La eveniment au participat peste 25 de crescători de 

flori din 19 raioane, iar  cele mai originale compoziții au fost 

premiate. 

 

             ”PARADA FLORILOR” s-a desfășurat la Cimișlia  
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Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

 
bld. Ştefan cel Mare 12,  or. Cimişlia, 

MD-4101, Republica Moldova 
Tel: +373 241 2 62 86 
Fax: +373 241 2 62 86 

E-mail: adrsud@gmail.com 
site web: www.adrsud.md 

 

 

 
 

Agenţia este instituţie publică necomercială cu autonomie financiară 
subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  şi se 

constituie pentru asigurarea operaţionalităţii procesului de implementare şi 
realizare a Strategiei de dezvoltare regională. Agenţia îşi desfăşoară 
activitatea în baza mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare 
Regională, donaţii şi granturi (din partea organizaţiilor donatoare 

internaţionale sau altor entităţi private şi publice) şi a altor surse ce nu 
contravin legislaţiei. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu 

ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile 
administraţiei publice locale, parteneri de dezvoltare, societatea civilă, 

agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, 
din Republica Moldova şi din străinătate. 
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