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viteză de către 
conducătorii auto. 
Primarii celor două 
localități beneficiare, dna 
Ioana Stoica - primarul 
comunei Porumbrei și dl 
Valeriu Spînu - primarul 
satului Codreni, au 
menționat importanța 
acestui drum,  mai ales 
că  era așteptat încă din 
1991. Dna Maria 
Culeșov, director al ADR 
Sud, a declarat că "acesta 
a fost unul din puținele 
proiecte, în care au fost 
ajustate din start 
prevederile proiectului 
tehnic cu recomandările 
specialiștilor, nu au fost 
devieri de la proiectul 
tehnic, sau alte 
impedimente, care apar 
de obicei în 
implementarea 
proiectelor. Aceasta ne-a 
permis ca lucrările să fie 
executate calitativ și în 
termeni restrînși; 
proiectul dat va fi ca o 
"carte de vizită" pentru 
ADR Sud, și una din 
istoriile noastre de 
succes...” 

 

Locuitorii din 13 sate 
ale raioanelor Cimișlia 
și Basarabeasca, vor 
avea acces la drumul 
național M3, datorită 
finalizării construcției 
drumului de acces 
Codreni -Sagaidacul - 
Nou. În rezultatul 
implementării 
proiectului dat, au fost 
construiți 4,84 km de 
drum în variantă 
macadam. Deși 
construcția acestuia a 
început în 1991, 
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 decembrie 2012, 
prin decizia Consiliul 
Național de 
Coordonare al 
Dezvoltării 
Regionale  nr. 18/12, a 
fost acceptat spre 
finanțare, din Fondul 
Național de Dezvoltare 
Regională, 
proiectul ,,Construcția 
drumului Codreni-
Sagaidacul Nou". La 

30 aprilie 2013 a avut loc 
lansarea proiectului, iar 
antreprenorul a dat 
garanții că-l va finaliza în 
20 luni. Dar  datorită 
responsabilității și bunei 
gestiuni a lucrărilor, s-a 
reușit  finisarea 
lucrărilor,  în doar 5 luni 
de la lansare. Astfel,  în 
ajunul sezonului rece, 
locuitorii celor 13 
sate,  care foloseau acel 
drum doar  vara, 
vor  beneficia  de un 
drum practicabil în orice 
perioadă a anului. 

La recepția lucrărilor, 
reprezentanții organelor 
desconcentrate în 
teritoriu, precum și cei ai 
Inspecției de Stat în 
construcții, nu au înaintat 
obiecții. A fost apreciată 
calitatea lucrărilor 
executate. Specialiștii au 
venit cu recomandări ce 
țin de exploatarea 
drumului cu asemenea 
așternut (macadam sau 
piatră spartă). 
Proiectantul, dl Sergiu 
Bejan, a subliniat 
necesitatea gestionării 
raționale a acestui drum, 
dacă va fi nevoie - 
reabilitarea sa peste 5-7 
ani, precum și 
respectarea regimului de 

BULETIN INFORMATIV 

NR.9/2013 

 
...”unul din puținele 
proiecte, în care au fost 
ajustate din start 
prevederile proiectului 
tehnic cu recomandările 
specialiștilor, nu au fost 
devieri de la proiectul 
tehnic, sau alte 
impedimente, care apar de 
obicei în implementarea 
proiectelor. Aceasta ne-a 
permis ca lucrările să fie 
executate calitativ și în 
termeni restrînși; proiectul 
dat va fi ca o "carte de 
vizită" pentru ADR Sud, și 
una din istoriile noastre de 
succes..."  
Maria Culeșov, director al 
ADR Sud 
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viciilor de aprovizionare cu 
apă 
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getică 
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Primul atelier de lucru 
privind programele trans-
frontaliere 
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Instituțiile de dezvoltare 
regională vor comunica 
mai eficient 
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Colaborare 
 
Festivalul Strugurelui la 
Cimișlia 
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Drumul de acces Codreni-Sagaidacul–Nou, 
finisat în timp record 
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Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor-Liviu Oboroc,a efectuat o 
vizită de lucru la proiectul "Reabilitarea zonei de odihnă și agrement "Lacul 
Sărat".  A avut loc o ședință pe șantier, în cadrul căreia s-au discutat modalitățile de 
lichidare a consecințelor nefaste ale ploii din 29 august, care au inundat albia 
lacului și au nămolit fundul lacului, aflat în proces de betonare. Primarul orașului 
Cahul - Petru Burlacu și viceprimarul - Iurie Arnaut, au garantat curățarea albiei de 
nămol, dar și aprovizionarea antreprenorului cu materialele de 
construcție,  necesare pentru nivelarea malurilor spălate de ploaie. 

Dl viceministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a recomandat 
antreprenorului intensificarea tempoului de lucru, precum și majorarea numărului 
de lucrători pe șantier, pentru a reuși  executarea lucrărilor în termenii stabiliți. 

”Apă – Canal Cahul”- model de regionalizare 
a serviciilor publice  

Ședință de lucru pe șantier la Lacul Sărat 

Ambasada Germană a organizat o vizită în teren pentru 
jurnaliști, cu scopul de a afla mai multe despre două 
proiecte realizate în cadrul cooperării germane pentru 
dezvoltare. Cooperarea germană pentru dezvoltare 
include asistenţă tehnică (implementată de Agenţia de 
Cooperare Internaţională a Germaniei GIZ), precum şi 
microproiectele realizate cu sprijinul Ambasadei 
Germane. 

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Germaniei în Republica Moldova - Thomas 
Weithöner, Şef adjunct al misiunii; experți GIZ - Philipp 
Johannsen, reprezentant de țară, manager de proiect, 
Dietrich Hahn - consultant superior, Domeniul de 
intervenție Servicii publice locale; viceministrul 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor - Liviu Oboroc, 
directorul Agenției de Dezvoltare de Dezvoltare 
Regională Sud - Maria Culeșov; președintele  raionului 
Cahul - Avram Micinschi și primarul or. Cahul- Petru 
Burlacu. 

       La proiectul - pilot implementat de către Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud -"Îmbunătăţirea sistemului 

de alimentare cu apă şi canalizare în comunităţile din 
raionul Cahul", reprezentantul Ambasadei Germaniei și
-a exprimat încrederea în colaborarea pe viitor cu 
Republica Moldova. Viceministrul Dezvoltării Regionale 
și Construcțiilor, Liviu Oboroc și-a exprimat convingerea 
că "va continua colaborarea cu Guvernul Germaniei, și în 
special cu Agenția Internațională de Cooperare a 
Germaniei (GIZ), care a implementat și monitorizat mai 
multe proiecte de dezvoltare regională în Republica 
Moldova, în colaborare cu Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud". 

Cei prezenți, au vizitat sediul renovat cu suportul GIZ al 
Î.M. "Apă - Canal Cahul", au adresat mai multe întrebări 
angajaților, dar și celor implicați nemijlocit în 
implementarea proiectului dat. "Acest proiect, inițial, a 
fost unul local, ce ținea doar de aprovizionarea satului 

Roșu cu apă, dar cu suportul financiar al României, cu 
consultanță din partea GIZ și implicarea  ADR Sud, a 
devenit un proiect regional. Satul Roșu a fost 
aprovizionat cu apă cu suportul financiar al GIZ, 
iar  satele Manta, Crihana Veche și Pașcani  - din Fondul 
Național de Dezvoltare Regională, prin intermediul 
ADR Sud. Astfel,  aici avem unicul model de 
regionalizare a serviciilor de aprovizionare cu apă din 
țară"- a conchis Sergiu Pleșca, consultant GIZ pe 
domeniul apei si canalizării . 

    Directorul ADR Sud, dna Maria Culeșov,  a menționat 
că: "Proiectul dat a fost local, dar calitatea impecabilă a 
proiectului tehnic și  suportul GIZ, l-au transformat în 
unul regional. Următorul Apel de Propuneri de Proiecte 
va vea loc în 2015 și sperăm că vom avea parteneri la fel 
de buni, gata să ne ajute în implementarea proiectelor de 
menire socială, mai ales." 

Vizita a finalizat la stația de tratare a apei din orașul 
Cahul, unde au fost analizate toate condițiile de tratare a 
apei, încăperile și laboratorul, unde sînt prelevate 
probele la calitatea apei. Primarul or. Cahul, dl Petru 
Burlacu,  a ținut să mulțămească pentru suportul primit 
din partea Germaniei, și și-a exprimat speranța 
că  rețeaua de aprovizionare cu apă din Cahul se va 
extinde pe viitor, conform tendințelor de 
clusterizare,  prevăzute și în strategia de dezvoltare a 
raionului Cahul. 
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Implementarea principiului participativ în procesul de planificare re-
gională în sectorul "Eficiență Energetică",  se axează pe antrena-
rea  reprezentanților grupului de lucru, precum și a altor actori in-
teresați,  în ateliere de lucru.  Atelierele  nici pe departe nu a fost un 
"seminar",  dar un adevărat laborator, în care experții în efi-
ciență  energetică și clădiri,   au acordat  consultanță  în eficientizarea 
energetică a clădirilor publice - licee și spitale. 

Atelierul s-a desfășurat în două etape, așa ca să se lucreze minuțios 
asupra fiecărui edificiu propus experților de către administrațiile celor 8 
raioane din Regiunea de Dezvoltare Sud. 

Sergiu Robu, expert GOPA II a ținut să menționeze că "scopul atel-
ierului este de  a elabora proiecte viabile. Orice donator are anumite 
cerințe la care se cere ajustarea proiectului  într - un timp restrîns. De 
aceea,  noi vom perfecta aceste proiecte din toate punctele de vedere". 

Tatiana Aramă, șefa Secției planificare strategică în cadrul ADR Sud , a 
ținut să concretizeze că deși sînt propuse 2 instituții din partea unui 
raion - un liceu și spitalul -  va fi selectată doar una. "Vreau să 
reamintesc că  implementarea propriu - zisă nu va fi finanțată de GIZ, 
ci doar elaborarea și perfectarea proiectului tehnic". 

Activitățile în cadrul atelierului au constat în analiza minuțioasă a Con-
ceptelor de Proiect Propuse de consiliile raionale din Regiune, așa încît 
experții  să-și formeze o imagine clară  asupra calculelor și evaluărilor 
propuse . 

Fiind organizate în cele 3 regiuni ale țării, aceste ateliere au ca scop să 
dezvolte  capacitățile de planificare sectorială la nivel regional și  local. 
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Cancelaria de Stat, în 
colaborare cu 
Agenția de Dezvol-
tare Regională Sud și 
proiectul 
„Modernizarea ser-
viciilor publice lo-
cale în Republi-
ca  Moldova", imple-
mentat de Agenția de 
Cooperare Inter-
națională a Germa-
niei (GIZ), 
a  organizat atelierul 
de lucru privind pro-
cesul național con-
sultativ pentru elab-
orarea noilor pro-
grame de cooperare 
transfrontalieră, fi-
nanțate în cadrul 
Instrumentului Euro-
pean de Vecinătate 
în perioada 2014-
2020. 

 Din ciclul de ateliere,  
desfășurate în inter-
valul  5.09 - 2.10, 
primul s-a desfășurat 
la Cimișlia. La atelier 
au participat re-
prezentanți ai  APL 
de nivelurile I și II 
din raioanele 
Cimișlia, Basarabeas-
ca, Ștefan Vodă, 
Căușeni , ai Ser-
viciului Protecție 

Civilă și Situații Ex-
cepționale al MAI, con-
sultanți GIZ și specialiștii 
ADR Sud. 

Scopul atelierului a fost 
de a contribui la: 

- informarea potențialilor 
aplicanți privind opor-
tunitățile oferite în cadrul 
noilor programe de coop-
erare transfrontalieră; 

-lansarea procesului con-
sultativ la nivel național, 
privind selectarea obiec-
tivelor tematice și acțiu-
nilor eligibile, ce ur-
mează a fi incluse în doc-
umentele de program 
pentru Programele 
Operaționale Comune 
România - Republica 
Moldova și bazinul 
Mării Negre,  pentru 
2014-2020. 

Grupul de lucru a anali-
zat situația actuală în 
cadrul programelor de 
cooperare trans-
frontalieră, instrumen-
tele  și obiectivele în ca-
drul Institutului Europe-
an de Parteneriat și 
Vecinătate (IEVP), dar și 
pogramele eligibile 
pentru perioada 2014-
2020. Acestea au fost 
studiate în baza priori-

tăților și obiectivelor strate-
gice, adaptate la specificul 
fiecărei regiuni. 

Prioritățile tematice de care 
trebuie să se țină cont, sînt: 

Îmbunătățirea condițiilor 
de trai a comunităților lo-
cale prin intermediul pro-
iectelor comune în domeni-
ul dezvoltării economico-
sociale; 

Soluționarea problemelor 
comune în domeniile : me-
diu, angajarea în cîmpul 
muncii, sănătate publică; 

Cultură, educație, sport. 

În cadrul reuniunii a fost 
apreciată  experiența pro-
gramelor tansfrontaliere 
anterioare (2007-2013) și 
accentuată responsabili-
tatea fiecărei structuri din 
stat și societate, în cadrul 
realizării ulterioare a aces-
tor programe- 2014-2020. 

Menționăm că lansarea 
propriu-zisă a Programu-
lui va avea loc în anul 
2014, pe un termen limitat 
de depunere a cererilor de 
finanțare,  și de aceea aces-
te ateliere pot fi o opor-
tunitate pentru a cunoaște 
în detalii condițiile de 
aplicare. 
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Primul atelier de lucru privind Programele Trans-
frontaliere, a avut loc în Regiunea Sud  



 

Cooperare  pentru  dezvoltare                                                                                                                                                                    www. adrsud.md 

BULETIN INFORMATIV 

NR.9/2013 

        Pag 6 

 

 

Instituţiile de dezvoltare regională vor comunica mai eficient cu 
jurnaliştii şi partenerii de dezvoltare  

Discursul public, ele-
mente de oratorie şi 
prestanţă publică (limbaj 
verbal, non-verbal, para-
verbal, vestimentaţie). 

C o m u n i c a r e a  i n -
stituţională: fluxuri in-
terne de comunicare şi 
imaginea instituţională vs. 
personală. 

Comunicarea de criză: 
de la reacţie spontană la 
comunicare planificată. 

Valoarea de ştire şi val-
orificarea comunicatelor 
de presă. 

Conferinţa de presă: de 
la rutină la eveniment 
special. 

Planificarea, desfăşu-
rarea şi evaluarea campa-
niilor de comunicare. 

Comunicarea prin in-
strumente on-line. 

„Ne-am convins că fără co-
municare nu ne putem mişca 
din loc. Contează mult co-

municarea pe intern, spiritul 
de echipă. Doar astfel putem 
veni în public cu un mesaj 
comun, coerent, înţelegând 
rolul fiecăruia şi încotro 
mergem", relatează min-
istrul Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor, Marcel 
Răducan. 

GIZ a facilitat şi în anul 
precedent, la 2-3 noiembrie, 
desfăşurarea unui curs de 
instruire dedicat co-
municării interne şi externe. 
Prin asemenea sesiuni de 
formare, proiectul GIZ îşi 
propune să contribuie la 
creşterea capacităţilor 
partenerilor săi - Minis-
terului Dezvoltării Region-
ale şi Construcţiilor şi 
Agenţiilor de Dezvoltare 
Regionale - de a coordona 
şi de a monitoriza procesul 
de dezvoltare regională. Or, 
pentru aceasta e nevoie de 
crearea unui sistem eficient 
de comunicare, atât pe in-
tern, cât şi extern. 

 

Echipa Ministerului Dez-
voltării Regionale şi Con-
strucțiilor (MDRC) şi a celor 
trei Agenţii de Dezvoltare 
Regională (ADR) a partici-
pat la 13-14 septembrie 2013 
la o sesiune de instruire în 
domeniul comunicării in-
terne şi externe. Exerciţiul a 
fost facilitat şi sprijinit fi-
nanciar de Agenţia de 
Cooperare Internaţională a 
Germaniei (GIZ), prin inter-
m e d i u l  p r o i e c t u l u i 
„Modernizarea serviciilor 
publice locale în Republica 
Moldova". 

Cursul de instruire a debu-
tat cu formularea misiunii şi 
viziunii instituționale de 
către fiecare angajat, pentru 
a accentua astfel că toate 
activităţile, dispoziţiile şi 
hotărârile la care se lucrează 
tind spre un scop şi spre o 
direcţie comună de dezvol-
tare. Apoi, participanţii au 
fost divizaţi pe grupuri, şi 
avut posibilitatea de a urma 
sesiunile: 
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Mai mulți funcționari din 
domeniul Dezvoltării Re-
gionale din țara noastră au 
avut ocazia să participe la 
un curs de pregătire des-
fașurat in Polonia, în peri-
oada 7-14 septembrie curent. 
Delegația din Moldova a 
fost instruită la capitolul 
principiilor de funcționare și 
sistemul de realizare a 
politicii de dezvoltare. 

În cadrul vizitei a avut loc o 
întilnire la sediul Minis-
terului Dezvoltării Region-
ale(MDR), a Poloniei, unde 
Delegația din RM a fost 
întîmpinată de Stanislaw 
Sudak, Vice-director al De-
partamentului de Coordo-
nare a Politicii Structurale a 
ministerului. 

Îi cadrul întrunirii de lucru 
au fost prezentate sarcinile 
și rolul Ministerului Dez-
voltării Regionale din Polo-
nia și realizarea proiectului 
de sprijin pentru republica 
Moldova în anul 2013. 
Reforma social-economică în 
Polonia și sistemul polonez 

de planificare strategică în 
contextul realizării 
politicii de dezvoltare a 
țării, precum și politica 
regională în UE și în Polo-
nia, au fost subiecte la 
care colegii polonezi au 
împartășit experiența lor. 

Deasemenea funcționarii 
din RM au fost inițiați în 
sistemul de alegere și 
evaluare a cererilor de 
finanțare a proiectelor 
individuale, de sistem, 
concurs în cadrul Pro-
gramului Operațional, 
Infrastructură și Mediul 
Înconjurător, precum și 
mecanismele ingineriei 
financiare ce sprijină ac-
tivitățile de investiție, 
mecanismele și cadrul 

organizatorico-juridic, ce 

deservesc ameliorarea 
realizării proiectelor in-
vestiționale. 

În cadrul deplasării, a fost 
vizitat oficiul Mareșalului 
Voievodatului Pomerania 
din orașul Gdansk, care a 

servit drept exemplu 
pentru dezvoltarea re-
gională prin cultură, tur-
ism și antreprenoriat. Tot 
aici au fost organizate 
vizite la un șir de proiecte 
implementate.  

La ședința de încheiere și 
rezumare a cursului de 
pregătire din Polonia a 
participat și  Iurie 
Bodrug, Ambasadorul 
Republicii Moldova în 
Polonia. 

Delegația din Republica 
Moldova a fost formată 
din reprezentanți ai Min-
isterului Dezvoltării Re-
gionale și Construcțiilor, 
Agențiilor de Dezvoltare 
Regională și Consiliilor de 
Dezvoltare Regională din 
Republica Moldova.Din 
partea Agenției de Dez-
voltare Regională Sud, a 
participat șefa secției Pla-
nificare Strategică și Pro-
gramare - Tatiana Aramă, 
iar din Consiliul Regional 
de Dezvoltare Sud-
Efrosinia Grețu, președin-

teritoriul țării, inclusiv UTA 
Găgăuzia, precum și au 
declarat că un prim pas de 
colaborare ar fi organizarea 
expozițiilor internaționale în 
construcții și arhitectură, 
evenimente ce ar stimula 
investițiile antreprenorilor 
turci în țara noastră. 

"Republica Moldova şi 
Turcia sunt naţiuni care au 
l e g ă t u r i  i s t o r i c e 
tradiţionale. Este foarte 
important că pe parcursul 
mai multor ani relaţiile 
noastre bilaterale sunt ba-
zate pe principiile de pri-
etenie, înţelegere reciprocă 
şi colaborare constructivă. 
Ţin să menţionez că auto-
rităţile moldoveneşti  

Turcia va susține dezvol-
tarea regiunilor din Republi-
ca Moldova  prin investiții 
în alimentarea cu apă și can-
alizare a localităților, reno-
varea locuințelor, reabili-
tarea drumurilor și dezvol-
tarea incubatoarelor de afac-
e r i .  O  d e l e g a ț i e 
turcă  condusă de Bekir 
B O Z D A G ,  V i c e p r i m -
ministru Republicii Turcia și 
Marcel Răducan, Ministrul 
Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, au stabilit 
principalele domenii de 
colaborare, astăzi în cadrul 
unei întrevederi la minister. 

Oficialii au discutat despre 
posibilitățile de implemen-
tare a proiectelor comune în 
diferite domenii pe întreg 

Polonia acordă asistență Republicii Moldova 
în domeniul Dezvoltării Regionale  

Turcia va susține dezvoltarea regiunilor din 
Republica Moldova  

acordă o atenţie sporită 
asigurării unor condiţii 
favorabile pentru dezvol-
tarea şi consolidarea con-
tinuă a dialogului moldo-
turc. Sunt ferm convins că 
acest obiectiv important 
este susţinut în deplină 
măsură şi de partenerii 
noştri din Turcia" a co-
municat Ministrul Marcel 
Răducan. De asemenea, 
oficialul  a menționat că vi-
zita este importantă, în con-
textul, celei de-a 7 ședințe 
interguvernamentale moldo-
turcă ce va avea loc în luna 
noiembrie curent,  la 
Chișinău și în cadrul căreia 
vor fi discutate modalitățile 
și detaliile tehnice privind  

         Colaborare 

"Republica Moldova şi Turcia 

sunt naţiuni care au legături 

istorice tradiţionale. Este 

foarte important că pe par-

cursul mai multor ani relaţiile 

noastre bilaterale sunt bazate 

pe principiile de prietenie, 

înţelegere reciprocă şi 
colaborare constructivă. Ţin 

să menţionez că autorităţile 

moldoveneşti acordă o atenţie 

sporită asigurării unor con-

diţii favorabile pentru dezvol-

tarea şi consolidarea con-

tinuă a dialogului moldo-turc. 

Sunt ferm convins că acest 

obiectiv important este 

susţinut în deplină măsură şi 
de partenerii noştri din Tur-

cia".         Marcel Răducan 
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implementarea proiec-
telor concrete. Ministrul 
și-a exprimat speranța că 
prin Fondul Național de 
Dezvoltare Regională 
și  Agenția Turcă pentru 
Cooperare Internațională 
(TIKA) vor fi implemen-
tate proiecte comune ce 
vor genera noi locuri de 
muncă și vor spori in-
vestițiile în Republica 
Moldova. 

Totodată, Marcel Răducan 
a menționat că în anul 
2014, vor continua dis-
cuțiile privind lansarea 
Agenției de Dezvoltare 
Regională în UTA Găgău-
zia drept rezultat al activi-
tății grupului comun de 
lucru, creat în acest sens. 

La rîndul său, E.S.Bekir 
BOZDAG a comunicat că, 
pînă la moment investițiile 
TIKA în Republica Moldo-
va  au fost de circa 50 mln 

dolari, iar drept rezultat al 
discuțiilor în cadrul între-
vederii, acestea vor spori și 
vor acoperi întreg teritoriul 
țării. De asemenea, oficialul 
a mai adăugat că vizitele 
reciproce vor spori posibil-
itățile de investiție în anu-
mite domenii, iar po-
tențialul ambelor țări este 
dispus de a crea strategii de 
dezvoltare și a promova 
relațiile de colaborare. 

 

cietăți, spre exemplu - 
gestionarea eficientă a 
deșeurilor. Mai avem 
misiunea de a analiza în 
comun strategiile pro-
puse, dar în același timp 
să ne ghidăm și de nece-
sitățile reale." În discur-
sul său, Philipp Jo-
hannsen, a apreciat 
această reuniune " ca o 
tendință de a soluționa 
problemele nu doar în 
centru (capitală), dar 
și  în întreg teritoriul 
țării... Prin colaborarea 
noastră  cu ADR - urile, 
în baza strategiilor elab-
orate, asigurăm durabil-
iatea proiectelor in-
vestiționale." 

"Dezvoltarea regională 
este o politică intersecto-
rială, bazată pe  trei pri-
orități. Asigurarea cu 

apă și canaliza-
re și Managementul 

deșeurilor solide, 
fac  parte din prioritățile 
noastre, de aceea este 
nevoie de colaborare în 
atingerea acestor scopu-
ri. Prin proiectul 
"Managementul 
deșeurilor solide" asig-
urăm construcția plat-
formelor, poligoanelor, 
instalarea pubelelor 
și  containerelor. Sînt în 

construcție două poli-
goane, la Hîncești și 
Nisporeni, care re-
spectă toate cerințele 
impuse de organele de 
control și necesitățile 
cetățenilor, în scopul 
de a gestiona 
deșeurile"...a specificat 
Valerian Bînzaru, șeful 
Direcției Generale Dez-
voltare Regională, în 
cadrul MDRC. 

A fost accentuat rolul 
Agențiilor de Dezvol-
tare Regională (ADR) în 
realizarea obiectivelor 
comune, atît prin 
acordarea suportului 
informațional, con-
sultanță, dar și imple-
mentarea proiectelor de 
dezvoltare regională. 
Mai ales că ADR 
Sud  este model în im-
plementarea proiec-
tului Managementul 
Deșeurilor Solide, și a 
susținut înființarea 
Asociației de Manage-
ment a Deșeurilor din 
Regiunea de Dezvol-
tare Sud.  

În final, directorul 
ADR Sud, Maria Cu-
leșov a venit cu un în-
demn de  a sinergiza 
proiectele de dezvol-
tare regională cu  cele  
de mediu , 

Managementul deșeurilor și aprovizionarea cu apă 
- politici intersectoriale și soluții interministeriale  

  ADR Sud a organizat 
și desfășurat o ședință , 
pentru Regiunea de  
Dezvoltare Sud, în do-
meniul gestionării 
deșeurilor și alimen-
tarea cu apă și canaliza-
re. Ședința a fost pre-
zidată de Ministrul 
Mediului, Gheorghe 
Șalaru, care a venit să 
accentuieze necesitatea 
conlucrării tuturor 
structurilor reunite  în 
ședință, în 
scopul  gestionării efi-
ciente a deșeurilor, care 
prezintă un pericol real 
acum, dar și pentru 
viitor. 

     La ședință au partici-
pat reprezentanții APL 
de nivelul I și II din Re-
giunea Sud, ai MDRC, 
dl Philipp Johanssen, 
manager de țară al 
Agenției de Cooperare 
Internațională a Germa-
niei (GIZ),  în cadrul 
proiectului Moderni-
zarea Serviciilor Publice 
Locale (MSPL), re-
prezentantul Am-
basadei Cehe. Gheorghe 
Șalaru a specificat că 
"scopul ședinței este 
crearea unei platforme 
de comunicare pentru a 
soluționa problemele 
comune întregii so-

 

astfel ca  numărul de ben-
eficiari să crească, la fel ca 
și calitatea vieții. 
Prin  exemple ample, a 
demonstrat că proiectele 
implementate anterior, 
dar  și cele incluse în Doc-
umentul Unic de Program 
2013-2015, ar putea fi im-
plementate și din alte fon-
duri. Această declarație a 
însemnat un îndemn spre 
colaborare și stabilirea , 
dar și realizarea unor sco-
puri comune. 

BULETIN INFORMATIV 
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Festivalul Strugurelui a fost organizat în premieră în 
Regiunea Sud, la Cimișlia 

 
în cadrul căreia vit-
icultori din toată 
țara au prezentat  
peste 130 de soiuri.  

Pe parcurs, viticul-
torii au făcut 
schimb de experi-
ență, au stabilite 
relații de parten-
eriat și au realizat 
în cadrul iar-
marocului,  stru-
gurii cultivați. De 
asemenea , la even-
iment au fost 
prezenți 
producători de am-
balaje și utilaje 
pentru procesarea 
strugurilor , 
producători  de ma-
terial săditor viti-
col, furnizori de 
produse de uz fito-
sanitar și fertili-
zanți, meșteri pop-
ulari, colective ar-
tistice și interpreți. 

 

 
Festivalul Strugure-
lui, organizat  în 
premieră în Moldova, 
a fost organizat  în 
or.Cimișlia. 
Această  manifestare a 
avut drept scop 
promovarea  stru-
gurilor de masă de 
producție  autohtonă 
și încurajarea 
producătorilor din 
ramura viti-vinicolă 
să-și consolideze efor-
turile și să-și extindă 
afacerile, accesănd noi 
piețe de desfacere. 
La festival au partici-
pat reprezentanți a 14 
zone viticole:Cahul, 
Cantemir, UTA 
Găgăuzia, Tara-
clia,Basarabeasca, 
Căușeni, Ștefan Vodă, 
Călărași, Leova, 
Strășeni, Anenii Noi, 
Hîncești, Ungheni și 
Chișinău. 
Au fost scoși la 
expoziție sruguri 
pentru degustarea și 
aprecierea publică a 
soiurilor de masă, 

 

Pentru cea mai 
bună prezentare, 
au fost  premiate 
cu bani raioanele 
Cahul, Leova și 
Călărași.  

Au fost desemnați  
și deținătorii celor 
mai delicioși stru-
guri, aceștea fiind 
din Cahul, 
Cimișlia, Ștefan 
Vodă, Leova, Ane-
nii Noi. 

Învingător al con-
cursului 
”Strugurele gigant 
” a fost  desemnat 
Veaceslav Dogaru 
din Cantemir, care 
a prezentat 
ciorchini de di-
verse soiuri între 
2,5—4,1 kg. 

BULETIN INFORMATIV 
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WWW:ADRSUD.MD 

bld. Ştefan cel Mare 12,  or. 
Cimişlia, 

MD-4101, Republica 
Moldova 

Tel: +373 241 2 62 86 
Fax: +373 241 2 62 86 

Email:  adrsud@gmail.com 

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. 

Pentru detalii, contactați : 

Ana Donia, specialist în comunicare 

tel .  0241 2 62 86 

Mob: 0694 78 040 
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