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Prezentul raport reflectă 

Activitatea ADR Sud în direcția 
implementării Strategiei de 

Dezvoltare Regională Sud și Planului 
Operațional Regional, 

în perioada 
 ianuarie - septembrie 2018 

 

 și este structurat conform 
domeniilor de activitate a 

ADR SUD 
 

 

 

 



Domeniile de activitate  a   ADR Sud   

Planificare strategică şi 
programare 

Managementul  
proiectelor 

Cooperare și 
atragerea 

investițiilor 

Comunicare 
și  vizibilitate  

Dezvoltarea 
capacităților  

Activitate 
operațională 



Planificare  strategică  şi programare 



 

Facilitarea procesului de planificare locală în 
domeniul Alimentare cu Apă și sisteme de 

Canalizare în raioanele Cahul și Leova 
 

 

   Activități realizate cu suportul GIZ (proiecte-pilot ); 

    

Realizări 9 luni 2018: 

• Actualizate  Planurile  de acțiuni privind implementarea  
capitolelor   AAC din SDSE a raioanelor Cahul și Leova 

 

• Actualizate capitolele AAC din Planurile de Dezvoltare Locală a 
9 localități din raioanele Cahul și Leova.  

 



 

Elaborarea capitolului Eficiența Energetică a Clădirilor 
Publice din programul local de îmbunătățire a EE a 

raionului Basarabeasca 
  

• Elaborat Programul Local pentru Îmbunătățirea Eficienței 
Energetice  (PLEE) a clădirilor publice, perioada 2019-2021; 

 

• Consultat public în data de 30.08.2018; 
 

• Urmează aprobarea de către CR Basarabeasca. 



 

Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică 
Locală 

  

• 6 APL din RDS au aderat la inițiativa ”Primarii pentru Creștere 
Economică” lansată de UE (r-le Cimișlia și Căușeni, orașele 
Cahul, Căușeni, Cimișlia și s. Selemet rl. Cimișlia); 

 

• ADR Sud a facilitat procesul de elaborare a Planurilor de 
Dezvoltare Economică Locală; 
 

• 4 planuri elaborate și depuse la program; 
 

• 2 planuri, în proces de elaborare. 

 



 
Elaborarea portofoliului de proiecte care rezultă din 

planificarea regională sectorială în domeniul dezvoltării 
infrastructurilor de sprijin în afaceri 

 
• Activitate susținută financiar de către Guvernul Marii  Britanii, prin 

intermediul DFID; 

•  În rezultat: identificate și dezvoltate până la etapa de   concepte 
de proiecte viabile (CPV) 6 idei de proiecte, dintre care: 

 - 4 au fost  aplicate în cadrul apelurilor  de finanțare,  

 - 2 sunt în proces de identificare a programelor pentru aplicare. 



 
Proiectul Poarta de Sud a Moldovei 

   deschisă pentru Promovarea  Afacerilor  
și Investițiilor  

 

• Activități realizate: 
 
 

 25 iulie - Conferința de lansare a proiectului; 
 

 Semnate contractele de parteneriat în cadrul proiectului între 
aplicantul lider CR Cimișlia și partenerii săi: ADR, ODIMM și 7 
Consilii raionale din RDS; 

Promovarea 



• Activități ODIMM: 
 

 Efectuată inventarierea prestatorilor de servicii de 
consultanță din regiune; 

 

  Lansat procesul de amenajare a 4 biblioteci antreprenoriale 
și a 4 birouri de informare pentru antreprenori ; 

 

 În proces achizițiile publice pentru procurarea 
echipamentului și mobilierului. 

 



• Activități ADR Sud: 
 

 Lansat procesul de elaborare a 
analizei oportunităților de investiții 
pentru RDS; 

 

  Creat grupul de lucru regional și 8 
grupuri de lucru raionale, care vor 
furniza date pentru elaborarea 
profilurilor investiționale; 

 

 În proces de identificare terenurile și 
spațiile din RDS care prezintă interes 
pentru investitori; 

 

 În proces de elaborare 56 oferte 
investiționale propuse de APL din 
RDS;  



 

Monitorizarea și raportarea implementării 
documentelor de politici regionale 

 

• Aprobată Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea 
politicii de dezvoltare regională (ordinul nr. 226 din 4 
octombrie 2018); 

Instrucțiunea prevede schimbarea sistemului de monitorizare și 
evaluare a implementării Strategiei, prin: 
 

 Utilizarea indicatorilor statistici de monitorizare; 
 

 Monitorizarea financiară a implementării strategiei; 
 

 Trecerea la un nou model de raportare, începând cu anul 
2019. 



Managementul  proiectelor 



Managementul proiectelor investiționale implementate 
de ADR Sud în anul 2018 

• Aprobate spre finanțare în 2018 - 9 proiecte investiționale, 
inclusiv 6 din FNDR; 
 

• Bugetul alocat (FNDR) - 40.2 mln lei; 
 

• Valorificat la data de 26 octombrie 2018 – 39.2 mln lei, sau 
97,5 % din planul anual 2018; 

 

• Desfășurate 2 evenimente de recepție finală a proiectelor 
finanțate din FNDR; 

• Inițiate lucrări de proiectare a 5 proiecte investiționale, 
finanțate din UE, valoarea acestora fiind de 12,5 mln lei;  

• Transmise costuri investiționale către aplicanți în valoare 
totală de 37.6 mln lei, inclusiv 1 din FNDR și 2 din sursele 
de finanțare externe prin intermediul GIZ. 

 



 

Costul proiectului: 37,2 mln lei;  
 

• Alocat din FNDR în anul 2017-2018:  19,0 mln lei; 

    Valorificat 100 %. 

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea 
localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-
RD Sud, R34 Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hîrtop la rețeaua 

de drumuri naționale - R3 



Lucrări executate și gradul de realizare: 
 

  așternerea stratului de asfalt cu grosimea de 6 cm (primul 
strat) – 76,6%; 
 

  construcția trotuarului – 77,1%; 
 

  construcția sistemului de evacuare – 74 %; 
 

  amenajarea acceselor la străzi – 74,0 %; 
 

  amenajarea  intrărilor în curți – 71 %; 



Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-
Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu 

drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu 
Ucraina  

Costul proiectului: 19,15 mln lei. 
 

Proiect finalizat: 
 

  la data de 3 mai 2018 desfășurată 
recepția finală, și transmise costurile 
investiționale către aplicant. 
 

Indicatori atinși :  
 

  3,86 km de drum construit (inclusiv 
1,9 km varianta alba și 1,96 drum 
asfaltat). 

 



Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui 
Traian și modernizarea  stației  de  epurare  din or. Căușeni 

 

Costul total aprobat din FNDR:  40,0 mln lei. 
 

• Costul total al sistemului de canalizare: 8,39 mln lei, inclusiv 
contribuția CR Căușeni 1,5 mln lei. 

 

În perioada de raportare au fost finalizate lucrările de construcție a 
sistemului de canalizare 

 

 

 

 

 

 

Indicatori atinși:  

  8,9 km rețea de canalizare construită; 
 

 291 cămine de vizită. 

 



Urmează : 

  Recepția finală la sistemul de Canalizare construit; 
 

 Transmiterea bunurilor către aplicant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lansarea în anul 2019 a lucrărilor de modernizare a stației de 
epurare din or. Căușeni. Costul total fiind de 54,0 mln lei, 
inclusiv contribuția CR Căușeni de 22 mln lei  

  

 



Reabilitarea termică a clădirii IMSP Spitalul raional 
Cantemir (bloc chirurgical) 

 

Costul  total al proiectului: 12,6 mln lei, inclusiv   

 contribuția CR Cantemir - 335,5 mii lei. 
 

• Alocat din FNDR în anii 2017-2018: 10,3 mln lei. 

    Valorificat 100 %. 
 

 

 



Lucrări executate 2017-2018: 

 

  Renovat acoperișul; 
 

 Schimbate ferestrele și ușile 
exterioare; 
 

 Termoizolată fațada exterioară; 
 

 Instalate colectoarele solare pe 
acoperiș; 

 

 Reparată încăperea pentru punctul 
termic; 
 

 Instalat echipamentul și utilajul 
necesar pentru colectarea apei 
calde. 

 

Urmează: 
 

  Reconstrucția rețelei 
de distribuire a apei 
calde; 
 

 

  Construcția sistemului 
de ventilare. 



Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca 
structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională 

 

Costul total al proiectului:  20,2 mln lei; inclusiv  
 contribuția CR Cahul - 861,69 mii lei; 

 

• Alocat în anul 2018:  

- FNDR:  3,0 mln lei,  

    - Contribuția CR Cahul: 565,35 mii lei;  
 

    Valorificat 100 %. 

 



Lucrări executate : 
 

  5,8 ha suprafaţă defrișată de arbori; 
 

  0,85 km rețele de apeduct; 
 

  0,5 km rețele de gazoduct; 
 

  4,87 km rețele de canalizare. 



Urmează:  
 

 

 Finalizarea construcției rețelelor de apeduct; 
 
 

 2,64 km rețele electrice; 
 
 

 1,7 km rețele de telecomunicații; 
 
 
 

 0,3 km sistem de evacuare a apelor pluviale; 
 
 

 16470,00 m.p. căi de acces cu parcări; 
 
 

 5,8 ha teritoriu amenajat. 



Oportunități  pentru atractivitatea investițională în 
economia Regiunii de Dezvoltare Sud  

Costul total al proiectului:  18,6 mln lei.  
 

 Alocat pentru anul 2018:  
      - FNDR – 1,0 mln lei; 

 

       - CR Căușeni – 8,5 mln lei.  
 

 
 

 

 
Rezultate obținute: 

 
 

 Acord de finanțare semnat; 
 Contract de supraveghere tehnică semnat. 
 În prezent sunt executate circa 80 % din volumul lucrărilor 

contractate de Consiliul Raional Căușeni. 
Urmează: 
 construcția Halei Industriale de către rezident; 
 finalizarea lucrărilor de aducțiune a rețelelor edilitare, de către 

Beneficiar; 
 lansarea în trimestrul I an. 2019 a lucrărilor de construcție 

finanțate din FNDR. 

 
 

 



Proiecte implementate prin 
intermediul GIZ 



Costul total a proiectului: 63,9 mln lei;  
 

• Alocat din sursele Guvernului Germaniei:  2,6 mln Euro (cca 
53,0 mln lei); 
 

• Alocat în anul 2018: 

    -  FNDR: 9,98 mln lei; 
 

    - contribuția CR Leova: 1,0 mln lei. 

Construcţia apeductului magistral Leova – Iargara 



Rezultate obținute: 

 

 Montarea rețelelor magistrale de alimentare cu apă; 

 Construcția stației de pompare treapta 1 (stația de captare); 

 Construcția stației de repompare SPR 1; 

 Construcția stației de repompare SPR 2;  

 Reabilitarea stației de tratare a apei; 

 Construcția a 2 rezervoare supraterane din panouri metalice 
a câte V=800 m3; 

 Reabilitarea  a 2 rezervoare  subterane  din beton armat (or. 
Iargara) a câte V=700m3; 

 

 



Rezultate obținute: 
 

 executate lucrările de construcție în volum de 90 %;  
 

 sursele financiare alocate de către Guvernul Germaniei au fost 
valorificate în volum de 95%;  
 

 sursele financiare alocate din FNDR, inclusiv contribuție CR 
Leova au fost valorificate în volum de 90,9 %; 

 
 
 
 
 
 
 
Urmează: 

 

 Amenajarea, testarea, punerea în funcțiune a utilajului. 
 

 La data de 09 noiembrie 2018 recepția festivă.  



 

Bugetul proiectului:  
 

2,13 mln. Euro (cca 47,9 mln 
lei) – sursele Guvernului Elveţiei 
prin intermediul GIZ (ETAPA I); 
 

207,8 mii Euro (cca 4,2 mln lei) 
- sursele Uniunii Europene prin 
intermediul GIZ (ETAPA II). 

Apeductul magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – 
Găvănoasa - Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și 

rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, 
Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca 



Rezultate obținute, etapa I, faza I: 
 

  deschise ofertele companiilor pentru construcția  apeductului 
magistral Cahul-Lebedenco; 
 

  desemnată compania câștigătoare - SRL "Polimer Gaz 
Conducte”, în valoare de 27,3 mln lei cu TVA la cota 0  
(zero).   
 

 a fost semnat contractul de antrepriză. 

 

 



Rezultate obținute, etapa I, faza 2: 
 

  documentația tehnică prezentată spre coordonare și 
aprobare către beneficiari și GIZ Moldova. 
 

  aprobată decizia primăriei com. Lebedenco privind 
contribuția financiară locală în valoare de 1,7 mln lei. 
 

 

 2 oferte prezentate pentru lucrările de construcție a rețelelor 
interioare de apeduct în comuna Lebedenco. 
 



Rezultate obținute, etapa II: 
 

 proiect tehnic preliminar transmis spre coordonare și 
aprobare către beneficiari și GIZ Moldova.  
 

 proiect tehnic preliminar prezentat beneficiarilor localităților 
Pelinei și Găvănoasa. 

 



Conectarea caselor individuale la sitemul centralizat de 
canalizare din s. Roșu, r-l Cahul 

Costul proiectului:  
 

   190,00 mii Euro (cca- 3,88 mln lei) - Guvernul României 
prin intermediul GIZ; 
 

   500,00 mii lei - contribuţia populației s. Roșu r-l Cahul. 

 

 

 

 

 

 
 

Rezultate obținute: 
 

  300 cămine montate și conectate la sistemul de canalizare. 
 

 



Urmează:  
 

  Finalizarea construcției căminelor de conectare; 
 

  Organizarea recepției proiectului; 
 

  Transmiterea măsurii investiționale către Beneficiar. 



Costul proiectului – 1,56 mln lei. 
 

Rezultate obținute:  

 licitație privind contractarea lucrărilor de proiectare 
organizată; 
 

 contract de achiziționare a lucrărilor de proiectare semnat; 
 

 lucrări de proiectare inițiate; 
 

 raport inițial elaborat și aprobat de către GIZ Moldova și 
beneficiari. 

 

 

Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; 
Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul 

Leova” (lucrări de proiectare) 



Rezultate așteptate: 
 

  proiectarea a 12,6 km de rețea de canalizare; 
 

  proiectarea a 650 de conectări la sistemul de canalizare; 
 

  proiectarea unei stații de pompare a apelor uzate (SPAU).  

 



 

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a 
localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din 

raionul Leova (servicii de proiectare) 
 

Costul proiectului – 5,7 mln lei.  
 

Rezultate obținute:  
 

 licitație privind contractarea lucrărilor de proiectare 
organizată; 
 

 contract de achiziționare a lucrărilor de proiectare semnat; 
 

 lucrări de proiectare inițiate; 
 

 raport inițial elaborat și aprobat de către GIZ Moldova și 
beneficiari. 

 



Rezultate așteptate: 
 

  proiectarea a 7,8 km de conductă apei; 
 

  proiectarea a 87, 9 km de rețea internă de distribuție a apei; 
 

  proiectarea a 5 instalații de dezinfectare a apei cu hipoclorit 
de sodiu; 

 

  proiectarea a 2.230 de branșări a consumatorilor; 
 

  proiectarea a 0,78 km de drum de acces spre rezervoarele 
(varianta albă); 

 

  proiectarea a 2 rezervoare supraterane de V=50 m3. 



Proiectul “Sporirea eficienței energetice a 
Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul 

Basarabeasca” (lucrări de proiectare)  

Costul proiectului - 501,00 mii lei 

Rezultate obținute:  

 3 licitații desfășurate (lipsa companiilor de proiectare  
specializate în domeniul EE); 
 

 contract de achiziționare a lucrărilor de proiectare semnat; 
 

 lucrări de proiectare inițiate; 
 

 raport inițial elaborat și transmis spre aprobare către GIZ 
Moldova și beneficiari. 

 
 

 



Urmează:  
 

   Verificarea și aprobarea Raportului Inițial; 
 

   Proiect tehnic preliminar(Faza 2); 
 

   Proiect tehnic funcțional (Instalații), (Faza 3); 
 

   Proiectul tehnic detaliat (Faza 4); 
 

   Recepționarea proiectului tehnic verificat și aprobat.  



Sporirea eficienței energetice a 
Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova”  

(lucrări de proiectare)  

Costul proiectului – 1,34 mil. lei. 

Rezultate obținute:  
 

 2 licitații privind contractarea lucrărilor 
de proiectare organizată; 
 

 contract de achiziționare a lucrărilor de 
proiectare semnat; 

 

 lucrări de proiectare inițiate; 
 

  

 raport inițial elaborat și aprobat de către GIZ Moldova și 
beneficiar. 

 proiect tehnic preliminar elaborat și transmis către beneficiar 
și GIZ Moldova spre coordonare și aprobare.  

 



Urmează: 
 

  Verificarea și aprobarea proiectului tehnic preliminar; 
 

  Executarea următoarelor  2 etape: proiectul de instalații și 
proiectul tehnic detaliat. 
 

  Recepționarea proiectului tehnic verificat și aprobat.  



Valorificarea mijloacelor financiare alocate pentru 
anul 2018 

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

SURSE FINANCIARE  
DIN FNDR 

SURSE FINANCIARE  
PRIN INTERMEDIUL GIZ  

(LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE) 

SURSE FINANCIARE  
PRIN GIZ 

 (SERVICII DE PROIECTARE) 

40,215.71 

67,475.64 

12,468.10 

39,215.71 

59,358.67 

1,727.98 

Alocat Valorificat, mii lei

 97,5 % sau 

87,9 % sau 

 13,9 % sau 



Dinamica valorificării mijloacelor financiare 
 în perioada 2011-2018 



Proiecte rămase în DUP 2017- 2020 

Nr Denumirea proiectului 
Costul total  

conform Cererii 
de finanțare 

Costul total 
aprobat din 

FNDR 

Contribuţie 
(alte surse) 

1 
Construcția sistemului de canalizare în sectorul 
Valul lui Traian și modernizarea stației de 
epurare din orașul Căușeni  (stația de epurare) 

54 032 690,0 32 151 000,0 21 881 730,0 

2 
Aprovizionarea  cu apă potabilă a localităților 
Sîrma,Tochile-Răducane și Tomai din raionul 
Leova 

25 128 920,0 24 910 000,0  218 920,0 

3 
Construcția drumului de acces spre mănăstirea 
Chistoleni 

9 918 700,0 9 657 550,0  261 150,0  

4 
Reparația capitală a drumului L517 R30-
Antonești-Carahasani, r-nul Ștefan Vodă 

14 547 850,0 14 547 850,0  0,0 

5 

Extinderea serviciilor de salubrizare a 
operatorului din 
or. Cantemir în 27 localități din raionul 
Cantemir 

33 639 190,0 33 621 490,0  17 700,0 

6 
Sistem de management integrat al deșeurilor în 
raionul 
Cahul 

43 964 970,0 43 592 970,0 372 000,0  

Total  
181 232 320,0 158 480 860,0 22 751 500,0 



Cooperare și atragerea investițiilor 

 



Cooperare cu noi parteneri de dezvoltare 
 

 GAL „Lunca Prutului”; 

 Asociația ART Meșteșugurile Prutului din Iași, România; 

 Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”, fosta Universitate 
a Academiei de Științe a Moldovei; 

 ”Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din 
Republica Moldova”;  

 SRL „Green Projects”, R. Moldova; 

 Asociația „Mișcarea Europeană”, Lituania; 

 Centru de Inovare a Lituaniei. 

 

 



 Vizita delegației din Belarus: 
 

Scop - studierea experienței Republicii Moldova în domeniul 
interacțiunii intersectoriale în elaborarea și implementarea 
programelor și strategiilor de dezvoltare la nivel național, 
regional și local. 

 

 Vizita delegației din Letonia: 
 

Scop – oferirea asistenței în elaborarea documentelor de 
planificare strategică regională și asigurarea sinergiei cu 
inițiativele locale, gestionarea eficientă a deșeurilor, scrierea 
și implementarea proiectelor transfrontaliere. 



Atragerea investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud 
 

Propuneri de proiecte, elaborate, aplicate, în proces de 
identificare a surselor de finanțare: 

 
 Proiectul ”Îmbunătățirea  dezvoltării economice incluzive în 

regiunile de dezvoltare din Sud și UTAG: îmbunătățirea 
eficienței fermierilor indigeni de ovine  și  caprine” – în proces 
de ajustare și identificare a sursei de finanțare; 

 
 Proiectul ”Moștenirea culturală ca punct central pentru o 

creștere economică durabilă (crafts4ed)”, depus în cadrul 
Programului Operațional Comun România - Republica 
Moldova - în curs de evaluare; 



 Proiectul Dezvoltarea durabilă a raionului Cantemir prin 
implicarea comunității la reabilitarea spațiilor verzi și crearea 
premizelor pentru dezvoltarea socio-economică la nivel micro-
regional, aplicat la GEF SGP  -  în curs de evaluare; 
 

 Proiectul Agricultura Inovațională bazată pe tehnologii 
ECO(GISAGRINNO Moldova), aplicat la GEF SGP -  în curs de 
evaluare; 
 

 Proiectul Implementarea reformelor prevăzute în acordurile 
de asociere dintre UE și Georgia, Moldova și Ucraina, aplicat la  
programul Consolidarea cooperării și promovarea democrației 
2019, Ministerul Afacerilor Externe Lituania - în curs de 
evaluare; 
 
 



 Proiectul Sprijin pentru dezvoltarea regională în Moldova 
prin promovarea activității sociale și economice a 
femeiloraplicat la  programul Consolidarea cooperării și 
promovarea democrației 2019, Ministerul Afacerilor Externe 
Lituania - în curs de evaluare; 
 

 Proiectul Cultura – oportunități competitive pentru 
bunăstarea cetățenilor, în proces de elaborare și aplicare la 
Fondul Ambasadorilor pentru Conservare Culturală, în 
parteneriat cu AO „Parteneriat Social” și Primăria Tigheci 
 

 
 



 Proiectul Non Solo Pane, în proces de implementare: 
 

• Au fost desfășurate 2 cursuri de formare profesională în 
domeniul fabricării produselor de panificație și patiseri; 
 

• 24 persoane din RDS instruite, din ei: 10 antreprenori, 6 
angajați, 8 alte categorii; 
 

• 2 persoane lansează afacere, beneficiari de subvenții din 
partea statului; 
 

• 2 persoane în proces de elaborare a solicitării de grant; 
 

 

• 5-9 noiembrie 2018 va fi desfășurat al III-lea curs 

 

 



Suport și asistență acordată 

 Facilitată comunicarea și colaborarea dintre APL Aizkcraukle 
(Letonia) și GAL din localitatea Cîrpești, r. Cantemir. 1 proiect 
„Cultura înafara hotarelor”, elaborat și aplicat în cadrul 
programului LEADER; 

 Acordată consultanță responsabililor de proiectul de Revitalizare 
Urbană din cadrul primăriilor (Cimișlia, Căușeni și Cahul) din RDS 
în procesul de: 

 

 
• elaborare a 3 propuneri de 

proiecte aplicate în cadrul 
apelului FGM 2018 – EDIȚIA 
REVITALIZARE URBANĂ; 

• elaborare a Programelor de 
Revitalizare Urbană pentru 
primăriile Cimișlia, Căușeni; 

• crearea grupurilor de 
inițiativă și implicarea lor în 
determinarea necesităților 
zonei de revitalizare 

 

 



 
Activități de promovare a Regiunii de Dezvoltare Sud 

 

 
 Forumul Internațional de 

Afaceri: Investiții în afaceri, 
investiții în viitor, desfășurat în 
Cahul, circa 250 de participanți; 

 

 

  Școala de Afaceri, organizată 
în parteneriat cu AOAM și 
Consiliul Raional Cahul, instruiți 
circa 150 de tineri; 

 Conferința regională:                   
Oportunitățile Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea 
Dunării, desfășurată în Cimișlia, 52 
participanți; 



 Ziua Dunării, organizată 
în parteneriat cu MADRM, 
ADA, PILG, Consiliul 
Raional Cahul, Primăria 
Giurgiuleși, desfășurată în 
Giurgiulești;  
 

 

 Ziua Europei, organizate 2 
activități în parteneriat cu:  

• Liceul Teoretic Constantin 
Spătaru din or. Leova, circa 
260 participanți. Au fost 
promovate proiectele 
implementate  în RDS, cu 
suportul financiar al  UE 

• Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”, or. Cimișlia, 
genericul lecției ”Bucătăria 
țărilor europene”, circa 50 
persoane. 



 Expoziția-târg Parada Florilor, în parteneriat cu Consiliul 
Raional Cimișlia și Green Project SRL, circa 40 agenți 
economici din RDS; 

  Atelierului informativ 
regional „Inițiative și acțiuni 
locale pentru dezvoltare 
durabilă. Priorități SGP 
Moldova” desfășurat în 
colaborare și cu finanțare 
din sursele Programului de 
Granturi Mici GEF Moldova 

 



 Actualizarea site-ului ADR 
Sud în limba engleză 

 Elaborarea, actualizarea și 
distribuirea informației cu 
privire la Calendarul 
Lansării Apelurilor de 
Propuneri de Proiecte 



Cele mai importante produse de comunicare  
realizate în perioada ianuarie-septembrie 2018 

• 3 buletine informative elaborate şi 
distribuite prin intermediului site-ului 
www.adrsud.md, a poștei electronice și 
a paginii de facebook a ADR Sud unui 
număr de circa 600 de beneficiari; 

• Peste 2000 de unități de materiale 
promoționale elaborate și distribuite, 
printre care broșuri, pliante, banere, 
calendare, mape, pungi etc.; 

• 6 panouri informative elaborate și 
instalate în localităţile  

   beneficiarilor proiectelor; 

http://www.adrsud.md/
http://www.adrsud.md/
http://www.adrsud.md/
http://www.adrsud.md/
http://www.adrsud.md/


• 183 de articole în presa scrisă/electronică locală și 
națională; 43 ieșiri la TV; 

• 78 de reportaje radio;  

574 postări pe contul de facebook, 

166512 interacțiuni și vizualizări ale postărilor  

388050 vizitatori ai site-ului www.adrsud.md 

 

211 Comunicate  de presă publicate pe site-ul 
www.adrsud.md 

 



• 30 evenimente de promovare 
a potențialului turistic, 
economic și socio-cultural al 
Regiunii de Dezvoltare Sud 
mediatizate; 

8 panouri informative ale ADR 
Sud din regiune actualizate. 

2 evenimente de 
finalizare a proiectelor 
regionale organizate și 
mediatizate; 



Dezvoltarea capacităților 
 

• 38  sesiuni de instruire pentru actorii 
de Dezvoltare Regională din RDS 
desfășurate; 

 

• 129 actori de dezvoltare regională cu 
capacități îmbunătățite; 
 

 

• 2 Vizite de studiu: 
 
 

 În domeniul Energie din Biomasă 
Brașov, România (25 – 28 aprilie 
2018); 
 

 În domeniile aprovizionare cu apă şi 
canalizare, managementul deșeurilor 
solide; pentru membrii Comisiilor 
Regionale Sectoriale AAC/MDS, 
Regiunea Sud Muntenia, România (30 
iulie – 3 august 2018) 



• Desfășurate: 
 

 1 ședință CRD Sud (15 martie 2018); 
 

 3 ședințe ale Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS) AAC/MDS; 
 

 2 ședințe intermediare de consultate a APL din raioanele 
Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia pe probleme din domeniul 
Managementul Deșeurilor Solide. 

Asigurarea secretariatului CRD Sud și CRS 



Vă mulţumim pentru atenţie! 

Adresa și date de contact: 
 bld. Ştefan cel Mare, 12, or. Cimişlia,   

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

Email: adrsud@gmail.com 
web: www.adrsud.md 

 

Construim viitorul acasă ! 

mailto:adrsud@gmail.com
http://www.adrsud.md/

