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spectivă financiară 2014-2020. Cu această ocazie, a 

anunţat organizarea la 20 martie a.c. la Iaşi a reuni-

unii Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi respectiv, la 

15 mai a.c. la Tulcea, a reuniunii Euroregiunii 

Dunărea de Jos, având ca scop agrearea domeniilor 

prioritare în cadrul cărora se vor elabora propunerile 

de proiecte transfrontaliere şi bilaterale. 

 Cu unanimitate de voturi, membrii CRD Sud au 

aprobat planul de acțiuni privind elaborarea Strate-

giei de Dezvoltare Regională Sud 2020, cu 

propunerea de a se întruni în ședințe lucrative 

pentru a îmbunătăți acest document, "ADR Sud să 

aibă doar funcții de secretariat, iar CRD Sud - un rol 

decisiv în elaborarea acestui document", a specificat 

Dorin Andros, șeful  Direcției Politici și Cooperare 

regională, din cadrul MDRC. 

În finalul ședinței, membrii CRD sud au aprobat 

planul de activitate  al Consiliului, doar cu menți-

unea de a fi remunerați, fie la sfîrșit de an, fie costul 

deplasării la ședințe. "Această cerință a parvenit de 

la toate cele trei CRD-uri și vom examina posibili-

tatea soluționării acestei probleme", a conchis vi-

ceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Liviu Oboroc. 

 

Prima ședință ordinară a Consiliului Regional 

pentru Dezvoltare Sud, a avut loc în afara orașului 

de reședință a ADR Sud, și anume la Leova. 

Prezenți la ședință 26, din 28 membri ai CRD Sud, 

au abordat mai multe subiecte, privind organizarea 

activităților din anul 2014, precum și aprobarea 

Programului Regional în Eficiența Energetică, dar 

și a planului de acțiuni privind elaborarea Strate-

giei de Dezvoltare Regională Sud 2020. 

În cuvîntul de deschidere, președintele CRD Sud, 

dna Efrosinia Grețu, a mulțumit consilierilor înt-

runiți în ședință, veniți din toate cele 8 raioane ale 

Regiunii Sud și a subliniat necesitatea concentrării 

eforturilor în beneficiul întregii regiuni. 

În deschiderea reuniunii, E. S. doamna Gențiana 

Șerbu, consul general al  României la Cahul, a 

prezentat abordarea pe care o propune admin-

istraţia română, în vederea pregătirii unor proiecte, 

în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regi-

unea Dunăreană.  De asemenea a evidenţiat nece-

sitatea consolidării eforturilor comune, ale admin-

istraţiilor locale din România şi Republica Moldo-

va, pentru identificarea proiectelor prioritare cu 

impact regional şi  macro-regional, care urmează 

să fie propuse pentru finanţare în următoarea per-

Prima ședință a CRD Sud în Regiune - noi inițiative,  

noi oportunități  

     Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
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Dezvoltare Regională 

Reuniunea membrilor CRD Sud la Leova, a culminat cu o vizită la Incubatorul de afaceri din oraș. 16 

rezidenți ai incubatorului, ocupă 75% din spațiul acordat, avînd cele mai diverse domenii de activitate. 

Salon de frumusețe, ateliere de  croitorie,  de confecționare a mobilei și a geamurilor, salon foto,  școa-

la auto, agenție imobiliară, sisteme de vopsele auto, sînt  dor cîteva din serviciile oferite cetățenilor, 

datorită acestui incubator de afaceri. Membrii CRD Sud au purtat discuții cu rezidenții, care s-au decla-

rat mulțămiți de alegerea făcută. Incubatorul dispune și de o sală de ședințe dotată cu calculatoare și cu 

acces la internet, unde rezidenții se întrunesc periodic pentru sesiuni și instruiri.                                

La capitolul "provocări" au fost menționate emigrația în masă a cetățenilor, precum și lipsa special-

iștilor calificați, care ar acorda asistență rezidenților. 

Doamna Efrosinia Grețu, președinte al raionului Leova și al CRD Sud confirmă că "nu e simplu, dar e 

îmbucurător faptul că susținem și motivăm tinerii îndeosebi, care nu au plecat din oraș datorită acestei 

oportunități, sau au revenit din străinătate."Această idee este confirmată de faptul că vîrsta medie a re-

zidenților este de 34 ani. 

Prin urmare, membrii CRD Sud au calificat  ședința ca un schimb de experiență, prin care s-ar putea 

"replica reușitele și succesele dintr-o parte a regiunii în alte părți", a specificat Tatiana Badan, primarul 

satului Selemet, rl Cimișlia. Iar șeful secției management proiecte în cadrul ADR Sud, dl Eugen Lu-

pașcu a oferit ca exemplu de proiect care ar putea fi implementat  în   mai multe localități din regiune. 

Astfel, ședința CRD Sud  în Regiune, a avut un impact benefic și  va consolida pe viitor și mai 

mult echipa  Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud 
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pentru a-şi îndeplini sarcinile în 

condiţii de legalitate şi loialitate 

reciprocă, acţionînd în interes 

public. 

În cadrul proiectului „Construcția 

apeductului magistral Leova-

Hănăseni Noi-Filipeni-Romanovca" 

beneficiar al proiectului 

este  Consiliul Raional Leova, iar 

parteneri - Primăriie satelor Filipeni 

și Romanovca. 

Acordul  privind proiectul 

"Construcția drumului local Sărățica 

Nouă-Tomaiul Nou, raionul 

Leova"  desemnează ca  beneficiar 

Consiliul raional Leova și parteneri 

- primăriile comunelor  Sărăţica 

Nouă și  Tomaiul Nou,  care sunt 

responsabile de crearea condiţiilor 

necesare pentru derularea lucrărilor 

proiectate pentru construcția 

drumului şi vor acorda suportul 

necesar beneficiarului la 

implementarea 

proiectului în cadrul localităţii. 

Reiterăm, că semnatarii se 

angajează să asigure implementarea 

ficiar și Consiliul Raional Ștefan 

Vodă, primăriile Antonești și 

Căplani - în calitate de parten-

eri. 
Semnatarii se angajează să asig-

ure implementarea proiectului 

dat pe principii de colaborare, 

prin realizarea sarcinilor și asig-

urarea durabilității . 

Pînă la sfîrșitul lunii februarie, 

urmează a fi semnate Acordurile 

de parteneriat și în cadrul celor-

lalte patru proiecte  aprobate spre 

implementare pentru 2014. 

 

proiectelor pe principii de 

colaborare, prin realizarea 

sarcinilor și asigurarea 

durabilității. 

Valoarea totală a proiectului 

„Construcția apeductului 

magistral Leova-Hănăsenii Noi 

-Filipeni - Romanovca" - 10 

143 604,00 lei, suma solicitată 

de la FNDR - 9 983 110,00 lei. 

Valoarea totală a proiectului 

"Construcția drumului local 

Sărățica Nouă-Tomaiul Nou, 

raionul Leova". - 10 549 

822,00 lei, suma solicitată din 

FNDR - 10 476 850,00 lei. 

O etapă premergătoare în imple-

mentarea proiectelor in-

vestiționale, este semnarea acor-

durilor de parteneriat. Astfel, la 

13 februarie 2014, a fost înche-

iat Acordul de parteneriat pentru 

implementarea Proiectului 

"Reabilitarea infrastructurii 

drumului în s. Carahasani - 

oportunități sporite pentru 

dezvoltarea economică pentru 

zona de sud a Republicii Mol-

dova". Acordul a fost încheiat 

între ADR Sud, primăria satului 

Carahasani, în calitate de bene-

ADR Sud a finalizat semnarea acordurilor de parteneriat  

Leova, 2 martie 2014 

Agenția de Dezvoltare Regională 

Sud a finalizat procedura de 

semnare a acordurilor de 

parteneriat cu beneficiarii și 

partenerii proiectelor de dezvoltare 

regională. Astfel, într-o  ședință de 

lucru la Leova , au fost încheiate 

acorduri de parteneriat în cadrul 

proiectelor „Construcția 

apeductului magistral Leova-

Hănăsenii Noi -Filipeni - 

Romanovca" și "Construcția 

drumului local Sărățica Nouă-

Tomaiul Nou, raionul Leova". 

Prezenți la ședință beneficiari și 

parteneri , șeful secției 

management proiecte al ADR Sud, 

Eugen Lupașcu, au convenit asupra 

condițiilor de implementare 

stipulate în documentele elaborate 

la etapele de inițiere și aprobare a 

proiectelor. 

Partenerii și beneficiarii  îşi asumă 

angajamentul de a întreprinde toate 

măsurile necesare pentru a asigura 

integritatea și buna funcționare a 

infrastructurii create. 

 În acordurile semnate, părţile se 

angajează să depună toate eforturile 

 Buletin informativ Nr.2/2014 

Ștefan Vodă, 13 februarie 2014 
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Informare și instruire a agricultorilor din Regiunea Sud 

Dezvoltare Regională 

A fost semnat Memorandumul de înțelegere,  privind cooperarea bilaterală între 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Institutul de Ecologie și Geografie al 

Academiei de Științe a Moldovei.  Delegația  Academiei de Științe a fost prezidată de dl 

Petru Cuza, iar ADR Sud a fost reprezentată de șefii secțiilor Management proiecte și 

Planificare strategică - dl Eugen Lupașcu și dna Tatiana Aramă. 

Prin semnarea Memorandumului, părțile s-au angajat să asigure cooperarea mediului 

academic și a ADR Sud și reprezentanților APL  din Regiunea de Dezvoltare Sud, în 

vederea îmbunătățirii  factorilor de mediu și a calității vieții în Regiune. 

În baza acestei înțelegeri, atît ADR Sud cît și AȘM, vor delega persoane care vor pregăti și 

realiza activitățile prevăzute în Memorandum. 

Pentru perioada următoare, părțile au convenit să identifice zonele de interes comun și să 

planifice și organizeze activități comune. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Institutul de Ecologie și Geografie al 

Academiei de Științe a Moldovei au semnat un Memorandum de înțelegere  

 

Ci mișlia 28 februarie 2014, membrii reţelei de socializare sud 

a femeilor ce activează în agricultură din raioanele Cimişlia, 

Basarabeasca, Leova, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă şi Taraclia s-au 

întrunit la un seminar de instruire. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud,  în colaborare cu ONG Contact 

Cahul, au organizat un seminar de instruire privind accesul la finanțe. 

La eveniment au fost prezenți reprezentanții diferitor firme și gospodării țărănești, care activează în 

sectorul agricol, precum și specialiști  ai Consiliilor Raionale . Seminarul a fost moderat de către Cojocaru 

Adrian, expert în cadrul ACED și Mihai Cucereanu, consultant în cadrul programului de  Dezvoltare 

Comunitară, CONTACT CAHUL. Cei prezenți au fost instruiți cum să elaboreze un business plan în 

scopul atragerii finanțării, dar și despre: 

 sursele de finanțare și principiile de activitate a băncilor; 

 proiectele de finanțare și asistență tehnică; 

 proiectul ACED (Competitivitatea Agricolă si Dezvoltarea Întreprinderilor); 

 Agroconect.md în calitate de platformă pentru schimb de cunoștințe în domeniul agricol. 

Participanții la eveniment au avut oportunitatea de a face și un schimb de experiență, odată reuniți din 

întreaga regiune, dar și au găsit răspunsuri la mai multe întrebări legate de gestionarea domeniului 

agriculturii. 
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A demarat campania   
”Apă de calitate la tine în localitate” 

Guvernul Germaniei va continua finanțarea proiectelor de  

dezvoltare regională din țara noastră  

În 2014, Guvernul Germaniei va finanța în R. Moldova, prin intermediul Agenției de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, nouă proiecte în sumă totală de circa șase milioane de euro. 

Despre perioada de începere a lucrărilor în cadrul proiectelor au discutat  Marcel Răducan, 

ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Philipp Johannsen, reprezentant de țară 

GIZ, în cadrul unei întrevederi oficiale la MDRC. 

Marcel Răducan, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a subliniat că grație 

colaborării eficiente cu GIZ și a eforturilor depuse de echipa MDRC cetățenii vor beneficia 

de servicii calitative și condiții de viață îmbunătățite. 

Menționăm, că în anul 2014 Guvernul Germaniei va sprijini implementarea proiectelor-

pilot în domeniile: construcția și reabilitarea sistemelor de apă și canalizare, eficienţa ener-

getică a clădirilor publice şi managementul deşeurilor solide.   

Cahul,  

4 martie 2014 
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Raionul Cahul se află în plină campanie pe promovare a  

serviciului public de apă și canalizare  

Dezvoltare regională 

În perioada ianuarie - iunie 2014, locuitorii raionului Cahul vor fi informați despre beneficiile serviciului 

public de alimentare cu apă și canalizare, dar și despre responsabilitatea  cetățenilor  de a achita la timp 

facturile pentru acest bun comun. Campania, cu genericul "Apă de calitate la tine în localitate" este des-

fășurată de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul, cu supor-

tul financiar al Guvernului Germaniei. Suportul este acordat prin intermediul proiectului "Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova", gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ). 
Consultanții Centrului Contact - Cahul, organizație non-guvernamentală selectată prin concurs, pentru a 

gestiona campania de conștientizare, vor ține 70 lecții publice tematice pentru elevii a 35 instituții de 

învățămînt din raion. Vor organiza 3 concursuri tematice de desen, pe categorii de vîrstă. Cu ocazia Zilei 

Mondiale a Apei, la 22 martie,  se va desfășura concursul interactiv"TVC- Tinerețe, Vis, Cutezanță". Cam-

pania va culmina cu o ceremonie de decernare a celor mai activi participanți. 

În cadrul conferinței, au fost lanasate elementele de imagine ale campaniei: logo-ul și sloganul Campaniei, 

a fost lansat spotul publicitar și banerele web, a fost dat startul concursului de desene pentru copii și tineri. 

La evenimentul de lansare a Campaniei, au fost prezenți Excelența sa,  Consulul General al României la 

Cahul, dna Gențiana Șerbu, președintele Raionului Cahul, dl Avram Micinschi, reprezentanți ai ADR Sud, 

ai Centrului de Sănătate Publică Cahul, ai Agenției Ecologice Cahul, Direcției Învățămînt Cahul, Aso-

ciației Primarilor din Cahul,  mass - media locale, regionale și naționale, ș.a. 

Dna Silvia Strelciuc, director executiv al Centrului Contact- Cahul a declarat că "este foarte important că în 

cadrul campaniei lucrăm cu diferite grupuri țintă: bărbați și femei, elevi și tineri, angajați din sectorul pub-

lic și privat, mass-media locale și regionale și  către toți să transmitem același mesaj:e timpul să fim mai 

grijulii cu resursele naturale..." 

Dl Eugen Lupașcu, șeful secției Management Proiecte al ADR Sud, susține că "e ușor a crea infrastructură, 

dar e mai greu de a cultiva atitudini și comportamente , care  sperăm,  vor fi modelate datorită campaniei 

lansate recent." 

Pornind de la ideea că "apa este o sursă de sănătate - dar și de boală, de bogăție - dar și de sărăcie, de pace 

- dar și de război",  Consulul General al României la Cahul, dna Gențiana Șerbu, a apreciat eforturile Re-

publicii Moldova de a  asigura apă de calitate."Noi sprijinim efortul depus, avem exemplul proiectului de 

la Roșu, prin care România a contribuit cu 700 mii de euro, mai ales că România are și o experiență de pes-

te 50 ani în domeniul aprovizionării cu apă de calitate". 

În 2012, în s. Roșu  a fost construit un apeduct din fondurile oferite de Guvernul României, prin intermedi-

ul GIZ. Urmează ca în 2014 să fie construit și sistemul de canalizare. Proiectul - pilot din s.Roșu este im-

plementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud. 

Reiterăm, Campania de informare și conștientizarea cetățenilor raionului Cahul se organizează în colabora-

re cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul Raional Cahul, Centrul de Sănătate Publică 

Cahul, Direcția de învățămînt Cahul, Asociația Primarilor din Cahul, Întreprinderea Municipală 

"Apă canal " Cahul și portalul de știri www.ziuadeazi.md, cu suportul Agenției pentru Cooperare 

Internațională a Germaniei, în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale". 

http://www.ziuadeazi.md
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Or.Cimișlia  

Bld. Ștefan cel Mare, 12 

tel/fax 024126286 

Pentru detalii, contactați 

 specialistul în comunicare,  

Ana Donia 

tel.069478040 

Web: adrsud@gmail.com 

 


