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ADR Sud va beneficia de asistență tehnică  

din partea GIZ, în domeniul atragerii investițiilor 

Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud va beneficia, în următorii ani, 
de asistență tehnică din partea 
Agenției de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ) în 
domeniul atragerii investitiilor, 
colaborării cu IMM (Întreprinderile 
Mici și Mijlocii) si implicării sociale 
a grupurilor vulnerabile. Asistența 
va fi acordată în vederea creșterii 
economice sustenabile a Regiunii 
de Dezvoltare Sud, în cadrul 
Proiectului "Consilierea Guvernului 
Republicii Moldova în politici 
economice" (MEPA). 

În această ordine de idei, miercuri, 28 

martie a.c., Maria Culeșov, directorul 

ADR Sud, și Oxana Cazacu, șefa 

Secției cooperare și atragerea 

investițiilor, au avut o întrevedere cu 

reprezentantii MEPA - Veaceslav 

Sutchevici, managerul componentei 

atragerea investitiilor, și Natalia 

Iachimov, manager în dezvoltarea 

afacerilor, în cadrul căreia au discutat 

despre perspectivele colaborării în 

cadrul proiectului GIZ. 

 

În eventualitatea agreării unui plan 

comun de acțuni care urmează a fi 

întreprinse în vederea sporirii 

atractivității Regiunii de Dezvoltare 

Sud și facilitării procesului de atragere 

a investițiilor în zonă, părțile au 

convenit asupra semnării un 

memorandum de înțelegere în acest 

sens. Totodată, a fost agreată 

angajarea, în cadrul ADR Sud, a unui 

consultant pentru atragerea 

investitiilor, colaborare cu IMM si 

implicarare grupurilor vulnerabile. 

Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a 
exprimat încrederea că acest proiect 
va contribui la dezvoltarea economică 
durabilă a regiunii, inclusiv prin 
îmbunătăţirea climatului investiţional şi 
atragerea investiţiilor străine directe în 
toate sectoarele economiei naţionale. 

„Salutăm şi apreciem eforturile 
partenerilor noştri în iniţierea şi 
implementarea proiectelor, care vin în 
susţinerea eforturilor ADR Sud privind 
dezvoltarea economică echilibrată și 
durabilă a Regiunii de Dezvoltare Sud, 
crearea unui mediu atractiv pentru 
investitori, a noilor locuri de muncă 
etc.", a declarat doamna Culeșov. 

Ținem să precizăm că Proiectul 
„Consilierea Guvernului Republicii 

Moldova în politici economice" este 
implementat de GIZ Moldova, cu 
suportul financiar al Ministerului 
Federal German pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare (BMZ). În 
cadrul acestui proiect GIZ oferă 
servicii de consultanță Cabinetului 
Prim-ministrului, Cancelariei de Stat, 
Ministerului Economiei și Organizației 
de Atragere a Investițiilor și 
Promovare a Exportului din Moldova. 
Serviciile de consultanță acoperă două 
domenii - îmbunătățirea condițiilor 
pentru investiții și consolidarea 
serviciilor de promovare a investiţiilor. 

La moment, în Republica Moldova 
sunt în derulare 8 proiecte ale Agenţiei 
de Cooperare Internaţionale a 
Germaniei (GIZ) cu un buget de peste 
25,3 mil euro, printre care se numără 
și “Consilierea Guvernului Republicii 
Moldova în reforma economică (faza a 
II) (perioada 2016-2018, bugetul - 2,8 
mil euro)” 

Obiectivul general al asistenţei 
acordate de Germania Republicii 
Moldova este de a îmbunătăţi 
semnificativ situaţia politica, socială, 
economică şi ecologică, cu 
angajament reciproc pentru dezvoltare 
durabilă. 
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Agen ia de Dezvoltare Regional  Sud a dat startul  

cursurilor de formare profesional  pentru brutari i patiseri 
     Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud anunță despre lansarea, 
începând cu data de 17 aprilie 2018,  
la Cimișlia, a cursurilor de formare 
profesională în domeniile brutărie-
patiserie-preparare de produse 
făinoase. 

Cursurile vor fi desfășurate în baza 
tehnologiei de fabricație în stil italian, de 
către profesori cu renume și experiență 
avansată în domeniu din Provincia 
Novara, Italia. 

Instruirile sunt parte a proiectului "Non 
Solo Pane", inițiat și implementat în 
Regiunea de Dezvoltare Sud de 
antreprenorul italian Albino Irali și 
compania "Green Projects" SRL, 
administrator Claudio Li Calzi, în 
parteneriat cu ADR Sud. 

Instruirile vor fi desfășurate gratuit, având 
drept obiectiv de a forma profesioniști cu 
calificare înaltă pentru angajatorii locali și 
internaționali și de a informa noii 
antreprenori din acest domeniu privind 
posibilități de finantare pentru obtinerea 
utilajului necesar în desfășurarea 
activității. 

Totodată, proiectul "Non Solo Pane"  își 

propune creșterea competitivității 
economice a Regiunii de Dezvoltare Sud 
prin consolidarea capacităților 
antreprenoriale și profesionale în 
domeniile brutărie și patiserie. 
Doritorii de a se înscrie la cursuri sunt 

rugați să completeze un chestionar de 
înregistrare, accesând https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeSgYWlyxwk_AR6L28wr
9zBvU0CJvnj_uZldGctK4WElP8bJg/
viewform?usp=sf_link 

     Cu susținerea financiară a Uniunii 
Europene, Fundația Est-Europeană în 
parteneriat cu Asociația Businessului Euro-
pean, HelpAge International, Centrul 
Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul 
pentru Inovație și Dezvoltare Socială, imple-
mentează proiectul „Societatea civilă con-
tribuie la dezvoltarea socială și economică 
a țării".  

    Proiectul, cu durata de 32 de luni, are ca 
obiectiv să contribuie la dezvoltarea socială 
și economică a Republicii Moldova prin 

implicarea activă a societății civile și altor 
părți interesate, ținând cont de prevederile 
Acordului de Asociere cu Uniunea Euro-
peană, care cuprinde Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător. 

    Una din activitățile proiectului presupune 
crearea a șase Centre (Hub-uri) de Suport 
în Afaceri pentru a sprijini crearea și dezvol-
tarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) 
viabile și generarea oportunităților de stimu-
lare a dezvoltării economice în regiuni.  
Programul de granturi  are drept scop susți-
nerea organizațiilor societății civile, care 
se  vor angaja  responsabil și activ în 
crearea un mediu favorabil creării și dez-
voltării business-ului mic și mijlociu prin 
înființarea și dezvoltarea Hub-urilor locale și 
regionale de suport în afaceri. Aceste Cen-
tre vor oferi un mediu antreprenorial și de 
învățare, asistență în managementul de 
afaceri, instruire și coaching, acces la ser-
vicii de finanțare, servicii de sprijin tehnic și 
acces la baze de date naționale și euro-
pene relevante domeniului de activitate.  

Suma totală disponibilă pentru acest con-
curs de granturi este de 360 000 EUR. Su-
ma maximă oferită per proiect nu va 
depăși 60 000 EUR. Granturile vor fi oferite 
în tranșe trimestriale în dependență de pro-
gresul obținut în implementarea proiectelor. 
Perioada de implementare a proiectelor, 
finanțate în cadrul acestui concurs de 
granturi, nu va depăși 24 de luni. 

    Întrebările privind acest concurs pot fi 
trimise la concurs@eef.md cu subiec-
tul "Întrebare concurs de granturi Hub de 
suport în afaceri" până la data de 22 
aprilie 2018.  

    Propunerile de proiect cu subiec-
tul „Concurs de granturi Hub de suport 
în afaceri" pot fi transmise prin e-mail la 
adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la 
adresa:  Fundația Est- Europeană, strada 
31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, 
Chișinău, Republica Moldova, sau depuse 
personal la aceeași adresă. 

 Fundația Est-Europeană, cu sprijinul UE, anunță concurs de     
 granturi pentru crearea Centrelor de Suport în Afaceri 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSgYWlyxwk_AR6L28wr9zBvU0CJvnj_uZldGctK4WElP8bJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSgYWlyxwk_AR6L28wr9zBvU0CJvnj_uZldGctK4WElP8bJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSgYWlyxwk_AR6L28wr9zBvU0CJvnj_uZldGctK4WElP8bJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSgYWlyxwk_AR6L28wr9zBvU0CJvnj_uZldGctK4WElP8bJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSgYWlyxwk_AR6L28wr9zBvU0CJvnj_uZldGctK4WElP8bJg/viewform?usp=sf_link
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    La începutul lunii aprilie, în 
incinta Consiliului raional Leova a 
fost organizată o ședință de lucru 
privind implementarea proiectului 
„Construcția apeductului 
magistral Leova-Iargara". Ședința 
a avut drept obiectiv 
monitorizarea lucrărilor de 
construcție a proiectului și 
prezentarea raportului de 
progres.  
 
    La ședință au participat reprezentanții 
administrației publice locale, conducerea 
Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) 
Sud, consultanții proiectului 
„Modernizarea Serviciilor Publice Locale 
în Republica Moldova" (MSPL) - 
implementat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ), 

antreprenorul, managerul proiectului 
„Construcția apeductului magistral Leova 
Iargara", responsabilul tehnic care 
execută lucrările și autorul de proiect. 
 
În prima parte a evenimentului, 
antreprenorul a prezentat raportul de 
progres al lucrărilor efectuate până la 
moment. Astfel, în total s-au efectuat 
lucrări pe partea liniară de instalare a 
rețelei cu o lungime totală de circa 19,5 
km. S-au făcut 6 treceri subterane sub 
drumurile naționale prin metoda închisă. 
La stația de tratare a apei s-au schimbat 
ferestrele și ușile și s-au montat 10 
stavilare.  

Părțile au convenit să se conducă de 
planul de acțiuni, normativele și 
standardele aprobate în domeniul 
construcțiilor, astfel încât să nu fie 
admise abateri de la  documentația de 

proiect și să fie 
asigurată o 
calitate înaltă a 
lucrărilor. 
Totodată, toți 
participanții la 
implementarea 
acestui proiect au 
pledat pentru 
menținerea unei 
comunicări 
eficiente și bune 
conclucrări. 
 
În a doua partea 
a evenimentului, 
participanții au 
efectuat o vizită 
de studiu la stația de tratare a apei și au 
vizitat șantierul de lucru de-a lungul 
apeductului magistral din preajma 

localității Sarata Nouă.  
 
Potrivit antreprenorului și managerului de 

proiect, în perioadă imediat următoare se 
planifica finalizarea lucrărilor de montare 
a apeductului magistral, construcția 
stației de captare a apei din râul Prut, 
montarea a doua rezervoare de apă cu o 
capacitate de 800 m3 fiecare situate în 
preajma orașului Leova (care vor avea 
drept scop înmagazinarea apei potabile 
de la stația de tratare) și vor fi montate 2 
stații de pompare noi prefabricate.  
 
Proiectul „Construcția apeductului 
magistral Leova-Iargara" este parte 
componentă a proiectului „Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale de 
Aprovizionare cu Apă (AAC) din raionul 
Leova". Valoarea totală a lucrărilor este 
de circa 3 milioane Euro sau peste 60 
milioane de lei, dintre care 2,4 milioane 
Euro sunt oferite de Guvernul Republicii 
Federale Germania prin Agenția de 
Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ), iar 600 mii euro sunt alocate din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR) și de Consiliul 
Raional Leova. 
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Ședință de monitorizare a lucrărilor de construcție în cadrul 
proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara” 



Circa cinci mii de locuri de 
muncă vor fi create în Regiunea 
de Dezvoltare Sud a ţării ca 
urmare a deschiderii Filialei 
Căuşeni a Zonei Economice 
Libere (ZEL) Bălţi. Proiectul va 
demara în acest an, fiind 
implementat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud în 
parteneriat cu Consiliul raional 
Căușeni.  

Bugetul proiectului de la Căuşeni 
constituie aproximativ 19 milioane de 
lei, mare parte din 
bani fiind acoperită 
din Fondul Naţional 
de Dezvoltare 
Regională (FNDR). 
Cu o sumă de 8,5 
milioane de lei va 
contribui şi 
Consiliul raional 
Căuşeni. 

„Prin realizarea 
acestui proiect 
preconizăm să 
creăm condiţii 
pentru dezvoltare 
economică în sudul 
ţării, construind reţele şi comunicaţii 
noi, drumuri de acces şi oferind 
posibilitate agenţilor economici din 
Căuşeni şi Ştefan Vodă să-şi extindă 
afacerile. Totodată, această zonă 
economică liberă este şi un model de 
parteneriat între administraţiile 
publice locale de nivelul I şi II care 
vor putea iniţia proiecte economice 
durabile", declară șefa Agenţiei de 
Dezvoltare Regională Sud, Maria 
Culeșov. 

Filiala Căuşeni a ZEL Bălţi va fi 
amplasată pe un teren cu suprafaţa 
de trei hectare, amenajat pentru 
construcţii industriale. Proiectul 
prevede construcția rețelelor, 
comunicațiilor, drumului de acces și 
amenajarea teritoriului în Filiala 
Căușeni a Zonei Economice libere 
Bălți. 

În vederea dezvoltării proiectului, 
Consiliul raional Căușeni, în calitate 
de aplicant și beneficiar, a întreprins 
deja un șir de acțiuni, și anume: 
a alocat un teren cu suprafața de 8,5 
hectare pe care va fi amplasată 
subzona economică; a elaborat și 
avizat, la organele de competență, 
documentația de execuție 
pentru construcția rețelelor, 
comunicațiilor, a drumului de acces 
şi în scopul amenajării teritoriului. De 
asemenea, a negociat cu potențiali 
dezvoltatori și rezidenți condițiile de 
construcție a halelor și 
organizarea  procesului de 
producere. 

Unul din potenţialii rezidenţi a 
Subzonei Căuşeni, a  Zonei 
Economice Libere Bălţi este 
Compania Coroplast Fritz Mueller 

GmbH, care a 
înregistrat în or. 
Căuşeni o 
întreprindere şi a 
iniţiat procesul de 
producere a cablajelor 
în spaţiul temporar 
arendat. La moment, 
la întreprindere sunt 
angajate circa 200 de 
persoane din or. 
Căuşeni, com. Zaim, 
sat. Ursoaia, sat. 
Cârnăţeni din r-nul 
Căuşeni şi sat. 
Popeasca şi sat. 
Ermoclia din r-nul 

Ştefan Vodă.  Până în luna iulie al 
anului 2018 întreprinderea 
preconizează să livreze producţie în 
valoare de până la 900 mii EURO. 
Compania Coroplast Fritz Mueller 
GmbH, şi-a asumat angajamentul de 
a finanţa construcţia halelor de 
producere şi solicită de la Consiliul 
Raional Căuşeni 
transmiterea  terenului destinat 
halelor de producere  cu toate 
reţelele, comunicaţiile şi drumul de 
acces construite. 

Proiectul „Oportunităţi pentru 
atractivitatea investiţională în 
economia Regiunii de Dezvoltare 
Sud" a fost inclus în lista proiectelor 
prioritare, finanțate din FNDR în 
2017-2020. Pentru anul 2018 a fost 
aprobată spre finanțare suma de un 
milion de lei. 

La Căuşeni va fi creată o filială a Zonei Economice 
Libere Bălți în cadrul unui proiect implementat de 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 
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 APL din raioanele Cimişlia şi Basarabeasca identifică 
soluții pentru depăşirea provocărilor din sectorul 
Managementului Deşeurilor Solide 

Soluționarea problemei gunoaielor 
și cea a necesității de instituire, în 
raioanele Cimișlia și Basarabeasca 
din Regiunea de Dezvoltare Sud, a 
unui management eficient de 
gestionare a deșeurilor a fost 
subiectul consultărilor organizate 
recent de Agenția de Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud și Agenția de 
Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ) la Cimișlia.  

În cadrul consultărilor, autoritățile 
publice locale de ambele nivele, 
specialiști din cadrul Inspectoratelor 
ecologice teritoriale și prestatorii de 
servicii publice de salubrizare din 
raioanele nominalizate au semnalat 
problemele și provocările cu care se 
confruntă în domeniul gestionării 
deșeurilor. Iar experții GIZ și specialiștii 
ADR Sud și-au notat pe agenda 
activității lor așteptările și necesitățile 
privind suportul tehnic de care APL ar 
avea nevoie pentru a depăși problemele 
din sectorul Managementului Deșeurilor 
Solide (MDS). 

În deschiderea evenimentului, Maria 
Culeșov, directorul ADR Sud, a subliniat 
importanța suportului pe care este gata 
să-l acorde GIZ autorităților publice 
locale în vederea îmbunătățirii 
managementului deșeurilor solide. 

"Consider că acum este nevoie mai 
mult ca oricând de o fortificare a 
cooperării intercomunitare și de o 
abordare participativă a noastră în 
procesul de luare a deciziilor cu impact 
pentru regiune. Or, problema deșeurilor 
este una care se regăsește inclusiv pe 
agenda de activitate a ADR Sud, ținând 
cont de faptul că asigurarea accesului 
la servicii și utilități publice de calitate 
reprezintă unul din obiectivele specifice 
ale Strategiei de Dezvoltare Regională 
Sud 2016-2020. Astfel, în coNtextul 
realizării acestui obiectiv, ADR Sud își 
propune să dezvolte, în următorii ani, 
sisteme de management integrat al 
deșeurilor solide în regiune", a 
specificat Maria Culeșov. 

La rândul său, Denis Parea, consultant 
GIZ, a reconfirmat deschiderea 

instituției pe care o reprezintă în ceea 
ce privește acordarea suportului 
necesar APL-urilor pentru ca în 
Regiunea de Dezvoltare Sud să existe, 
în cele din urmă, un management 
intergat al deșeurilor solide și un mediu 
mai curat și mai sănătos. 

Cu o  prezentare amplă, conținând date 
relevante și exhaustive în ce privește 
starea actuală a sectorului 
managementul deșeurilor în raioanele 
Cimișlia și Basarabeascai, precum și 
pașii ce urmează a fi întreprinși pentru 
depășirea dificultăților, a evoluat în fața 
celor prezenți Tamara Guvir, expertă 
GIZ în domeniul managementului 
deşeurilor solide.  

Printre cele mai stringente problemele 
atestate în sectorul deșeurilor, Tamara 
Guvir a menționat insuficiența spațiilor 
de depozitare, lipsa depozitelor 
temporare, insuficiență mijloacelor 
financiare, cooperarea intermunicipală 
slabă și insuficiența acoperirii cu 
servicii, precum și informarea 
nesatifăcătoare a populației despre 
neachitarea taxelor pentru deșeuri și 
impactul deșeurilor necolectate asupra 
sănătății populației. 

Reieșind din spectrul problemelor 
identificate, experta GIZ a făcut și unele 

recomandări în ceea ce privește 
îmbunătățirea stării de lucruri în 
domeniul Managementului Deșeurilor 
Solide, una din cele mai optimale soluții 
fiind, pe moment, în opinia ei, asocierea 
APL din raioanele Cimișlia și 
Basarabeasca în scopul gestionării în 
comun a așa-ziselor depozite 
temporare. Acest fapt ar permite 
micșorarea suprafeței numărului actual 
al depozitelor de deșeuri existente, 
inclusiv a celor stihiinice, și amenajarea 
unor depozite corespunzătoare 
normelor sanitare și epidemiologice, 
sunt de părere experții. Totodată, va 
conduce în mod normal și inevitabil la 
regionalizarea serviciilor de salubrizare 
și eficientizarea managementului 
deșeurilor solide în localitățile din raza 
raioanelor nominalizate. 

În timp ce pentru amenajarea 
depozitelor temporare APL urmează să 
elaboreze schițe de proiect și să caute 
finanțare, GIZ și-a arătat disponibilitatea 
de a oferi, prin intermediul Comisiei 
regionale sectoriale în domeniul MDS, 
suport tehnic în ceea ce ține de 
elaborarea documentației de proiect, 
sporirea capacității operatorilor, 
organizarea unor instruiri la tema 
introducerii taxei locale sau tarifelor 
pentru gestionarea deșeurilor, 
adoptarea unor măsuri de sensibilizare 
a populației etc.  



          Pagina 6 

        DEZVOLTARE REGIONALĂ 

Autoritățile publice şi antreprenorii din Regiunea 
Sud vor elabora concepte de proiecte viabile 
pentru dezvoltarea infrastructurilor de afaceri 
 

 

Grupul de lucru regional sectorial 
pentru dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri în Regiunea de Dezvoltare Sud 
s-a întrunit din nou în ședință la 
Cimișlia. De această dată, pentru a-și 
relua activitatea și a-și consolida, cu 
ajutorul experților Oxford Policy 
Management, capacitățile de 
implementare a Programului Regional 
Sectorial  "Dezvoltarea infrastructurilor 
de sprijin în afaceri”. 

Documentul de politici publice, care 
trasează viziunea și obiectivele principale 
de dezvoltare ale sectorului economiei 
regiunii pentru următorii șapte ani, a fost 
elaborat în perioada iunie 2016-iunie 
2017, în cadrul proiectului "Asistență 
pentru facilitarea creșterii economice a 
Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA 
Găgăuzia", finanțat de Guvernul Marii 
Britanii din sursele Fondului de Bună 
Guvernare prin intermediul DFID 
(Departamentul pentru Dezvoltare 
Internațională al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord). 

Actualmente, în cadrul unui alt proiect -
 "Consolidarea capacităților de 
implementare a Programului Regional 
Sectorial pentru Dezvoltarea 
Infrastructurilor de Sprijin în Afaceri" , 
care se va afla în derulare până în luna 
iulie a anului 2018, în regiunile de 
dezvoltare Centru, Sud și UTA Găgăuzia, 
a fost dat startul unui ciclu de ateliere de 
instruire a APL de nivelurile I și II în 

vederea îmbunătățirii capacităților 
acestora de elaborare a unor noi 
concepte de proiecte viabile care, ulterior, 
să poată fi depuse în cadrul apelurilor 
deschise și a programelor de finanțare 
aflate în derulare. 

Astfel, în perioada nominalizată, inclusiv 
cu participarea specialiștilor ADR Sud și a 
experților Oxford Policy Management, de 

către grupul de lucru regional sectorial 
pentru dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri în Regiunea de Dezvoltare 
Sud urmează a fi efectuată, mai întâi, o 
inventariere a ideilor de proiecte. După 
care, vor fi elaborate 6 note conceptuale 

viabile menite să creeze premise pentru 
creșterea economică a zonei de sud a 
Republicii Moldova. 

Ulterior, având la îndemână un portofoliu 
regional de proiecte bine puse la punct, 
experții vor purta un dialog cu partenerii 
de dezvoltare pentru asigurarea finanțării 
proiectelor în domeniul economic. 

Fiind prezentă la prima ședință din acest 
an a Grupului de lucru regional sectorial 
pentru dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri în Regiunea de Dezvoltare 
Sud, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, 
a ținut să menționeze că dezvoltarea 
echilibrată și durabilă constituie unul din 
obiectivele Strategiei de Dezvoltare 
Regională Sud pentru anii 2016-2020, 
care presupune ca obiectiv specific 
inclusiv creșterea economică.  De aceea, 
potrivit ei, suportul oferit de Guvernul 
Marii Britanii din sursele Fondului de 
Bună Guvernare, prin intermediul DFID, 
este unul mai mult decât binevenit mai 
ales în contextul în care regiunea sud 
rămâne a fi, deocamdată, una 
subdezvoltată. 

"Obiectivul nostru în cadrul proiectului 
este de a vă ajuta în dezvoltarea 
infrastructurilor în afaceri şi de a spori 

atractivitatea regiunilor pentru investitori 
prin crearea și diversificarea infrastructurii 
la standarde internaționale și dezvoltarea 
mediului de afaceri la nivel regional", a 
specificat Despina Pascal, expert Oxford 
Policy Management. 
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 Peste 64 de mii de cetăţeni din 
Regiunea de Dezvoltare Sud a ţării vor 
beneficia de condiţii moderne de 
aprovizionare cu apă şi servicii de 
canalizare. Totodată, două instituţii 
şcolare din raioanele Leova şi 
Basarabeasca vor beneficia, graţie 
suportului Uniunii Europene, de 
proiecte de eficienţă energetică. În 
acest sens, Uniunea Europeană va 
acorda Republicii Moldova 
aproximativ 11,60 de milioane de euro. 

Din cei 11,60 de milioane de euro, 7,3 
milioane vor fi oferite pentru 
implementarea a trei proiecte de 
aprovizionare cu apă și servicii de 
canalizare, care urmează a fi 
implementate în raioanele Leova și 
Cahul. Două proiecte de eficiență 
energetică, în valoare de circa 3,3 
milioane de euro, vor fi implementate în 
orașele Leova și Basarabeasca. 

Măsurile de eficiență energetică, care vor 
fi implementate în cadrul școlilor vor 
asigura condiții optime pentru activitatea 
profesională a personalului și studiile 
elevilor din mai multe localități. Îar în 
ceea ce ține de măsurile de aprovizionare 
cu apă și canalizare, principalele 
rezultate preconizate vizează 
îmbunătățirea infrastructurii pentru 
furnizarea serviciilor de aprovizionare cu 
apă și sporirea ratei de conectare a 
populației la acestea. Toate aceste 

măsuri vor contribui, eventual, la 
eliminarea disparităților rurale, dar și a 
celor urbane. 

Menționăm că bugetul total al Proiectului 
de țară "Construcția infrastructurii de 
Aprovizionare cu Apă și Canalizare, 
precum și de Eficiență Energetică în 
clădirile publice", finanțat de Uniunea 
Europeană, este de circa 43 milioane 
Euro, iar implementarea acestuia este 
prevăzută până la finele anului 2020.   

Proiect dat este realizat în cooperare cu 
proiectul „Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale în Republica Moldova", 
care este implementat de Agenția de 
Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ) în parteneriat cu Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului și sprijinit financiar de Ministerul 
German pentru Cooperare Economică şi 
Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, 
Guvernul României și Agenţia Elveţiană 
pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 

 Uniunea Europeană va finanța cinci proiecte din 
sudul țării privind aprovizionarea cu apă, servicii 
de canalizare și eficiență energetică 

Circa 31 mln. de lei vor fi alocați, în 2018, din Fondul Național de 
Dezvoltare Regională, pentru implementarea proiectelor în  Sud 

Din cele circa 185 mln. lei care se 
preconizează de a fi alocați în acest an din 
Fondul Național de Dezvoltare Regională 
(FNDR) pentru implementarea proiectelor 
din toate cele patru regiuni ale țării, în jur 
de 31 de milioane vor ajunge în sud. Banii 
vor fi oferiți pentru proiectele aflate în 
derulare din anii precedenți și altor inițiate 
în anul curent. 

Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 16 
februarie 2018 a Consiliului Național pentru 
Coordonare a Dezvoltării Regionale.  

Din numărul total de proiecte propuse spre 
finanțare pentru anul 2018, care vor fi 
inițiate sau se află în derulare, 7 proiecte 

sunt destinate Regiunii de Dezvoltare Sud, 
cu un buget total de 31 235 711, 59 de lei. 
Printre acestea se numără proiectele 
„Dezvoltarea durabilă a Parcului industrial 
Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor 
de importanță regională", pentru derularea 
căruia au fost oferiți în anul curent 3 mln. 
lei; "Oportunităţi pentru atractivitatea 
investiţională în economia Regiunii de 
Dezvoltare Sud", cu un buget anual de 1 
mln. de lei; „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", pentru care 
s-au alocat 9 mln. 850 mii de lei. 

De asemenea, în anul curent, circa 9 mln. 

de lei vor fi îndreptate la construcția 
drumului intercomunitar L509 Feștelița-
Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea 
conexiunii cu drumul național R30 Chișinău
-Căușeni-frontieră cu Ucraina; 1 mln. 896 
580, 08 lei - la continuarea lucrărilor de 
construcție a sistemului de canalizare în 
sectorul Valul lui Traian și modernizarea 
stației de epurare din orașul Căușeni. 

Pentru finalizarea lucrărilor în cadrul 
proiectului „Reabilitarea termică a clădirii 
IMSP Spitalul raional Cantemir (bloc 
chirurgical)" din FNDR au fost distribuite 
circa 5 mln. lei. De asemenea, mijloace 
financiare în valoare de 1 mln. de lei au fost 
repartizare pentru construcția apeductului 
magistral Leova-Iargara. 
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Polonia va oferi circa 200 mii de euro sub formă de grant 
pentru revitalizarea a şase oraşe din țara noastră 
Guvernul Poloniei va oferi un grant de 
circa 200 mii de euro 
pentru  realizarea, în șase  orașe din 
țara noastră, a proiectelor pilot în 
domeniul revitalizării urbană, iar alte 8 
orașe vor beneficia de asistență 
tehnică pentru a dezvolta proiecte 
investiționale în acest sens. 

"Cele șase orașe selectate pentru 
această etapă sunt: Ocnița, Comrat, 
Cimișlia, Ungheni, Bălți și Edineț. Pentru 
a beneficia de resursele financiare 
planificate, aplicanții urmează să 
îndeplinească, până pe 2 aprilie 2018, un 
șir de condiții, stabilite de experții 
tehnici", a subliniat Secretarul de stat al 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, Dorin Andros. 

Potrivit oficialului în orașele nominalizate 
vor fi realizate proiecte ce vor spori 
incluziunea socială a persoanelor cu 
nevoi speciale și vor îmbunătăți condițiile 
de trai pentru cetățeni. 

Amintim, proiectul „Sprijinirea 
administrației publice în R. Moldova în 
implementarea politicii regionale prin 
dezvoltarea urbană integrată și durabilă 
pentru anii 2017-2019″ derulează în 
toate regiunile de dezvoltare, în mai 
multe etape. Scopul este de a crea un 
sistem eficient de sprijin pentru 
dezvoltarea urbană. Astfel, la nivel 

național și regional este oferită asistență 
tehnică și consiliere din perspectiva 
politicilor publice pentru a dezvolta 
instrumente și mecanisme dedicate 
dezvoltării orașelor, precum și 
implementarea acestora. De asemenea, 
sunt dezvoltate capacitățile autorităților 
locale pentru  a elabora programe de 
revitalizare urbană, atragere a investițiilor 
și implementare a proiectelor, în acest 
sens. 

Participanții în proiect beneficiază de 
instruiri, vizite de studiu în Polonia, 
consiliere din partea experților polonezi 
pentru a  dezvolta un sistem operațional 
funcțional pentru o dezvoltare urbană 
dinamică și revitalizarea orașelor. 

În acest scop, la nivel local a fost 
constituit un grup de lucru pentru 
planificare strategică în sectorul de 
eficiență energetică, menirea căruia este 
de a elabora un plan de lucru în acest 
sens, de a colecta date relevante ce țin 
de domeniul respectiv, a identifica 
provocările cu care se confruntă APL în 
gestionarea clădirilor publice și a propune 
soluții optime în vederea adoptării unor 
măsuri de reducere a consumului de 
energie finală şi, implicit, a reducerii 
emisiilor de CO2. 

Pentru a pune la punct acțiunile care 
urmează a fi întreprinse în perioada 
imediat următoare, cât și pentru a agrea 
structura viitorului Program de eficiență 
energetică al raionului Basarabeasca și a 
planului de acțiuni elaborat de experți în 
vederea implementării acestuia, grupul 
de lucru s-a întrunit în prima sa 
ședință. În cadrul acesteia, Natalia 
Dubalari, specialistă în planificare 
strategică la ADR Sud, a făcut mai întâi o 
trecere în revistă a documentelor de 
politici regionale relevante pentru sectorul 
de EE. De asemenea, reprezentanta 
ADR Sud a adus la cunoștința celor 
prezenți care sunt criteriile de stabilire a 
proiectelor prioritare din cadrul 
Programului Regional Sectorial de 
Eficiență Energetică, elaborat cu suportul 
Agenției de Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ) și aprobat la 11 
februarie 2014 de către Consiliul 
Regional pentru Dezvoltare Sud. 

În cele ce urmează, Anatolie Chiurcci, 
managerul energetic al raionului 
Basarabeasca, a prezentat o sinteză a 
datelor colectate din teritoriu privind 
starea de lucruri a clădirilor publice 
consumatoare de energie. Iar expertul 
GIZ, Ion Meleștean, a  efectuat, la rândul 
său, o analiză preliminară a acestor date 
de importanță majoră, care urmează să 
aibă relevanță în ceea ce privește 
adoptarea unor decizii privind 
implementarea, la nivel raional, a unor 
soluţii de creştere a eficienţei energetice 
în sistemele consumatoare de energie 
din administrarea financiară a APL. 

În cadrul aceleiași ședințe, membrii 
grupului de lucru pentru planificare 
strategică în sectorul de eficiență 
energetică al raionului Basarabeaca au 
fost familiarizați cu structura Programului 
raional și planului de acțiuni în domeniul 
eficienței energetice, acestea fiind 
prezentate în variantă draft de expertul 
GIZ Ion Muntean. S-a convenit, de 
asemenea, asupra criteriilor care, pe 
viitor, vor sta la baza stabilirii proiectelor 
prioritare din cadrul Programului raional 
de eficiență energetică, pentru 
implementarea cărora autoritățile locale 
ale raionului Basarabeasca urmează să 
caute surse de finanțare. 

La Basarabeasca a fost lansată elaborarea 
Programului raional de eficiență energetică 


