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Sumar: 

S-a încheiat cel de-al doilea Apel de Propuneri 

de Proiecte 

A genţia de Dezvoltare Regională Sud 

aduce mulţumiri tuturor celor care 

au contribuit la buna desfăşurare a celui de

-al doilea Apel de Propuneri de Proiecte. 

Joi, 19 iulie, instituţia a recepţionat ultimile 

acte care vin să completeze documentaţia 

pentru proiectele depuse în cadrul 

Apelului, finalizând astfel întreg procesul 

început pe 27 martie. 

În cadrul primei părţi a Apelului (27 martie 

-10 mai) au fost recepţionate 55 de Note 

conceptuale  în parametrii celor trei 

priorităţi din Strategia de  

D ezvoltare  Regională. A doua etapă 

(21 mai - 19 iulie) a constat din 

depunerea documentaţiei tehnice şi a 

cererii de finanţare. 

În urma încheierii celei de-a doua părţi a 

Apelului II, ADR Sud a recepţionat 27 de 

cereri de finanţare, plus documetaţia 

tehnică.  

P roiectele au fost verificate de către 

comisia administrativă din care au 

făcut parte directorul ADR Sud, Maria 

Culeşov, preşedintele Consiliului de 

Dezvoltare Sud, Efrosinia Greţu, 

preşedintele consiliului raional Cahul, 

Avraam Mecinschii, şef direcţie relaţii 

cu instituţiile de dezvoltare regională din 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

construcţiilor, Sergiu Cecan, şef secţie 

management proiecte din cadrul ADR Sud 

Eugen Lupaşcu, vicepreşedintele 

raionului Cimişlia, Gheorghe Netedu. 

C omisia administrativă a verificat 

conformitatea documentaţiei 

prezentate cu cerinţele instrucţiuni pentru 

utilizatori.  

D upă care a urmat verificarea 

efectuată de către comisiile de 

specialitate, formate din experţi naţionali 

pe domeniile prioritare din Strategia de 

Dezvoltare Regională. 

E valuarea cererilor complete de 

finanţare, la care vor participa experţi 

tehnici, va avea loc joi, 09 august. 

A genţia de Dezvoltare Regională Sud 

va comunica rezultatele complete ale 

evaluării în perioada imediat următoare. 
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Au fost finalizate lucrările din cadrul proiectului ,,Apă 
curată pentru comunităţile bazinului râului Prut”  

M inisterul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) împreună cu Agenția 

de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) au organizat 

recepţia finală a lucrărilor efectuate în cadrul proiec-

tului implementat în 3 comunităţi din raionul Cahul - 

Manta, Paşcani şi Crihana Veche. Proiectul a demarat 

în primăvara anului 2011 şi a constat din construcţia 

sistemului de aprovizionare cu apă, costul total s-a 

ridicat la 16 907,5 mii lei, surse din Fondul Naţional 

de Dezvoltare Regională. 

D upă încheierea lucrărilor de construcţie, marţi, 

10 iulie a fost întrunită Comisia de recepţie la 

terminarea lucrărilor formată din reprezentanţii in-

stituţiilor abilitate, antreprenorul, supraveghetorul 

tehnic, reprezentanţii APL din localităţile beneficiare, 

reprezentanţii ADR Sud, Maria Culeşov - director 

ADR Sud şi secţia Management Proiecte, Eugen Lu-

paşcu. Comisia a evaluat calitatea executării lucrărilor 

şi a depistat unele neajunsuri. Pentru înlăturarea aces-

tora a fost stabilit un terment de 30 de zile. 

A  u fost efectuate vizite în teritoriu şi la staţia de 

pompare a apei din Cahul. Proiectul a prevăzut 

construcția infrastructurii adecvate și durabile de ali-

mentare cu apă pentru localitățile Manta și Crihana 

Veche prin extinderea sistemului cu apă centralizat al 

or. Cahul și creșterea gradului de acces al populației 

la aceste servicii. 

Proiectul ,,Apă curată pentru co-

munităţile bazinului râului Prut" 

implementat de Agenţia de Dezvol-

tare Regională Sud a avut ca scop 

construirea sistemului de alimentare 

cu apă, care oferă acces la apă pota-

bilă fiabilă şi sigură. Se estimează că 

în urma proiectului vor beneficia de 

apă un număr de circa 9600 locui-

tori: 4100 în satul Manta şi Paşcani, 

5500 în Crihana Veche, inclusiv circa 

4500 femei şi 1520 copii, trei şcoli, 2 

grădinițe, 2 centre de sănătate şi 2 

clădiri administrative. Gospodării in-

dividuale  care vor beneficia de re-

zultatele proiectului - 2550.  



Proiectul din Basarabeasca a primit aviz pozitiv din 
partea comisiei de recepţie finală  

D upă încheierea lucrărilor de construcţie a 

fost întrunită Comisia de recepţie la 

terminarea lucrărilor iar astăzi, 17 iulie, a fost 

evaluată calitatea construcţiei podului şi porţiunii de 

drum, după jumătate de an de la darea în 

exploatare. Comisia de recepţie finală a apreciat 

pozitiv executarea lucrărilor şi nu a depistat 

nereguli. Comisia a fost formată din antreprenorul 

principal, supraveghetorul tehnic, reprezentanţii 

APL din Basarabeasca, reprezentanţii ADR Sud, 

Eugen Lupaşcu şi Viorica Cuţitaru, secţia 

Management Proiecte. 

P roiectul implementat de Agenţia de Dezvoltare 

Regionlă Sud a prevăzut crearea condiţiilor 

pentru transportul de tranzit de circa 100 000 de 

locuitori ai raioanelor Basarabeasca, Cimişlia, 

Hânceşti, din municipiul Chişinău, satul Cioc-

Maidan (Găgăuzia), satul Tvardiţa,  raionul Taraclia 

care traversează frontiera cu Ucraina prin punctul 

internaţional „Basarabeasca-Serpnevoe",  

P roiectul ,,Repararea podului peste râul 

Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea 

de drum local adiacentă autostrăzii 

internaţionale Chişinău - Tarutino- Odesa, din 

oraşul Basarabeasca" este primul proiect de 

dezvoltare regională din Republica Moldova 

finalizat cu succes în toamna anului 2011. Pe 17 

iulie, proiectul implementat de ADR Sud a 

trecut şi peste ultimul examen - recepţia finală a 

obiectului. 

P roiectul a fost înaintat spre  Fondul 

Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR) 

de către primăria oraşului Basarabeasca şi 

aprobat spre finanţare în 2010. Lucrările de 

construcţie au început în luna septembrie 2011 

şi s-au finisat cu brio în timpul stabilit de 45 de 

zile.  
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     Vizite de monitorizare 

►    03 iulie 2012|  Căuşeni 

►    04 iulie 2012|  Cantemir 
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În perioada 3-4 iulie, directorul ADR Sud, Maria Culeşov, împreună cu Eugen 

Lupaşcu, Şef  secţie management proiecte, au înreprins un şir de vizite de monitor-

izare. Monitorizarea efectuată a vizat proiectele implementate de Agenţia de Dez-

voltare Regională Sud în raioanele Căuşeni, Cahul şi Cantemir.  

R eprezentanţii Consiliului raional Căuşeni, 

managerul de proiect şi antreprenorul îm-

preună cu reprezentanţii ADR Sud s-au întrunit în 

şedinţa săptămânală de lucru pentru a discuta 

despre etapele implementării proiectului. An-

treprenorul a prezentat rezultatele reevaluării 

documentaţiei de proiect. Reevaluarea  a demon-

strat că sunt necesare surse suplimentare pentru 

finalizarea proiectului ,,Turism sportiv în 

promovarea imaginii regiunii". Urmează ca ADR 

Sud să verifice documentaţia de proiect în ve-

derea stabilirii costurilor suplimentare. În prezent 

au fost finalizate complet lucrările de betonare şi 

sunt executate lucrări de montare  a fermelor 

pentru acoperiş.  



►    04 iulie 2012|  Cantemir 

A fost examinată starea lucrărilor efectuate. În 

prezent în proporţie de 70 % sunt executate 

lucrări de terasament (scoaterea stratului vegetal, 

construcţia casetei drumului). Pe porţiunea unde s-a 

ajuns la cota de proiect a terasamentului se efec-

tuează lucrări de construcţie a sistemului rutier. Con-

comitent cu lucrările de terasament se execută lu-

crări de artă: construcţia podeţelor tubulare şi drep-

tunghiulare. În cadrul şedinţei de lucru cu re-

prezentanţii institutului de proiectare, managerul de 

proiect, antreprenorul şi ADR Sud au fost abordate 

subiecte care ţin de majorarea volumelor de lucrări 

ca urmare a imposibilităţii exploatării carierei de ni-

sip. Urmează ca institutul de proiectare să stabilească 

volumul de lucrări adiţionale. Graficul de execuţie a 

lucrărilor fiind respectat.  
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►    23 - 27 iulie 2012|  Cahul, Cimişlia, Cantemir 

Î n perioada 23 - 27 iulie, directorul ADR Sud, Maria Culeşov, împreună cu, Eugen Lupaşcu şi Sergiu 

Andronachi, Secţia management proiecte, au înreprins un şir de vizite de monitorizare. Monitorizarea 

efectuată a vizat proiectele implementate de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud în raioanele Cimişlia, 

Cahul şi Cantemir.  

R esponsabilii de implementarea eficientă şi în termenii stabiliţi a proiectelor implementate în cele 3 

raioane au participat la şedinţa săptămânală şi au raportat despre situaţia fiecărui proiect. În cadrul 

etapei a doua a proiectului ,,Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei 

de purificare din or. Cimişlia" lucrările prevăzute de proiectul tehnic sunt la etapa de finalizare.  La Lacul 

Sărat din Cahul se execută lucrări de curăţare a lacului cu ajutorul tehnicii specializate, se evacuează apa 

din lac cu ajutorul pompelor.  

A genţia de Dezvoltare Regională Sud implementaeză, în prezent, 7 proiecte de dezvoltare regională 

din sursele Fondului Naţional de Dezvoltare Regională şi cu sprijinul Guvernului României prin 

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei.  
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Autorităţile din Cahul au aprobat Strategia de 

dezvolare socio-economică a raionului   

M arţi, 17 iulie membrii consiliului raional Cahul s-

au întrunit într-o şedinţă extraordinară pentru a 

se expune pe marginea Strategiei de dezvoltare socio-

economică a raionului Cahul pentru 2012 - 2017, 

componenta aprovizionare cu apă şi servicii de 

canalizare. În urma prezentărilor de rigoare consilierii 

raionali au votat în unanimitate aprobarea Strategiei 

elaborată în decurs de un an de zile de către experţi 

contractaţi cu suportul Agenţiei de Dezvoltare 

Regională Sud şi al Agenţiei de Cooperare Internaţională 

a Germaniei (GIZ).  

S copul principal al actualizării Strategiei de dezvoltare 

socio-economică (SDSE) a raionului Cahul, 

componenta aprovizionare cu apă şi canalizare (ACC) 

este de a oferi o orientare clară pe domeniul dezvoltării 

sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare în 

vederea asigurării accesului populaţiei la servicii 

îmbunătăţite cantitativ şi calitativ. 

Pentru atingerea acestui obiectiv a fost folosită o 

metodologie de planificare inovatoare, care implică 

priorităţile locale şi naţionale în sectorul de alimentare 

cu apă şi canalizare, acestea fiind stabilite în mod 

participativ de către comunităţile locale din raionul 

Cahul. Procesul de planificare a fost coordonat de către 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud cu soportul şi 

asistenţa Agenţiei de Cooperare Internaţională a 

Germaniei în Republica Moldova.  

17 iulie 2012| Cahul - Aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru 2012 

- 2017, componenta aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare  
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Viziunea raionului Cahul este de a 

asigura accesibilitate la serviciile 

calitative de aprovizionare cu apă şi 

servicii de canalizare, va proteja sursele 

de apă potabilă şi va reduce impactul 

negativ asupra mediului. Obiectivul pe 

termen lung prevăzut în strategie vine să 

garanteze crearea unui sistem de 

aprovizionare cu apă potabilă în raza 

întreg raionului Cahul. Obiectivele pe 

termen mediu sunt legate de gestionarea 

serviciilor ACC, informare şi 

conştientizare, îmbunătăţirea 

infrastructurii existente, regionalizarea 

infrastructurii noi.  



Şedinţă de lucru cu reprezentanţii  

MDRC şi GIZ Moldova  

WWW.ADRSUD.MD                   

D irectorul ADR Sud, Maria Culeşov 

împreună cu Şefa Secţiei planificare 

strategică şi programare, Tatiana Aramă, au 

propus ca rezultatele campaniei de colectare a 

datelor în domeniul eficienţei energetice să 

ajungă, cu ajutorul GIZ,  şi la cei care au 

contribuit direct la colectarea acestora, la 

Autorităţile Publice Locale de ambele nivele: 

,,Prin organizarea de sesiuni informative APL-

urile vor vedea un rezultat şi vor şti concret 

pentru ce au lucrat şi cum se poate transforma 

munca depusă într-un beneficiu." 

D irectorul direcţiei generale dezvoltare 

regională din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Valerian 

Bînzaru, a luat în calcul toate posibilitaţile de a 

menţine şi în continuare o strânsă colaborare 

cu GIZ-ul cât şi faptul că toate propunerile 

trebuie analizate şi structurate după care puse 

în practică. 

Î n după-amiaza zilei delegaţia a vizitat 

localitatea Roşu din raionul Cahul, unde se 

află în implementare proiectul finanţat de 

Guvernul României prin GIZ, 

R eprezentantul de țară al Agenției de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) 

în Republica Moldova, a efectuat o vizită de lucru în 

Regiunea de Dezvoltare Sud. 

Ş edinţa din cadrul ADR Sud, care a dat startul zilei 

de lucru, a adunat experţi şi consultanţi GIZ, 

directorul Direcţiei generale dezvoltare regională 

din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, Valerian Bînzaru, directorul ADR 

Sud, Maria Culeşov, şefii secţiilor Planificare 

strategică şi programare, Management proiecte, 

Finanţe şi Contabilitate din cadrul ADR Sud. 

Î n cadrul şedinţei s-a discutat despre activităţile 

realizate în comun cât şi despre problemele 

întâmpinate în procesul de lucru. Philipp 

Johannsen,  reprezentantul de țară al GIZ a vorbit 

despre componenta a doua a 

proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale 

în Moldova" despre avantajele şi aşteptările GOPA 

II. Consultanţii GIZ au raportat despre procesul de 

colectare a datelor în domeniul eficienţei energetice 

şi despre realizarea activităţilor  planificate în prima 

componentă a proiectului. 
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Şedinţă de lucru cu reprezentanţii  

MDRC şi GIZ Moldova  

A fost constituită Asociaţia pentru managementul 

deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud  

R eprezentanţii Consiliilor raionale şi primăriilor din 

cele 8 raioane ale Regiunii de Sud au votat în 

unanimitate crearea Asociaţiei pentru managementul 

deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud.  Organizaţia 

nonguvernamentală şi neafiliată politic este constituită 

din unităţile administrativ-teritoriale şi reprezintă o 

premieră pentru R. Moldova. Asociaţia își propune să 

ducă la bun sfârșit prevederile Strategiei de Gestionare 

integrată a deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud. 

Modelul urmat de Regiunea de Sud sub egida 

coordonatorilor proiectului ,,Guvernarea deșeurilor 

ENVP Est,, şi cu susţinerea Agenţiei de Dezvoltare 

Regională Sud vine să combată, concomitent și efectiv în 

cele 8 raioane, cea mai stringentă problemă cu care se 

confruntă localitățile regiunii, cea a poluării mediului 

ambiant.  

P e ordinea de zi a şedinţei de constituire s-au 

numărat alegerea preşedintelui Asociaţiei şi a 

vicepreşedinţilor, a consiliului de administrare şi a 

comisiei de cenzori. În urma propunerilor, preşedinte al 

Asociaţiei a fost votat primarul localităţii Vinogradovca, 

Tatiana Ţurcanu care a mulţumit audienţei şi a 

asigurat că toate eforturile vor fi îndreptate spre 

organizaţia nou creată. Vicepreşedinţi au 

fost aleşi, vicepreşedintele raionului Cimişlia, 

Gheorghe Netedu şi vicepreşedintele 

raionului Cahul, Veaceslav Bălănel. Comisia 

de administrare este formată din câte 

un  reprezentant din toate cele 8 raioane ale 

Regiunii de Sud. Tot în cadrul şedinţei a fost 

prezentat şi aprobat statutul Asociaţiei.  

U n element care stă la baza Strategiei 

de Gestionare Integrată a deșeurilor 

în Regiunea de Sud îl reprezintă fondarea 

unei Asociatii interregionale care se va 

ocupa, nemijlocit cu gestionarea deșeurilor 

în Regiunea de Sud. Avantajele pe care le va 

prezenta Asociaţia vor consta 

în  simplificarea  structurii administrative cu 

scopul de  a obţine în măsura în care este 

posibil  - unica sursă de răspundere pentru 

sarcinile asumate, crearea unui organism 

regional special pentru urmărirea tuturor 

datelor privind colectarea şi gestionarea 

deşeurilor, asigurarea prezenţei 

reprezentanţilor localităţilor beneficiare.  
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P entru anul 2012 Guvernul a alocat din Bugetul de stat suma de 100 mln lei 

Fondului pentru Eficienţă Energetică pentru realizarea politicii statului în 

domeniul eficienţei energetice, valorificării surselor de energie regenerabile şi 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Î n acest context, Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică 

anunţă lansarea procedurii de colectare a proiectelor finanţate din Fond. Grupul 

ţintă al proiectelor ce vor fi finanţate în anul 2012 sunt: 

1. Obiectivele de menire socială din proprietatea publică centrală şi locală de toate 

nivelele, cu respectarea condiţiilor indicate mai jos: 

- să fie funcţional; 

- prioritate acordată solicitanţilor care nu au beneficiat de programe sau proiecte cu 

caracter similar în ultimii 5 ani. 

2. Sectorul privat (industrie, comerţ, construcţii, etc.). 

C riteriile de selectare a proiectelor: 

a) atingerea eficienţei energetice maxime cu costuri minime; 

b) cel puţin o treime din beneficiile proiectului să provină din economiile de energie 

măsurabile. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori economici, 

tehnici etc.; 

c) proiectul să implice tehnologii de eficientizare a consumului de energie; 

d) suma solicitată pentru finanţare a proiectului din partea Fondului să fie în 

concordanţă cu limitele de finanţare a proiectelor, 50 000 - 3 000 000 lei; 

e) contribuţia din sursele proprii ale beneficiarilor de proiecte să fie de cel puţin 

20%; 

f) proiectele în domeniul eficienţei energetice să aibă un termen maxim de 

recuperare de 7 ani; 

g) proiectele în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie să aibă un 

termen maxim de recuperare de 15 ani; 

h) beneficiarul de proiect să nu aibă datorii aferente la bugetul public naţional, 

precum şi să fie solvabil. 

Agenţia de Eficienţă Energetică anunţă apel  

de propuneri de proiecte 
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Agenţia de Eficienţă Energetică anunţă apel  

de propuneri de proiecte 

Setul de documente necesare 

B eneficiarul proiectului trebuie să se adreseze printr-o scrisoare, depusă în adresa 

Fondului, prin care se va solicita finanţarea proiectului. La scrisoare se va anexa: 

 propunerea iniţială de proiect, Anexa nr.1 la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, Hotărîrea Guvernului cu privire 

la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12.06.2012,Monitorul Oficial 126-

129/448, 22.06.2012 

 declaraţie semnată cu privire la asumarea răspunderii; 

 chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului; Anexa nr.2 la Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, Hotărîrea 

Guvernului cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 

12.06.2012,Monitorul Oficial 126-129/448, 22.06.2012 

 autorizaţia de mediu pentru proiect; 

 studiul de fezabilitate sau auditul energetic; 

 Caietul de sarcini pentru organizarea licitaţiei pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi /

sau servicii. 

S tudiul de fezabilitate sau Raportul de Audit Energetic nu trebuie să fie mai vechi de 

12 luni de la data depunerii cererii de participare. Pe copiile Studiului de fezabilitate 

sau a Raportului de Audit Energetic, precum şi pe copia Caietului de sarcini trebuie să fie 

aplicată ştampila şi semnătura conducătorului, persoanei juridice sau semnătura 

persoanei fizice care reprezintă benefeciarul. 

 

 

 

 

Documentele urmează a fi depuse pînă la data de 30 septembrie 2012, la 

sediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică 

Adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068. 

Telefon: (022) 31-10-01, tel. (022) 49-94-44, fax (022) 31-10-01. 

e-mail: office@aee.md, info@aee.md. 



AMBASADORI AI BUNĂVOINŢEI   

A mbiţie, dăruire, dorinţă,  puterea de 

a nu ceda  şi de a merge înainte in-

diferent de circumstanţe - astfel poate fi ca-

racterizat unul din puţinii romantici cu cea 

mai îmbietoare îndeletnicire  - cultivarea 

plantelor aromatice şi eterooleaginoase. De  

20 de ani  duce o luptă înverşunată cu  

sistemul şi este mereu învingător  pentru că 

a rezistat în timp, pentru că a căutat mereu 

să se extindă şi să experimenteze să se 

expună riscului - practicânt toate acestea cu 

pasiune şi optimism. 

Vladimir Simaşco este directorul SRL 

,,Cioara” din raionul Hînceşti şi cultivă de 20 

de ani o varietate de plante  aromatice.  



AMBASADORI AI BUNĂVOINŢEI   AMBASADORI AI BUNĂVOINŢEI   

S -a lăsat ademenit de aceste culturi 

pentru că în realitate sunt prielnice 

pentru solurile de stepă unde condiţiile 

climaterice sunt semiaride, sunt uşor de 

îngrijit aproape de negăsit pe piaţa locală 

şi la mare căutare pe pieţele internaţionale.  

,,Moldova a fost defapt un mare exportator 

de uleiuri parfumate în timpul Uniunii 

Sovietice, astăzi a rămas doar amintirea 

acelor vremuri când defapt aceasta este o 

soluţie pentru situaţia din agricultură” 

Cultivă momentan  1500 hectare, plantele 

eterouleiose ocupa o suprafata mai mare 

de 250 ha, dintre care levantică, mărar,  

isop, finiculă, coriandru, salvie, scăiete, 

calendulă. Uleiul extras este exportat pe 

pieţele europene şi ajunge în produsele 

cosmetice, de igienă, medicamente, 

parfumerie. ,,O mare parte din plante sunt 

multianuale ceea ce înseamnă că trebuie 

doar să le îngrijeşti corespunzător şi să 

recoltezi la timp, calitatea uleiului va   

depinde de acest lucru. Nu 

este o activitate foarte 

riscantă pentru că nu 

impune investiţii 

considelabile, şi concurenţă, 

practic, nu există.” 

SRL ,,Cioara” deţine 

monopopul în R.M. pe 

producerea uleiului de 

mărar.  Exemplul 

antreprenorului din Cioara, 

Hînceşti poate fi cu uşurinţă 

aplicat în întreaga Regiune 

de Sud oferind o alternativă 

agricultorilor şi o ideie celor 

care doresc să-şi iniţieze  o 

afacere. 

WWW.ADRSUD.MD                   



Buletinul informativ este elaborat de Agenţia 

de Dezvoltare 

Regională Sud, instituţie publică 

necomercială, creată 

pentru implementarea obiectivelor de 

dezvoltare regională. 

Pentru informaţii detaliate contactaţi 

Specialistul în Comunicare,  

Sofia Cazacu 

Tel.: (0241) 26286 

E-mail: adrsud@gmail.com 

 Cooperare pentru dezvoltare 

WWW.ADRSUD.MD                   

Telefon/Fax: 0241 2 62 86 

E-mail: office@adrsud.md,               

adrsud@gmail.com 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

Or. Cimişlia,  

str. Ştefan cel Mare nr. 12 

incinta Consiliului Raional 

Cimişlia 

Et. 1 


