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A

genţia de Dezvoltare Regionala Sud aduce mulţumiri
toturor partenerilor implicaţi în Campania de

conştientizare din cadrul proiectului ,,Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de
Dezvoltare Sud” implementat de ADR Sud.

C

ampania de conştienizare a urmarit sa sensibilizeze
populaţia cu privire la necesitatea pastrarii unui me-

diu curat şi sanatos. Aceasta a vizat toate centrele raionale
ale Regiunii de Sud cat şi o mica parte din localitaţile rurale
şi a constat din întruniri cu factorii de decizie din fiecare
oraş, concursuri şi elaborarea unui suport didactic pentru
petrecerea orelor ecologice în instituţiile de învaţamant.

C

um problema deşeurilor necesita timp şi forţe, APLurile raman în continuare responsabile de buna ges-

tionare a echipamentului recepţionat în cadrul proiectului
şi de procesul de sensibilizare a cetaţenilor fiecarei comunitaţi despre necesitatea colectarii deşeurilor şi amplasarii
acestora în locurile autorizate.
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Şedinţă de lucru cu factorii responsabili de buna
implementare a proiectelor în Regiunea de Sud

M

inisterul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor (MDRC) împreună cu Agenția

de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) au întrunit
la Cimișlia responsabilii de implementarea tuturor
proiectelor din Regiune. Managerii de proiecte,
reprezentanții APL, antreprenorii, responsabilii tehnici
împreună cu responsabilii ADR Sud și reprezentantul
MDRC, Valerian Bînzaru, directorul Direcţia generală
dezvoltare regională, au discutat în parte despre
situația fiecărui proiect și etapele care au fost

,,Banii cu care operăm noi sunt
fonduri publice care trebuie
valorificate. Trebuie să ne
întrunim mai des și să decidem
împreună asupra
impedimentelor care apar în
implementarea proiectelor. Noi
trebuie să lucrăm în regim de
urgență, însă, nici într-un caz să
nu uităm de calitate. Este o
sarcină extrem de dificilă, dar nu
imposibilă".
Maria CULEŞOV,

parcurse în implementarea acestora.

A

genda evenimentului a cuprins: Situația privind
obținerea autorizațiilor necesare pentru

începerea lucrărilor în cadrul proiectelor noi,
necesitatea actualizării și prezentării graficelor de
execuție a lucrărilor pentru proiectele în
implementare, responsabilitățile și atribuțiile
managerilor de proiect, sarcinile responsabililor
tehnici în procesul de implementare a proiectelor.

R

esponsabilii tehnici împreună cu antreprenorii
au fost chestionați cu privire la situația

proiectelor, care sunt acțiunile pe care urmează să le
întreprindă pentru a diminua efectele negative,
graficile de execuție a lucrărilor. Managerii de proiect,
proaspăt selectați, au fost informați cu privire la

Director ADR Sud

regulamentul elaborat și aprobat de către MDRC, și
de ce trebuie să țină cont în vederea unei colaborări

WWW.ADRSUD.MD
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Cooperarea Intercomunitară – instrument al
politicii de Dezvoltare Regională
Costești│Ialoveni│05-06 iunie - Prima Conferință Națională în domeniul Cooperării Intercomunitare

S

copul principal al conferinței la constituit

aceste legături și crea cooperare în domeniul

necesitatea de a coopera la nivel local și

managementului deșeurilor, aprovizionării cu apă și

municipal pentru a îmbunătăți calitatea vieții

canalizare, construcției drumurilor. Toate aceste

cetățenilor prin prestarea de servicii calitatitive,

servicii, odată regionalizate, sporesc calitatea

compatibile cu un trai decent. Evenimentul a

prestării lor și blochează variațiile de preț.

subliniat importanţa tot mai crescândă a

C

parteneriatelor dintre comunităţi şi a prestării
de servicii publice la nivel regional. Aceasta
duce la creşterea calităţii, la optimizarea
costurilor întreprinderilor care prestează
servicii precum apă şi canalizare, gestionare de
deşeuri, şi implicit, la scăderea tarifelor
suportate de cetăţeni.

R

ooperarea intercomunitară se prezintă ca un
instrument care poate consolida capacitatea

administrativă a intituțiilor implicate, se aplică
voluntar și nu afectează economia locală și oferă
posibilitatea de a gestiona în comun obiective de
infrastructură indivizibile.

A

ctorii principali pot fi autoritățile centrale,
locale, mediul asociativ, partenerii de

epublica Moldova prezintă exemple de

dezvoltare, ONG - urile. Obstacolele pot apărea în

legături economice, sociale și umane

cazurile în care nu există un cadru legal clar în

foarte strânse, cooperarea intercomunitară,

domeniu, este absentă cultura de cooperare între

care a devenit un imperativ pentru timpurile de

APL -uri, lipsesc cunoștințele, capacitățile și

austeritate în care ne aflăm, poate înteți

experiența în domeniu.
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Vizite de monitorizare
►

C

12 iunie 2012| Căuşeni

omplexul Sportiv care se ridică în centrul

Lucrările la construcţia edificiului au fost

oraşului Căuşeni din banii Fondului Naţional

începute în mai 2011 şi se preconizeză a se finisa

de Dezvoltare Regională şi a Consiliului raional

spre sfârşitul lunii octombrie. În vederea

Căuşeni este în plin proces de construcţie. În

respectării termenilor stabiliţi, reprezentantul

vederea asigurării unui curs normal al lucrurilor şi

MDRC, Valerian Bînzaru,directorul Direcţia

monitorizării procesului de implementare a

generală dezvoltare regională, Eugen Lupaşcu,

proiectului ,,Turism sportiv în promovarea

Şef Secţie Management Proiecte, managerul de

imaginii regiunii", la Căuşeni a avut loc o şedinţă

proiect, preşedintele raionului Căuşeni, Ilie

cu factori responabili şi decizionali din cadrul

Gluh, şi antreprenorul s-au întrunit într-o

Consiliului raional Căuşeni, Ministerului

sedinţă de lucru la Căuşeni. Antreprenorul a

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) şi

vorbit despre obstacolele apărute în

Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud).

implementarea proiectului şi despre posibilele

Complexul Sportiv din Căuşeni va găzdui

soluţii, a prezentat un grafic de executare a

competiţii raionale, regionale şi republicane şi îşi

lucrărilor şi a asigurat că în lunile care urmează se

propune să educe sportivi de performanţă pentru

va lucra la intensitate maximă.

loturile naţionale.

Complexul din Căuşeni cu o durată de implementare de 24 de luni, vine să îmbunătăţească condiţiile de antrenament a
tinerilor cu potenţial din trei raioane ale Regiunii de Sud, Căuşeni, Ştefan Vodă şi Cimişlia. Proiectul a fost înaintat în cadrul
Primului Apel de Propuneri de Proiecte și a fost acceptat spre finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Suma
totală a proiectului este de 30 016 751,00 lei, suma solicitată de la FNDR - 21 301 851,00 lei, ceea ce constituie 71% din
costul total al proiectului, celelalte cheltuieli sunt suportate de Consiliul raional Căuşeni.
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15 iunie 2012| Cimişlia

genţia de Dezvoltare Regională Sud în
parteneriat cu primăria Cimişlia au startat în a

doua jumătate a lunii iunie a doua parte a
proiectului ,,Reparaţia capitală a sistemului de

de monitorizare la locul demarării lucrărilor.

Î

n prezent se execută lucrări de montare a
reţelei de canalizare de la staţia de pompare

canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de

până la staţia de epurare. În procesul de lucru

purificare din or. Cimişlia". Costul părţii a doua a

au fost depistate unele aspecte problematice -

proiectului se ridică la 5 022 000 lei, şi constă în

nivelul înalt al apelor subterane. Pe o lungime de

reparaţia unei porţiuni din sistemul de canalizare a

270 m, la adâncimea de 1,3 m canalul este

oraşului. Prima parte a proiectului, finisată în luna

inundat de apele subterane.

noiembrie 2011, a constat din aprovizionarea

A

locuitorilor comunei Ecaterinovca cu apă şi
canalizare.

R

DR Sud împreună cu autorul de proiect şi
antreprenorul au asigurat că vor identifica

soluţii pentru depăşirea problemei date.

eprezentanţii ADR Sud, managerul de proiect,

Lucrările în cadrul proiectului se preconizează a

antreprenorul, responsabilul tehnic şi autorul

se finisa în prima jumătate a lunii iulie.

de proiect au efectuat la mijlocul lunii iunie o vizită
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19 iunie 2012| Cahul

Vizita ministrului Marcel Răducan în raionul Cahul

M

arţi, 19 iunie, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel
Răducan, împreună cu reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Regională

Sud (ADR Sud) au efectuat o vizită de monitorizare la proiectele implementate în
raionul Cahul. În prima parte a zilei ministrul a primit în audiere cetăţenii din
raion, după care a urmat vizita la proiectele de dezvoltare regională. ADR Sud
implementează în raionul Cahul 4 proiecte de dezvoltare regională dintre care

,,Responsabilitățile
sunt mari și timpul
ne presează, de

unul este finanţat de Guvernul României prin Agenţia de Cooperare

aceea efortul pe

Internaţională a Germaniei.

care il depuneți

V

izita în teritoriu a Ministrului a început cu audierea cetăţenilor preocupaţi
de probleme ce ţin de competenţa Ministerului Dezvoltării Regionale şi

Construcţiilor. În a doua parte a zilei a urmat deplasarea la Lacul Sărat, unde se
efectuează lucrări de reabilitare a zonei. Lucrările de curăţare a bazinului lacului
au început cu puţin timp în urmă, astfel că, dl Răducan a ţinut să atenţioneze

trebuie să fie unul
considerabil și să
aducă rezultate
scontate"

antreprenorul despre condiţiile contractului şi respectarea termenilor executării
lucrărilor, a cerut să fie prezentat un grafic actualizat de executare a lucrărilor.

A
L

Marcel RĂDUCAN

urmat proiectul ,,Apă curată pentru comunităţile bazinului râului Prut" care
a ajuns pe ultima sută de metri, efectuându-se lucrări de testare a reţelelor

de apeduct. A fost prezentat un termen limită de finisare a acestora.
a aceeaşi etapă, de finalizare, se află şi proiectul implementat în s. Roşu,
raionul Cahul. Dl. Răducan a convenit că până la data de 1 august obiectul să

fie dat în exploatare. Proiectul este implementat de ADR Sud cu suportul GIZ
Moldova. Primarul de Roşu, Grigore Furtună, a prezentat schema reţelei de
apeduct şi a vorbit despre sistemul de canalizare la care se vor începe lucrările în
vara curentă.
WWW.ADRSUD.MD

Ministrul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor
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Recepţie finală a lucrărilor efectuate în Ecaterinovca,
r. Cimişlia
26 iunie | Ecaterinovca, Cimişlia, Recepţia finală a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Construcţia sistemelor de
canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca" implementat de
Agenţia de Dezvoltare Regională Sud.

C

omisia de recepţie finală s-a întrunit marţi, 26
iunie în comuna Ecaterinovca pentru a semna

actele de recepţie finală ca urmare a bunei executări
a lucrărilor efectuate de către antreprenor.
Proiectul, repartizat pe două părţi, a startat în luna
august 2011 iar spre sfârşitul lunii noiembrie, a
aceluiaşi an, locuitorii comunei Ecaterinovca au
putut beneficia de apă potabilă.

Proiectul ,,Reparația capitală a
sistemului de canalizare, stațiilor de
pompare și a stației de purificare din
or. Cimișlia. Construcția sistemelor de
canalizare, stațiilor de pompare și
reconstrucția sistemelor de
aprovizionaire cu apă a satului
Ecaterinovca" a fost implementat pe
etape, astfel că etapa care viza
comuna Ecaterinovca a fost finisată
complet în aprilie a.c.. Etapa care
vizează orașul Cimișlia este în
perioadă de implementare și urmează
ca spre sfârșitul lunii iulie a.c. să fie
finisată. Costul total al proiectului este
de 21 647 690 lei, bani din Fondul
Național de Dezvoltare Regională.

C

omisia de recepţie finală, în componenţa căreia
au intrat directorul Agenţiei de Dezvoltare

Regională Sud, Maria Culeşov, Şef Secţie
Management Proiecte, Eugen Lupaşcu,
reprezentantul Inspecției de Stat în Construcții,
reprezentanții primăriei Ecaterinovca, locuitori ai
satului, a examinat starea obiectului construit și a
verificat documentația necesară. La ședință au mai
participat antreprenorul, proiectantul, responsabilul
tehnic. În momentul deplasărilor la locul amplasării
stațiilor de pompare au fost depistate unele abateri
nesemnificative legate în special de necesitatea
nivelării stratului de pietriș așternut în zona stațiilor
de pompare. Alte nereguli nu au fost depistate astfel
că a fost stabilit un terment de o săptămână pentru
înlăturarea neconcordanțelor depistate.
Comisia a stabilit că obiectul poate fi considerat
recepționat definitiv.

WWW.ADRSUD.MD
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Agenția de Dezvoltare Regională Sud în plin proces de
actualizare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud
27 -28 iunie │Cimișlia│Suport în actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud.
„Strategia este o alegere nu o listă de cumpărături"

A

A

genția de Dezvoltare Regională Sud (ADR
Sud) cu suportul Agenției Cehe de Dezvoltare

naliza SWOT este puntea către un plan
strategic bine structurat adaptat la

au organizat un atelier de instruire cu participarea

normele și nevoile regiunii. Procesul trebuie să

echipei ADR Sud și reprezentanților secției

conducă către un instrument creator de politici

Economie din Consiliile raionale ale RDS. Instruirea

care să cuprindă acțiuni concrete.

s-a desfășurat în cadrul proiectului de actualizare a

C

Strategiei de Dezvoltare Regională Sud. Atelierul,
desfășurat pe parcursul a două zile, a abordat cele
mai esențiale tematici în vederea elaborării unei
strategii. A fost moderat de către Radim Gill director de proiect, Lukas Malac și Martin
Dohnal - lectori, specialiști, membri ai grupului
DHV. Sesiunea a început cu studii de caz și

analiza strategică și continuă

cu planificarea priorităților investiționale,
programarea și evaluarea, dezvoltarea
proiectului, înaintarea și selectarea,
implementarea proiectului și în ultimă instanță
monitorizarea și evaluarea.

prezentarea datelor generale despre planificarea
strategică și despre faptul că fiecare activitate
realizată trebuie inițial planificată. Viziunea generală
este cea care trebie să vină mai întâi și trebuie să fie
urmată de analiza socio-economică. Astfel viziunea
poate fi adaptată la condițiile existente.

O

iclul de viață a unei strategii începe cu

biectivele, prioritățile și măsurile sunt, la fel,
un punct esențial și au fost oferite câteva

sugestii în elaborarea acestora. În elaborarea unei
strategii răbdarea, ambiția și contactul cu realitatea
constituie puncte forte care pot direcționa procesul
de lucru.

WWW.ADRSUD.MD

„Procesul de elaborare a unei
strategii este unul complex,
necesită timp, experți și material
de lucru, sună plictsitor, noi, însă,
trebuie să-l facem interesant"a
concluzionat Radim Gill directorul de proiect. Sesiunea de
instruire a fost organizata în
cadrul proiectului de actualizare
a Strategiei de Dezvoltare
Regionala Sud finantat de Fondul
de Dezvoltare Internationala a
Cehiei.
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Sursele FNDR au fost redistribuite la ultima şedinţă
CNCDR

9

proiecte de dezvoltare regională din cele 29

2012 în proporție de 100%, iar recepția

aprobare spre implementare până la finele anului

finală a mai multor proiecte va contura

2013 vor fi recepționate în luna iulie curent, iar alte
10 vor fi finalizate pînă la finele anului curent.
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională și

tabloul real al dezvoltării regionale din țară.

Î

n contextul valorificării mijloacelor
financiare, Valerian Bînzaru, directorul

valorificarea mijloacelor financiare ale Fondului

Direcției generale dezvoltare regională a

Național de Dezvoltare Regională au fost subiectele

comunicat că în prezent ADR Centru,

ordinii de zi a ședinței de lucru în care s-au întrunit

Nord și Sud desfășoară intens procedurile

membrii Consiliului Național de Coordonare a

de achiziții publice pentru a reuși

Dezvoltării Regionale.

contractarea și valorificare banilor în timp,

D

menționînd principalele oferte care vor fi

e asemenea, subiecte de discuție au constituit și
redistribuirea banilor din FNDR, în limitele

alocațiilor pentru anul 2012, pentru proiectele
aprobate anterior; revizuirea, actualizarea și
dezvoltarea cadrului legal-normativ și strategic din
domeniul dezvoltării regionale; precum și rezultatele
evaluării notelor conceptuale din cadrul Apelului de
propuneri de proiecte din 2012. Ministrul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor Marcel Răducan a
menționat în cadrul discuțiilor că în acest an Agențiile
de Dezvoltare Regională vor reuși să valorifice
mijloacele financiare alocate din FNDR pentru anul

deschise în perioada imediată. De asemenea,
directorul a menționat că circa 60% din
suma planificată pentru prima jumătate a
anului a fost valorificată, iar principalele
cauze pentru nevalorificare totală sunt
participarea la licitații a operatorilor
economici necalificați, motiv din care este
necesară repetarea licitației; lipsa
documentației tehnice coordonate și
nerespectarea graficului de execuție a
lucrărilor din partea antreprenorilor.

WWW.ADRSUD.MD
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La Cahul a avut loc ediţia a II-a a Forumului Transfrontalier
România - Republica Moldova

D

irectorul ADR Sud, Maria Culeşov, a
participat la cea de-a doua ediţie a forumului

agricol moldo-roman ,,Valorificarea oportunităţilor

D

irectorul ADR Sud, Maria Culeşov, a
vorbit despre faptul că Strategia de

Dezvoltare Regionala Sud, prioritatea 2:

şi gestionarea vulnerabilităţilor comune în

Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în

agricultură" care a avut loc vineri, 22 iunie, la Cahul.

special, în regiunile rurale, susţine iniţiativele

Forumul a demarat la ora 10:00, cu inaugurarea

legate de dezvoltarea sectorului agricol: ,, Este

Expoziției Agricole pe bd. Victorie, la eveniment au

important să identificăm și valorificăm diferite

fost prezenți miniștrii agriculturii din ambele state,

instrumente economice și juridice de adaptare a

Vasile Bumacov și Daniel Constantin. După

agriculturii la schimbările climatice, atît în

tăierea lentei de inaugurare, participanţii au degustat

Republica Moldova cît și în ţările învecinate:

din produsele expuse de producătorii de pe ambele

România și Ucraina. În acest scop în Regiunea Sud

maluri ale Prutului.

a Moldovei vor fi promovate oportunități de

R

îmbunătățire a solurilor degradate prin plantarea

euniunea a avut drept scop identificarea
problemelor din agricultură şi a metodelor de

stimulare a schimbului de experienţă dintre ţări.
După parcurgerea de la un capăt la celălalt al
expoziției, participanții la Forum și oficialii s-au
îndreptat spre Aula Universității de Stat „B.P
Hasdeu", unde a avut loc deschiderea oficială a
Forumului. Cei doi miniștri au răspuns la întrebările
jurnaliștilor de pe ambele maluri ale Prutului, în
cadrul unei conferințe de presă.

Î

n deschiderea Forumului, au luat cuvînt
Ambasadorul României - Marius Lazurcă,

Consulul General al Românie la Cahul - Gențiana
Șerbu, președintele Academiei de Științe Agricole

plantelor eterouleioase prielnice pentru cultivare pe
aceste soluri, cum ar fi levănțica, salvia, mărarul și
altele. O alta direcție de adaptare a agriculturii la
schimbările climatice este îmbunătățirea calității
pășunilor degradate prin însămânțarea cu
seminţele ierburilor de cîmp, rezistente la secetă.
Acest fapt va contribui la dezvoltarea creșterii
producției animaliere în regiune. Avem probleme
comune și numai dezvoltând un parteneriat
durabil în zona transfrontalieră vom putea
identifica și aplica soluții comune."

E

venimentul a fost organizat de către
Consulatul Genaral al României la Cahul,

în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie

și Silvice a României - Gheorghe Sin,

și Agricultură Vaslui, Universitatea „Dunărea

reprezentantul Academiei de Științe a Republicii

de Jos" Galați și Consiliul Raional Cahul.

Moldova - Boris Găină.
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Vizita de studiu a directorului ADR Sud, Maria Culeşov, la
Ploieşti

D

irectorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud (ADR
Sud) Maria CULEŞOV, s-a aflat în perioada 27-29

iunie într-o vizită de studiu în Ploieşti, România ca
reprezentant al delegaţiei conduse de viceprim-ministrului,
ministrului Economiei, Valeriu LAZĂR. Delegaţia a învăţat
din experienţa României la capitolul atragerea investiţiilor în
parcuri industriale.

27-29 iunie| Ploieşti, România
În Republica Moldova au fost
elaborate 12 studii de
fezabilitate pentru înființarea
Parcurilor industriale. Din
numărul total de inițiative,
trei au obținut deja titlul de
parc industrial (PI „Tracom,",
PI „Bioenergagro", PI
„Cimișlia"), iar 6 au inițiat
procesul de perfectare a
documentelor necesare pentru
obținerea acestuia. În cadrul
PI "TRACOM", până în
prezent, au fost
înregistrați 20 agenți
economici în calitate de
rezidenți ai PI cu mărimea
investițiilor preconizate de
23,9 mln EURO.

Delegaţia condusă de ministrul Economiei a vizitat Parcul
industrial DIBO, înfiinţat în 1998 de către omul de afaceri
olandez Dirk Bogert, Parcul Industrial ALIANSO BUSINESS
PARK, considerat cel mai mare parc industrial şi logistic din
estul Europei. Acesta găzduieşte şi cel mai mare parc de
panouri solare din România, lansat la începutul lunii iunie
curent. În după amiaza zilei au fost programate întâlniri de
lucru la sediul Palatului Administrativ cu Dl. Mircea COSMA,
Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Dl. Marius
SERSEA, Prefectul Judetului Prahova, Dl. Iulian BADESCU,
Primarul Municipiului Ploiesti

Î

n ziua de 29 iunie curent, delegaţia a participat la un
Forum al oamenilor de afaceri, organizat de Camera de

comerţ şi Industrie Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie
din Moldova și Organizația de Atragere a Investițiilor și
Promovare a Exportului (MIEPO). Din delegaţia
moldovenească au făcut parte şi reprezentanţi ai
Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a
Exportului (MIEPO), Camerei de Comerţ şi Industrie,
administraţia şi rezidenţi ai parcurilor industriale din
Moldova, în total 20 de oameni de afaceri. Vizita este
organizată cu sprijinul Ambasadei Moldovei la Bucureşti.
WWW.ADRSUD.MD
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Campanie Națională de colectare a datelor în domeniul
eficienței energetice a clădirilor publice
Startarea campaniei naționale de colectare a datelor în domeniul eficienței energetice
a clădirilor publice.

M

inisterul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor (MDRC), Agenția de Dezvoltare

Regională Sud (ADR Sud) în colaborare cu Agenția de
Eficiență Energetică (AEE) și cu suportul Agenției de
Cooperare Internațională a Germaniei în Moldova
(GIZ) au dat startul campaniei de colectare a datelor în
domeniul efecienței energetice. Reprezentanții
Autorităților Publice Locale (APL) de nivelul I și II,
reprezentanții Ministerului Sănătății în teritoriu din cele
8 raioane ale Regiunii, au fost instruiți cu privire la
metodologia de colectarea a datelor în domeniul
eficienței energetice.

R

eprezentanții APL de ambele nivele și
reprezentanții instituţiilor publice vor completa

în perioada 21 iunie - 13 iulie un șir de chestionare
pentru colectarea datelor în domeniul eficienței
energetice a clădirilor publice și a unor date de bază în
domeniile de aprovizionare cu apă și canalizare,
dezvoltarea mediului de afaceri și a turismului.
Chestionarele au fost elaborate de către MDRC, GIZ
Moldova și AEE în vederea includerii
priorității ,,Eficiență Energetică a clădirilor publice" în
strategiile de dezvoltare regională şi elaborării unui
Plan Naţional de eficienţă energetică pe o perioada de
3 ani.

,,Chestionarele de două tipuri
sunt relativ similare și conțin
date generale despre clădirea
publică, anvelopa acesteia,
echiparea edilitară, informații
despre consumul de energie.
Pentru fiecare clădire mai mare
de 100 m² se va completa câte
un chestionar. După completare,
chestionarele vor fi transmise
persoanelor responsabile din
cadrul Consiliilor raionale din
Regiunea de Sud.”
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Ziua Dunării în Regiunea de Sud
29 iunie - Ziua internaţională a Dunării

Z

iua Dunării a fost marcată în Regiunea de Sud printr-un şir de evenimente petrecute în Cahul,
singurul raion spălat de apele impunătorului fluviu. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud au organizat o scurtă sesiune de informare despre
oportunitățile oferite de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). La eveniment au
participat reprezentanți ai Autorităților Publice Locale și factori interesați de posibilitățile oferite de
leantul care leagă Republica Moldova de restul Europei.

S

trategia Uniunii Europene (UE) pentru Regiunea Dunării reprezintã un model de cooperare regională
la nivel european - inspirat de Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice. Strategia este o platformă

pentru încurajarea parteneriatelor, atât între autorităţile locale şi regionale, cît şi între autorităţi, mediu
privat şi sectorul neguvernamental, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării.

Î

n satul Văleni, raionul Cahul, s-a desfășurat acțiunea ”Prutul – rîul care ne unește”, consacrată Zilei
Dunării. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Mediului al Republicii Moldova în parteneriat
cu Consiliul Raional Cahul.

P

rogramul evenimentului a inclus ceremonia de dare în exploatare a apeductului din localitatea Văleni,
construit cu suportul financiar al Băncii Mondiale; conferința științifico-practică ”Problemele actuale

ale Prutului – realități și perspective” în cadrul căreia au fost prezentate comunicări privind starea și
perspectivele extinderii ariilor naturale protejate din bazinul Prutului, monitoringul calității apelor r. Prut
în limitele raionului Cahul.

F

luviul Dunărea este al doilea ca mărime din Europa, după Volga, izvorăște din munții Pădurea
Neagră. Dunărea este un important drum fluvial internațional, care curge prin 10 țări.

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
WWW.ADRSUD.MD

E-mail: adrsud@gmail.com

Cooperare pentru dezvoltare

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud
Or. Cimişlia,
str. Ştefan cel Mare nr. 12
Incinta Consiliului Raional
Cimişlia
Et. 1
Telefon/Fax: 0241 2 62 86
E-mail: office@adrsud.md,
adrsud@gmail.com

