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Ciclul de instruiri cu privire la cel de-al doilea apel de
propuneri de proiecte încheiat la Taraclia

În parametrii celor
trei priorităţi ale
Strategiei de
Dezvoltare
Regională,
Autorităţile Publice
Locale din Regiunea
de Sud pot aplica spre
finanţare din Fondul
Naţional de
Dezvoltare Regională
prin elaborarea unor
proiecte regionale.
Termenul limită
pentru depunerea
notelor conceptuale
este de 10 mai
2012

În contextul lansării de

de Dezvoltare Regională

publice locale din r. Tara-

către MDRC a celui de-al

(FNDR). La atelierele de

clia, ADR Sud a organizat

doilea Apel de propuneri

informare au participat

pe 10 aprilie, curent o sesi-

de proiecte regionale pe

APL de nivel I şi II din

une suplimentară de infor-

27 martie 2012, ADR Sud

toate cele 8 raioane ale

mare privind Apelul de

a organizat în perioada 30

Regiunii de Sud: Cimișlia,

propuneri de proiecte re-

martie- 4 aprilie 2012 trei

Leova, Cantemir, Basara-

gionale. Evenimentul s-a

sesiuni regionale de infor-

beasca, Cahul, Căușeni,

desfăşurat în limba rusă.

mare despre modali-

Ștefan Vodă, Taraclia.

Participanţii au avut posibil-

tatea şi termenii de
aplicare la Fondul Naţional

itatea de a înţelege mai
La solicitarea autorităţilor

bine procedura de aplicare

a proiectelor regionale şi

preponderent din raionul

conform grilelor de eval-

de a clarifica mai multe

Taraclia.

uare speciale, selectându-

întrebări privind modele de
parteneriat, tipurile de
proiecte şi alte aspecte
generale ce ţin de elaborarea şi depunerea
propunerilor de proiecte la
ADR. Prezenţi la atelier au
fost peste 20 de reprezentanţi ai APL de nivel
I şi II din Regiunea Sud,
vorbitori de limba rusă,

Urmează ca instituţiile eligibile pentru aplicare la
FNDR să identifice idei de
proiecte regionale viabile,
stabilind parteneriatele
necesare cu localităţile învecinate. Notele conceptuale primite din partea
aplicanţilor vor fi evaluate
de o comisie de evaluare

se cele mai bune idei de
proiecte regionale.
Amintim că data limită
pentru depunerea notelor
conceptuale din partea
aplicanţilor este 10 mai
2012, ora 16:00. Notele
conceptuale vor fi depuse
la sediul ADR SUD, oraşul
Cimişlia.

Odată cu deschiderea

despre specificul APP II.

desfăşurat la Cahul pe 3

oficială a Apelului de

Autorităţile Publice Locale

aprilie şi la Ştefan Vodă pe 4

Propuneri de Proiecte

de ambele nivele având

aprilie. Atelierele au avut

cu nr. II (APP II) pe 27

posibilitatea să asiste la una

aceiaşi structură, oferind

martie, MDRC

din ele şi să înţeleagă

posibilitatea receptorilor să

împreună cu ADR Sud şi

termenii şi condiţiile de

cu suportul financiar al

aplicare la Fondul Naţional

GIZ Moldova au startat

de Dezvoltare Regională.

sesiunile de informare

Ultimile două ateliere s-au

obţină informaţii concrete
despre cele două etape ale
Apelului.
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Regiunea de Sud unită printr-o Asociație de
gestionare a deșeurilor
Regiunea de Sud va avea o

Sud. Modelul urmat de

problemă cu care se

Asociație de gestionare a

Regiunea de Sud sub egida

confruntă localitățile

deșeurilor care va întruni

coordonatorilor

regiunii, cea a poluării

reprezentați din mai multe

proiectului ,,Guvernarea

mediului ambiant. Cu acest

localități ale Regiunii și

deșeurilor ENVP Est,, este

principal scop s-au întrunit

care își propune să ducă la

o premieră în Republica

joi, 26 aprilie, la Căușeni,

bun sfârșit prevederile

Moldova și vine să

reprezentanții Autorităților

Strategiei de Gestionare

combată, concomitent și

Publice Locale din raion.

integrată a deșeurilor în

efectiv în cele 8 raioane,

Regiunea de Dezvoltare

cea mai stringentă

,,Noi suntem primii în
întreaga ţară care abordăm

Asociaţia va constitui organul care va atrage investiţii în Regiune

o astfel de metodologie în
combatrea unei probleme
legată de deşeuri, nu avem

Un element care stă la

consta

deşeurilor, asigurarea

baza Strategiei de

în simplificarea structurii

prezenţei reprezentanţilor

Gestionare Integrată a

administrative cu scopul

localităţilor beneficiare.

să constituim un exemplu

deșeurilor în Regiunea de

de a obţine, în măsura în

Membrii Asociaţiei vor fi

pentru ceilalţi”.

Sud îl reprezintă fondarea

care este posibil, - o

preşedinţii raioanelor şi

unei Asociatii

singură sursă de

primarii tuturor localităţilor

interregionale care se va

răspundere pentru

din Regiunea de Sud. Scopul

ocupa, nemijlocit cu

sarcinile propuse, crearea

Asociaţiei este

gestionarea deșeurilor în

unui organism regional

reglementarea şi

Regiunea de Sud.

special pentru examinarea

organizarea

Avantajele pe care le va

tuturor datelor privind

managementului deşeurilor

prezenta Asociaţia vor

colectarea şi gestionarea

în toate unităţile

sănătăţii oamenilor. Asociaţia

suntem primii în întreaga

administrativ-teritoriale a

va constitui organul care va

ţară care abordăm o astfel

Regiunii de Dezvoltare Sud,

atrage investitii, va asigura un

de metodologie în

susţinerea colectării

raport cost-beneficiu

combatrea unei probleme

separate a principalelor

eficient și va extide serviciul

legate de deşeuri, nu avem

tipuri de deşeuri reciclabile,

din centrele raionale în

de la cine învăţa, noi

extinderea serviciilor de

localitățile din împrejurimi.

trebuie să constituim un

colectare a deşeurilor,

Maria Culeşov, director

exemplu pentru ceilalţi”.

reducerea impactului negativ

ADR Sud prezentă la

Sedinţe similare vor fi

asupra mediului şi asupra

eveniment, a declarat ,,Noi

organizate în toate oraşele

de la cine învăţa, noi trebuie

Maria CULEŞOV
Director ADR Sud
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Vizite de monitorizare a proiectelor implementate în Regiunea
de Sud

Cahul

Agenţia de Dezvoltare
Regională Sud are în
implementare 7 proiecte
dintre care 6 sunt finanţate
din Fondul Naţional de
Dezvoltare Regională şi
unul de către Guvernul
României prin GIZ
Moldova

Luna aprilie a fost mar-

tului ,,Aprovizionarea cu

instalarea a 5240 m

cată de vizite în teritoriu

apă potabilă a locui-

reţea de apeduct, con-

ca urmare a începerii

torilor satului Roşu, r.

strucţia a 25 de cămine

lucrărilor la toate cele 7

Cahul” împreună cu

de vizitare din 36 planifi-

proiecte aflate în imple-

coordonatorii Agenţiei

cate. Urmează ca spre

mentare. Secţia Manage-

de Cooperare Inter-

sfârşitul lunii mai, în-

ment proiecte din cadrul

naţională a Germaniei în

ceputul lui iunie lucrările

Agenţiei de Dezvoltare

Moldova. Lucrările din

din cadrul proiectului să

Regională Sud a efectuat

cadrul proiectului au

fie finalizate.

o vizită de monitorizare

fost efectuate în propor-

a proiec-

ţie de 40 la sută prin

Proiectul ,,Apă curată pentru comunităţile bazinului râului Prut”, un alt proiect implementat în Cahul, se preconizează a se finaliza la sfârşitul lunii mai, momentan
efectuându-se lucrări de spălare şi testare a reţelelor, urmând să fie reconstruite
trotuarele deteriorate. Proiectul ,,Apă curată pentru comunităţile bazinului râului

Ştefan Vodă

Prut” este implementat de ADR Sud din primăvara anului 2011.
Oraşul Stefan Vodă co-

agementului deşeurilor

planului. Campania de

lectează separat din luna

menajere solide în Regi-

conştientizare porneşte

august anul trecut dato-

unea de Dezvoltare Sud.

de la Ştefan Vodă şi

rită implementării cu suc-

Tot echipamentul procu-

oferă un exemplu de

ces a proiec-

rat în cadrul proiectului

gestionare corectă a

tului ,,Eficientizarea man-

este utilizat conform

deşeurilor.
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COLECTEAZĂ SEPARAT PENTRU UN MEDIU CURAT
Campanie de conştientizare în cadrul proiectului ,,Eficientizarea
managementului deşeurilor menajere solide în RDS”
Campania de conştien-

necesare unei campanii cu

curs ,,Colectează separat

tizare în cadrul proiec-

impact. Campania cuprinde

pentru un mediu curat”. A

tului ,,Eficientizarea man-

şi instituţiile de învăţământ,

fost procurat echipamentul

agementului deşeurilor

astfel că s-a decis asupra

necesar colectării selective

menajere solide în RDS”

elaborării unui suport di-

a deşeurilor, mănuşi, saci,

este în plină desfăşurare în

dactic pentru efectuarea

măşti. Spotul publicitar

toate centrele raionale ale

unei ore ecologice în in-

elaborat, se difuzează la

Regiunii de Sud. Până la

stituţiile de învăţământ.

posturile locale de televizi-

momentul actual a fost

Cursul cu tematică ecolog-

une, la fel şi activităţile

creat grupul de lucru, sta-

ică se va ţine până la data

desfăşurate în cadrul Cam-

bilit un plan concret de

de 12 mai. A fost anunţat,

paniei.

acţiuni şi rechizitele

concomitent un con-

În toate centrele raionale ale Regiunii de Sud au fost desfăşurate sesiuni de sensibilizare
unde au asistat şi factorii decizionali din fiecare raion. Pe data de 12 aprilie, în cadrul proiectului ,,Hai Moldova” în fiecare centru raional se vor desfăşura acţiuni în masă de colectare a deşeurilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Agenţia de Dezvoltare îndeamnă toţi cetăţenii Regiunii de Sud să răspundă
solicitării de a schimba faţa Regiunii de Sud şi de a începe viaţa pe curat
Mâncarea este în farfurie, Ceaiul este în cană, Gunoiul este în urne

Pe 12 mai toată
Moldova iese la
curăţenie, alătură-te
campaniei şi schimbă
imaginea zilei de maine
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Istorii de succes

Deschiderea Incubatorului de Afaceri din oraşul Ştefan Vodă
Pe 12 aprilie curent, în

Moldova.

şansa de a le realiza într-un

oraşul Ştefan Vodă a

De asemenea, la eveniment

mediu potrivit, iar

avut loc deschiderea

au fost prezenţi

companiile rezidente vor

oficială a Incubatorului de

reprezentanţii autorităţilor

beneficia de spaţii de

Afaceri din Ştefan Vodă.

publice centrale şi locale,

producere sau oficii la preţ

La ceremonia de

mediul de afaceri,

redus, consultanţă şi

deschidere au participat dl.

reprezentanţii Uniunii

instruire antreprenorială,

Vlad FILAT, Prim -

Europene în RM,

suport consultativ la

Ministrul Republicii

proiectele internaţionale şi

achiziţionarea

Moldova, Valeriu LAZĂR,

mass-media.

echipamentului, costuri de

Potrivit Viceprim - ministrului

Viceprim - Ministru,

Incubatorul de afaceri din

administrare reduse, alte

Valeriu LAZĂR,Ministru al

Ministrul economiei; Dirk

Ştefan-Vodă reprezintă o

facilităţi şi avantaje.

Economiei, Incubatorul de

SCHUEBEL, Şeful

instituţie, care oferă

Afaceri de la Ştefan Vodă a

Delegaţiei Uniunii

antreprenorilor cu idei şi

Europene în Republica

planuri de afaceri viabile

fost finisat într-un termen record
de 3 luni de zile, fiind primul
proiect realizat în baza unui
parteneriat dintre autorităţile
centrale şi cele locale.

Prim - Ministrul RM, Dl.

Prim - ministrul RM a

partenerii europeni,

Vlad FILAT a salutat

precizat că Incubatorul de

menţionând că fără

iniţiativa de deschidere a

la Ştefan Vodă este primul,

implicarea în comun a

Incubatorului de Afaceri în

din cele 5 incubatoare ce

acestora nu ar fi fost

oraşul Ştefan Vodă,

urmează a fi

posibil realizarea

menţionând că Guvernul

inaugurate. Premierul a

proiectului. Şeful Delegaţiei

susţine orice iniţiativă ce

accentuat importanţa

Comisiei Europene în

contribuie la dezvoltarea

colaborării dintre Executiv,

Republica Moldova,

Sectorului IMM

autorităţile locale şi

Ambasadorul Dirk

SCHUEBEL a spus că îşi

Moldova în dezvoltarea

deschiderea celor 5

doreşte ca şi în Republica

antreprenoriatului şi

incubatoare, vor fi create

Moldova, la fel ca în

valorificării pieţilor noi, UE

peste 75 de întreprinderi

Uniunea Europeană, să

oferind ţării noastre 1 mil.

noi şi deschise cel puţin

activeze numeroase

500 mii euro pentru

350 de noi locuri de

incubatoare şi întreprinderi

deschiderea

muncă, inclusiv peste 100

mici şi mijlocii. Diplomatul

incubatoarelor. Dirk

pentru femei.

a precizat că Comisia

SCHUEBEL şi-a exprimat

Europeană oferă suport R.

speranţa că, odată cu
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A fost stabilit planul de acţiuni a Strategiei socio-economice a
raionului Cahul
Cahul, 27 aprile. A avut

economic au prezentat

termen lung a fost

loc a 5-a masă rotundă

propuneri privind

selectată, de către

în vederea actualizării

obiectivele raionului

grupul de lucru, o

Strategiei socio-

referitor la

singură viziune care

economice a raionului

aprovizionarea cu apă și

prevede ca raionul

Cahul, componenta

canalizare pentru

Cahul să asigure un

Aprovizionare cu apă şi

perioada 2012-2017,

sistem de Aprovizionare

canalizare.

după care a fost propus

cu apă şi canalizare de

un model de plan de

încredere, de calitate,

acțiuni și acțiuni

care să fie disponibil şi

concrete necesare

accesibil atât pentru

După definitivarea

pentru punerea în

cetăţeni, cât şi pentru

aplicare a proiectelor

agenţii economici.

capitolului Apă şi

Ultima masă rotundă a
încheiat dialogul participativ dintre factorii interesaţi în actualizarea
strategiei. În prima parte
a activității, expertul
tehnic și expertul

investiționale. Dintre

canalizare vor fi
organizate consultări

obiectivele propuse pe

publice pe marginea
strategiei după care
aceasta va fi aprobată în
şedinţa Consiliului
raional.

În a doua parte, partici-

pentru planificarea în acest

către Agenția de

panții au lucrat la identi-

sector.Urmează prelucra

Dezvoltare Regională

ficarea necesităților

rea informațiilor colectate,

Sud, cu asistență tehnică

raionului în ceea ce ține

încadrarea acestora într-

din partea Agenției de

de sporirea capacităților

un Plan de Acțiuni, care va

Cooperare

de implementare a pro-

fi propus spre aprobare, în

Internațională a

iectelor investiționale de

luna mai, Consiliului

Germaniei (GIZ). După

aprovizionare cu apă și

raional.

definitivarea capitolului

canalizare.

Apă şi canalizare vor fi
Procesul de actualizare a

Această activitate

organizate consultări

SDSE a raionului Cahul,

încheie procesul de

publice pe marginea

componenta apă și

lucru al Grupului Local

strategiei în cauză.

canalizare, este facilitat de

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud
Or. Cimişlia,
str. Ştefan cel Mare nr. 12
Incinta Consiliului Raional
Cimişlia

Buletinul informativ este elaborat de Agenţia
de Dezvoltare

Telefon/Fax: 0241 2 62 86
E-mail:
office@adrsud.md,
adrsud@gmail.com

pentru implementarea obiectivelor de
dezvoltare regională.

Cooperare pentru dezvoltare

Regională Sud, care este o instituţie publică
necomercială, creată

Pentru informaţii detaliate contactaţi
Specialistul în Comunicare,
Sofia Cazacu
Tel.: (0241) 26286
E-mail: adrsud@gmail.com

Agenţia de Dezvoltare Regională
Sud

