
 

BULETIN ELECTRONIC INFORMATIV 
AL AGENŢIEI DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD 

NR.1/13 IANUARIE 2013 

DEZVOLTARE  
REGIONALĂ 



CUPRINS: 



- La început de an, de obicei se fac bilanţuri. Cum a fost anul 2012 pentru raionul Leova? 

- A fost un an greu din punct de vedere economic, cu secetă. În agricultură, am avut pierderi de 

circa 133 de milioane de lei. În schimb, din punct de vedere al activităţii, a fost un an foarte 

fructuos pentru noi. După patru ani de zile în care nu am avut nimic în afară de lupte politice, în 

2012 am realizat multe lucruri frumoase. Unul din cele mai mari succese a fost deschiderea, la 

Leova, cu susţinerea Uniunii Europene, a unui incubator de afaceri. În prezent, aici îşi desfăşoară activitatea 19 rezidenţi. 

Aceştia sunt instruiţi cum să-şi dezvolte afacerile. Fiind anterior vicepreşedinte de raion, eram la curent cu toate 

problemele, ce şanse avem să ne dezvoltăm. Am avut mare grijă ca la aprobarea bugetului pentru 2012 consilierii să 

voteze surse financiare pentru realizarea proiectelor tehnice. Din nouă proiecte înaintate, au trecut cinci. O realizare im-

portantă este construcţia magistralei de apeduct Leova-Iargara. La Iargara, oamenii scot apa din fântâni împreună cu pet-

rol. Faptul că vor avea apă din Prut e o mare bucurie pentru ei. Evident, apeductul va merge mai departe în alte localităţi. 

Al doilea proiect de aprovizionare cu apă potabilă vizează localităţile de pe malul Prutului: Hănăseni, Filipeni, Roma-

novca. În unele localităţi, nici animalele nu aveau unde să fie adăpate. Era păcat ca oamenii care locuiesc pe malul Pru-

tului să se certe de la apă. Sunt nişte probleme care ar fi putut să fie rezolvate cu ani în urmă. Mai avem construcţia dru-

mului Sărăţica Veche – Tomaiul Nou. Un alt proiect ce va face viaţa oamenilor mai uşoară este managementul deşeurilor 

în orăşelul Iargara pentru trei localităţi învecinate. Prioritare pentru cetăţeni sunt drumurile, apa şi curăţenia. Acestea sunt 

doar câteva dintre realizările noastre care au fost posibile graţie finanţărilor din proiecte. Evident, am fi vrut să atragem 

mai multe surse de la donatori. Oricum, suntem mulţumiţi de ceea ce am obţinut până acum. 

- Fiecare raion se confruntă cam cu aceleaşi probleme. Nu încercaţi să vă reuniţi forţele pentru a rezolva în co-

mun chestiuni stringente pentru societate, pentru comunităţi? 

- Evident. Magistrala de apă din Prut de la noi, se va duce spre Cimişlia, apoi spre Basarabeasca. Şi toată lumea va bea apă 

din Prut. Am avut recent o întâlnire cu conducerea acestor două raioane şi am pus la punct anumite detalii. Vom încheia 

un memorandum cu privire la aprovizionarea cu apă potabilă. Acum, intenţionăm să semnăm un memorandum cu privire 

la construcţia drumului Ştefan Vodă – Căuşeni – Basarabeasca – Cimişlia – Leova, în speranţa să renovăm drumul respec-

tiv. Astfel, vom putea pune problema construcţiei podului de peste Prut şi deschiderea unui punct de trecere a frontierei 

la Leova. Problema respectivă a fost pusă în discuţie în 2003-2004. S-a făcut un studiu de prefezabilitate pentru con-

strucţia podului, aveam şi susţinerea Consiliului Judeţean Vaslui. Dar nu s-a dat suficient din coate şi ideea a murit. Avem 

o informaţie de la Consulatul General de la Cahul că ar exista o decizie a Parlamentului European din 2011 ca să fie con-

struite două puncte de frontieră, la Leova şi la Ungheni. M-am adresat să aflu dacă aşa este sau nu, dar nu am aflat nimic. 

La Leova nu avem întreprinderi industriale din care am putea avea venituri în bugetul raionului. Podul respectiv ar putea 

schimba aspectul oraşului şi al raionului. Am putea deveni mai atractivi din punct de vedere economic. 

- Vă avantajează faptul că sunteţi preşedinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud? Nu există bănuieli 

că aţi putea promova anumite proiecte? 

După ce am ajuns preşedinte la Consiliul Regional, nu am pus pile pentru nimeni. Fiind acolo, am văzut mai bine lucru-

rile. Am acumulat multe cunoştinţe din mers. Nu e exclus că unii colegi se gândeau că, fiind preşedinte, mi-am promovat 

proiectele, dar ale mele erau de la prima până la ultima foaie conform instrucţiunilor. Oricine poate verifica. Dacă cer de 

la celelalte raioane să fie obiective, eu în primul rând trebuie să fiu corectă. În această calitate, am înţeles că nu trebuie să 

ne consumăm pentru elaborarea proiectelor mici, cum ar fi reparaţia unei case de cultură. Acestea le putem face singuri. 

Noi trebuie să ne orientăm spre construcţia drumurilor, aprovizionarea cu apă şi gestionarea deşeurilor. Am fost 

foarte severă cu specialiştii. Doar munca asiduă ne-a ajutat să obţinem rezultate bune. În trei ani aducem în 

raion surse suplimentare de 80 de milioane de lei, raionul îşi schimbă aspectul, viaţa oamenilor devine mai 

uşoară, mai plăcută. Iar bucuriile oamenilor mă fac mai puternică. 
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Pentru anul 2013, conform Legii Bugetului de Stat, din FNDR vor fi alocate mijloace financiare în 

mărime de 191 250,0 mii lei. Din suma totală pentru implementarea proiectelor vor fi alocați 183 

738,1 mii lei, iar pentru cheltuielile operaționale ale Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru 

și Sud vor fi alocați 7 511,9 mii lei. În Regiunea de Sud vor fi implementate 5 proiecte în sumă totală 

de 44 538,10 mii lei.  Din cele 5 proiecte, 3 vor fi lansate în 2013 şi pentru două va fi extins termenul de 

implementare din 2012. Cele mai multe surse vor fi alocate pentru reabilitarea infrastructurii fizice şi 

anume reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor internaţionale. 

 

 

,,IMPULSIONAREA DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE A LOCALITĂŢILOR 

DIN CURSUL INFERIOR A RÂULUI NISTRU PRIN RENOVAREA DRUMUI L - 

510 ŞTEFAN VODĂ - TALMAZA". Prezentul proiect prevede renovarea a 16,025 km din 

drumul L510 „Ştefan Vodă - Talmaza" prin care se va reduce timpul de deplasare din 

localităţiile Talmaza, Cioburci, Răscăieţi şi Viişoara spre punctele de trecere a frontierei 

Palanca, Tudora şi Volintiri. Costul total al proiectului este 42 259 955,4 lei. Suma solicitată din 

Proiecte noi pentru dezvoltarea Regiunii de Sud 
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"CONSTRUCŢIA DRUMULUI CODRENI - SAGAIDACUL NOU" 

Obiectivul general al proiectului este crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea social-

economică a localităţilor dezavantajate în RDS. Prin reabilitarea drumului L580 şi conectarea 

acestuia la traseul naţional M3 se urmăreşte îmbunătăţirea accesului călătorilor şi mărfurilor 

spre şi din 13 sate ale raioanelor Cimişlia şi Basarabeasca. Costul total este de 25 509 424 lei. 

Suma solicitată din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională constituie 89% din costul total. 

Durata de implementare este de 20 de luni. 

„DRUM DE ACCES SPRE MUZEUL MEMORIAL ,,ALEXEI MATEEVICI" DIN 

S. ZAIM" 

Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea oportunităţilor reale de înscriere a Regi-

unii de Dezvoltare Sud în circuitul turistic naţional şi internaţional prin construcţia drumului 

de acces spre Casa Muzeu ,,Alexei Mateevici" din satul Zaim, raionul Căuşeni. Costul proiec-

tului este de 1 985 730,00 lei. Suma solicitată din FNDR constituie 90,6% din costul total. Du-

rata de implementare este de 12 luni. 

Pentru proiectele ,,Turism sportiv în promovarea imaginii Regiunii" şi ,,Reabilitarea zonei de 

odihnă şi agrement ,,Lacul Sărat" din Cahul" termenul de implementare a fost extins şi pentru 

perioada anului 2013. Ambele proiecte se preconizează a se finaliza în acest an. 



 

Asigurarea durabilităţii proiectelor de Dezvoltare 

Regională 

 

17 ianuarie|Cimişlia. Şedinţă de totalizare cu partenerii proiec-

tului ,,Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în 

Regiunea de Dezvoltare Sud". Joi, 17 ianuarie, Ministerul Dez-

voltării Regionale şi Construcţiilor(MDRC) în comun cu Agenţia 

de Dezvoltare Regională Sud(ADR Sud) au adunat într-o şedinţă 

de totalizare partenerii proiectului ,,Eficientizarea managementului 

deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud". Înt-

runirea a avut drept scop principal analizarea activităţilor Auto-

rităţilor Publice Locale în vederea asigurării durabilităţii proiec-

telor de dezvoltare regională. 

Proiectul ,,Eficientizarea managementului deşeurilor menajere 

solide în Regiunea de Dezvoltare Sud" a fost lansat în toamna an-

ului 2010 şi finalizat integral în decembrie 2012. Proiectul a 

prevăzul dotarea cu echipament, necesar colectării separate a 

deşeurilor,  a Întreprinderilor Municipale ,,Gospodărie Comunal 

Locativă"(ÎMGCL) din cele 8 centre raionale din Regiunea de Sud. 

Proiectul a fost înaintat la Fondul Naţional de Dezvoltare Region-

ală(FNDR) de către ADR Sud şi a fost implementat în parteneriat 

cu cele 8 primării ale centrelor raionale din Regiunea de Sud. 

Odată finalizat, partenerii proiectului trebuie să asigure durabili-

tatea acestuia în vederea utilizării pe mai departe a bunurilor 

procurate conform scopului iniţial. Fiecare din cele 8 primării, îm-

preună cu reprezentanţi din IMGCL au prezentat seccesele şi im-

pedimentele în menţinerea durabilităţii proiectului recent finalizat. 

O parte din Întreprinderi înregistrează probleme la capitorul utiliz-

area echipamentului. Presele de balotat plasticul şi hârtia nu au 

fost puse în funcţiune în unele centre raionale iar în altele 

echipamentul procurat nu acoperă necesităţile populaţiei. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în comun cu 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud vor continua să monitor-

izeze acţiunile partenerilor în perioada de după implementarea 

proiectului. Se estimează că în urma finalizării acestui proiect peste 

42 449 de persoane, din RDS, beneficiază de servicii de salu-

brizare prestate calitativ. 
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Idei şi fapte preluate de presă 

Imaginea  ADR Sud în presa  regională şi locală 

P e parcursul lunii ianuarie Agenţia de Dezvoltare Regională Sud a făcut o totalizare a activităţilor realizate  pe 

parcursul anului precedent. Pe tot parcursul anului 2012, ADR Sud a implementat 7 proiecte de dezvoltare 

regională în sumă totală de 43 milioane de lei. Procesul de implementare a acestora a fost  unul anevoios şi a presupus 

implicare, multă muncă şi o colaborare strănsă cu Autorităţile Publice Locale. În ciuda efortului depus, unele probleme 

rămân nerezolvate şi tergiversează executarea în timpul stabilit a lucrărilor proiectului. Dificultăţile apărute în procesul 

implementării proiectelor de Dezvoltare Regională a constituit subiectul unei emisiuni televizate, realizate de Bas TV şi 

Regional TV, la care au participat Viceministrul Dezvoltării Regionale, Veaceslav Guţuţui împreună cu Directorul 

Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, Maria Culeşov. 

Problema apei potabile în raionul Cahul - Reporter de Gardă 

Ediția „Reporter de Gardă", alături de o emisiune radio tematică, difuzate la postul public Moldova 1, respectiv Radio 

Moldova, fac parte din o campanie națională de popularizare a cunoștințelor despre calitatea apei. 

Or, utilizarea apei potabile de proastă calitate este cauza a 950-850 de decese premature anual și a pierderii a 2-4 

milioane de zile de muncă. Doar o treime din populaţia rurală a Republicii Moldova are acces la servicii de alimentare cu 

apă, asta fără a aminti de lacunele de calitate. 

Campania este desfășurată de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor și Ministerul Mediului. Inițitiva de comunicare este sprijinită financiar de Guvernul României, prin 

intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Raionul Cahul a fost selectat în prim-planul campaniei de comunicare, deoarece în ultimii ani a beneficiat de proiecte de 

infrastructură atât din Fondul Național de Dezvoltare Regională, cât și cu sprijinul GIZ. Totodată, a fost actualizat 

capitolul pe apă și canalizare al Strategiei raionale de dezvoltare socio-economică. 

La Căuşeni se înalţă cel mai mare complex sportiv universal din Moldova - TV 7. La Căuşeni se încheie 

construcţia celui mai mare complex sportiv universal din Moldova. Obiectul care costă 40 de milioane de lei va fi dat în 

exploatare la sfârşitul lunii mai curent. 

Materialele video pot fi urmărite pe pagina web oficială a Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud: www.adrsud.md 



Un grup de funcționari ai Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor și Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și 

Sud învață din experiența Italiei cum să promoveze politica de 

dezvoltare regională europeană în Republica Moldova. 

În acest sens, colaboratorii MDRC şi a ADR-urilor au efectuat  în 

perioada 20- 30 ianuarie curent o vizită de studiu în regiunile Lazio, 

Emilia Romagna și Veneto ale Italiei, precum și în orașul Zaragoza,  

Spania. 

Vizita în cauză constituie un precedent al unei sesiune de instruire  de 

cinci zile condusă de experți notorii din UE, care s-a desfășurat în luna 

septembrie 2012,  la Chișinău, în cadrul căreia funcționarii au avut 

acces  la pagina web cu materiale de instruire în condiții de e-learning. 

În reginea Lazio, delegația din Republica Moldova a avut întrevederi cu 

reprezentanții organizației FILAS, ce are misiunea de a ghida economia 

reginii Lazio precum și promova dezvoltării  și inovării, în special prin 

adoptarea de noi tehnologii. Astfel, funcționarii din Moldova au aflat 

cum instrumentele inovative promovate de Filas consolidează 

competitivitatea IMM-urilor regionale, atât în creșterea PIB regionale 

cît și în extinderea activității pe piețele externe, inclusiv prin atragerea 

investițiilor străine directe.  

Politicile de dezvoltare regională din Italia 

şi Spania – exemple bune de urmat pentru 

Republica Moldova 



Politicile de dezvoltare regională din Italia 

şi Spania – exemple bune de urmat pentru 

Republica Moldova 

În regiunea Emilia Romagna, a fost vizitat Consorţiul ASTER 

din Bolognia, din care fac parte: Guvernul Regional, Asociaţia 

de Business, Centrul Naţional de Cercetare, Agenţia Naţională 

pentru Tehnologii Inovative şi Uniunea Regională a Camerelor 

de Comerţ şi mai multe universităţi din regiune - având ca scop 

susţinerea, coordonarea şi valorizarea cercetării şi a transferului 

tehnologic, sprijinind dezvoltarea economică, axată pe 6 

platforme: agricultură, construcţii, eficienţa energetică, 

tehnologii informaţionaţe şi design, ştiinţă, mecanică. 

Treviso Tehnologia, din regiunea Veneto - agenţie pentru 

inovare care se axează pe 3 mari domenii de intervenţie: 

asistenţă tehnică; cercetare şi inovare tehnologică şi dezvoltare 

de capacităţi - toate bazate pe inovaţie şi plus-valoare. 

Vizita în Spania, a avut drept scop  cunoașterea politicii de 

dezvoltare urbană a țării gazdă prin exemplul de succes al 

orașului Zaragoza, un oraș cu o populație de circa 700 mii 

locuitori, care a înregistrat o ascensiune în dezvoltare în ultimii 

10 ani datorită politicii sale inovative în aspect de planificare 

urbanistică eficientă.Gazda delegației a fost primăria orașului 

Zaragoza, care are în implementare un șir de proiecte de  

dezvoltare a infrastructurii fizice, cu accent  pe îmbunătățirea 

serviciilor publice acordate locuitorilor și vizitatorilor acestui 

oraș. 

Schimbul de experiență și bune practici are loc în baza 

Declarației  privind cooperarea în domeniul dezvoltării 

regionale semnată  la 15 iulie 2010, cu dl Johaness Hahn, 

Comisar UE pe dezvoltare regională, în cadrul politicii 

europene de vecinătate ( European Neighbourhood Countries), 

printre care și Republica Moldova. 



Programe de finanţare pentru proiecte locale 

Ambasada SUA anunţă o nouă competiţie 

pentru programul de granturi 

Ambasada Statelor Unite ale Americii anunţă o nouă 

competiţie pentru granturi de asistenţă în cadrul programului 

"Granturi pentru democraţie".  Ambasada invită ONG-urile şi 

mass media independentă din Moldova să prezinte proiecte 

care ar contribui la dezvoltarea democraţiei şi societăţii civile în 

Moldova. 

Pentru această competiţie, Ambasada SUA salută proiecte care 

au următoarele priorităţi: 

1.Educaţia civică; Consolidarea încrederii; Consolidarea şi 

promovarea societăţii civile, instituţiilor democratice şi a 

protecţiei mediului;  Accesul liber la informaţie, libertatea 

exprimării, transparenţa în conducere şi buna guvernare;  

Participarea publicului la luarea deciziilor;  Instituţionalizarea 

unor procese deschise, pluraliste şi democratice la nivel local.  

Perioada grantului: maxim 12 luni 

Suma grantului: maxim $24,000  

Toţi aplicanţii trebuie să depună proiectele cel târziu până pe 

28 februarie, 2013 ora 16:59 (ora Moldovei). Proiectele trimise 

după ora 16:59 nu vor fi eligibile pentru concurs.  

Informaţii suplimentare, cerinţele, formularul tip şi 

instrucţiunile pentru completarea acestuia pot fi găsite la 

adresa: 

http://moldova.usembassy.gov/democracy-

grants.html 

Informaţie de contact: Centrul American de 

Resurse, str. Al. Mateevici  75, Chişinău, Moldova, 

tel.: (+373 22) 85-17-06       or             (+373 22) 85-17-

07      ; fax: 85-17-20 E-mail: 

moldovagrants@state.gov 

Sursa: www.civic.md 

MAE al Republicii Franceze anunţă concurs 

anual de proiecte 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Franceze a 

lansat un concurs anual de proiecte pentru a promova 

cooperarea descentralizată între comunităţile teritoriale. 

Acest concurs de proiecte este adresat comunităţilor 

locale şi regionale din Republica Moldova care ar dori 

să beneficieze de susţinere în cadrul acţiunilor de 

cooperare planificate împreună cu comunităţile 

franceze. 

Data limită de depunere a candidaturilor este 28 

februarie 2013 şi se efectuează online pe site-ul 

Délégation à l'Action extérieure des Collectivités 

territoriales, unde sunt indicate toate condiţiile de 

participare  

(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-

internationaux/cooperation-decentralisee/appels-

a-projets-et-fonds/appels-a-projets-annuels/) 

Pentru informaţie, proiectele prezentate de 

comunităţile teritoriale din Republica Moldova sunt 

eligibile în categoria „parteneriate tematice prioritare", 

care include: Dezvoltarea rurală, agricultura şi 

securitatea alimentară; Apă şi canalizare, gestiunea 

deşeurilor;Turismul şi patrimoniul; Solidaritatea 

numerică; Serviciile publice locale; Francofonia. 

Conceptele de proiecte vor fi analizate de către 

specialiști de la Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor și vor fi traduse cu suportul experților 

din cadrul Programului Twinning. 

Reiterăm că depunerea conceptelor de proiecte se 

face online până în data de 28 februarie 2013. 



Programe de finanţare pentru proiecte locale 

Se lansează Programul de subvenţionare a procurării 

cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice 

Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul 

Energie şi Biomasă, anunţă lansarea Programului de subvenţionare a 

procurării cazanelor pe biomasă solidă în Republica Moldova. 

Programul este destinat gospodăriilor casnice din Republica Moldova 

şi are drept scop stimularea procurării cazanelor pe biomasă. 

Subvenţionarea presupune rambursarea a cel mult 30% din valoarea 

investiţiei efectuate pentru instalarea echipamentului, dar care nu va 

depăşi suma de 1000 de Euro. 

Ca prim pas, este anunţat concursul de acreditare a furnizorilor în 

cadrul Programului care vor asambla în Republica Moldova cazanele 

ce vor fi oferite ulterior gospodăriilor casnice în condiţii avantajoase. 

La concursul de acreditare sem pot înscrie întreprinderile înregistrate 

în Republica Moldova, forma de proprietate integral privată, care au 

capacitatea1 de a asambla cazane pe biomasă. 

Pentru participare la concurs este necesar să prezentaţi următoarele 

acte: 

 Cererea de aplicare la concursul de acreditare a furnizorilor de 

echipament (Anexa 3); 

 Forma de aplicare pentru acreditare (Anexa 4); 

 Declaraţie pe propria răspundere despre veridicitatea 

informaţiei prezentate în dosar (Anexa 5); 

 Planul de afaceri cu previziuni financiare pentru o perioadă de 

cel puţin trei ani, care să demonstreze disponibilitatea 

antreprenorului de a continua afacerea şi după încheierea 

proiectului 

Colectarea ofertelor pentru participarea în programul de acreditare 

începe din 15 ianuarie 2013. Înregistrarea şi evaluarea dosarelor este 

un proces continuu. 

Pentru participarea la concurs, potenţialii furnizori de cazane pe 

biomasa, vor depune la sediul Agenţiei pentru Eficienţă 

Energetică, cu adresa: MD-2068, or. Chişinău, str. Alecu Russo 

1, et.10 (recepţia), cererea şi setul de documente necesare.  

Anunţ privind continuitatea procesului de 

colectare a proiectelor finanţate din Fondul 

pentru Eficienţă Energetică  

Ministerul Economiei și Agenţia pentru Eficienţă Energet-

ică anunţă continuitatea procesului de colectare a proiec-

telor finanţate din Fondul pentru Eficienţă Energetică. 

Astfel, urmare a schimbului de opinii dintre membrii Con-

siliului de administrare al Fondului pentru Eficienţă Ener-

getică a fost luată decizia de a continua procesul de co-

lectare a 

proiectelor finanţate din Fondul pentru Eficienţă Energet-

ică. 

Amintim că Fondul pentru Eficienţă Energetică este creat 

pentru identificarea, evaluarea şi finanţarea proiectelor în 

domeniul eficienţei energetice şi a valorificării surselor 

regenerabile de energie, care contribuie la eficientizarea 

consumului de energie. Fondul are menirea de a sprijini 

implementarea politicilor Republicii Moldova în domeniul 

eficienței energetice și atingerea obiectivelor Programului 

național pentru eficiență energetică până în anul 2020. 

Resursele financiare ale Fondului pentru anul 2012 consti-

tuie 100 mln. lei și vor fi suplinite anual, cu surse din bu-

getul de stat şi alte surse. Fondul funcționează pe principi-

ul "revolving" prin realimentarea lui cu sumele rambursate 

și plățile de dobînzi și comisioane, oferind următoarele 

produse financiare: grant, garanție, împrumut și leasing. 

Notă. Setul de documente  pentru participarea proiectelor 

de finanţare pot fi depuse la sediul Agenţiei pentru Efi-

cienţă Energetică, adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 

1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068. 

 

Mai multe detalii le puteţi obţine la numerele de tele-

fon:             (022) 31-10-01      , tel.             (022) 49-94-

44      , fax (022) 31-10-01, sau e-mail: office@aee.md,  

info@aee.md.  



 Şedinţa Asociaţiei de Management a  

deşeurilor  în Regiunea de Dezvoltare Sud 

Vineri, 8 februarie, Membrii Asociaţiei pentru managemen-

tul deşeurilor din Regiunea de Sud se vor aduna în şedinţă 

pentru a discuta despre rezultatele obţinute până în prezent 

cât şi despre elaboarea unui plan de activitate pentru perioada 

imediat următoare. 

Asociaţia de management a deşeurilor în Regiunea de Sud a 

fost create în luna iulie 2012.  

Organizaţia nonguvernamentală şi neafiliată politic este con-

stituită 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 proiec-

tului ,,Guvernarea deșeurilor ENVP Est,, şi cu susţinerea 

Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud vine să combată, con-

comitent și efectiv în cele 8 raioane, cea mai stringentă prob-

lemă cu care se confruntă localitățile regiunii, cea a poluării 

mediului ambiant. 

Evenimentele lunii februarie 

Şedinţa Consiliului Regional de Dezvoltare Sud 

(CRD Sud) 

 

Spre sfârşitul lunii februarie, Agenţia de Dezvoltare Regională 

Sud, îşi propune să adune în şedinţă membrii Consiliului 

Regional de Dezvoltare Sud pentru a prezenta un raport de 

activitate pentru perioada anului 2012. În cadrul şedinţei se 

mai planifică iniţierea unor discuţii pe marginea instruirilor 

pentru membrii CRD Sud, planificate pentru începutul lunii 

martie; impactul şi importanţa planurilor regionale sectoriale 

pentru domeniile vizate şi pentru Regiunea, în ansamblu. 

Data desfăşurării şedinţei va fi comunicată anterior. 



Atelierul numărul 1 de planificare regională în 

sectorul eficienţei energetice 

Marţi, 12 februarie, Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud în comun cu Agenţia de Cooperare 

Internaţională a Germaniei vor organiza primul 

atelier de planificare regională în sectorul eficienţei 

energetice. Atelierul este organizat în cadrul 

proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice 

Locale" aria de intervenţie 2. Aria a doua de 

intervenţie vine cu un nou concept de proiect şi îşi 

propune să elaboreze planuri sectoriale regionale 

pentru  3 sectoare de intervenţie. Planulile sectoriale 

vor duce la elaborarea, dezvoltarea și armonizarea 

politicilor și strategiilor relevante, instrumentelor 

juridice, metodologiilor și instrumentelor pentru 

susținerea proceselor de planificare descentralizată, 

vor ajuta la aplicarea, pe baza priorităților locale și 

regionale, a resurselor bugetare și descentralizate şi 

vor constitui piatră de hotar pentru crearea unui 

flux de proiecte de investiții.   

Primele doua ateliere pentru sectoarele: Apă şi 

Canalizare şi Managementul deşeurilor au avut loc 

la sfârşitul anului 2012. 
Pentru mau multe date despre evenimentele care se vor 

desfăşura pe parcursul  lunii  februarie şi martie urmăriţi pagina:  
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