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inisterul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) şi Agenția
de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) au întrunit în ultima
şedinţă din acest an membrii Cosiliului Regional de Dezvoltare
Centru (CRD Centru). Pe ordinea de zi a şedinţei s-au discutat subiecte
importante legate de planul de activitate pentru anul 2013, devizul de cheltuieli
pentru organizarea și funcționarea ADR Centru, modificarea și completarea
Planului Operațional Regional 2013-2015 și progresul în vederea implementării
proiectelor de dezvoltare regională în Regiunea Centru, pe parcursul anului
2012. La ședință au participat, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor, Dorin Andros, șef Direcția politică şi cooperare regională,
membrii CRD Centru, specialiștii ADR Centru, reprezentanți ai organizațiilor
neguvernamentale și societății civile, mass-media, etc.
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„Vă mulțumim pentru faptul că ați manifestat
interes pentru această ultimă ședință a CRD
Centru în care veți aproba documente
an. Nina Bordei, șef Secție financiară și
achiziții, a prezentat devizul de cheltuieli pentru
organizarea și funcționarea ADR Centru care
vine să asigure buna funcționare a agenției și
să contribuie la stimularea procesului de
dezvoltare regională. Pentru anul 2013, MDRC
a pus în fața agențiilor de dezvoltare sarcina de
a-și asigura 30% din finanțare din alte surse
decât FNDR.

importante. Pot să remarc faptul că ultima
ședință a CRD Centru vine să enumere
rezultate
pozitive
privind
valorificarea
resurselor din FNDR, lucru care ne bucură.
Doresc mult succes în activitatea de astăzi” a
menţionat Dorin Andros, șef Direcție politică şi
cooperare regională.

Toate proiectele de decizii propuse spre
aprobare au fost acceptate în unanimitate de
către membrii CRD Centru dând curs
activităților planificate de ADR Centru, pentru
perioada anului 2013, în comun cu MDRC,
APL-urile din regiune și GIZ.

Directorul ADR Centru, Tudor Mesina, a
mulțumit membrilor CRD Centru pentru
participare și cooperare în toate ședințele de
pînă acum. Totodată, a enumerat proiectele
care vor completa Planul Operațional Regional
și Documentul Unic de Program.

Printre subiectele discutate în cadrul ședinței a
fost și posibilitatea remunerării membrilor CRD
Centru, prin alocarea unei îndemnizații de

Ședința Consiliului Regional de Dezvoltare
Centru a fost prezidată de către Grigore
Cobzac, preşedintele CRD Centru şi a reunit
33 de membri.
În cadrul ședinţei au fost aprobate Planul de
activitate al ADR Centru și devizul de cheltuieli
pentru organizarea și funcționarea ADR Centru
pentru anul 2013. Totodată, membrii CRD
Centru a susținut modificarea şi completarea
Planului Operațional Regional 2013-2015,
inclusiv informarea despre proiectele din
regiune incluse în Documentul Unic de
Program 2013-2015. De asemenea, a fost
prezentat un raport privind implementarea
proiectelor în anul 2012.

participare în cadrul ședințelor, propunere ce
urmează a fi înaintată Consiliului Național
pentru Coordonare a Dezvoltării Regionale
(CNCDR).
Prima sedință a CRD Centru în noua
componență a avut loc pe 14 septembrie
2011.

Specialiștii ADR Centru s-au referit, în
prezentările lor, atât la rezultatele obținute în
2012, cât și la planurile ADR Centru pentru
anul 2013. Lilian Danilov șef Secție planificare
strategică și programare, a prezentat Planul de
activitate pentru anul 2013 al ADR Centru.
Specialistul
Secției
managemntul
proiectelor, Ion Frunza, a făcut o totalizare a
rezultatelor obținute de ADR Centru în
domeniul implementării proiectelor în acest

Consiliul Regional pentru Dezvoltare este o
structură funcţională deliberativă la nivelul
fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate
juridică, având drept scop coordonarea şi
promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare
regională
la
nivel
local.
În componenţa Consiliului
Regional
intră
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reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,
desemnaţi din oficiu - preşedinţi de raioane,
primari din cadrul regiunii delegaţi de către
asociaţia primarilor, reprezentanţii sectorului

privat şi ai societăţii civile. Numărul total al
membrilor Consiliul Regional pentru Dezvoltare
Centru este de 52, câte 4 reprezentanţi din 13
raioane.

La Ialoveni a fost deschis Centrul de Informare pentru
Autoritățile Locale din Moldova

L

a Ialoveni a fost deschis recent Centrul
de Informare pentru Autoritățile Locale
din Moldova (CIAL) care are drept scop
principal sprijinirea autorităților locale și
ONG-uri
din
țară
în
promovarea
implementării unor proiecte și a unor
parteneriate externe, precum și în atragerea
eventualilor finanțatori.
„Suntem bucuroși că ideea acestui centru s-a
realizat la Ialoveni și sunt convins că va fi unul
de succes, lafel ca și alte proiecte cu susținerea
Poloniei" a menționat viceministrul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor Veaceslav Guțuțui.

I.
Primul
nivel
prevede
crearea
unui website www.centruinfo.org care
va
cuprinde informaţie completă în ceea ce privește
donatorii, cerințele lor pentru proiecte (manuale),
de asemenea o bază de date a unor potențiali
beneficiar care sunt în căutare de parteneri în
Republica Moldova și viceversa.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Viceministrul de
Externe a Republicii Polone: „Centrul dat vine în
suportul APL-urilor din întreaga țară pentru
oferirera schimbului necesar de experiență cu
partea poloneză".
De asemenea, directorul Agenției a adăugat că
acest Centru de informare va ajuta beneficiarii
să elaboreze și să prezinte proiecte bune,
durabile, bine structurate, precum și va asigura
calitate
și eficacitate
în procesul de
implementare a proiectelor de dezvoltare
regională.

II.
Al
doilea
nivel
constă
în
organizarea cursurilor (trainingurilor)
privind
subiectele care sunt în interesul autorităților
locale și ONG-urilor care vor aplica pentru
finanțare
(pregătirea
unei
aplicații,
implementarea unui proiect de success,
afacerile cu partenerii, pregătirea unor rapoarte
etc). Conținutul detailat al cursurilor se va baza
pe cerințele regiunilor.

Nicolae Andronachi, președintele raionului
Ialoveni a salutat prezența oaspeților în raion,
exprimîndu-și convingerea că în cadrul acestui
proiect, se mizează pe cooperare, colaborare și
comunicare eficientă cu toate autoritățile locale.

III.
Al treilea nivel va fi bazat
pe consultațiile individuale care vor avea loc nu
doar în Ialoveni, dar de asemenea și în alte
locurile stabilite.
CIAL își are sediul în or. Ialoveni, în incinta ADR
Centru, str. Al-dru cel Bun,33, et IV.

Misiunea Centrului de Informare pentru
Autoritățile Locale (CIAL) este de a asigura
autoritățile locale și ONG-urile din Republica
Moldova cu toată informația necesară (knowhow) care promoveză ideea implementării unor
proiecte, dar încă mai caută posibilitatea unor
finanțări și parteneri externi. Acest lucru va fi
efectuat în trei nivele:

Adresa centrului este:str. Alexandru cel Bun
33, MD-6801
Ialoveni, Moldova, Tel.:
0268
93408, Fax: 0-26822692; Email: krzysztof.kolanowski@solidarityfu
nd.pl, www.centruinfo.org
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Locuitorii comunei Gangura vor avea acces direct spre
centrul raional
ocuitorii comunei Gangura și ai
satului Mileștii Noi din raionul
Ialoveni vor avea acces la drum nou.
Drumul auto Gangura-M3 (sectorul Mileștii
Noi - Gangura) a fost dat în exploatare. Un
grup de specialiști din cadrul ADR Centru,
Consiliului raional Ialoveni, SA „Drumuri
Ialoveni” și primăriei Gangura au participat la
recepția finală a obiectului respectiv. Drumul
dat, construit în variantă albă (macadom
ordinar) pe o lungime de 2,9 km fost construit
în cadrul proiectului „Construcția capitală a
porțiunii de drum de 12 km pentru 7 localități
din regiunea Centru a Republicii Moldova acces direct la magistrala de rang național”.
Costul lucrărilor este de 8583744,52 lei, bani
din Fondul Național pentru Devoltare
Regională. În costul acestor lucrări intră și
construcția unui podeț. Drum respectiv
facilitează accesul locuitorilor din comuna
Gangura spre centru raional, traseul acesta
fiind scurtat cu aproximativ 30 km.

L

Aplicantul proiectului
porțiunii de drum de
din regiunea Centru
acces
direct la

național” este primăria com. Răzeni, Ialoveni,
avînd în calitate de parteneri primăriile
Gangura, Cărbuna. Obiectivul proiectului este
facilitarea accesului la magistrala ChișinăuGiurgiulești prin construcţia capitală a 12 km,
porţiune de drum de nivel republican și local,
în zona de centru a Republicii Moldova pentru
7 localități rurale, satul Răzeni, satul Mileştii
Noi, satul Gangura, Alexandrovca, Misovca,
Homuteanovca și satul Carbuna. Proiectul se
încadrează în prioritatea 1- reabilitarea
infrastructurii fizice; Măsura 1.2:- Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri existente şi a
conexiunilor internaţionale.

„Construcția capitală a
12 km pentru 7 localități
a Republicii Moldova magistrala de rang

Autospecialele au ajuns la destinatari
Autospeciale pentru colectarea și
transportarea deșeurilor au fost
transmise către beneficiarii din cadrul
proiectelor
de
la Nisporeni, Orhei și
Hîncești. Mașinile de marcă FORD CARGO
au fost procurate din Turcia, în urma
contractului încheiat cu SRL „Auto Prezent”.
Acestea au fost repartizate conform planurilor
prevăzute de proiecte. Prețul de achiziție al
uneia este de 1.100.000 lei

fi folosite pentru colectarea și transportarea
deșeurilor menajere solide. Ele vor deservi
localitățile partenere din cadrul celor trei
proiecte.

3

Autocompactoarele cu capacitatea de 10-14
m3 sunt echipate cu un mecanism special de
ridicare și descărcare a containerelor de tip
Euro, cu deșeuri. Autospecialele, care vor face
parte din dotarea Întreprinderilor Municipale de
salubritate din Nisporeni, Orhei și Hîncești, vor
4
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Totodată, a fost adusă și autospeciala pentru
curățirea sistemului de canalizare, procurată în
cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului public
de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel

intercomunitar”. Costul acesteia este de
1.339.999 lei și a fost livrată de SRL „San Euro
Stil”.

Proiectul pilot implementat de ADR Centru la Orhei a fost
premiat în cadrul Galei „Moldova Eco Energetica"
renovarea instituţiei nu este doar o prioritate
locală, ci şi una regională. Apoi, cu sprijinul
proiectului „Modernizarea serviciilor publice
locale în Republica Moldova" al Agenţiei de
Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), a
fost elaborat un studiu care a oferit soluţii
practice de creştere a eficienţei energetice a
spitalului.
Asta
deoarece
10%
din
bugetul
anual, ceea ce
constituie circa 4
milioane de lei,
sunt
cheltuite
pentru a acoperi
facturile la gaz,
electricitate
şi
apă.

uvernul Germaniei a acordat premii
pentru laureaţii Galei „Moldova
Eco Energetica". Astfel, proiectul
implementat de ADR Centru și finanțat de
GIZ „Sporirea eficienţei energetice a
spitalului din Orhei” a fost declarat cel mai
bun Proiect de Eficienţă - sprijin pentru
optimizarea
managementului
energetic
pentru spital. Acesta deserveşte patru raioane
învecinate, cu o populaţie totală de apr. 300 de
mii de locuitori. În ultimii trei ani, instituţia a
reuşit să atragă investiţii importante, inclusiv
din fonduri germane pentru cooperare tehnică
şi financiară.

G

Directoarea spitalului din Orhei, Elena
Palanciuc, relatează: "Toate economille pe
care le-am obținut datorită măsurilor de
eficiență luate sunt utilizate în beneficiul
pacienților:
procurăm
utilaj
medical,
echipament, alimente mai variate."

Construcţia unui
nou acoperiş al
maternităţii a fost
posibilă datorită
sprijinului
Guvernului Moldova, din contul unui credit
acordat de Banca Mondială şi gestionat de
către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova
(FISM), precum şi datorită contribuţiei
administraţiei raionale. Costul total al lucrărilor
s-a cifrat la 65 de mii de euro. Din Fondul de
dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici
de servicii medicale al Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină, au fost termo-izolaţi
pereţii edificiului.

"Faptul că noțiunea de eficiență energetică este
atât de prezentă în
sectorul public
demonstrează că și-a găsit rădăcini în
Republica Moldova. Avem toată încrederea că
vor fi multe reușite în acest domeniu și vom
încerca să sprijim inițiativele promițătoare", a
afirmat Ambasadorul Republicii Federale
Germania în Republica Moldova, E.S. Matthias
Meyer.
Spitalul din Orhei a fost decernat fiindcă a
reuşit să devină un exemplu de replicare pentru
alte spitale din Moldova. Măsurile efectuate în
scopul diminuării consumului de gaze naturale
au fost axate pe izolarea termică a pereţilor,
schimbarea geamurilor şi prepararea apei
calde menajere cu ajutorul captoarelor solare.

Investiţiile pentru a optimiza consumul de
energie nu s-au limitat doar la blocul
maternităţii. Astfel, cu sprijinul financiar al
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE), au
fost instalate colectoare solare şi la blocul
pediatric, care servesc la producerea apei
calde. Totodată, au fost înlocuite geamurile şi

Şirul investiţiilor în spitalul regional din Orhei a
început de la activismul comunităţii şi al
administraţiei raionale, care a înţeles că
5
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ferestrele exterioare clădirii. Costul investiţiilor
AEE se cifrează la 500 de mii de lei.

acest sistem. Din contul proiectului GIZ,
urmează să termo-izolate blocurile terapeutic şi
pediatric, să fie renovate reţelele de alimentare
cu apă şi canalizare la blocul pediatric, să fie
modernizat sistemul de iluminare exterioară
pentru tot spitalul. De asemenea, vor fi
înlocuite geamurile şi uşile blocului terapeutic şi
vor fi instalate 3 puncte termice la 3 blocuri
(chirurgie, boli infecţioase şi pediatrie).
Experienţa de succes a spitalului regional din
Orhei serveşte drept model pentru instituţii
similare. Potrivit unui proiect al Ministerului
Sănătăţii, este preconizat ca nouă spitale să
deţină acest statut.

Agenţia de Cooperare Internaţională a
Germaniei a mai oferit maternităţii din Orhei
peste 100 de mii de euro pentru înlocuirea
ferestrelor şi pentru instalarea unui sistem
inteligent de monitorizare a consumului de
energie la spital. De asemenea, a fost angajat
un manager energetic, care va administra

Gala de Premiere în sectorul Energiei
Regenerabile şi Eficienţei Energetice a ajuns la
cea de-a doua ediţie. Competiţia este
organizată de Ministerul Economiei şi Agenţia
pentru Eficienţă Energetică la iniţiativa
Proiectului UE-PNUD "Energie şi Biomasă".

S-au dat start lucrărilor de renovare a sistemului de apă şi de
canalizare al blocului pediatric al spitalului din Orhei
Şirul investiţiilor în spitalul regional din Orhei a
început de la activismul comunităţii şi al
administraţiei raionale, care a înţeles că
renovarea instituţiei nu este doar o prioritate
locală, ci şi una regională. Apoi, cu sprijinul
proiectului „Modernizarea serviciilor publice
locale în Republica Moldova” al Agenţiei de
Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), a
fost elaborat un studiu care a oferit soluţii
practice de creştere a eficienţei energetice a
spitalului. Asta deoarece 10% din bugetul
anual, ceea ce constituie circa 4 milioane de lei,
sunt cheltuite pentru a acoperi facturile la gaz,
electricitate şi apă.

L

a 12 decembrie 2012 s-au dat start
lucrărilor de renovare a sistemului
intern de alimentare cu apă rece, apă
caldă şi a sistemului de canalizare al
blocului pediatric al spitalului din Orhei.
Suma investiţiei se cifrează la aproximativ 857
mii de lei şi este acoperită de proiectul GIZ
"Modernizarea serviciilor publice locale în
Republica Moldova", din resursele adiţionale
oferite de Ministerul Federal German pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și
este implementat de Agenția de Dezvoltare
Regională Centru. Această contribuţie se
încadrează în măsurile de optimizare a
eficienţei energetice a spitalului din Orhei,
gestionate prin intermediului Agenţiei de
Dezvoltare Regională Centru.

Agenţia de Cooperare Internaţională a
Germaniei a mai oferit maternităţii din Orhei
peste 100 de mii de euro pentru înlocuirea
ferestrelor şi pentru instalarea unui sistem
inteligent de monitorizare a consumului de
energie la spital. De asemenea, a fost angajat
un manager energetic, care va administra acest
sistem.

Lucrările vor dura două luni calendaristice. Tot
din fondurile adiţionale oferite de BMZ,
urmează să fie termo-izolate blocurile
terapeutic şi pediatric, să fie modernizat
sistemul de iluminare exterioară pentru tot
spitalul. De asemenea, vor fi înlocuite
geamurile şi uşile blocului terapeutic şi vor fi
instalate 3 puncte termice la 3 blocuri (chirurgie,
boli infecţioase şi pediatrie).

Recent, la 7 decembrie 2012, spitalul din Orhei
a fost decernat la Gala "Moldova Eco
6
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serviciilor publice locale în Republica Moldova"
este implementat de Agenţia de Cooperare
Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit
financiar de Ministerul German pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ),
Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi
Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul
Afacerilor Externe al României.

Energetica" la categoria "Cel mai bun Proiect
de Eficienţă Energetică în sectorul public".
Experienţa de succes a spitalului regional din
Orhei serveşte drept model pentru instituţii
similare. Potrivit unui proiect al Ministerului
Sănătăţii, este preconizat ca nouă spitale să
deţină acest statut. Proiectul „Modernizarea

Primul atelier de lucru în domeniul planificării regionale în
sectorul managementului deşeurilor în Regiunea Centru
menite să dezvolte capacitățile de planificare
sectorială la nivel regional și local” a menționat
Lilian Danilov, șef secție planificare și
programare în cadrul ADR Centru.

rupul de lucru pentru sectorul
managementului deșeurilor solide sa întîlnit astăzi la primul atelier de
lucru în domeniul planificării regionale în
sectorul managementului deşeurilor în
Regiunea Centru (MDS). Atelierul a fost
organizat de Agenţia de Dezvoltare
Regională Centru (ADR Centru) şi Agenţia
de Cooperare Internaţională a Germaniei
(GIZ). Întrunirea a avut drept scop informarea
uniformă a tuturor factorilor interesaţi din
Regiunea
Centru
implicarea activă
în
dezvoltarea unui plan integrat sectorial în
domeniul managementului deșeului în regiune.

G

Igor Malai, director-adjunct Direcția generală
dezvoltare regională: „Planurile sectoriale care
se preconizează a fi elaborate vor reprezenta
un instrument pentru susținerea eficientă a

Din grupul de lucru fac parte reprezentați ai
consiliilor raionale, ADR Centru, Ministerului
Mediului și consultanți GIZ. Planurile sectoriale
vor duce la elaborarea, dezvoltarea și
armonizarea politicilor și strategiilor relevante,
instrumentelor juridice,
metodologiilor și
instrumentelor pentru susținerea proceselor de
planificare descentralizată.

proceselor de planificare descentralizată”.
Proiectul ,,Modernizarea Serviciilor Publice
Locale" aria de intervenţie 2 vine cu un nou
concept de proiect şi îşi propune să elaboreze
planuri sectoriale regionale pentru 3 sectoare
de intervenţie: apă şi Sanitaţie, Managementul
deşeurilor şi Eficienţa Energetică a clădirilor
publice. Pentru fiecare domeniul se va crea un
grup de lucru care împreună cu specialiştii ADR
Centru şi experţi naţionali şi internaţionali vor
participa la procesul de elaborare a planurilor
sectoriale. Întreg procesul se planifică a se
finaliza spre sfârşitul anului 2015. Proiectul
cuprinde în aria sa de intervenţie toate cele trei
regiuni de dezvoltare din Republica Moldova.

„Suntem convinși că acest grup de lucru va
eficient în scopul obținerii unor schimbări
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ADR Centru a semnat la Alba Iulia un acord de parteneriat cu
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru România
n ziua de 1 decembrie 2012, Agenția de
Dezvoltare Regională Centru din Republica
Moldova și Agenția pentru Dezvoltare
Regională România au semnat, în orașul
Alba Iulia, Acordul de parteneriat destinat
stabilirii cadrului comun de cooperare
continuă și echilibrată. Parteneriatul a fost
semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia,
de către Simion Crețu, director general ADR
Centru România, și Tudor Meșină, director
ADR Centru Republica Moldova, în prezența
reprezentanților mass media și a experților
din cele două instituții.

Î

declarat Simion Crețu după ceremonia semnării
Acordului bilateral de Parteneriat.
”Obiectivele noastre în cadrul acestui parteneriat
sunt bine definite. Trebuie să ne pregătim în
comun, cu sprijinul specialiștilor din România,
pentru utilizarea cu succes a fondurilor europene
disponibile prin Programele specifice fiecărei
țări. În final, trebuie să obținem rezultate care să
asigure dezvoltarea social-economică echilibrată
a regiunilor noastre, dar și să valorificăm cât mai
bine oportunitățile financiare, instituționale și
umane pentru dezvoltare regională. Avem
nevoie de expertiza românească, deoarece
exemplele de succes trebuie să fie urmate, iar
greșelile pot fi evitate mai ușor, dacă ai parteneri
de încredere. Regiunea Centru din Moldova are
resurse și oportunități, iar cu sprijinul partenerilor
noștri, din România dar și din alte țări, vom
putea să obținem și să utilizăm fondurile
disponibile în cadrul programelor de sprijin ale
Uniunii Europene”, a declarat Tudor Meșină,
directorul ADR Centru Republica Moldova.

„Considerăm că, după doisprezece ani de
activitate, și după ce am reușit să demonstrăm
că putem să atragem importante fonduri
europene pentru dezvoltarea regiunii noastre, a
venit momentul să-i sprijinim și pe alții să

reușească în domeniul planificării și programării
resurselor pentru dezvoltare. Dorim și putem să-i
sprijinim pe colegii noștri din Republica Moldova,
pentru că nu avem în comun doar numele, ci și o
viziune complexă pentru viitor. Din acest viitor
fac parte structurile parteneriale și dezvoltarea
de proiecte comune, în beneficiul cetățenilor.
Legătura noastră, din punct de vedere
instituțional, a fost facilitată de Consiliul
Județean Alba, care deja derulează un
parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, unde-și
are sediul ADR Centru din Republica Moldova.
Ca să susținem și să extindem această
colaborare, demarăm acum un parteneriat pe
care îl vrem eficient, pentru a-i sprijini pe noii
noștri parteneri să dezvolte proiecte viabile care
să susțină, la un moment dat, aderarea
Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a

Acordul semnat prevede schimburi de
experiență în aria regiunilor de dezvoltare, în
scopul dezvoltării capacităților tehnice ale
angajaţilor celor două ADR, pentru dezvoltarea
și managementul proiectelor, precum și
stimularea ideilor de proiecte regionale de
interes comun, elaborarea
acestora
şi
identificarea
resurselor
financiare
pentru
implementarea lor. Parteneriatul va asigura
transferul de cunoştinţe privind pregătirea pentru
aderare la Uniunea Europeana a Republicii
Moldova. În primă fază sunt vizate cooperarea în
scopul dezvoltării şi consolidării legăturilor
economice dintre cele două regiuni, prin
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două regiuni, precum și extinderea cooperării la
nivelul celor două Consilii de Dezvoltare
Regională.

organizarea de misiuni economice, evenimente
de brokerage în domenii şi sectoare economice
care prezintă interes pentru ambele regiuni,
promovarea schimburilor culturale dintre cele

Acest buletin informativ este elaborat de către Agenția de Dezvoltare Regională
Centru
Agenția de Dezvoltare Regională Centru este o instituție publică necomercială, creată pentru implementarea
obiectivelor de dezvoltare regională.
Agenția își desfășoară activitatea pentru cele 13 raioane cuprinse în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), și anume:
Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti,
Ungheni.

Pentru informații suplimentare contactați:
Serviciul de presă al ADR Centru
Responsabil de comunicare: Natalia Cojocaru
Tel:/fax: +373268 2 26 92
www.adrcentru.md
e-mail: oficiu.adrc@gmail.com
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