
 

                          Cooperare pentru Dezvoltare                                                      www.adrcentru.md  

 

 

În  acest  număr :  

ADR Centru Moldova și 

ADR Centru România la 1 

an de colaborare 

1-

2 

Republica Moldova și 

Kirgistanul ... 

3 

Schimb de experiență ... 4 

Recepția la terminarea 

lucrărilor... 

5 

Orașul Hîncești are un 

poligon nou 

6 

La instituția preșcolară din 

Boldurești ... 

7 

Progresele proiectului 

twinning... 

8 

Un cadru juridic nou ... 9 

Atelierul de lucru nr.4 

în domeniul AAC 

10 

Premieră: Din 2014, 

funcționarii primăriilor și 

consiliilor raionale vor 

putea urma cursul de 

dezvoltare regională... 

11 

Mass-media este 

interesată de proiectele 

de Dezvoltare regională 

implementate de ADR 

Centru 

12 

Cooperare pentru dezvoltare 

Buletin Informativ 

electronic al ADR Centru  

noiembrie 2013 

ADR Centru Moldova și ADR Centru România la 1 

an de colaborare 

 Exact în urmă cu un an, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru România și 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru din Republica Moldova au semnat, la Alba Iulia, 

Acordul de parteneriat destinat stabilirii cadrului comun de cooperare. Acum, o nouă 

activitate comună a marcat sărbătorirea Zilei Naționale a României, dar și pasul istoric făcut 

de Republica Moldova spre UE, odată cu semnarea Acordului de Asociere, la summit-ul de 

la Vilnius. O delegație de specialiști ai Agenției moldovene au efectuat un scurt stagiu de 

pregătire la sediul din Alba Iulia al ADR Centru România, după ce au participat și la 

manifestările de 1 Decembrie.  

 Pe baza prevederilor Acordului de parteneriat bilateral, specialiștii ADR Centru din 

Moldova au colaborat cu partenerii lor români în domeniul planificării teritoriale și al 

dezvoltării regionale, dar și pe componentele de monitorizare a proiectelor, și în domeniul 

comunicării asupra implementării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. 

Seminarul organizat la Alba Iulia a venit exact în momentul optim pentru extinderea 

scopurilor și obiectivelor Uniunii Europene în Europa Centrală și de Est. Aspectele privind 

planificarea dezvoltării sunt deosebit de importante, datorită faptului că, pe baza lor se va 

realiza procesul de programare financiară a fondurilor nerambursabile europene. Deoarece 

ambele Agenții de Dezvoltare Regională partenere împărtășesc și-ș exprimă interesul în 

continuarea cooperării, directorii Simion Crețu (România) și Tudor Meșină (Republica 

Moldova) au convenit să dezvolte acest schimb de experiență în anul 2014, prin proiecte 

europene comune. 
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     „În sfârșit nu numai noi, de la ADR Centru 

România, dar și întreaga Europă, dăm un semnal 

coerent și clar partenerilor noștri moldoveni, pentru a

-i sprijini să atragă și ei importante fonduri europene 

pentru dezvoltarea Regiunii Centru din Republica 

Moldova. Primele teme pe care le-am identificat s-au 

referit la domeniile planificării și în sistemul de 

monitorizare a proiectelor. Am constatat că în țara 

vecină Agenția are alt rol decât în cazul nostru. 

 Totuși, deoarece atribuțiile ne sunt comune, 

diferă doar modalitățile prin care ne urmărim 

menirea. Și noi și colegii noștri urmărim dezvoltarea 

regiunilor noastre, prin absorbția eficientă de fonduri. 

De aceea, le-am pus la dispoziție cunoștințele 

acumulate de experții noștri, pentru a-și forma o idee 

despre procedurile pe care le aplicăm. Credem că 

astfel de experiențe vor fi benefice pentru ambele 

părți și vom continua aceste schimburi 

informaționale”, a declarat, după întâlnirile de lucru 

cu partenerii moldoveni, domnul Simion Crețu, 

director general ADR Centru România. 

    ”Vedem că parteneriatul nostru devine 

eficient și avem convingerea că pe această bază vom 

putea dezvolta proiecte tot mai importante, care sa 

susțină, la un moment dat, aderarea Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană. Am văzut cum 

ADR Centru din Româna a implementat proiecte 

importante pentru dezvoltarea regiunii formate din 

județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și 

Sibiu. Este adevărat faptul că regiunea noastră din 

Moldova este mai mică și noi nu reprezentăm decât 

circa un milion de locuitori, dar învățăm să aplicăm 

proceduri noi, să ne familiarizăm cu standardele 

europene. Am fost impresionați de sistemul de 

gestionare a documentelor de la partenerii noștri 

români și de felul cum reușesc să controleze atâtea 

proiecte, prin care se atrag peste 450 milioane euro în 

această zonă. Avem nevoie de expertiza românească, 

deoarece exemplele de succes trebuie să fie urmate, 

iar greșelile pot fi evitate mai ușor, daca ai parteneri 

de încredere. Regiunea Centru din Moldova are multe 

oportunități, iar cu sprijinul partenerilor noștri, din 

România dar și din alte țări, vom putea să obținem și 

să utilizăm mai bine fondurile disponibile în cadrul 

programelor de sprijin ale Uniunii Europene”, a 

declarat domnul Tudor Meșina, directorul ADR 

Centru Republica Moldova. 

 În principiu, Acordul de parteneriat cu ADR 

Centru Moldova, semnat la 1 decembrie 2012, 

prevede schimburi de experiență în aria regiunilor de 

dezvoltare, în scopul dezvoltării capacităților tehnice 

ale angajaților celor două ADR, pentru dezvoltarea și 

managementul proiectelor, precum și pentru 

stimularea ideilor de proiecte regionale de interes 

comun, elaborarea acestora și identificarea resurselor 

financiare pentru implementarea lor.  
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 În perioada 26-30 noiembrie 2013, o 

delegație din Republica Moldova, reprezentată de 

dl Valerian Bînzaru, șef al Direcției Generale 

Devoltare Regională, din cadrul MDRC, dl 

Veaceslav Bulat, director al Institului de 

Dezvoltare Urbană, dl Veaceslav Guțuțui, expert 

în dezvoltare regională, membru al Plenului 

Consiliului Concurenței, dl Eduard Ungureanu, șef 

al secției managementul proiectelor, ADR Centru, 

dna Inga Cojocaru, șefa secției planificare 

strategică și programare, ADR Nord și dl Nicolae 

Nastas, secretar al Consiliului orășenesc Telenești 

au participat în cadrul unei vizite de studiu și 

schimb de experiență în Republica Kârgâzstan. 

Scopul vizitei este transferul de bune practici și 

experiență în domeniul dezvoltării regionale și 

locale. 

În cadrul viziei au fost organizate întîlniri la 

Primăriile Kara-oi și Ciolpon-Ata, regiunea Issyk-

Kul unde au fost discutate aspecte și probleme ale 

dezvoltării locale, modalități de organizare a 

serviciilor publice, proiecte de modernizare a 

infrastructurii, caracteristici ale realțiilor 

interbugetare și atragerea investițiilor și 

proiectelor de dezvoltare finanțate din diferte surse 

inclusiv prin programele de ajutor de stat. De 

asemenea, au fost vizitate proiecte implementate 

de catre autoritățile locale cu suportul diferitor 

donatori. 

 În aceiași perioadă, la 29-30 noiembrie membrii 

delegației au participat la lucrările Conferinței 

internaționale cu tema: „Administrația publică 

locală și procesul de dezvoltare socio-economică: 

experiența Republicii Moldova, Serbiei si 

Kyrgystanului". În alocutiunile lor, participanții 

din Republica Moldova au relatat despre: (i) 

politica de dezvoltare regională în Republica 

Moldova, cadrul legal, instituțional și de finanțare 

a proiectelor de dezvoltare regională; (ii) 

conținutul Strategiei naționale, a strategiilor 

regionale și a planurilor operaționale de dezvoltare 

regională; (iii) proiecte de succes și bune practici 

realizate în Regiunile de dezvoltare și la nivelul 

comunităților locale; (iv) progresul, rezultatele 

înregistrate, provocările și perspectivele 

procesului de dezvoltare regională și socio-

economică locală în Republica Moldova; (v) 

modalitatea de cooperare cu partenerii externi de 

dezvoltare. 

Un moment special al conferinței a fost dedicat 

evenimentului de la Vilnius. În acest context 

delegația din Republica Moldova a fost felicitată 

cordial cu ocazia semnării Acordului de Asociere 

cu Uniunea Europeană. 

În cadrul Conferinței Internaționale au participat 

peste 60 reprezentanți ai autorităților publice 

centrale, locale, societății civile, agențiilor de 

dezvoltare regională, organizațiilor și instituțiilor 

donatoare, mass-media din Kyrgystan, Serbia si 

Republica Moldova. 

Vizita s-a desfășurat în cadrul proiectului „Modele 

durabile de dezvoltare socio-economica a 

regiunilor și comunităților locale: experiența 

Republicii Moldova, Serbiei si Kyrgystanului", 

realizată cu sprijinul Programului Est-Est 

Parteneriat Fără Frontiere al Fundaţiei Soros 

Moldova și a Programului Administrație publică a 

Fundației Soros Kyrgystan.  

Republica Moldova și Kirgistanul au realizat un schimb de bune practici în 

domeniul dezvoltării regionale 
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 În perioada 25 - 26 noiembrie 

2013, Regiunea Vest a fost gazda forumului comun 

România-Republica Moldova cu tema „Cooperare 

în dezvoltare regională". Forumul a avut loc în 

Timișoara - la City Business Center . 

Delegația Republicii Moldova invitată să participe la 

forum a fost condusă de domnul Liviu OBOROC - 

Viceministrul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor din Republica Moldova. Din delegație 

au mai făcut parte reprezentanți ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,reprezentanți 

a trei regiuni de dezvoltare (Sud, Centru și Nord) 

precumdoamna Efrosinia GREȚU - președintele 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare al Regiunii 

Sud, domnul Vasile BÂTCĂ - vicepreședintele 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare al Regiunii 

Centru și domnul Ion PAREA - președintele 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare al Regiunii 

Nord, dar și reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare 

Regională din aceste regiuni. De asemenea, 

reprezentanți ai Agenției de Cooperare 

Internațională a Germaniei  (GIZ)           

(agenția  implementează proiecte de dezvoltare în 

numele Ministerului Federal de Cooperare Economică 

şi Dezvoltare al Germaniei şi a altor Ministere 

Federale, precum şi pentru alte instituţii şi organizaţii 

internaționale) s-au alăturat delegației din Republica 

Moldova. 

România și Regiunea Vest au fost reprezentate în 

cadrul forumului prin domnul Sorin 

FRUNZĂVERDE  care a prezidat întâlnirea în 

calitatea sa de președinte al Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Vest, prin membrii 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, prin 

exponenți ai administrației publice locale și ai 

mediului de afaceri din regiune, prin reprezentanți 

ai Biroului Regional pentru Cooperare 

Transfrontalieră Timișoara, precum și 

prin reprezentanți ai universităților din regiune. 

Regiunea Vest a prezentat delegației Republicii 

Moldova aspecte referitoare la dezvoltarea 

regională și experiența Regiunii Vest în această 

privință - experiență materializată în proiecte 

implementate cu finanțare nerambursabilă 

europeană. 

Schimb de experiență între Regiunea Vest din România și Regiunile de 

dezvoltare Sud, Centru și Nord din Republica Moldova 
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La dat de 28.11.13 a avut loc recepția la terminarea 

lucrărilor la obiectul "Apeduct de grup pentru alimentarea 

cu  potabilă a 12 localități, r-nul Ungheni", Etapa I din 

cadrul proiectului în implimentare "12000 cetățeni 

aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități, r-nul 

Ungheni". 

La recepție au fost prezenți membrii comisiei conform 

ordinului emis de ADR Centru. 

În cadrul recepției au fost stabilite unele obiecții care 

urmează să fie remediate în cel mai scurt timp. 

Contractul de antrepriză nr.05/6 pentrua executarea 

lucrărilor de construire fost încheiat la data de 09 aprilie 

2013 valoarea acestuia fiind majorată în urma unui acord 

adițional de la 8 948 577 lei pînă la 9 147 

496 lei. 

Aplicant în cadrul proiectului este primăria 

com.Mănoilești. 

Obiectivul general al proiectului: 

Îmbunătățirea calității vieții în Regiunea 

Centru, Raionul Ungheni prin dezvoltarea 

infrastructurii de aprovizionare cu apă 

potabilă. 

Suma totală a proiectului: 24 870,85 mii lei; 

Suma solicitată de la FNDR: 21 370,85 ceea 

ce constituie circa 85% din costul total al 

proiectului. 

PROIECTE ÎN  REGIUNEA CENTRU  

Recepția la terminarea lucrărilor la obiectul “Apeduct de grup pentru 

alimentarea cu apă a 12 localități, r-nul Ungheni. Etapa I” 
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 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor şi Agenţia de Dezvoltare Regională 

Centru împreună cu primăria or. Hîncești au 

organizat, la data de 21 noiembrie, ceremonia de 

Încheiere  a proiectului „Un mediu salubru pentru 

o dezvoltare regională durabilă". Evenimentul a 

avut loc în urma recepției finale a obiectului 

„Poligonul pentru  depozitarea deșeurilor 

menajere solide din or. Hîncești. Etapa I" care a 

avut loc la data de 20 noiembrie curent. 

Încheierea proiectului marchează un eveniment de 

succes al procesului de dezvoltare regională, care 

va contribui la îmbunătăţirea stării ecologice din 

regiunea centru. 

 Obiectivul general al proiectului este 

dezvoltarea iniţiativelor regionale în vederea 

îmbunătăţirii factorilor de mediu în raionul 

Hînceşti prin reducerea impactului negativ al 

deşeurilor menajere solide. Costul total al 

proiectului constituie 10 776,6 mii lei, dintre care 

suma alocată din  FNDR, constituie 10 676,6 mii 

lei, contribuția APL de nivelul I - 65 mii lei. 

Poligonul de stocare a deşeurilor menajere solide 

în oraşul Hîncesti a fost extins pe suprafaţa de 3 

hectare, luîndu-se în considerare perspectivele 

deservirii mai multor localităţi din regiune.  

 Astfel, serviciul specializat de salubrizare, 

completat cu personal calificat şi dotat tehnic va 

oferi servicii calitative de salubrizare și 

localităților partenere . 

 Acest proiect este unul din cele 7 proiecte care au 

fost selectate pentru finanțare în anul 2011, dintre 

cele 67 depuse la I apel de propuneri de proiecte. 

Proiectul dat se încadrează în prioritatea nr 3: 

Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității 

turistice, măsura 3.3: Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor solide, inclusiv 

colectarea separată, reciclarea şi crearea 

poligoanelor moderne  de stocare a deşeurilor 

nereciclabile. 

PROIECTE ÎN  REGIUNEA CENTRU  

Orașul Hîncești are un poligon nou 
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 Pe data de 07 noiembrie 2013, în satul 

Boldurești raionul Nisporeni, a avut loc un atelier 

de instruire în cadrul proiectului "Întărirea 

capacității locale privind utilizarea energiei solare 

în localitățile rurale". Proiectul este implementat 

de asociația WiSDOM și presupune mai multe 

activități care sînt realizate atît în localitățile pilot 

Boldurești și Milești din raionul Nisporeni, cît și la 

nivel regional și național. 

 Pe durata proiectului vor fi construite în 

total 20 de colectoare solare necostisitoare în 

gospodării individuale și instituții sociale locale, 

vor fi  publicate și distribuite materiale 

educaționale și instructive și vor fi realizate 

numeroase activități publice de promovare a 

utilizării energiei solare. Proiectul este susținut 

financiar de: 1) WECF în cadrul proiectului 

"Întărirea capacității locale privind încălzirea 

solară, apă caldă menajeră și izolarea termică în 

zonele rurale și cele îndepărtate din regiunea CEE" 

și 2) REC Moldova prin proiectul "Sprijinirea 

organizațiilor societății civile de mediu din 

Belarus și Republica Moldova" (SECTOR). 

 Pe durata atelierului de lucru a fost 

construit un colector solar pentru apă caldă pentru 

instituția preșcolară din s. Boldurești care va 

asigura condiții mai bune pentru 

copii din grădiniță și pentru 

personalul instituției și în afară de aceasta va 

reduce cheltiuelile din facturile pentru energie 

electrică și gaz. La atelier au participat și 

reprezentanții ADR Centru care au remarcat 

eficiența aplicării soluției date mai ales în mediul 

rural. Colectoarelele construite de sinestătător, 

permit de a reduce costurile de aproximativ 5 ori 

în comparație cu cele care se propun în vînzare 

(costul materialelor necesare pentru construcția 

colectorului solar ar fi de cca 200 euro). Un alt 

aspect pozitiv este și faptul că aceste colectoare 

sînt ușor de întreținut ( în cazul celor procurate 

este nevoie de întreținere specializată care 

presupune costuri semnificative). 

WiSDOM este o organizație neguvernamentală 

republicană, care promovează principiile 

dezvoltării durabile prin desfășurarea activităților 

de conștientizare, implicare și stimularea 

participării, diseminarea cunoștințelor și a bunilor 

practici, dar și prin cercetare și inovații.  

 Prin oferirea de soluții durabile 

descentralizate, simple și accesibile, WiSDOM se 

focusează în primul rând pe întărirea capacității și 

suportul comunităților rurale. 

La instituția preșcolară din Boldurești a fost construit un colector solar 

pentru apă caldă 
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Progresele proiectului twinning în cadrul MDRC 

Membrii Comitetului Director al proiectului Twinning 

"Consolidarea capacităților în domeniul dezvoltării 

regionale în Republica Moldova" au analizat 

progresele proiectului pentru ultimele 3 luni, pe data de 

12 noiembrie, în cadrul unei reuniuni la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC). 

Ședința a fost prezidată de Liviu Oboroc viceministrul 

dezvoltării regionale și construcțiilor care împreună cu 

Igor Malai șef adjunct al Direcției generale dezvoltare 

regională, lider de proiect din partea țării noastre au 

analizat activitățile desfășurate în perioada august-

octombrie curent. 

Astfel, în perioada de raportare, au avut loc ultimele 

misiuni în regiuni în cadrul Componentei 3 ce ține de 

dezvoltarea proiectelor pilot și reuniunea inter-

regională de prezentare a celor 6 proiecte pilot 

dezvoltate în cadrul proiectului twinning. 

În mesajul de salut, Liviu Oboroc a menționat drept 

activități importante și vizita de studiu în Franța 

efectuată de un grup de funcționari ai MDRC, 

elaborarea livrabilelor în cadrul Componentei 2 și 

propunerile experților la modificarea cadrului legislativ

-normativ al dezvoltării regionale în RM. 

"Este important că pe parcursul implementării 

proiectului am reușit să atragem în activități și 

reprezentanții administrațiilor publice locale de nivelul 

I și II, fapt ce demonstrează interesul sporit al 

populației față de promovarea politicilor de dezvoltare 

regională" a precizat viceministrul Oboroc. 

Patrick  Noddings lider de proiect din partea UE, 

copreședinte al Comitetului Director a comunicat că 

evoluția în cadrul celor trei componente ale proiectului 

este substanțială. De asemenea, oficialul a solicitat ca 

pînă la finalul proiectului să fie organizată o 

întrevedere cu membrii Consiliului Național de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale,  pentru 

a  prezenta membrilor cerințele UE față de procesul de 

implementare a politicilor de dezvoltare regională. 

La finalul ședinței membrii cu drept de vot au aprobat 

unanim raportul trimestrial de activitate și au propus ca 

următoarea ședință, fiind și ultima reuniune în cadrul 

proiectului, să fie desfășurată la finele lunii ianuarie. 

  



 

9                         Cooperare pentru Dezvoltare                                                      www.adrcentru.md  

Un cadru juridic nou pentru o nouă politică de dezvoltare regională în 

Republica Moldova 

 La 13 noiembrie curent, în cadrul unui seminar 

cu tematica  "Un cadru juridic nou pentru o nouă 

politică de dezvoltare regională în Republica Moldova" 

vor fi prezentate propuneri pentru modificarea 

legislației privind dezvoltarea regională  din țara 

noastră. 

 Astfel, reprezentanții Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor împreună cu cei ai 

Academiei de Administrare Publică și reprezentanții 

administrației publice locale de nivelul I și II vor 

discuta propunerile experților europeni privind noul 

cadrul juridic pentru dezvoltarea regională în țara 

noastră și își vor consolida cunoștințele în acest 

domeniu. 

 Totodată, în cadrul a trei grupuri de lucru cei 

prezenți vor discuta problematica asigurării coerenței 

dintre Strategia Națională de Dezvoltare Regională și 

strategiile sectoriale, programarea proiectelor în 

conformitate cu documentele strategice și analiza 

dezvoltării regionale desconcentrate. 

 Liviu Oboroc viceministrul dezvoltării 

regionale și construcțiilor a comunicat că scopul este 

de a crea o Lege multidimensională ce să cuprindă 

toate domeniile de interes ale conceptului dezvoltare 

regională. 

 Liderul de proiect din partea UE Patrick Noddings a 

precizat că experții letoni, francezi și români vor 

propune o viziune pe termen mediu în baza experienței 

din țările lor, astfel, încît în cadrul grupurilor de lucru 

să fie identificate propuneri concrete pentru legislația 

țării noastre. 
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Atelierul de lucru nr.4 în domeniul AAC 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor și Agenția de Dezvoltare Regională 

Centru, cu suportul Agenției de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul 

proiectului  "Modernizarea Serviciilor Publice 

Locale în Republica Moldova", au organizat, pe 

data de 29 octombrie 2013, ședința nr.4 a Grupului 

Tehnic de Lucru, implicat în procesul de elaborare 

a planului strategic regional în 

domeniulAlimentare cu 

apă și canalizare (AAC). 

Principalele subiecte, 

incluse în agenda 

Atelierului de lucru nr. 4, 

au fost: 

prezentarea fișelor 

raioanelor (în baza 

rezultatelor atelierului de 

lucru precedent și a 

informațiilor suplimentare 

transmise de membrii 

grupurilor de lucru, menite 

sa faciliteze procesul de planificare sectorială); 

prezentarea previziunilor privind dezvoltarea 

serviciilor de AAC, orizont 2020; 

punerea în discuții a aspectelor de gender în 

sectorul AAC; 

identificarea unor riscuri și a durabilității 

proiectelor posibile în AAC. 

Pe fiecare dintre temele anunțate au fost făcute 

prezentări de către experții GIZ-GOPA2, urmate 

de exerciții practice, datorită cărora membrii GTL, 

dar și toți participanții aveau o mai mare claritate 

asupra conținuturilor propuse de experți. 

Membrii GTL  au fost foarte activi și inițiau 

discuții cu scop de clarificare a anumitor subiecte 

ce țin de regiune, în general, dar și de fiecare 

raion, în special. 

Participanții la atelier, 

după dezbateri, au 

căzut de acord asupra 

viziunii Regiunii de 

Dezvoltare Centru 

privind serviciile AAC 

din perspectiva 2020 

(rata de conectare la 

sistemele îmbunătățite 

de alimentare cu apă, 

rata de conectare la 

sistemele de canalizare, 

separat pe mediul 

urban și cel rural.) 

S-a convenit ca fișele raionale AAC să fie 

actualizate (completate cu informație lipsă sau 

informație de ultimă oră la toate compartimentele 

fișei) și pînă la 15 noiembrie curent să fie 

expediate la ADR Centru.  
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Premieră: Din 2014, funcționarii primăriilor și consiliilor raionale vor putea 

urma cursul de dezvoltare regională la Academia de Administrare Publică 

 Începând cu 2014, mai mulţi reprezentanţi 

ai autorităţilor locale vor avea posibilitatea de a 

urma primul curs de instruire în domeniul 

dezvoltării regionale, oferit de Academia de 

Administrare Publică (AAP). Astfel, timp de cinci 

zile (40 ore)., vor afla mai multe despre politicile 

de dezvoltare regională, cum pot coopera 

localitățile învecinate pentru a presta în comun 

servicii publice și cum pot fi atrase surse de 

finanțare. Programul cursului a fost elaborat în 

parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor (MDRC), Agențiile de Dezvoltare 

Regionale, cu sprijinul Agenţiei de Cooperare 

Internaţională a Germaniei (GIZ). 

 Astfel, cursul de instruire a fost pilotat cu 

succes în perioada 18-22 noiembrie 2013. La 

testarea cursurilor au fost implicaţi 20 de 

reprezentanţi ai administraţiilor publice locale. 

„Suntem convinși că tematicile selectate vor fi 

apreciate de către reprezentanții administrațiilor 

publice locale, iar în urma participării la curs vor 

avea abilităţi de identificare a necesităților locale 

prin prisma strategiile regionale.", afirmă 

directoarea Departamentului dezvoltare 

profesională al Academiei de Administrare 

Publică, Aurelia Ţepordei.    

„Dezvoltarea regională, asemenea celorlalte 

politici promovate la nivelul Uniunii Europene, 

este fundamentată pe o serie de principii comune 

activităţii administraţiei publice. Prin acest curs de 

instruire, intenţionăm să contribuim la sporirea 

capacităţilor autorităţilor locale de a înțelege 

procesul de dezvoltare regională atât în Republica 

Moldova, cât și în țările UE.", susţine 

viceministrul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, Liviu Oboroc.  

 Cursul de instruire „Dezvoltarea regională" 

va fi oferit gratuit pentru reprezentanţii APL-

urilor. GIZ va sprijini desfăşurarea a trei astfel de 

cursuri pe parcursul anului 2014. Suplimentar, vor 

mai fi implementate încă două runde de instruiri 

ale cursului „Planificare și programare la nivel 

local și regional". 

 Pe parcursul anului 2013, GIZ a susţinut 

AAP, organizând trei cursuri de instruire similare 

oferite pentru administrațiile publice locale, la care 

au participat 77 reprezentanți ai APL I, II din cele 

trei regiuni a Republicii Moldova, inclusiv 

Chişinău. 

 La 30 mai 2012, MDRC, AAP şi GIZ au 

semnat un Memorandum de înţelegere care 

prevede cooperarea pentru dezvoltarea 

capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională - 

MDRC, Agenţiile de Dezvoltare Regională şi 

Consiliile Regionale pentru Dezvoltare - precum şi 

ale autorităţilor locale de nivelul I şi II. Doar astfel 

demersul de dezvoltare regională poate fi unul de 

succes pentru Republica Moldova. 
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Mass-media este interesată de proiectele de Dezvoltare regională implementate 

de ADR Centru 

 La data de 20 noiembrie 2013, un grup de 

jurnaliști și bloggeri au efectuat o vizită de 

documentare la un șir de proiecte de dezvoltare 

regională din Regiunea Centru. Reprezentanții 

mass-media au vizitat 4 proiecte implementate de 

ADR Centru. Primul obiect vizitat a fost Drumul 

de la Vărzărești, r-nul Nisporeni, care se 

contruiește în cadrul Proiectului „Dezvoltarea 

infrastructurii de transport pentru valorificarea 

potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare 

Centru". Aici jurnaliștii s-au întîlnit cu 

Președintele raionului Nisporeni, Vasile Bîtca, 

Managerul de proiect, Zagaiciuc Feodor și 

Viceprimarul satului Vărzărești, Kiril Gorceac. 

Jurnaliștii au intervievat și beneficiari ai 

proiectului care s-au arătat foarte mulțumiți de 

schimbările care se produc în satul lor și au sugerat 

autorităților locale să depună efort pentru a repara 

toate drumurile din localitate. 

 Vizta a continuat la proiectul „Salubrizarea 

localităţilor din raioanele Nisporeni, Străşeni şi 

Călăraşi pentru un mediu curat şi sănătos", de 

rezultatele căruia vor beneficia cetăţeni din 13 

localităţi ale raioanelor Nisporeni, Străşeni şi 

Călăraşi. Aici jurnaliștii au vizitat platformele 

construite în cadrul proiectului, dar și Poligonul de 

depozitare a DMS, care urmează să fie dat în 

exploatare pînă la sfîrșitul acestui an. La 

Întreprinderea Municipală din orașul Nisporeni 

jurnaliștii au avut ocazia să vadă cele 2 

autospeciale achiziționate în acest proiect și 

containerele pentru colectarea selectivă a 

gunoiului. Primarul orașului Nisporeni, Ion 

Gangan, Manager de proiect,Valeriu Profirii, dar și 

Șeful Întreprinderii municipare Nisporeni au dat 

asigurări că localnicii nu vor suporta costuri 

suplementare pentru evacuarea deșeurilor odată ce 

va fi dat în exploatare noul poligon. 

 Stația de tratare a apei potabile din comuna 

Mănoilești a fost următoarea destinație spre care s-

a îndreptat grupul de jurnaliști interesați de 

procesul dezvoltării regionale . Acest obiect a fost 

construit în cadrul proiectului „12000 cetăţeni 

aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi", unde 

este dezvoltat un sistem de aprovizionare cu apă 

potabilă pentru localităţile Mănoileşti, Unţeşti, 

Alexeevca, Lidovca, Cetireni, Floriţoaia Veche, 

Florițoaia Nouă, Grozasca, Novaia Nicolaevca din 

raionul Ungheni. Aici jurnaliștii au discutat cu 

dirigintele de șantier, Mocanu Dumitru și cu 

Primarul comunei Mănoilești, Grigore Popa. 

 Jurnaliștii s-au convins că problema apei 

este primordială deoarece datorită conținutului 

ridicat de flor din apa consumată la moment, s-au 

înregistrat mai multe cazuri de infectare în 

rîndurile populației. 

 Turul proiectelor a continuat la Pîrlița, unde 

primarul localității, Bejan Ion, care este și 

managerul proiectului „Acces asigurat la viața 

publică" a povestit jurnaliștilor de unde a pornit 

ideea scrierii acestui proiect. Localnicii sprijină 

inițiativa primarului, mai ales că acest drum duce 

spre Muzeul satului Pîrlița, unde a fost invitat și 

grupul de jurnaliști să facă cunoștință cu obiectele 

de cult expuse de o valoare incontestabilă. 

Proiectul prevede renovarea unei porțiunii de drum 

de importanță regională cu lungimea de 1,978 km 

din satul Pârlița, raionul Ungheni. 
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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: Lilia Țurcan 
Tel:/fax: +373268 2 26 92 

www.adrcentru.md 
e-mail: oficiu.adrc@gmail.com 

Acest buletin informativ este elaborat de către Agenția de 

Dezvoltare Regională Centru 

http://www.adrcentru.md
mailto:oficiu.adrc@gmail.com

