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Membrii CRD Centru s-a întrunit în prima ședință din 

acest an 

 

inisterul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

(MDRC) şi  Agenția de 

Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) 

au întrunit în prima şedinţă ordinară din 

acest an membrii Cosiliului Regional de 

Dezvoltare Centru (CRD Centru). Pe ordinea 

de zi a şedinţei s-au discutat subiecte 

importante legate de  activitatea CRD Centru 

pe parcursul anului 2012, Raportul de activitate 

al ADR Centru pentru anul 2012, prezentarea 

informaţiei privind proiectele finanţare din 

FNDR în anul 2013 și privitor la organizarea 

Forumului de Dezvoltare Regională Centru, 

(23-24 mai 2013). 

La ședință au participat, Valerian 

Bînzaru, director Direcția Generală Dezvoltare 

Regională din cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, membrii CRD 

Centru, specialiștii ADR Centru, reprezentanți 

ai organizațiilor neguvernamentale și societății 

civile, mass-media, etc. 

„Vă salut călduros din partea dlui 

ministru și vă transmit gîndul bun în 

continuarea tuturor acțiunilor propuse în acest 

an. Totodată, vreau să menționez că pe 

parcursul anului 2012 dezvoltarea regională a 

obținut rezultate bune în toate cele trei regiuni 

de dezvoltare” a menţionat Valerian Bînzaru, 

director Direcția Generală Dezvoltare 

Regională din cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor.            

Directorul ADR Centru, Tudor Mesina, a 

mulțumit membrilor CRD Centru pentru 

participare și cooperar, felicitîndu-i călduros cu 

sosirea primăverii. Totodată, a 

prezentat raportul de activitate al ADR Centru 

pentru anul 2012. 

Ședința Consiliului Regional de 

Dezvoltare Centru a fost prezidată de către 

Vasile Bîtcă, vicepreședinte CRD Centru şi  a 

reunit 30 de membri.  

În cadrul ședinţei 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 rezultatele activității 

CRD Centru pe parcursul activității de pînă 

acum. Șeful secției managementul 

proiectelor, Eduard Ungureanu a făcut o 

prezentare privind proiectele care vor fi 

implementate în anul 2013. Tot în cadrul 

ședinței a fost prezentat conceptul Forumului 

regional de investiții și inovații, care va fi 

organizat de ADR Centru, la sfîrșitul lunii mai, 

anul curent.  

M 

http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=377&id=1731
http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=377&id=1731
http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=1665
http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=1665
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Toate proiectele de decizii propuse spre 

aprobare au fost acceptate în unanimitate de 

către membrii CRD Centru. 

În finalul ședinței reprezentanți de la 

IDIS Viitorul au făcut o prezentare 

privind Programul Bunelor Practici ale 

Autorităților Publice Locale. Programul dat este 

o competiție pentru toate APL-urile în scopul de 

a-și face cunoscute bunele practici din 

localități. 

 

30 reprezentaţi ai consiliilor raionale şi-au consolidat 

cunoştinţele în domeniul managementului şi planificării 

strategice

 reprezentanţi ai consiliilor 

raionale din cele trei regiuni de 

dezvoltare au avut posibilitatea de 

a-şi consolida cunoştinţele în domeniul 

managementului şi planificării strategice în 

perioada 25 februarie - 1 martie 2013. Modulul 

de instruire este parte a programului de formare 

„Planificare şi programare la nivel local şi 

regional". Cursul a fost oferit de Academia de 

Administrare Publică (AAP). 

"Acest modul este foarte util şi ne va servi de 

real ajutor la elaborarea strategiei de dezvoltare 

socio-economică a raionului. Am înţeles care 

sunt etapele procesului şi cât de importantă este 

analiza în profunzime a situaţiei socio-

economice.", relatează specialistul principal al 

Secţiei economie al Consiliului raional Soroca, 

Galina Staviţa.  

Materialele pentru aceste module de instruire au 

fost ajustate şi pilotate în 2012 de către 

profesorii Academiei de Administrare Publică 

(AAP), în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor (MDRC), Agenţiile de 

Dezvoltare Regionale (ADR), cu sprijinul 

Agenţiei de Cooperare Internaţională a 

Germaniei (GIZ). 

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. 

Modulele „Planificarea strategică integrată" 

(Modulul I) şi „Managementul ciclului de 

proiect" (Modulul II)  vor fi disponibile în calitate 

de curs de scurtă durată, care vor fi oferite 

gratuit pentru reprezentanţii APL-urilor şi 

instituţiilor de dezvoltare regională. În acest an, 

GIZ va sprijini desfăşurarea a încă două runde 

de instruire. 

 Programul de formare 2:  Modulul II: 08 - 12 

aprilie (pentru APL II) 

Programul de formare 3:  Modulul I: 22 - 26 

aprilie; Modulul II: 20 - 24 mai (pentru APL I) 

. 
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http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=374&id=4091
http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=374&id=4091
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„Efectuarea  acestor lucrări va extinde 
posibilităţile ca instituţia să organizeze şi să 
găzduiască concerte, astfel încât Palatul de 
Cultură din oraşul Ungheni să devină într-
adevăr un Centru Cultural Multifuncţional de 
importanţă regională”  

Viceprimarul orașului Ungheni 

 

Palatul de cultură din Ungheni a fost renovat 

a Ungheni a avut loc recepția  

finală a obiectului „Renovarea 

Palatului de Cultură din 

Ungheni".  

Comisia de recepție creată în baza 

ordinului directorului ADR Centru  s-a deplasat 

la fața locului pentru a evalua calitatea lucrărilor 

și a recepționa obiectul dat. 

În caietul de sarcini al executorului au 

fost  înscrise lucrări de  reparaţie capitală a 

comunicaţiilor inginereşti (apeduct, canalizare, 

electricitate), a sălilor sportive şi de dans, a sălii 

mici pentru 300 de spectatori, restabilirea şi 

repararea grupurile sanitare. Suma investițiilor 

pentru renovarea palatului a fost de 3998400 lei, 

bani alocați din Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională (FNDR), prin intermediul 

ADR Centru ca și unitate de implementare. 

Proiectul dat a fost lansat anul trecut  și a 

avut ca obiectiv principal al proiectului crearea 

unui mediu favorabil desfăşurării activităţilor 

cultural - artistice la nivel local, regional, naţional 

şi internaţional. 

 

 

Autospecialele au ajuns la destinație 
 autospeciale pentru colectarea 

și transportarea deșeurilor au 

fost transmise către beneficiarii 

proiectului „Îmbunătățirea sistemului integrat 

de management al deșeurilor solide în 

raioanele Șoldănești, Rezina și Florești", 

implementat de ADR Centru și finanțat de 

Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ).  

Mașinile de marcă MAN au fost procurate 

din Grecia, în urma contractului încheiat cu SRL 

„Eximotor". Acestea au fost repartizate conform 

planului prevăzut de proiect. Prețul de achiziție a 

celor 3 m așini este de 5 685 516 lei 

Autospecialele cu capacitatea de 22 m3 și 14 

m3  sunt echipate cu un mecanism special de 

ridicare și descărcare a containerelor de tip 

Euro, cu deșeuri.  

2 autospecialele, vor face parte din dotarea 

Întreprinderii Municipale de salubritate din 

Șoldănești, iar una la Florești și vor fi folosite 

pentru colectarea și transportarea deșeurilor 

menajere solide. Ele vor deservi  localitățile 

partenere din cadrul proiectului din raioanele 

Șoldănești, Rezina și Florești. 

Pe parcursul următoarei săptămâni, șoferii care 

vor lucra pe aceste mașini vor fi instruiți de un 

expert  tehnic care va sosi din Grecia, în scopul 

oferirii lecțiilorpractice și tehnice. 

Proiectul implementat pentru micro-regiunea 

Șoldănești, Rezina și Florești și Rezina, este un 

L 
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proiect pilot de gestionare a deșeurilor solide. 

Această inițiativă reprezintă un exemplu de 

cooperare care depășește hotarele regiunilor de 

dezvoltare. Astfel, Agenția de Dezvoltare 

Regională Centru, în parteneriat cu GIZ, va 

asigura buna desfășurare a proiectului în toate 3 

raioane. De sistemul comun de management al 

deșeurilor solide va beneficia populația celor trei 

raioane, care se cifrează la apr. 200 000 de 

locuitori. Va fi construit un depozit sanitar la 

Șoldănești, două centre de reciclare la 

Șoldănești și Florești și două stații de transfer la 

Cotiujenii Mari și Florești. 

 

Primul atelier de lucru privind planificarea regională în 

sectorul eficiența energetică în Regiunea Centru  

 

rimul atelier de lucru privind planificarea 

regională în sectorul eficiența energetică în 

regiunea Centru s-a desfășurat la Chișinău.  

Obiectivul atelierului a fost de a implica 

participativ actorii din regiunea Centru în 

procesul de planificare regională a sectorului 

Eficiență Energetică în clădirile publice, precum 

și elaborarea unei viziuni comune privind 

eficientizarea consumului energetic la nivel 

ragional către anul 2020. 

Reprezentaţi ai Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor, Ministerul 

Economiei, membri ai grupului de lucru,  Agenția 

pentru Eficiență Energetică (AEE) și 

reprezentanți ai Agenției de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ), managerii 

energetici, arhitecţi și ingineri responsabili de 

domeniu din primării, reprezentanți ai ONG-urilor 

au lucrat în grupuri, în contextul celor 3 sesiuni: 

(1) Contextul planificării şi programării regionale; 

(2) Situaţia curentă în EE în clădirile publice din 

regiuni; (3) Elaborarea viziunii EE din 

perspectiva regional. Totodată, participanții au 

identificat principalele beneficii în rezultatul 

utilizării eficiente a energiei. 

Principalele beneficii în urma utilizării 

eficiente a energiei sunt în primul rând 

reducerea consumului de energie, reducerea 

impactului preţurilor energetice  tot mai mari, 

îmbunătăţirea securităţii aprovizionării, 

îmbunătăţirea standartului tehnic pentru clădiri şi 

procese, creşterea gradului de confort, creşterea 

duratei de viaţă a blocului. 

În cadrul discuțiilor de lucru s-a menționat faptul 

că instituțiile cu cea mai mare capacitate de 

conservare a energiei dar și cu un consum 

ridicat, sunt instituțiile publice. Un calcul 

estimativ ne arată că aproximativ 40 % din 
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bugetul unei instituții publice este prevăzut 

pentru achitarea consumului de  energie 

electrică, 

Primul exemplu de eficiență energetică utilizat în 

cadrul acestui atelier a fost 

proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în 

spitalul raional Orhei", proiect implementat de 

ADR Centru și finanțat de GIZ. 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.  

 Principalele beneficii în urma utilizării eficiente a 

energiei sunt în, primul rând, reducerea 

consumului de energie, reducerea impactului 

preţurilor energetice  tot mai mari, îmbunătăţirea 

securităţii aprovizionării, îmbunătăţirea 

standartului tehnic pentru clădiri şi procese, 

creşterea gradului de confort, creşterea duratei 

de deservire a blocului. 

 

 

APEL de propuneri pentru mici proiecte parteneriale Moldo-

Polone (program RITA) 
 Programul RITA, 

creat în 2000, este 

o inițiativă a 

Fundației 

Freedom, 

implementată de 

Fundația Educație 

pentru Democrație. 

Obiectivul său este 

de a sprijini 

transformarea democratică și liberă de piață în 

țările din Europa de Est, Caucaz și Asia 

Centrală, în special prin schimbul de experiență 

poloneză în acest domeniu. 

Programul cuprinde următoarele țări: Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, 

Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Ucraina, 

Tadjikistan. 

Eligibile pentru co-finanțare sunt organizațiile 

non-guvernamentale înregistrate în Polonia, iar 

proiectul trebuie să se refere la cooperarea cu 

persoane juridice și reprezentanți din țările 

menționate mai sus. 

Domeniul de aplicare al concursului este de a 

selecta cele mai bune proiecte comune realizate 

de către partenerii din Polonia și cel puțin una 

dintre țările eligibile. 

Proiectele trebuie să contribuie la tranziția 

democratică și liberă de piață în țările respective 

prin schimbul de experiență poloneză și se pot 

referi la următoarele domenii: 

- probleme sociale; 

- educația; 

- promovarea spiritului antreprenorial; 

- patrimoniul cultural; 

- dezvoltarea și sprijinirea autonomiei locale -

guvernare; 

- dezvoltarea mass-mediei independente și 

moderne. 

Termenul concursului: 

1.  apel de propuneri din primăvară. Termenul 

limită pentru aplicații este 15 martie 

2013 (pentru proiectele planificate a fi puse în 

aplicare de la unu iunie 2013 până la 31 martie 

http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=1631
http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=1631
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2014). Rezultatele vor fi anunțate în data de 30 

aprilie 2013. 

2. apel de propuneri din toamnă. Termenul limită 

pentru aplicații este 15 octombrie 2013 (pentru 

proiectele planificate a fi puse în aplicare la 1 

ianuarie 2014 până la 30 noiembrie 2014). 

Rezultatele vor fi anunțate pe 30 noiembrie 

2013. 

Suma maximă de co-finanțare este de 40.000 

PLN (cca. 10.000 EUR). 

Contribuția minimă proprie a partenerului: 20% 

din valoarea totală a proiectului (contribuția 

financiară sau în natură este posibil). 

Aplicațiile sunt transmise numai de către 

partenerii polonezi. 

Dacă aveți o idee de proiect, vă rugăm să 

contactați Centrul de Informare pentru 

Autoritățile Locale (CIAL), pentru a găsi un 

partener în Polonia. Mai  multe detalii AICI 

 

 

 

Acest buletin informativ este elaborat de către Agenția de Dezvoltare Regională 

Centru 
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