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Primul seminar privind planificarea spațială din cadrul 

proiectului de Twinning 

L a Orhei s-a desfășurat seminarul regional cu autoritățile publice locale privind 

planificarea spațială. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului de 

Twinning „Consolidarea capacităților în Dezvoltarea Regională în Republica 

Moldova”, Componenta 2. 

Participanții la seminar au luat cunoștință despre proiectul de Twinning și scopurile propuse în 

cadrul Componentei nr II – Integrarea planificării teritoriale și a dezvoltării regionale într-un 

singur cadru de planificare.  Experții împreună cu participanții au lucrat în 2 grupuri: planificare 

teritorială și urbanism. A fost prezentată și adusă la cunoștința participanților evaluarea 

aplicării planificării spațiale în Republica Moldova așa cum a fost analizată în cadrul acestui 

proiect și au fost identificate problemele în procesul de planificare pe verticală. Totodată, 

experții au prezentat și împărtășit participanților provocările spațiale la nivel de țară, regiune, 

raion și comună. În cadrul grupurilor de lucru au fost identificate una din cele mai mari 

provocări: lipsa Planurilor Urbanistice Generale ale localităților. (continuare în pag. 2) 
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(continuare din pagina 1) 
 

Î n finalul atelierului s-au făcut schimb de opinii cu 

participanții și au fost colectate feedback-uri pentru 

eventuale idei și propuneri. 

Participanți la 

atelier, reprezentanți ai 

administrațiilor publice de nivel II și I din raioanele Orhei și 

Strășeni au enunțat reflecțiile și cunoștințele lor specifice 

privind situația pe teren la ameliorarea sau modificarea 

schemei generale prezentate. Amintim că în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea capacităţilor în domeniul 

dezvoltării regionale în Republica Moldova" UE va aloca 

mijloace financiare în mărime de circa 1.170.000 €, bani 

ce vor fi utilizați pentru preluarea experienței statelor 

europene în domeniul dezvoltării regionale, prin 

intermediul experților români, francezi și letoni.  Totodată, 

menționăm cele trei componente majore ale proiectului: 

revizuirea cadrului legislativ existent privind dezvoltarea 

regională, planificarea teritorială și dezvoltarea 

capacităţilor specialiștilor din cadrul MDRC, iar twinning-ul 

a fost conceput ca un instrument de cooperare 

administrativă țintită pentru sprijinirea țărilor candidate și 

din vecinătatea UE.  

 
 

PLANIFICARE REGIONAL Ă  

. 

 

G 
rupul de lucru  pentru domeniul 

planificării regionale în sectorul 

aprovizionării cu apă și canalizare

(AAC) din Regiunea Centru s-a întîlnit 

la cel de-al doilea atelier de lucru. 

Întrunirea a avut drept obiectiv confirmarea datelor 

privind situația curentă în domeniul AAC și elaborarea în 

mod participativ a viziunii cu privire la nivelul servicii la 

nivel regional către anul 2018. De asemenea, la acest 

atelier s-au identificat aspectele de care trebuie să se 

ție cont în procesul de dezvoltare a ideilor de proiect 

asupra căror se vor lucra în contextul planificării 

regionale. 

 

 

Reprezentaţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, Ministerului Mediului, membri ai grupului 

de lucru, reprezentanți ai Agenției de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) și ADR Centru, 

operatori ai Regiilor Apă-Canal au lucrat în grupuri în 

contextul celor sesiuni de lucru: (1) Planificarea 

regională și situația curentă în domeniul AAC; (2) 

Elaborarea viziunii de îmbunătățire a serviciilor AAC din 

perspectiva regională și (3) Identificarea și prioritizarea 

proiectelor în domeniul AAC. Astfel, participanții la 

atelier au încercat să identifice propuneri de proiecte în 

domeniu, învățînd cum se elaborează Nota Conceptuală 

a proiectului propus și cum se calculează scorul în 

conformitate cu matricea de realizare a scopurilor.  

Cel de-al doilea atelier al grupului de lucru în domeniul planificării 

regionale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare Chișinău 
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PROIECTE ÎN  REGIUNEA CENTRU  

Vizite de lucru în cadrul proiectului de la Șoldănești și Florești  

V iceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Veaceslav Guțuțui împreună cu Philipp Johannsen, 

reprezentantul rezident al GIZ în Moldova și alți experți și 

responsabili au efectuat o vizită de monitorizare în 

raioanele Florești și Șoldănești, beneficiari ai 

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). 

 Vizita s-a axat pe monitorizarea lucrărilor în procesul 

de implementare a proiectului precum și au fost petrecute 2 

ședințe de lucru cu persoanele cheie din cadrul proiectului. La 

ședințe au participat preşedinţii raioanelor Şoldăneşti şi Floreşti, 

reprezentanți ai Ministerului Mediului, ADR Centru, ADR Nord, 

primarii localităţilor Şoldăneşti şi Floreşti, reprezentanţii 

întreprinderilor municipale teritoriale, supraveghetori tehnici, 

Inspecției de Stat în Construcții și antreprenori. 

 În cadrul ședințelor antreprenorii și responsabilii tehnici 

din ambele raioane au raportat situația curentă privind 

desfășurarea lucrărilor. S-a constatat că în pofida condițiilor 

climaterice se va reuși finisarea lucrărilor la platforme. Totodată, 

s-a stabilit graficul de recepție la terminarea lucrărilor și graficul 

de recepție finală, care urmează a fi făcute pînă în a treia 

decadă a lunii aprilie. Tot în luna aprilie urmează a fi livrat către 

beneficiari și echipamentul pentru reciclarea și compostarea 

deșeurilor. În același timp pe parcursul lunii aprilie urmează a 

mai fi desfășurate ședințe de lucru cu beneficiarii privitor la 

modul de repartizare a containerelor, darea în gestiune a 

obiectelor și modul de organizare a campaniei de 

conștientizare. 

În finalul ședințelor participanții au vizitat și inspectat cîteva 

platforme din or. Florești, s. Băhrinești, Mărculești și or. 

Șoldănești. La fața locului au fost discutate modul de amplasare 

a platformelor, locul și calitatea lucrărilor efectuate. 

Menționăm că proiectul „Îmbunătățirea sistemului integrat de 

management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, 

Rezina și Florești” estei mplementat de ADR Centru și finanțat 

de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Proiectul implementat pentru micro-regiunea Șoldănești, Rezina 

și Florești și Rezina, este un 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. 

http://adrcentru.md/slidepageview.php?l=ro&idc=453
http://adrcentru.md/slidepageview.php?l=ro&idc=453
http://adrcentru.md/slidepageview.php?l=ro&idc=453
http://adrcentru.md/slidepageview.php?l=ro&idc=453
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A genția de Dezvoltare Regională Centru, în 

calitate de partener, și Centrul Naţional de 

Mediu au organizat Primul Forum al Tinerilor din 

Bazinul rîului Bîc cu sloganul „Iubeşte-ţi 

rîul!”Evenimentul a adunat cca 450 de participanţi: 

elevi şi profesori, specialişti în domeniul mediului, 

APL-uri din bazin, membri ai Consiliului de Bazin Bîc, 

ONG-uri de mediu şi reprezentanţi mass-media. 

F orumul a fost desfășurat în două sesiuni paralele: 

1. Evoluarea colectivelor şcolare la categoria 

divertisment şi înmînarea premiilor pentru învingătorii la 

categoria Foto şi Video din cadrul concursului „Împreună 

Salvăm rîul Bîc”, anunţat în ianuarie 2013, de Centrul 

Naţional de Mediu; 

2. Dezbateri publice cu participare tinerilor şi organelor 

competente din bazin pe problemele ce afectează grav rîul. 

M omente unice şi emoţii mari au trăit participanţii 

concursului „Împreună salvăm rîul Bîc”, în timpul 

ceremoniei de premiere pe categoriile: foto, video si 

divertisment. În urma evaluării lucrărilor de către un juriu 

competent, format din specialişti pe probleme de mediu, 

jurnalişti şi artişti, au fost desemnaţi cîştigătorii. Lucrările 

au fost evaluate în dependenţă de autenticitatea 

problemei, mesaj și redarea acestuia. Tinerii care au 

participat la dezbateri, au avut ocazia să discute doar cu 

reprezentanţi de la ÎM „Apă-Canal Chişinău”, Consiliul 

Raional Călăraşi, Centrul de Investigaţii Ecologice a mun. 

Chişinău şi membri ai Consiliului de Bazin Bîc, dat fiind 

faptul că nu s-a prezentate nimeni din autorități. În timpul 

discuţiilor, participanţii au vizionat şi un scurt film, care 

reflectă problemele rîului. 

La finele sesiunii, tinerii au elaborat Rezoluţia Forumului, 

pe care o vor înainta Parlamentului Republicii Moldova.  

Totodată, pentru ADR Centru a fost decernată o diplomă 

pentru parteneriat și susținere a inițiativei „Reabilitarea 

ecologică a rîului Bîc. 

IMPLICARE REGIONALĂ  

Pr imul  Forum a l  Tiner i lo r  d in  bazinu l  r îu lu i  Bîc   Pr imul  Forum a l  Tiner i lo r  d in  bazinu l  r îu lu i  Bîc   Pr imul  Forum a l  Tiner i lo r  d in  bazinu l  r îu lu i  Bîc      

http://www.civic.md/files/attachments/alla.vacarciuc-8751/REZOLUTIA_1.doc


5                         Cooperare pentru Dezvoltare                                                      www.adrcentru.md  

 

OPORTUNITĂTI  DE FINANTARE  

G r a n t u r i  p e n t r u  O N GG r a n t u r i  p e n t r u  O N GG r a n t u r i  p e n t r u  O N G ---

u r i  ( 1 5 0 0 0 0  U S D )u r i  ( 1 5 0 0 0 0  U S D )u r i  ( 1 5 0 0 0 0  U S D )    
   

 ONG-urile, instituțiile private, științifice 
sau publice și organismele similare, sunt invitati 
sa aplice pentru Premiul ”Swiss Re ReSource 
2014 for Sustainable Watershed Management”, 
care oferă granturi în valoare de  până la 
150.000 dolari pentru proiecte pentru statele 
care sunt în curs de dezvoltare și de 
transformare. 

 Premiul ReSource recunoaște inițiativele 
care sunt îndreptate spre sensibilizarea 
publicului cu semnificație ecologică, socială și 
economică a surselor de apă în statele în curs 
de dezvoltare. 

 Premiul în valoare totală de 150.000 
dolari SUA vor fi alocate în total, fie la un 
proiect, sau distribuite în mai multe proiecte. 

 Inițiativele ar trebui să vizeze  asigurarea 
ușor disponibilă a apei în viitor. Premii se 
acordă strict pentru activitățile de implementare 
a proiectului. 

 Termenul limită pentru depuneri inițiale 
pentru Premiul ReSource 2014 este 30 aprilie 

2013. 

 

Sursa: http://www/resourceaward.org/  

M A E  a l  R e p u b l i c i i  L i t u a n i a :  M A E  a l  R e p u b l i c i i  L i t u a n i a :  M A E  a l  R e p u b l i c i i  L i t u a n i a :  

a p e l  d e  p r o p u n e r i  p e n t r u  a p e l  d e  p r o p u n e r i  p e n t r u  a p e l  d e  p r o p u n e r i  p e n t r u  

p r o i e c t e  m i c ip r o i e c t e  m i c ip r o i e c t e  m i c i    

Ambasada Republicii Lituania vă invită să 
depuneți cereri pentru proiecte de cooperare 
pentru dezvoltare (proiecte mici sau de co-
finanțare: până la 2.000 EUR [două mii euro]) în 
Republica Moldova. Proiectele ar trebui să 
vizeze: 

 dezvoltarea durabilă; 

 reforme, consolidarea societății civile 

 consolidarea democrației în Republica 

Moldova. 

Cererile pot fi depuse de către persoanele fizice 
și juridice ale Republicii Lituania sau Republica 
Moldova. 

Cererile pot fi depuse în limbile engleză, rusă 
sau limba lituaniană la adresa de e-mail: 
liutauras.bauza @ urm.lt și amb.md @ urm.lt 

Cererile vor fi acceptate până la 15 aprilie 

2013. 

Puteți găsi formularul de cerere aici. 

Costurile pentru cheltuielile administrative nu 
trebuie să depășească 10 la sută din valoarea 
totală a proiectului. 

Comisia de program pentru proiecte în 
Ambasada Republicii Lituania în Republica 
Moldova examinează cererile privind 
eligibilitatea și finanțarea. Comisia informează 
solicitanții despre decizia privind finanțarea. 

Pentru mai multe informatii va rugam sa 
contactati pe dl Liutauras Bauza la adresa de e-
mail liutauras.bauza @ urm.lt. Pentru mai mulțe 
informații accesați http://www.orangeprojects.lt 

Sursa: http://md.mfa.lt/index.php?2226345911   

http://www.centruinfo.org/md/news-2/293-granturi-pentru-ong-uri-150000-usd
http://www.centruinfo.org/md/news-2/293-granturi-pentru-ong-uri-150000-usd
http://www.centruinfo.org/md/news-2/292-estonia-apel-de-propuneri-pentru-proiecte-mici
http://www.centruinfo.org/md/news-2/292-estonia-apel-de-propuneri-pentru-proiecte-mici
http://www.centruinfo.org/md/news-2/292-estonia-apel-de-propuneri-pentru-proiecte-mici
http://md.mfa.lt/get_file.php?file=WlpqSG9Kaklab0NaZDVSanlLSEVrNWJQbTVCcHlwYktadENibTV5cGNXVmtycFNabWM5bW41Mll5S2ZIWThiS1pzdVhuWmZKeHBTU25XZGttWnFkcFptYW1XNmVtSk5qeW1TVlpwaVRsYlNVdEd1QVpxNlZwbVNubVlxZWxXOTNsSWVUZzVpeWxueVpkcGQxbFlpV3JXV3hhSDlvdzhhbmxiTnJpRzZE
http://www.orangeprojects.lt/
http://md.mfa.lt/index.php?2226345911
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LICITATI I  PUBLICE  

Licitaţie publică Nr. 10/1  
 

Autoritatea contractantă :Agenția de Dezvoltare Regională Centru  

Obiectul achiziţiei : Sistem de distribuție (trei puncte termice pentru 

trei blocuri ale spitalului regional Orhei) 

 

Detalii: http://adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=341&nod=1&  

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 13/00208 

 

Autoritatea contractantă :Agenția de Dezvoltare Regională Centru  

Obiectul achiziţiei : Servicii de supravegere tehnică ale 

supraveghetorului tehnic la obiectul: Lucrari de reparaţie a 

sectorului de drum L=1,978 km (sectorul gimnaziu Ion Vatamanu – 

DN R17) (Pîrliţa) REPETAT 

 

Detalii: http://adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=341&nod=1&  

Licitaţie publică Nr. 13/00184 

 

Autoritatea contractantă :Agenția de Dezvoltare Regională Centru  

Obiectul achiziţiei : Reparaţia îmbrăcămintei rutiere din str. Alexandru 

cel Bun, or. Nisporeni 

 

Detalii: http://adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=341&nod=1&  

http://www.adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=341&nod=1&
http://www.adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=341&nod=1&
http://www.adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=341&nod=1&
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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: Natalia Cojocaru 
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

