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Parteneriatele internaţionale au apărut ca o necesitate 
pentru dezvoltarea instituţională a Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova (MDRC). 
Prin intermediul acestora MDRC acumulează şi împărtăşeşte 
bune practici în planificarea, gestionarea şi implementarea 
proiectelor cu finanţare internaţională. MDRC promovează 
imaginea şi domeniul dezvoltării regionale la nivel european 
şi internaţional prin intermediul încheie-
rii de acorduri de cooperare, participări 
la evenimente, vizite de studiu şi schimb 
de experienţă. Aceste instrumente permit 
atât MDRC şi instituţiilor sale, cât şi parte-
nerilor săi regionali, să iniţieze proiecte in-
ternaţionale şi să continue procesul de în-
văţare în domeniul dezvoltării regionale. 

În scopul promovării iniţiativelor existen-
te în dezvoltarea echilibrată a regiunilor, 
identificării parteneriatelor utile imple-
mentării portofoliilor de proiecte şi asi-
gurării utilizării beneficiilor programelor 
internaţionale active şi de perspectivă, 
MDRC a intensificat cooperarea interna-
ţională cu partenerii de dezvoltare. Până 
în prezent, au fost valorificate evoluţiile 
înregistrate în ultimii ani prin intermediul 
implementării acordurilor de colaborare 
deja semnate, iniţierii negocierilor cu alte 
instituţii, organizării diverselor evenimen-
te naţionale şi internaţionale, promovării 

iniţiativelor regionale, precum şi facilitarea dialogului cu noi 
parteneri.

În prezent, baza de date cu parteneri internaţionali ai MDRC 
cuprinde instituţii din Cehia, Estonia, Franţa, Germania, Italia, 
Letonia, Polonia, România, Turcia, Federaţia Rusă. În curs de 
negociere sunt Acordurile de colaborare cu Ungaria şi Slo-
vacia. De asemenea, MDRC întreţine şi dezvoltă parteneriate 
de colaborare cu instituţiile Uniunii Europene de la Bruxelles, 
în special cu Directoratul general pentru politică urbană şi 
regională şi Comitetul Regiunilor.

(continuare în pagina 6)
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Tema numărului

Politica de dezvoltare regională în Republica Mol-
dova reprezintă activitatea coordonată a autori-
tăţilor administraţiei publice centrale şi locale, a 
colectivităţilor locale şi a organizaţiilor neguver-
namentale, orientată spre planificarea şi realiza-
rea unei dezvoltări social-economice teritoriale 
echilibrate, spre sprijinirea nemijlocită a dezvol-
tării social-economice a zonelor defavorizate.

Aprovizionarea cu apă şi canalizare (AAC) repre-
zintă unul din domeniile de intervenţie a politicii 
de dezvoltare regională şi de finanţare din Fondul 
Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Pe 
parcursul anilor 2011-2014 au fost alocate mijloa-
ce financiare în mărime de circa 150 milioane lei 
pentru implementarea proiectelor în regiunile de 
dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud.

În urma implementării proiectelor de dezvoltare 
regională respective, cu finanţare din FNDR, în 
regiunile de dezvoltare regională Nord, Centru şi 
Sud au fost obţinute următoarele rezultate: 

 Au fost construite:

209 km reţele de apeduct;•	

34 km reţele de canalizare;•	

două staţii de tratare a apei •	
potabile (în satul Mănoileşti, r. 
Ungheni şi în oraşul Otaci);

două staţii de epurare a ape-•	
lor reziduale (în oraşul Otaci şi 
în oraşul Călăraşi).

În rezultatul implementării pro-
iectelor au fost create condiţii de 
conectare la servicii de AAC cen-
tralizate pentru 110 mii cetăţeni 
din 22 localităţi ale ţării.

Proiectele de dezvoltare regio-
nală în domeniul ACC se referă 
în mare parte la extinderea în zonele rurale a 
serviciilor existente în zonele urbane, astfel, fiind 
asigurată apropierea nivelului de trai a populaţiei 
din zonele respective. 

În anul 2014 şi începutul anului 2015 au fost în 
proces de implementare 5 proiecte în domeniul 
AAC, valoarea totală alocată din contul FNDR în 
acest scop fiind de 17 milioane lei. 

Prin intermediul Documentului Unic de Program 
(DUP) pentru anii 2013-2015, aprobat prin Hotă-
rârea de Guvern nr. 933 din 18 decembrie 2012, 
au fost identificate şi stabilite 62 proiecte priori-
tare în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv 13 
proiecte ce ţin de domeniul AAC, în valoare totală 
de peste 340 milioane lei (vezi tabelul).

Potrivit Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regio-
nală (SNDR) 2013-2015, aprobată prin Hotărârea 
de Guvern nr. 685 din 4 septembrie 2013, în peri-
oada 2013-2015, în domeniul AAC vor fi obţinute 
următoarele rezultate:

246 km de apeduct construit şi 2,5 km apeduct •	
renovat;

19 km reţea de canalizare construită;•	

2 bazine de acumulare a apei potabile;•	

7 staţii de epurare a apei;•	

14 staţii de pompare.•	

Beneficiari ai proiectelor de dezvoltare regională 
din domeniul AAC vor fi peste 300 mii cetăţeni 
din 67 localităţi.

Totodată, cu suportul Agenţiei de Cooperare 
Internaţională a Germaniei (GIZ) pe parcursul 
anilor 2011–2015 au fost implementate 2 pro-
iecte în domeniul AAC şi anume „Îmbunătăţirea 
serviciilor de apă şi canalizare în raionul Cahul”, 
„Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare 
în raionul Râşcani”, iar proiectul “Modernizarea 
serviciilor publice locale de alimentare cu apă în 
raionul Leova” este în faza de lucru. Toate aceste 
trei proiecte au un buget total planificat de apro-
ximativ 5,5 mln Euro. 

Implementarea proiectelor de dezvoltare regio-
nală este asigurată de către Agenţiile de Dezvol-
tare Regională, de comun cu Autorităţile admi-
nistraţiei publice locale – aplicante. 

Aprovizionarea cu apă și canalizare  
în Republica Moldova

Proiecte prioritare în domeniul AAC conform DUP 2013-2015 (mii lei)

Nr. Denumirea proiectului
Regiu-

nea
Aplicantul

Suma 
solicitată 

1 Finalizarea apeductului Prut-Făleşti, premisă pentru asigurarea cu apă potabilă a 75 de localităţi din Regiunea 
Nord

Nord Consiliul raional Făleşti 14585,0

2 Îmbunătăţirea situaţiei social-economice a comunităţilor dezavantajate ale unei zone din RDN prin construcţia 
branşamentului spre or. Drochia la apeductul Soroca-Bălţi

Nord Consiliul raional Drochia 58591,0

3 Finalizarea construcţiei apeductului magistral Bălţi-Sîngerei cu ramificaţii comunitare Nord Consiliul raional Sîngerei 24105,0

4 AAC a locuitorilor satelor Risipeni şi Bocşa şi a instituţiilor de menire social-culturală Nord Primăria comunei Risipeni, 
raionul Făleşti

30513,5

5 Crearea condiţiilor de AAC a locuitorilor com. Parcani, Ocolina şi Redi-Cereşnovăţ din raionul Soroca Nord Primăria comunei Parcani, 
raionul Soroca

27105,5

6 Servicii calitative de AAC în oraşul Otaci pentru un mediu curat în regiunea de Nord Nord Primăria oraşului Otaci, raionul 
Ocniţa

25373,0

7 Îmbunătăţirea calităţii vieţii a peste 5000 locuitori în regiunea Chirileni-Buşila-Grăseni prin acces la apă 
potabilă

Centru Primăria satului Buşila, raionul 
Ungheni

14699,6

8 12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă din 12 localităţi Centru Primăria satului Mănoileşti, 
raionul Ungheni

28873,1

9 Construcţia şi restabilirea sistemului de canalizare în oraşul Nisporeni, comuna Vărzăreşti (apeduct Prut-Nispo-
reni)

Centru Consiliul raional Nisporeni 44995,3

10 Construcţia staţiei raionale de epurare şi dezvoltarea sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate 
la nivel intercomunitar

Centru Primăria oraşului Teleneşti 23432,4

11 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale prin construcţia sistemelor de apă potabilă şi de canalizare, 
regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca râului Lapuşniţa, raionul Hînceşti

Centru Primăria satului Sofia, raionul 
Hînceşti

24156,0

12 Construcţia apeductului magistral Leova-Iargara Sud Consiliul raional Leova 46575,3

13 Construcţia apeductului magistral Leova-Hănăseni Noi-Filipeni-Romanovca Sud Consiliul raional Leova 9983,1

 TOTAL 340 230,0
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Opinie

Dezvoltarea regională şi planificarea spațială – 
elemente indispensabile ale aceluiaşi proces

Buna guvernare locală -  
Prioritatea dezvoltării regionale moderne

Recent a demarat un nou exerciţiu de pla-
nificare a dezvoltării regionale pe termen 
mediu şi lung. Unul din aspectele impor-
tante, scos în evidenţă ca urmare a realiză-
rii analizei situaţiei existente de dezvoltare 
socio-economică a regiunilor de dezvolta-
re, este necesitatea corelării procesului de 
dezvoltare regională, pe de o parte şi plani-
ficare spaţială, pe de altă parte. Necesitatea 
corelării acestor două elemente rezultă din 
similaritatea componenţei lor (teritoriu de-
finit, elemente de potenţial teritorial, etc.) 
şi a scopului urmărit, dar mai ales prin fap-
tul că procesul general de dezvoltare are 
nevoie de a integra metodele de planifica-
re cu elementele teritoriale. 

În abordarea sa clasică, dezvoltarea regio-
nală este înţeleasă ca o activitate concer-
tată a diferitor structuri şi instituţii de stat 
sau autonome, realizată în scopul sprijinirii 
proceselor de dezvoltare în regiuni şi alini-
erea nivelului de dezvoltare pe dimensiu-
nea intra şi inter-regională. Scopul urmărit 
de politicile de dezvoltare regională este 
dezvoltarea armonioasă a teritoriului naţi-
onal din punct de vedere economic, social, 
cultural şi de mediu prin evitarea mani-
festării disparităţilor şi dezechilibrului de 
dezvoltare.

Elementul principal al planificării spaţiale 
este teritoriul, definit ca un spaţiu deli-
mitat cu structura lui fizică, cu varietatea 
capitalului, a potenţialului, precum şi cu 
avantajele şi dezavantajele lui. Prin plani-

ficare spaţială se are în vedere totalitatea 
acţiunilor instituţiilor specializate, care vi-
zează organizarea optimă a unui teritoriu 
prin prisma structurii sale fizice (utiliza-
rea terenurilor, comunicaţii, utilităţi etc.). 
Aplicarea planificării spaţiale presupune 
organizarea fizică a spaţiului conform unui 
concept director, pentru a oferi locuitorilor 
acestui spaţiu un cadru şi o calitate a vieţii, 
care să le asigure dezvoltarea personalităţii 
lor. Deducem astfel, că planificarea spaţia-
lă este un proces complex şi continuu de 
organizare şi remodelare a structurilor te-
ritoriale şi a localităţilor, în scopul asigurării 
unui cadru optim necesar desfăşurării acti-
vităţilor umane şi eradicării permanente a 
standardului calităţii vieţii.

Din noţiunile prezentate anterior rezultă 
necesitatea corelării indispensabile între 
procesul de dezvoltare regională şi asigu-
rarea relaţiei acestui proces cu elementele 
teritoriale. Toate acţiunile de planificare a 
activităţilor de dezvoltare la nivel supra-
urban, dar în acelaşi timp sub-naţional ar 
trebui să fie “legate” de un teritoriu concret 
şi corelate cu potenţialul existent pe acest 
teritoriu. Această relaţie impune necesita-
tea prezenţei planificării spaţiale în politici-
le de dezvoltare regională.

Relaţia acestor două elemente ar trebui 
să fie realizată printr-un spectru larg de 
documente. Practica internaţională, dar şi 
legislaţia naţională, stabilesc că aceste do-
cumente ar trebuie să fie: Planul de Amena-

jare a Teritoriului Naţional (PATN), planurile 
regionale de amenajare a teritoriului, pla-
nurile de amenajare a teritoriului raional, 
precum şi planurile locale de amenajare a 
teritoriului. În prezent, atât PATN, cât şi ce-
lelalte planuri (cu mici excepţii), practic nu 
există. În acest fel, politicile de dezvoltare 
regională riscă să nu fie suficient de mult 
legate de teritoriu şi de potenţialul existent 
în teritoriu. Excluderea elementului terito-
rial din procesul de planificare a dezvoltării 
poate face ca procesul de dezvoltare regi-
onală să fie unul trunchiat, iar procesul de 
implementare a strategiilor elaborate să fie 
unul anevoios. 

Abordarea dezvoltării regionale, fără a lua 
în calcul elementul teritorial nu mai cores-
punde complexităţii proceselor de dezvol-
tare contemporane. Planificarea spaţială se 
realizează într-un termen mai lung prin for-
tificarea unei coerenţe a politicilor cu ele-
mentul spaţial, altfel aceasta poate duce la 
lipsa de fundament teritorial a deciziilor de 
dezvoltare. În acest sens, în Republica Mol-
dova, se impune de urgenţă de a reveni la 
finalizarea şi aprobarea PATN; elaborarea şi 
aprobarea planurilor regionale, raionale şi 
locale de amenajare a teritoriului; precum 
şi ajustarea legislaţiei şi stabilirea ierarhiei, 
coerenţei, şi necesităţii corelării strategiilor, 
programelor şi planurilor de dezvoltare cu 
elementele teritoriale, pentru a asigura o 
dezvoltare durabilă, coerentă, dar şi de 
coeziune.

Dezvoltarea locală şi cea regională au un 
rol major în promovarea creşterii econo-
mice în regiunile mai puţin dezvoltate din 
Republica Moldova. Principiile dezvoltării 
regionale ale Republicii Moldova au fost 
testate pe parcursul mai multor ani şi au 
fost ajustate de câteva ori, anume pen-
tru a oferi fucţionabilitate domeniului şi 
un set larg de politici, care să răspundă 
tuturor provocărilor sociale, economice 
şi de mediu. Succesul politicii de dezvol-
tare regională în Republica Moldova este 
fundamentat şi susţinut în mare parte de: 
parteneriatul cu Uniunea Europeană (UE), 
o planificare minuţioasă a politicilor din 
domeniu şi, ceea ce am putea numi drept 
buna guvernare. Buna guvernare, în acest 
sens, este unul din elementele cele mai 
principale ale unei politici care tinde spre 
îmbunătăţirea coeziunii teritoriale şi asigu-
rea existenţei capacităţilor administrative 
şi instituţionale corespunzătoare.

Un element important, dacă nu cel mai im-
portant, pentru buna guvernare este capa-
citatea administrativă. Acesta reprezintă o 
condiţie necesară pentru o bună guvernare 
la nivel local, dar nu şi suficientă, întrucât 
capacitatea administrativă trebuie să se 

subordoneze celor care au primit manda-
tul să reprezinte interesele colectivităţii. 
Astfel, pentru ca descentralizarea şi auto-
nomia locală să funcţioneze în beneficiul 
cetăţenilor, trebuie să existe garanţia unei 
bune guvernări locale, care ar presupune:

Leadership-ul sau capacitatea de a pro-•	
pune o viziune împărtăşită de un număr 
mare de adepţi din cadrul colectivităţii 
locale, în măsură să motiveze, să mobi-
lizeze şi să canalizeze energiile creatoare 
ale cetăţenilor;
Participarea democratică;•	
Transparenţa şi performanţă financiară;•	
Responsabilitatea socială.•	

Spre deosebire de capacitatea adminis-
trativă, care depinde de nivelul şi calitatea 
pregătirii personalului din administraţia 
publică, buna guvernare depinde şi de ca-
litatea oamenilor care formează comuni-
tatea şi modul în care aceştia se implică în 
rezolvarea problemelor locale. 

Calitatea guvernării la nivel local în Repu-
blica Moldova, se caracterizează prin cele 
cinci dimensiuni ale ei: 
a. măsura în care autorităţile publice locale 

informează comunitatea în legătură cu 
activităţile sale; 

b. măsura în care autorităţile publice locale 
asigură consultarea şi participarea factorilor 
interesaţi la procesul de luare a deciziilor; 

c. măsura în care este asigurată corectitudi-
nea şi transparenţa gestionării banilor pu-
blici la nivelul autorităţilor publice locale; 

d. măsura în care este asigurată integritatea 
personalului la nivelul administraţiei pu-
blice locale; 

e. măsura preocupării autorităţilor publice 
locale pentru satisfacţia cetăţenilor faţă 
de calitatea serviciilor publice.

Pentru a soluţiona problemele cu care se 
confruntă regiunile din Republica Moldova 
este necesară o bună guvernare la nivel lo-
cal, care să planifice la nivel global şi să acţio-
neze la nivel local. Or, dezvoltarea regională 
este un proces care necesită instituţii eficace 
şi eficiente, precum şi o cooperare strânsă 
între autorităţile publice, agenţii economici 
şi grupurile sociale la toate nivelurile. Ar fi 
greşit să ne imaginăm că Republica Mol-
dova poate găsi soluţii pentru problemele 
existente acţionând de una singură, iată de 
ce dialogul cu ţările membre ale UE pe acest 
segment al dezvoltării regionale este impor-
tant pentru a avea o bună guvernare la toate 
nivelurile de administrare.

Veronica  
Butnaru, 
magistru,  
lect. sup. univ 
Academia de  
Administrare Publică

Veaceslav 
Bulat, 
director, Institutul de 
Dezvoltare Urbană
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Domnule Tudor Meşina, iertaţi-mi tautolo-
gia, să “începem cu începutul”, în termeni 
şi noţiuni simple, pentru ca să înţeleagă 
omul de rând, spuneţi-ne vă rog, ce în-
seamnă o Agenţie de Dezvoltare Regiona-
lă (ADR), cu ce se ocupă şi care este misiu-
nea şi rolul acesteia?

Dezvoltarea Regională pentru mine a înce-
put în anul 2008, fiind pe atunci preşedinte 
al Asociaţiei de primari din raionul Ialo-
veni am fost desemnat drept membru al 
Consiliului Regional Centru (RDC). Această 
funcţie mi-a facilitat oarecum cunoaştere 
cadrului legal privind dezvoltarea regiona-
lă şi implicit m-a ajutat să fac primii paşi în 
implimentarea acestei politici. Ulterior, în 
anul 2009, ca structuri de implimentare a 
politicilor de dezvoltare regională au fost  
constituite cele trei instituţii publice, adică 
Agenţiile de Dezvoltare Regională, Nord, 
Centru şi Sud.

Dacă e să discutăm de cazul concret al 
Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru 
(ADR Centru), atunci aceasta este o insti-
tuţie publică, necomercială, subordonată 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Con-
strucţiilor (MDRC), autoritatea responsabilă 
de domeniul dezvoltării regionale în Repu-
blica Moldova. În mare parte, ADR Centru 
s-a constituit pentru a asigura operaţiona-
litarea procesului de implementare a Stra-

tegiei de Dezvoltare Regională în Regiunea 
de Dezvoltare Centru. Misiunea ADR Centru 
este dezvoltarea în asamblu a regiunii prin 
implementarea priorităţilor de dezvoltare, 
atât din sursele de finanţare dedicate dez-
voltării regionale – Fondul Naţional de Dez-
voltare Regională (FNDR) –, cât şi a surselor 
complementare interne şi externe.

Sunteţi o instituţie care, prin sine, poate fi 
catalogată drept un fel de punte de legătu-
ră dintre oamenii simpli sau comunitatea 
locală – care sunt de fapt beneficiarii finali 
ai proiectelor implementate – şi instituţii-
le centrale, de stat. Cum se văd lucrurile şi 
problemele oamenilor simpli de acolo din 
teritoriu şi, care credeţi că sunt cei mai im-
portanţi paşi care trebuie făcuţi pentru a 
progresa în domeniul reformelor ce ţin de 
domeniul dezvoltării regionale?

Responsabilitatea de dezvoltare la nivel lo-
cal în mare parte revine Administraţiilor Pu-
blice Locale (APL). Totuşi, ADR Centru dez-
voltă parteneriate durabile şi de succes cu 
APL de nivel I şi II, susţinând şi asistând APL-
urile să dezvolte propuneri de proiecte de 
dezvoltare, care ulterior sunt aprobate de 
Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvol-
tării Regionale (CNCDR). De asemenea, ADR 
Centru asistă şi oferă consultanţă APL-urilor 
în implementarea şi monitorizarea proiecte-
lor, iar drept rezultat sunt soluţionate pro-

blemele şi necesităţile din localităţile din 
Regiunea de Dezvoltare Centru. 

Fiecare domeniu de activitate îşi are pro-
vocările lui. ADR Centru, sunt sigur, nu este 
o excepţie în acest caz. Deci, întrebarea 
vine, care ar fi provocările pentru o Agen-
ţie de Dezvoltare Regională şi, concret, 
a celei conduse de Dvs. şi ce întreprindeţi 
pentru a le depăşi?

Una din provocările majore pentru o Agen-
ţie de Dezvoltare Regională, cel puţin în 
cazul ADR Centru, este fluxul de cadre al 
specialiştilor din interiorul instituţiei. Cauze 
în acest sens ar fi mai multe, printre acestea, 
salariile mici dar şi condiţiile de muncă. To-
tuşi, ADR Centru întotdeauna a încercat să 
creeze condiţii favorabile de muncă, mai 
ales prin punerea la dispoziţie a tehnicii de 
lucru performante – calculatore, acces la 
reţeaua de internet, telefonie mobilă –, să 
le ofere angajaţilor consultantă şi instruire 
la faza incipientă angajării acestora, să le 
acorde suport în studierea limbilor străine, 
cursuri care de altfel sunt susţinute financiar 
de Agenţia de Cooperarea Internaţională a 
Germaniei (GIZ). În acelaşi timp, conducerea 
ADR Centru pune un accent deosebit pe fa-
cilitarea participării angajaţilor săi la diferite 
acţiuni şi proiecte conexe, sau prin organi-
zarea, în parteneriat cu instituţiile din ţară şi 
de peste hotare, a vizitelor de studiu ce ţin 
de domeniul dezvoltării regionale. 

Pe parcursul ultimilor aproximativ 25 de 
ani, Republica Moldova a beneficiat de 
suportul partenerilor de dezvoltare şi co-
laborare internaţionali. În acest sens, care 
este relaţia şi colaborarea ADR Centru cu 
instituţiile şi partenerii de dezvoltare in-
ternaţionali? 

Faptul că ADR Centru este în proximă apro-
piere de municipiul Chişinău este un punct 
forte, atât pentru dezvoltarea parteneriate-
lor internationale, cât şi pentru obţinerea 
asisteţei şi suportului. Într-un fel, suntem în 
avantaj, dar asta nu înseamnă că trebuie să 
ne culcăm pe o ureche, să nu facem nimic, 
aşteptând să ne rezolve alţii problemele. 
Este un avantaj din urma căruia trebuie să 
beneficiem, iar noi asta facem. 

Tudor Meşina,
directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru
Tudor Meşina s-a născut la 22 august 1963, în comuna Ruseştii Noi, raionul Ialoveni. 
În anul 1986 a absolvit Universitatea Agrară din Chişinău, Republica Moldova. În 
anul 1999 a fost ales în funcţia de primar al comunei Ruseştii Noi, reales ulterior de 
două ori consecutiv. În anul 2010, a fost desemnat în funcţia de director al Agenţiei 
de Dezvoltare Centru, instituţie subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor din Republica Moldova. Este căsătorit, iar împreună cu soţia creşte şi 
educă 2 copii. 
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Interviu

Încă la începuturile activităţii noastre, ADR 
Centru a beneficiat pentru procesul instiţi-
onal de un suport de consultantă, asistenţă 
tehnică şi financiară de circa 750 mii lei din 
partea Guvernului Marii Britaniei prin inter-
mediul programul DFID. De asemenea înce-
pând cu anul 2012 şi până în prezent Guver-
nului Germaniei prin intermediul Agenţiei 
de Cooperare Internaţională a Germaniei 
(GIZ) ne oferă consultanţă, asistenţă tehnică 
şi, implicit financiară prin implementarea a 
două proiecte investiţionale cu un buget de 
aproximativ 5 mln. Euro. În 2015, prin inter-
mediul programul USAID beneficiem de un 
suport financiar de circa 500 mii dolari SUA 
pentru un proiect investiţional în raionul 
Teleneşti. Aici trebuie menţionat faptul că 
aceste parteneriate au fost dezvoltate îm-
preună cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor.

Totodată, ADR Centru are încheiate acorduri 
de colaborare cu instituţii similare interna-
tionale din ţări precum, România, Polonia, 
Slovacia, Estonia şi alte ţări. Toate aceste 
acorduri de colaborare au avut drept scop 
edificarea colaborării şi parteneriatelor prin 
vizite de studiu, participare la forumuri şi 
conferinţe. 

În ultimii doi ani au fost implementate, cu 
partenerii internaţionali, două proiecte prin 
intermediul programelor Consiliului Euro-
pean: a) Guvernul Poloniei prin intermediul 
Agenţiei Euroregiunea Bug a oferit un su-
port pentru ADR Centru şi APL de nivel I şi 

II pentru o vizită de studiu în oraşul Liublin 
din Polonia; b) ADR Centru în parteneriat cu 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Senic-
Pezinok din Slovacia prin intermediul pro-
iectului “Dezvoltarea capacităţilor oraşelor 
privind planificarea urbană integrată în con-
text regional” implementează un proiect în 
valoare de 110 mii Euro, beneficiarii căruia 
sunt APL din 12 oraşe din RDC. Acest proiect 
urmăreşte dezvoltarea capacităţilor oraşe-
lor din RDC în domeniul planificării urbane 
integrate, a rolurilor oraşelor în dezvoltarea 
regională, precum şi împărtăşirea experien-
ţelor şi bunelor practici între oraşe similare 
din Republica Moldova şi Slovacia.

… dar colaborarea cu administraţia publi-
că locală (APL)?

ADR Centru acordă suport şi asistenţă teh-
nică APL de nivel I şi II în cazul procedurii 
de aplicare pentru finanţarea proiectelor 
din FNDR, precum şi alte programe. Iar în 
procesul de implimentare a proiectelor 
sunt elaborate acorduri 
de colaborare şi partene-
riate dintre ADR Centru 
şi APL-uri cu desemnarea 
responsabilităţilor de im-
plimentare a proiectelor. 

Apropos, care sunt in-
vestiţiile sau proiectele 
investiţionale pe care aţi 
reuşit să le atrageţi în ul-
timii ani?

În perioada ultimilor trei 
ani ADR Centru a recepţi-
onat 99 concepte de pro-
iecte de la APL de nivel I 
şi II. Dintre acestea au fost 
acceptate în Programul 
Operaţional Regional 
2013-2015 şi aprobate 
de Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru) 49 
de proiecte. În proces de implimentare pen-
tru perioada dată în regiune au fost vizate 
în Documentul Unic de Program 2013-2015, 
28 proiecte, implicit 3 proiecte în domeniu 
eficienţei energetice (EE) şi managmentul 

deşeurilor solide (MDS) finanţate de Agen-
ţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 
(GIZ).

Din 2013 până în prezent, Regiunea de Dez-
voltare Centru a implementat 17 proiecte, 
prin intermediul cărora au fost valorificate 
circa 200 mln lei. Dintre acestea 47 mln lei 
fiind accesate din programele de asistenţă 
externă.

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre 
atribuirea unei mai mari autonomii pen-
tru ADR-uri. Care este viziunea Dvs, a unui 
director de Agenţie, în această privinţă? 

Practica activităţii instituţiilor similare din 
alte ţări demonstrează că după o perioadă 
de timp de la creare, aceste instituţii sunt 
trecute la autogestiune. Implementarea 
politicii de dezvoltare regionale prin inter-
mediul ADR-uri a confirmat faptul că există 
rezultate concrete şi reale. De asemenea, 
ADR-urile din Republica Moldova au de-

monstrat că se bucură de credibilitate în 
rândul societăţii civile, a sectorului privat, 
a administraţiei publice de nivel local şi 
central, şi, nu în ultimul rând, a parteneri-
lor de dezvoltare interni şi externi. Aceasta 
demonstrează că instituţiile în cauză sunt 
viabile şi dispun de capacitatea de a crea 
parteneriate de diferit ordin.
Dacă ar fi să enumeraţi priorităţile ADR 
Centru pentru anul 2015, atunci care ar fi 
acestea?

Priorităţile pentru anul în curs, sunt cele 
menţionate în Strategia Naţională de Dez-
voltare Regională 2013-2015 şi cea a RDC, 
printre acestea: reabilitarea infrastructurii 
fizice în domeniile de intervenţie, construc-
ţia şi reabilitarea drumurilor regionale, dez-
voltarea sistemelor de aprovizionare cu apă 
şi canalizare, eficienţa energetică a clădirilor 
publice în baza analizei de necesităţi în RDC, 
confirmată şi prin Apelurile 1 şi 2 de proiec-
te. Din domeniile enumerate unele expun 
crearea serviciilor publice pentru exploata-
rea durabilă a infrastructurii dezvoltate, fapt 
ce necesită activităţi majore şi asistenţă către 
APL participante în crearea acestor servicii.
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Comentariu

Cooperarea internațională  
în domeniul proiectelor de dezvoltare regională

Dicționarul Dezvoltării Regionale  
pe înțelesul tuturor

Diversificarea instrumen-
telor financiare în dome-
niul dezvoltării regionale 
este un puternic deziderat 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor 
din Republica Moldova 
(MDRC). Astfel exerciţiul 
de atragere a fondurilor 
externe pentru proiectele 
de dezvoltare regională a 
dat rezultate prin interme-
diul unui suport bugetar 
suplimentar a resurselor 
disponibile în Fondul Na-
ţional pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR) din par-
tea Guvernului Marii Bri-
tanii, Germaniei, Suediei, 
României, Austriei, Cehiei, 
Poloniei, Slovaciei, State-

lor Unite ale Americii (SUA) și Uniunii Europe-
ne (UE).

Unul dintre principalele obiective de politică 
internă şi externă a Republicii Moldova este in-
tegrarea europeană. În acest sens a fost deter-
minată o avansare calitativă a relaţiilor cu UE 
şi adoptarea unor acţiuni concrete în această 
direcţie care au generat rezultate benefice 
pentru MDRC. 

Printre rezultatele şi acţiunile curente în relaţii-
le dintre UE şi Republica Moldova în domeniul 
dezvoltării regionale pot fi enumerate: vizita 
Comisarului European pentru politică regiona-
lă şi lansarea dialogului cu Republica Moldova 
privind politica de dezvoltare regională; parti-
ciparea reprezentanţilor MDRC cu prezentări 
tematice la Open Days – săptămâna europea-
nă a regiunilor şi oraşelor care reuneşte circa 6 
mii de participanţi din domeniul administraţii-
lor publice locale, regionale, naţionale, experţi 

şi factori de decizie la nivelul UE; aprobarea şi 
lansarea proiectului Twinning UE în domeniul 
consolidării capacităţilor naţionale în dezvol-
tarea regională în Republica Moldova; iniţierea 
proiectelor pilot de dezvoltare regională în ca-
drul programului Parteneriatul Estic; semnarea 
şi implementarea Strategiei Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunării (SUERD) şi altele. 

Uniunea Europeană reprezintă o continuă sur-
să de inspiraţie pentru ţara noastră, astfel, la 
nivel bilateral, au fost iniţiate diverse partene-
riate cu instituţiile similare din ţările membre 
UE pentru a fortifica şi dezvolta cooperarea şi 
implementarea proiectelor comune. În scopul 
identificării noilor oportunităţi, reprezentanţii 
MDRC au efectuat vizite de studiu in România, 
Cehia, Polonia, Marea Britanie, Belgia, Luxem-
burg, Germania, Italia, Spania, Letonia, Estonia 
şi Slovacia. 

Printre partenerii strategici ai MDRC, putem 
remarca aici parteneriatul financiar comun 
dintre Guvernul Germaniei, Suediei, României, 
UE şi mai nou Guvernul Elveţiei în cadrul pro-
iectului “Modernizarea serviciilor publice loca-
le” implementat de Agenţia pentru Cooperare 
internaţională a Germaniei (GIZ). 

De asemenea, începând cu anul 2010, în baza 
unui Memorandum de Înţelegere, MDRC be-
neficiază de suport instituţional în domeniul 
dezvoltării regionale din partea colegilor din 
Ministerul Dezvoltării şi Infrastructurii din Po-
lonia. 

O experienţă absolut unică a constituit organi-
zarea şi găzduirea în anul 2014 celei de-a patra 
ediţii a Conferinţei de cooperare internaţiona-
lă din ciclul de conferinţe sub genericul „Depă-
şirea disparităţilor regionale”. Evenimentul a 
constituit o platformă de comunicare eficientă 
pentru ca ţările care înregistrează disparităţi 
de dezvoltare regională să cunoască experi-

enţa şi bunele practici ale ţărilor membre UE. 
Conferinţa a fost o oportunitate pentru Re-
publica Moldova în ceea ce priveşte lansarea 
unor dialoguri noi de cooperare cu partenerii 
străini pentru a avea şansa de a transforma 
provocările în oportunităţi. În cadrul conferin-
ţei au participat delegaţii oficiale din 20 de ţări 
conduse de miniştri şi viceminiştri responsa-
bili de implementarea politicii de dezvoltare 
regională.

Un proiect de succes este Centrul de informa-
re pentru APL finanţat în cadrul unei iniţiative 
comune polono-americane. Acesta are drept 
scop consolidarea democraţiei locale în Re-
publica Moldova, prin implicarea cetăţenilor, 
autorităţilor locale, precum şi liderilor locali 
în parteneriate de colaborare, inclusiv în cele 
de format internaţional. Centrul oferă consili-
ere amplă pe marginea dezvoltării comunita-
re şi know-how privind valorificarea maximă 
a oportunităţilor financiare la care Republica 
Moldova este eligibilă.

În calitate de obiectiv a fost setată dezvoltarea 
importanţei parteneriatelor în perioada urmă-
toare şi va avea ca scop întărirea cooperării 
transnaţionale, interregionale şi transfronta-
liere cu ţările din Statele Membre ale UE pre-
cum şi cu ţările aflate în curs de aderare sau la 
graniţele Statelor Membre, de la care Republi-
ca Moldova are multe de învăţat. 

Succesele pe dimensiunea cooperării inter-
naţionale reprezintă rezultatul unor eforturi 
conjugate, iar succesul major în împărtăşirea 
experienţei cu colegii din alte instituţii la nivel 
naţional şi internaţional. Pentru viitor Ministe-
rul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor are 
drept obiectiv atingerea noilor culmi la nivelul 
cooperării internaţionale interinstituţionale, 
inclusiv prin finanţarea proiectelor concrete 
ce ţin domeniile dezvoltării regionale şi con-
strucţiilor.

În contextul cooperării transfrontaliere, cu ajutorul pachetu-
lui financiar al Instrumentului European de Vecinătate şi Par-
teneriat, autorităţile locale din Republica Moldova au acces la 
Programele transfrontaliere şi transnaţionale. Pentru a bene-
ficia de aceste programe, instituţiile din ţară trebuie să elabo-
reze şi să remită concepte de proiecte prin care ar contribui 
inclusiv la dezvoltarea locală și regională. Printre criteriile de 
evaluare ale propunerilor sunt:

1. Relevanţa: Un proiect transfrontalier, pe lângă defini-
rea clară a obiectivelor şi detalierea modalităţii prin care vor 
fi soluţionate problemele existente, va menţiona beneficiile 
aduse grupurilor ţintă identificate şi cuantificate în prealabil. 
De asemenea, proiectul va descrie impactul acţiunilor plani-
ficate pentru întreaga arie eligibilă a programului. Respectiv, 
se va argumenta rolul şi modalitatea de implicare a instituţii-

lor, autorităţilor atât din localităţile Republicii Moldova cât şi 
din ţările partenere. În acest sens, se recomandă referinţele 
la prevederile legale, strategice naţionale şi internaţionale, 
inclusiv priorităţile programului. 

2. Durabilitatea (în unele formulare de aplicare - sustena-
bilitatea): Reieşind din tendinţa utilizării eficiente a resurselor 
disponibile, este important ca impactul proiectului transfron-
talier să nu se limiteze la momentul finalizării proiectului. Prin 
anexarea unui plan de acţiuni sau strategii post-implemen-
tare se va demonstra durabilitatea. Se recomandă: detalierea 
aspectelor ce ţin de comunicarea cu grupurile ţintă după im-
plementare; modalitatea de susţinere a cadrului instituţional 
creat prin intermediul proiectului, pentru asigurarea continu-
ării funcţionării acestuia; sau identificarea unei structuri care 
ar prelua şi continua acţiunile iniţiate.

Svetlana Andrieş, 
şefa Direcţiei relaţii 

internaţionale şi  
atragerea investiţiilor.  

Ministerul  
Dezvoltării  

Regionale şi  
Construcţiilor

Oxana Paierele, 
șefa-adjunctă a  

Direcţiei relaţii inter-
naţionale şi atragerea 
investiţiilor, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor
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Parteneriate şi Colaborare Internaţională

Apicultorii din nordul republicii vor avea  
condiții mai bune pentru a-şi dezvolta afacerile

Au început activitățile în cadrul proiectului  
“Danube Connects”

Peste 100 de apicultori din Regiunea de Dezvolta-
re Nord (RDN) vor beneficia de condiţii mai bune 
pentru a-şi dezvolta afacerile. Acest obiectiv va fi 
atins datorită proiectului „Crearea sistemului in-
tegrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol 
în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Mol-
dova”, lansat la 12 iunie 2015 de Agenţia de Dez-
voltare Regională Nord (ADR Nord) în parteneriat 
cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţi-
ilor (MDRC) şi finanţat prin intermediul Asistenţei 
oficiale pentru dezvoltare a României. 

Obiectivul proiectului este crearea unui sistem in-
tegrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol 
în RDN prin dezvoltarea unui sistem de achiziţii, 
stocare, procesare şi ambalare de produse apico-
le la nivel regional. La evenimentul de lansare au 
participat Vasile Bîtca, ministrul Dezvoltării Regi-
onale şi Construcţiilor, Excelenţa Sa Marius Lazur-
ca, ambasadorul României în Republica Moldova, 
autorităţi locale şi apicultori din RDN a ţării.

Vasile Bîtca, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor: „Proiectul lansat va duce la crearea 
şi îmbunătăţirea serviciilor de stocare, procesare 
şi ambalare a produselor apicole, fapt care evi-
dent se va reflecta asupra calităţii produsului final 
- mierea. Sperăm că implementarea cu succes a 
proiectului va permite multiplicarea lui în celela-
te regiuni de dezvoltare din ţară”.

Marius Lazurca, ambasadorul României în Re-
publica Moldova: „MDRC este un partener activ 
care, pe parcursul mai multor ani, a demonstrat 
responsabilitate şi deschidere. Proiectul în cauză 
este rodul unei conlucrări active cu partenerii 
noştri, în special cu cei din RDN, care au manifes-
tat iniţiativă în acest sens”. 

În cadrul ceremoniei de lansare a proiectului, 
Valentina Cebotari, cercetătoare în cadrul In-
stitutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei şi vicepreşedinta Asociaţiei Naţionale a 
Apicultorilor din Republica Moldova, a menţionat 
despre importanţa sectorului apicol în Republica 
Moldova. 

De asemenea, în cadrul evenimentului a 
fost semnat un memorandum de înţelege-
re între Ministerul Afacerilor Externe al Ro-
mâniei, pe de-o parte, şi MDRC, reprezen-
tat de ADR Nord şi Consiliul raional Edineţ, 
pe de altă parte, prin care va fi asigurată 
cooperarea părţilor în domeniul realizării 
proiectului de dezvoltarea durabilă a sec-
torului apicol în nordul ţării.

În lista activităţilor planificate pe perioada 
proiectului se regăsesc: crearea unui centru 
de achiziţii, stocare, procesare, ambalare şi 
formare a loturilor de produse apicole la ni-
vel regional; consolidarea capacităţilor a 100 

apicultori locali privind utilizarea programe-
lor de implementare a standardelor internaţionale 
de calitate şi de inofensivitate alimentară în cadrul 
a 10 seminare şi a unei vizite de studiu organizate 
în perioada pasivă a sezonului apicol. Totodată, va 
fi organizată şi o campanie de informare privind 
modul sănătos de viaţă prin consumul mierii de 
albine, fapt ce va contribui la promovarea produ-
selor apicole în vederea diversificării obţinerii ve-
niturilor şi fortificării sănătăţii oamenilor.

Valoarea totală a proiectului este de 157,4 mii 
Euro, oferiţi prin intermediul Asistenţei oficiale 
pentru dezvoltare a României, iar durata de im-
plementare este de 18 luni.

În luna aprilie 2015, Ministerul Dezvoltării Regi-
onale şi Construcţiilor (MDRC) a lansat Proiectul 
“Danube Connects”. Acestea este realizat cu su-
portul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dez-
voltare (ADA), va avea o valoare totală de aproxi-
mativ 480 mii euro şi o durată de implementare 
de trei ani.

Scopul proiectului este fortificarea capacităţilor 
de coordonare şi promovare a Strategiei Uniu-
nii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD) 
în Republica Moldova, inclusiv a programelor 
transfrontaliere şi transnaţionale. Acţiunile plani-
ficate vor crea condiţii necesare iniţierii unor noi 
parteneriate de dezvoltare şi vor dinamiza parti-
ciparea Republicii Moldova în cadrul programe-
lor Uniunii Europene (UE).

Martin Ledolter, director general al ADA: „Această 
iniţiativă va contribui la o mai mare deschidere 
pentru Republica Moldova a oportunităţilor pe 
care SUERD le poate oferi ţărilor participante, 
având în vedere şi faptul că Axa Prioritară 9 “In-
vestiţia în oameni şi competenţe” este coordona-
tă în comun de Austria şi Republica Moldova”.

Beneficiarii acestui proiect sunt autorităţile pu-
blice centrale, coordonatorii priorităţilor SUERD 
la nivel naţional şi a programelor de cooperare 

transfrontalieră şi transnaţională; beneficiarii şi 
partenerii de granturi în cadrul programelor de 
cooperare transfronralieră şi transnaţionale 2007-
2013; potenţialii aplicanţi în cadrul programelor 
de cooperare transfrontalieră 2014-2020.

Totodată, la 21 mai 2015, Cancelaria de Stat a Re-
publicii Moldova în parteneriat cu MDRC şi ADA 
au organizat prima şedinţă de lucru a proiectului. 
Aceasta a avut drept scop consultările naţionale 
privind prima versiune a Programului Operaţio-
nal Comun România – Republica Moldova 2014-
2020 şi a Studiului de Impact asupra Mediului în 
contextul acestui Program.

Gerhard Schaumberger, şeful oficiului ADA în Re-
publica Moldova, a menţionat că ţara noastră se 
va bucura de toată susţinerea Austriei în ceea ce 
priveşte realizarea Programului Operaţional Co-
mun România – Republica Moldova 2014-2020. 

“Acest program are drept scop valori-
ficarea oportunităţilor de dezvoltare a 
proiectelor transfrontaliere. Austria s-a 
aflat în situaţia Republicii Moldova la 
începutul anilor ‘90, când a beneficiat 
de ajutorul ţărilor vecine – Italia şi Ger-
mania – pentru ca să întrunească con-
diţiile de aderare la UE”, a menţionat 
Gerhard Schaumberger.

Iniţierea acestui proiect coincide cu o 
perioadă foarte importantă pentru în-
treaga Europa, perioadă în care se pre-
gătesc spre lansare noile programe de 
dezvoltare pentru anii 2014-2020. Re-
spectiv, va fi posibilă asigurarea siner-
giei între implementarea Strategiei Uni-

unii Europene pentru Regiunea Dunării 
(la care Republica Moldova este parte) şi viitorul 
Program transnaţional pentru Regiunea Dunării.

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dună-
rii (SUERD) reprezintă o iniţiativă politică a Româ-
niei şi Austriei, la care participă paisprezece state: 
nouă state membre UE (Austria, România, Bulga-
ria, Cehia, Croaţia, Germania – la nivel federal şi 
landurile Bavaria şi Baden-Württemberg, Slovacia, 
Slovenia, Ungaria) şi cinci state non-membre UE 
(Serbia, Bosnia-Herţegovina,Muntenegru, Republi-
ca Moldova şi Ucraina). Printre cele 11 priorităţi ale 
Strategiei, Republica Moldova coordonează alături 
de Austria - Prioritatea 9 care se referă la ”Investiţia 
în oameni şi capacităţi”. Totuşi, în cadrul proiectului 
se va acorda suportul necesar pentru promovarea 
tuturor priorităţilor: energie regenerabilă, cultură 
şi turism, transport, mediu şi securitate.
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Istorie de Succes

Într-un corp sănătos o minte sănătoasă
Călătoria mea din Chişinău spre Căuşeni a durat 
puţin mai mult de o oră. În Căușeni, am parcat  
în faţa unei clădiri imense, pentru care de fapt 
am şi venit în acest orăşel. E Complexul Sportiv, 
recent transformat în Şcoala Sportivă din Că-
uşeni. O clădire nou-nouţă, abia ieşită de sub 
mistriile zidarilor. A fost edificat din talpă, are 5 
săli sportive şi o suprafaţă de peste 4,5 mii me-
tri pătraţi. Construcţia Complexului Sportiv Că-
uşeni a început în decembrie 2010, iar lansarea 
oficială a avut loc la 22 noiembrie 2013. Costul 
total a constituit 43,6 milioane lei, banii fiind 
alocaţi din Fondul Naţional de Dezvoltare Regi-
onală (32,3 mln lei) şi Consiliul Raional Căuşeni 
(11,3 mln lei). Edificiul este conectat la toate re-
ţelele utilitare – apeduct, gazoduct, canalizare, 
energie electrică.

Multifuncționalitatea unui edificiu
Primul om care m-a întâlnit la Căuşeni a fost, cum 
mă şi înţelesesem, directorul acestui edificiu, Gri-
gore Covalenco. Ne salutăm, îmi prezintă echipa cu 
care lucrează şi pornim într-o plimbare să explorăm 
sală cu sală acest Complex, care susţine el, „e unic în 
Republica Moldova şi desfăşoară tocmai 12 probe 
sportive”. Prima destinaţie e sala de forţă, care este 
dotată cu cele mai performante aparate de forţă. 
În sală, antrenorul instruia un grup de băieţi şi fete 
care trăgeau din greu de fiare. Din spusele lui aflu că 
lunar aproximativ 25 de persoane frecventează sală 
de forţă. “E mult, e puţin, nu ştiu. Important e ca în 
fiecare lună vin persoane noi,  care doresc să facă 
sport şi să se menţină în formă fizică bună”.

Urmează “Sala Mare”, aşa numesc cei de acolo sala 
de 300 locuri care este destinată jocurilor de echipă: 
fotbal, baschet, volei, tenis de câmp şi handbal. “To-
tul funcţionează ca ceasu’”, îmi spune Grigore Cova-
lenco. Are dreptate, totul arată impecabil şi curat: 
scaune, inventar sportiv, vestiare şi cabine de duş. 
“Seara după orele 18.00 această sală este închiriată 
de cei care doresc să joace sporturile de echipe. De 
exemplu, angajaţii de la vamă vin de trei ori pe săp-
tămână, plătesc pentru arendă şi joacă volei. Avem 
un grup de electricieni care de asemenea vin seara 
şi joacă volei”, ne spune directorul Complexului. Ba-
nii colectaţi sunt folosiţi pentru achitarea facturilor 
pentru lumină, gaz sau apă.

Mergem în sala de şah, aranjată cu mese şi scaune 
“transformer”, care la necesitate pot lua forma unor 
mese simple, iar sala se transformă astfel într-una 
în care se pot organiza conferinţe și seminare. “Un 
astfel de proiect trebuie să îşi aibă utilitatea, altfel 
nu îşi are rostul”, spune domnul Grigore. O luăm la 
fugă prin celelalte încăperi: săli de sport, de dansuri, 
saune, bazin şi … hotel, la care sunt cazaţi sporti-
vii din alte raioane, atunci când vin la competiţii în 
Căuşeni. 

Succesele nu se lasă aşteptate
Se pare că directorul Comlexului intenţionat a lăsat 
marea supriză pentru sfârşitul plimbării noastre. Sala 
de lupte greco-romane. Ne apropiem de o uşă în spa-
tele căreia se aude un glas de copil: “Încălzim glezne-
le, mânile. Ne ridicăm, facem un cerc… Atenţie, aşa, 
abdomene de zece ori”. Intru. Un grup de copii cu vâr-
sta cuprinsă între 5 şi 8 ani, pe care tocmai i-am prins 
în plin antrenament. Mă apropii de un domn care se 
prezintă: „Vladimir Iurco, antrenorul de luptă liberă şi 
lupte greco-romane”, o persoană de altfel respectată 
în lumea sportului din ţară. Domnul Grigore mă lasă 
în grija lui Vladimir Iurco şi pleacă, căci „are treabă”, 
însă îmi promite că „vine să mă petreacă”.

În timp ce copii îşi continuă antrenamentul, Vla-
dimir Iurco îmi spune că „majoritatea acestora 
vin din satele alăturate şi se ocupă aici, pentru că 
doar Complexul Sportiv le pune la dispoziţie toate 
comodităţile pentru antrenament pentru ca ei să 
arăte rezultate bune atât la nivel naţional, cât şi in-
ternaţional”. “Domnul Iurco”, aşă îl strigă copiii, a fost 
primar în Ucrainca, un sat din raionul Căuşeni, însă 
pentru el, “sportul e o întreagă viaţă. Cel mai frumos 
lucru e să vezi rodul muncii tale în copii, care sunt 
viitorul nostru. Bineînţeles, e greu să munceşti cu ei, 
sunt copii, însă satisfacţia când îi vezi că se întorc 
acasă de la competiţii cu medalii şi cupe e nepre-
ţuită şi şterge într-o singură clipă toate amintirile 
greutăţilor prin care s-a trecut”.

În doar un an şi jumătate, de când a fost deschisă, 
Şcoala Sportivă din raionul Căuşeni a dat deja pre-
mianţi la campionatele naţionale şi europene. Doar 
în ultimele şase luni ale anului curent, 17 sportivi au 
devenit campioni ai Republicii Moldova la trei pro-
be sportive: kikboxing, orientare sportivă şi lupte 
greco-romane, iar 31 de sportivi de la Şcoala Spor-
tivă din Căuşeni sunt membri ai loturilor naţionale 
la diferite discipline sportive. Una din ele este Dana 
Paniş, care a devenit recent campioana ţării la lupte 
greco-romane. În august Dana pleacă să reprezinte 
Republica Moldova la Campionatul European, ce se 
va desfăşura în Belgrad, Serbia. “Îl vezi pe băieţelul 
acela din colţ, care se antrenează singur, e fratele 
Danei. Sunt sigur că va ajunge departe, poate chiar 
mai departe decât sora lui. Vino’ iar peste doi-trei 
ani la noi în ospeţie şi te vei convinge”, îmi spune 
zâmbind domnul Iurco. Mă apropii de el şi îl rog să 
facă o pauză. Mihai Paniş, aşa îi spune băiatului, se 
antrenează de un an de zile. Este din Cârnăţeni, un 
sat situat la 5 km de Căuşeni. Pentru antrenament, 
vine cu microbuzul de trei ori pe săptămână la Că-
uşeni. Dragostea pentru sport i-a fost transmisă de 
sora lui, Dana. “M-am interesat de prietenii care ve-
neau aici, după care am venit o dată, a doua oară şi 
mi-a plăcut mult. Am participat la competiţii raio-
nale, unde am luat locul doi şi trei. Pe viitor vreau 
să ajung cel mai bun, pentru asta însă trebuie să mă 
antrenez mult mai mult”, îmi spune Mihai. 

Sportul şi performanţele în acest domeniul depind 
în multe cazuri de condiţiile de antrenament. Când 
acestea sunt, rezultatele nu întârzie să apară. 

Cultura sportului în Căușeni
Cultura sportului începe încet, încet să prindă viaţă 
în raionul Căuşeni şi, asta, în mare parte se datorea-
ză Complexului Sportiv care există în oraş. 

Grigore Covalenco ne spune că în doar aproape doi 
ani de la apariţia acestui Complex Sportiv, “se vede 

cum cultura căuşenenilor se schimbă. Dacă în tre-
cut toţi mergeau la bar, la cumătru, sau la picnicuri, 
acuma mulţi vin să se antreneze şi să facă sport. Ştiu 
foarte mulţi oameni care şi-au făcut un obicei în a 
frecventa Complexul nostru”.

Domnul Iurco susţine că, “Complexul Sportiv a rupt 
o grămadă de copii de pe drumuri. Acum vin aici, 
se antrenează, iar părinţii sunt liniştiţi pentru că stiu 
unde se află copii lor. Noi avem grijă de ei… Unii 
sunt aduși aici de părinţi de la grădiniţă pentru 
două ore la antrenament, după care părinţii îi duc 
înapoi la grădiniţă. Copii deprind repede, le place şi 
îşi fac prieteni noi aici”.

Cele aproape două ore cât am stat cu copiii au tre-
cut ca o clipă. Domnul Iurco anunţă că antrenamen-
tul a luat sfârşit. Copii merg la cabinele de duş. Pe 
coridor întâlnesc câţiva părinţi care au venit să îşi 
ia odaraslele. Mă apropii de o doamnă care ţine un 
copil în braţe şi intru în vorbă cu ea. Îmi spune că are 
un băiat care tocmai şi-a încheiat antrenamentul. 
Tatiana Flocea, aşa îi spune doamnei, îşi aduce co-
pilul la Complexul Sportiv, “în primul rând pentru ca 
aici el lasă toată energia care o acumulează, iar când 
se întoarce acasă este cu mult mai liniştit şi ne pu-
tem pregăti în linişte pentru temele de la şcoală. În 
al doilea rând, copillul se dezvoltă fizic, se observă 
foarte bine cum cresc muşchii, iar în al treilea rând 
se simte cu mult mai liber şi mai sănătos. Pe viitor 
chiar ne gândim că sportul ar putea să fie o profesie 
pentru el, de ce nu?”

Provocări există, însă important  
e să le poți depăşi
Domnul Grigore, directorul, cum mi-a şi promis a ie-
şit să mă petreacă. Eu sunt o persoană care nu prea 
crede în lucuri ideale. Astfel, risc şi îl întreb, dacă 
au careva probleme, sau măcar una. Nu stă mult 
pe gânduri şi îmi răspunde “bineînţeles că există 
şi anume, pe timp de vară este cald în Complex, 
însă…”, se arată el optimist, “sunt sigur că pe parcurs 
o vom rezolva. Ne gândim la instalarea unui sistem 
de aer condiţionat. Acum încercăm să identificăm 
anumite resurse pentru asta… În schimb pe timp 
de iarnă nu ducem lipsă de căldură, tot Complexul 
este încălzit. Avem două cazangerii una pe gaze, 
alta pe biomasă. Bineînţeles, că cea cu gaze e mai 
eficientă, mai puternică, însă beneficiul e că avem 
alternativă”. 

În drum spre Chişinău încerc să gândesc la cele 
povestite de actorii acestei istorii şi mă întreb, ce 
ar fi dacă măcar în fiecare raion ar exista câte un 
Complex Sportiv asemeni celui de la Căuşeni? Nu 
prea am un răspuns în acest caz, însă sunt sigur că 
existenţa acestora ne-ar ajuta să creştem generaţii 
sănătoase atât din punct de vedere fizic cât şi spi-
ritual.


