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Dragi colegi, stimați parteneri, la 
sfârșit de an și început de an nou, 
sunt onorat să nominalizez succe-
sele obținute împreună. În acest 
an am reușit elaborarea Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Regio-
nală 2016-2020, document ce va 
asigura buna guvernare în dome-
niul dezvoltării regionale la nivel 
național, regional și local în urmă-
torii 5 ani. A fost inițiat procesul 
de instituționalizare a Regiunii 
de dezvoltare UTA Găgăuzia, prin 
constituirea Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare și în curând va fi 
instituționalizată Agenția de Dez-
voltare Regională și elaborat cadrul 
de reglementare la nivel regional. 
Ne-am propus, de asemenea, să 
îmbunătățim statisticile regionale 
și am inițiat un proiect, cu suportul 
Uniunii Europene, în valoare de 2 
milioane Euro. 

Pe parcursul anului 2015, în urma 
finalizării proiectelor în derulare 
am reușit să aprovizionăm cu apă 
potabilă circa 12 000 cetățeni din 
12 localități ale raionului Ungheni. 
În satul Vălcineț, raionul Călărași, a 
fost construit un complex turistic 
sportiv, iar producătorii din Regi-

unea Centru beneficiază, din acest 
an, de o casă de ambalare în co-
muna Costești din raionul Ialoveni 
pentru servicii moderne de mar-
keting la export. Prin consolidarea 
patrimoniului existent în satul Do-
nici din raionul Orhei am contribuit 
la promovarea atractivității turisti-
ce a regiunii. În orașul Cahul a fost 
finalizată prima etapă de reabilita-
re a zonei de odihnă şi agrement 
„Lacul Sărat”.

Cu susținerea partenerilor de dez-
voltare, Guvernul Germaniei prin 
intermediul Agenției de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ) 
sunt în derulare proiecte-pilot, în 
valoare de 6,5 milioane Euro. De 
asemenea, prin cooperarea finan-
ciară bilaterală-germană experți 
străini ne vor ajuta să elaborăm 
studiul de fezabilitate privind 
aprovizionarea cu apă și sanitație a 
raionului Cahul. Elaborarea Studiu-
lui de fezabilitate va dura 12 luni, 
după care vor fi inițiate lucrările de 
construcție propriu-zise.

Agenția Statelor Unite pentru Dez-
voltare Internațională (USAID) ne-a 
acordat un suport financiar în sumă 

de de circa 500 mii dolari SUA pen-
tru construcția stației de epurare și 
dezvoltare a sistemului public de 
canalizare din raionul Telenești.

Astfel, mulțumim partenerilor de 
dezvoltare pentru suportul, inclu-
siv financiar, în asigurarea dezvol-
tării regiunilor și realizarea eficien-
tă a proiectelor.

Mă bucur că eforturile depuse prin 
colaborare și cooperare intensă au 
atins obiectivele stabilite. Fie ca 
Noul An să vă aducă tot ce-i mai 
bun pe lume, sănătate, prosperitate 
și fericire.

Vasile Bîtca, 
ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,

Dezvoltarea Regională:  
Retrospectiva anului 2015
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Tema ediţiei

Implementarea proiectelor  
de dezvoltare regională din domeniul drumuri

Domeniul infrastructurii drumurilor repre-
zintă unul din domeniile de intervenție pri-
oritare ale politicii de dezvoltare regională 
și de finanțare din Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională (FNDR). Pe parcursul 
anilor 2011-2014 au fost alocate mijloace fi-
nanciare în mărime de circa 306 385,4 mii lei 
pentru implementarea proiectelor în regiu-
nile de dezvoltare regională Nord, Centru și 
Sud. În urma implementării proiectelor de 
dezvoltare regională respective în regiunile 
de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud 
au fost obținute următoarele rezultate: 

A fost îmbunătățită starea drumurilor pu-•	
blice pe o lungime totală de 74 km;

Au fost construite 17,4 km de drum și re-•	
novate 33,3 km de drum.

De drumurile respective beneficiază 
populația din 53 localități și este asigurat 
accesul la drumurile îmbunătățite pentru 
213 mii persoane.

Proiectele de dezvoltare regională în mare 
parte se referă la extinderea în zonele rura-
le a serviciilor existente în zonele urbane și 
crearea căilor de acces către acestea, astfel, 
fiind asigurată apropierea nivelului de trai a 
populației din zonele respective. 

În anul 2014 și primul semestru al anului 
2015 au fost în proces de implementare 14 
proiecte în domeniul infrastructurii drumu-
rilor, valoarea totală alocatădin contul FNDR 
în acest scop fiind de 121 785 mii lei. 

Menționăm că prin Documentul Unic de 
Program (DUP) pentru anii 2013-2015 apro-
bat prin Hotărârea de Guvern nr. 933 din 18 
decembrie 2012 au fost stabilite 62 proiecte 
prioritare în domeniul dezvoltării regionale, 
inclusiv 18 proiectece țin de infrastructura 
drumurilor, în valoare totală de peste 617 
565,11 mii lei (vezi Tabelul).

Potrivit Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională, aprobată prin Hotărârea Guver-
nului nr. 685 din 4 septembrie 2013, în pe-
rioada 2013-2015, în domeniul menționat 
vor fi obținute următoarele rezultate:

166,5 km de drum reparat;•	

27 poduri reparate;•	

10 poduri construite;•	

24 200 metri de trotuare construite și re-•	
abilitate.

Beneficiari ai proiectelor de dezvoltare regio-
nală din domeniul infrastructurii drumurilor 
vor fi peste 730 mii cetățeni din 89 localități.

Implementarea proiectelor de dezvoltare 
regională este asigurată de către Agențiile 

de Dezvoltare Regională, de comun cu 
Autoritățile administrației publice locale – 
aplicante.

Proiecte prioritare în domeniulinfrastructurii drumurilor,  
conform DUP 2013-2015, mii lei

Nr. Denumirea proiectului Regiunea Aplicantul
Suma 

solicitată 

1 Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți, 
frontiera cu Ucraina

Nord Consiliul raional 
Briceni

34 015,63

2 Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale 
Internaționale Briceni şi Larga, raionul Briceni

Nord Primăria oraşului 
Briceni

22 908,20

3 Reparația drumului L-37 Lipcani-Balasineşti-Corjeuți-Tîrnova, 
sectorul din satele Corjeuți şi Trinca

Nord Primăria satului 
Corjeuți, raionul 

Briceni

51 270,10

4 Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea 
potențialului turistic al Regiunii de Dezvoltare Centru

Centru Consiliul raional 
Nisporeni

28 699,15

5 Drumul R33 Paşcani - Secăreni - Bolțun -M1 - drum al speran-
ței de relansare economică regională

Centru Consiliul raional 
Hînceşti

93 344,84

6 Îmbunătățirea căii de acces în regiunea Centru prin reabilita-
rea drumului Băneşti-Teleneşti-Ţibirica

Centru Consiliul raional 
Teleneşti

58 000,00

7 Acces asigurat la viață publică Centru Primăria comunei 
Pîrlița, raionul 

Ungheni

8 242,13

8 Reabilitarea infrastructurii de transport spre obiectivele de 
importanță majoră

Centru Primăria oraşului 
Nisporeni

3 014,82

9 Dezvoltarea activității economice în sectorul cu potențial in-
dustrial regional al oraşului Hînceşti prin construcția capitală 
a drumului de ocolire

Centru Primăria oraşului 
Hînceşti

28 517,16

10 Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităților 
din cursul inferior al rîului Nistru şi a celor din zona de stepă 
şi încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea 
drumului L-510 R-30 Ştefan Vodă-Talmaza

Sud Consiliul raional 
Ştefan Vodă 

41 849,80

11 Construcția drumului Codreni-Sagaidacul Nou Sud Consiliul raional 
Cimişlia

21 731,80

12 Îmbunătățirea drumului L654 prin intermediul reparației 
capitale

Sud Consiliul raional 
Taraclia

43 657,97

13 Reabilitarea infrastructurii drumului în satul Carahasani – 
oportunități sporite pentru dezvoltarea economică pentru 
zona de sud a Republicii Moldova

Sud Primăria comunei 
Carahasani, raio-
nul Ştefan Vodă

8 550,46

 14 Reconstrucția drumului Sagaidac-Porumbrei M3 (variantă 
asfaltată)

Sud Primăria satului 
Sagaidac, raionul 

Cimişlia

16 762,10

15 Reabilitarea şi modernizarea drumului de importanță regio-
nală - str. V. Spirin, din oraşul Cahul

Sud Primăria oraşului 
Cahul

46 821,50

16 Construcția drumului local Sărățica Nouă-Tomaiul Nou Sud Consiliul raional 
Leova

10 476,85

17 Reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-452(G-452) 
or. Străşeni – s. Scoreni (r-nul Străşeni) – s. Malcoci (r-nul 
Ialoveni)

Centru Primăria satului 
Scoreni, raionul 

Străşeni

27 702,60

18 Lucrările de reabilitare a drumurilor locale L 479, L474, L 
474.1 cu acces spre centrul raional Anenii Noi şi drumul repu-
blican Chişinău – Odesa, cu lungimea totală de 21,6 km

Centru Consiliul raional 
Anenii Noi

72 000,00
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Opinii

Un element important al politicii de dezvoltare regională îl constituie 
statisticile regionale. Datele statistice regionale de bună calitate ajută 
factorii de decizie în direcționarea mai reuşită a intervențiilor lor pentru 
satisfacerea necesităților sociale și economice, identificarea oportuni-
tăților de dezvoltare, monitorizarea obiectivelor de dezvoltare propuse 
şi alocarea investițiilor publice acolo unde sunt necesare. Statisticile 
regionale au un rol crucial în stabilirea politicilor regionale datorită fap-
tului că oferă o imagine precisă a cererii şi ofertei de pe piață, deoarece 
sprijină atingerea unui echilibru social și economic. Din aceste conside-
rente, furnizarea de indicatori statistici regionali corecți și relevanți este 
esențială pentru elaborarea unor politici regionale capabile eficiente. 

Actualmente, instituțiile publice din Republica Moldova utilizează di-
ferite dimensiuni teritoriale pentru implementarea politicilor naționale 
sectoriale. Astfel, Biroul Național de Statistică (BNS) utilizează zone 
statistice; Ministerul Mediului– regiuni de management a deșeurilor, 
zone de protecție a apelor; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen-
tare– zone rurale; Ministerul Sănătății– zone de protecție sanitară. 
Această situație creează dificultăți Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC) și Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) dato-
rită faptului că Regiunile de Dezvoltare actuale (Nord, Sud și Centru) nu 
corespund cu zonele statistice, utilizate de BNS pentru producerea sta-
tisticilor regionale. Lipsa indicatorilor statistici dezagregați la nivel de 
regiuni, precum și la alte nivele de autoritate publică locală, împiedică 
efectuarea unor analize complexe de dezvoltare a regiunilor.

Este recunoscut faptul că politica de dezvoltare regională este una in-
tersectorială. Există domenii comune de intervenție a politicii de dez-

voltare regională cu alte politici sectoriale. În același 
timp, lipsește legătura logică dintre indicatorii de 
monitorizare și evaluare a strategiilor de dezvolta-
re regională și a strategilor sectoriale respective și 
după dimensiunile teritoriale și după denumirea in-
dicatorilor utilizați. În mare parte strategiile sectoria-
le naționale nu se adresează nemijlocit necesităților 
specifice ale regiunilor, dar abordează problemele 
în ansamblu la nivel național.

Experiența acumulată în procesul de implementa-
re a politicii de dezvoltare regională demonstrează 
necesitatea de a integra la nivel regional politicile 
naționale sectoriale printr-un mecanism bine de-
terminat de implementare a politicii de dezvoltare 
regională, cu implicarea autorităților publice cen-
trale care au tangență cu politica respectivă și print-
un sistem informațional cu utilizarea obligatorie a 
aceleiași liste de indicatori de monitorizare și evalu-
are a dezvoltării regionale, bazate pe date statistice 
oficiale.

Altfel spus, este necesar de adăugat dimensiunea regională în toate 
politicile sectoriale. În acest sens, primul și cel mai important pas a fost 
făcut de MDRC prin elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Re-
gională 2016-2020, care stabilește un set clar de indicatori și rezultate 
de context, precum și indicatori de impact în conformitate cu practica 
internațională în domeniul dezvoltării regionale. 

Violeta  
Evtodienco,
Șefa secției  
statistică regională, 
DGDR, Ministerul  
Dezvoltării Regionale 
și Construcțiilor

Investițiile publice: îmbinarea  
disciplinei financiare cu prioritățile strategice

Importanța statisticii regionale în procesul de 
implementare a politicii de dezvoltare regională

Investițiile sunt piatra de temelie pentru pu-
terea economică a țării, care are impact direct 
asupra dezvoltării umane, incluziunii sociale și 
sustenabilitatea mediului înconjurător. Pentru 
guvernele din întreaga lume și cetățenii pe 
care îi reprezintă contează să fie o infrastructu-
ră dezvoltată, care să asigure prestarea calita-
tivă a serviciilor publice în transport, educație, 
sănătate, cultură și în alte domenii. Tocmai de 
aceea politica de dezvoltare regională în Re-
publica Moldova se axează pe asigurarea unei 
dezvoltări socio-economice echilibrate pe în-
treg teritoriul țării.

Prin buna guvernanță a procesului investițional 
se înțelege cadrul instituțional-decizional-
procedural și instrumentele aferente unei ges-
tiuni exemplare folosite de structurile guverna-
mentale pentru a asigura punerea la dispoziția 
publicului a obiectelor investiționale. Prin 
urmare, aceasta se referă atât la interacțiunea 
dintre instituțiile publice, cât și la sincroni-
zarea acestora cu sectorul privat, beneficiari 
și cetățeni. În același timp, potrivit rigorilor 
managementului financiar este necesar să fie 
respectate anumite reguli aferente procesului 
investițional, în mod special întrunirea crite-
riilor de cost-eficientă și îmbinarea disciplinei 
financiare cu prioritățile strategice într-o ma-
nieră accesibilă și transparentă.

Planificarea investițiilor capitale este un pro-
ces complex, care necesită programarea foar-
te strictă a activităților, cel puțin până în faza 
de implementare a proiectelor de investiții. În 
acest context, în cadrul investițiilor efectuate 
din Fondului Național pentru Dezvoltare Re-
gională (FNDR) există un sistem distinct și clar 
de selectare a obiectivelor investiționale. Ast-
fel, propunerile de obiective investiționale în 
cadrul FNDR se bazează pe Documentul Unic 
de Program (DUP), care la rândul său se bazea-
ză pe Apelul de Propuneri de Proiecte în ca-
drul cărora există mai multe filtre de selectare 
a propunerilor investiționale. 

Evaluarea proiectelor se efectuează în 3 etape 
(2 la nivel regional (selectarea notelor concep-
tuale a proiectelor; evaluarea şi aprobarea cere-
rilor complete de finanțare, aprobarea POR de 
CRD) și una la nivel național (evaluarea cererilor 
complete de finanțare de Comisia de evaluare 
de pe lângă MDRC)) și în baza a 24 de criterii 
și condiții: 14 criterii calitative și 10 condiții eli-
minatorii. În cadrul evaluării sunt examinate ur-
mătoarele aspecte: impactul regional al proiec-
tului; definirea clară a produselor și rezultatelor 
proiectului; potențialul de multiplicare al pro-
iectului; dezvoltarea parteneriatelor regionale; 
metodologia de implementare a proiectului; 
contribuția activităților proiectului la dezvol-

tarea zonelor defavorizate; 
durabilitatea proiectului 
după încetarea finanțării. 

Provocările de administrare 
a procesului investițional 
pot compromite în multe 
și variate moduri obiectul 
investițional. Acestea includ 
slaba capacitate de identifi-
care a viziunilor strategice de 
dezvoltare și absența unui 
plan sustenabil de dezvolta-
re. În plus, fără un manage-
ment eficient al investițiilor, 
chiar și cele mai viabile 
investiții pot fi compromise. 
De asemenea, interacțiunea 
nepotrivită cu autoritățile 
publice locale sau cu alți ac-
tori implicați în procesul investițional, pot sub-
mina proiectul investițional.

Detalii statistice: în perioada 2009-2015 s-au 
aflat în proces de implementare 79 proiecte de 
dezvoltare regională în domeniile prioritare 
dezvoltării regionale. Pentru realizarea acesto-
ra au fost alocate mijloace financiare în sumă 
de 997 milioane lei, dintre care din contul 
FNDR – 832 milioane lei și din contul Fondului 
de investiții German – 165 milioane lei.

Sergiu Cecan, 
Șeful direcției relații 
cu instituțiile de 
dezvoltare regională, 
DGDR, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
și Construcțiilor
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Pentru început aș vrea să întreb: Cum 
evaluați relațiile bilaterale dintre Ger-
mania și Republica Moldova și cum a fost 
evoluția acestor relații în ultimii zece ani?

Între Germania și Moldova există relații bi-
laterale foarte intense. Germania a fost una 
dintre primele țări europene care au deschis 
o ambasadă în Republica Moldova după 
obținerea independenței acesteia. De-a 
lungul anilor, mulți politicieni, jurnaliști și 
oameni de afaceri germani au devenit pri-
eteni cu țara și oamenii acesteia. Știrile din 
Republica Moldova se bucură de mai multă 
atenție în Germania decât v-ați putea ima-
gina!

Care proiecte (domenii sau sectoare) 
principale din Republica Moldova sunt 
susținute de Germania?
Portofoliul de activități și proiecte germane 
este destul de mare. Posibil cel mai cunos-
cut este sprijinul nostru pentru dezvoltare 
regională, care include aspectele legate de 
descentralizare, buna guvernare, proprie-
tate locală și participare democratică. Noi 
credem că cetățenii cunosc cel mai bine 

necesitățile locale ce țin 
de drumuri, eficiența 
energetică, apa și canali-
zare sau managementul 
deșeurilor. Prin inter-
mediul alegerilor locale 
și participării societății 
civile, se pot influența și 
monitoriza procesele de 
achiziții publice pentru 
a evita corupția sau alte 
practici rele. Pentru anii 
următori am prevăzut 
investiții substanțiale în 
sectorul de aproviziona-
re cu apă, astfel sperând 
să facem progrese semnificative în ceea ce 
ține conectarea tuturor gospodăriilor din 
Rpublica Moldova la rețelele de alimentare 
cu apă potabilă și canalizare.

De asemenea, credem că Republica Moldo-
va are nevoie de crearea unor oportunități 
de angajare cu locuri de muncă bine plătite 
și de absorbția și implementarea noilor teh-
nologii. Muncitorii migranți s-ar putea în-

toarce la familiile lor din Republica Moldo-
va, dacă devin disponibile mai multe locuri 
de muncă bune. Dar acest lucru este foar-
te dificil fără investiții străine. Prin urmare, 
susținem guvernul în îmbunătățirea clima-
tului de afaceri și atragerea de noi investi-
tori, de exemplu, în industria de automobi-
le. Companiile germane angajează deja mii 
de moldoveni și există potențial pentru mai 
multe investiții. Ajutăm în îmbunătățirea 
sistemului de învățământ, cu accent pe 
învățământul profesional.

Aș dori, de asemenea, să menționez efor-
turile noastre de a îmbunătăți sectorul ju-
diciar prin oferirea de cursuri de formare 
metodologice pentru avocați, studenți la 
drept, procurori și judecători. Între timp, 
proiectele noastre culturale se concentrea-
ză pe depășirea polarizării din societatea 
moldovenească care există din cauza lacu-
nelor lingvistice, originii etnice sau opiniilor 
diferite privind istoria și viitorul comun.

Ce importanță ar trebui să aibă sectorul 
de dezvoltare regională într-o țară ca Re-
publica Moldova? De asemenea, care sunt 
principalele diferențe dintre înțelegerea 
DR într-o țară ca Germania, pe de o parte, 
și Republica Moldova pe de altă parte?

Dezvoltarea regională este un concept 
adaptat la necesitățile specifice din Republi-
ca Moldova. Aveți multe sate și comunități 
foarte mici. Acestea nu sunt capabile să 
furnizeze chiar și servicii de bază, din cauza 
lipsei resurselor. Utilitățile publice necesită 

Thomas Weithöner,
şeful-adjunct al misiunii Ambasadei Germaniei în Moldova
Dr. Thomas Weithöner este șeful-adjunct al misiunii Ambasadei Germaniei în Moldova la Chișinău din august 2013. 
În perioada octombrie 1994 – octombrie 1998 își face studiile de masterat la Universitatea Bamberg (Germania), 
Universitatea din Fribourg (Elveția) și Universitatea din Tübingen (Germania). În iunie 2002 își susține doctoratul 
în economie la Universitatea din Tübingen (Germania), cu o teză despre analiza normativă a politicii Fondului Mo-
netar Internațional (FMI). În perioada octombrie 2006 – iunie 2010 activează în calitate de șef al afacerilor culturale 
în cadrul Ambasadei Germaniei la București, iar în perioada imediat următoare, până la momentul când este numit 
șeful-adjunct al misiunii Ambasadei Germaniei în Moldova la Chișinău (august 2013), este responsabil de politica și 
relațiile cu țările Egipt, Iordania și Liga Statelor Arabe în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei.
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un anumit număr de utilizatori pentru a fi 
rentabile și la prețuri accesibile. Consiliile 
de Dezvoltare Regională din Republica Mol-
dova, cărora le sunt subordonate Agențiile 
de Dezvoltare Regională, pot ajuta la re-
zolvarea acestei probleme, deoarece ele 
pot acționa ca intermediari între structurile 
naționale și comunitățile locale. Eu le pri-
vesc ca pe niște „hub-uri de servicii”, care 
organizează achiziții publice, instruiesc și 
pregătesc funcționarii publici locali și pro-
iectele de infrastructură locală străine.

Germania are o structură foarte diferită, 
fiind o țară mult mai mare. Germania are 
patru niveluri de guvernare: națională, fe-
derală („Länder”), inter-comunală („Kreise”) 
și comunală. Constituția noastră definește 
nivelul care are competențe legislative și cel 
cu competențe executive.

Germania a sprijinit sectorul de dezvoltare 
regională în Republica Moldova începând 
cu anul 2010, aproape de la început. Care 
sunt principalele concluzii în acest sens și 
cum vedeți evoluția acestui domeniu de 
politici în viitor?

Cel mai important lucru este faptul că struc-
turile regionale nu ar trebui să fie sub con-
trolul exclusiv sau dominant al unui minister 
sau partid politic. Mai degrabă, acestea ar 
trebui să înțeleagă rolul lor de furnizori de 
servicii atât pentru întregul guvern (inclusiv 
ministerele de resort), cât și comunitățile 
locale. De exemplu, de ce ADR nu ar putea 
să fie în același timp un “agent” al Ministe-
rului Mediului sau Ministerului Economiei 
în teritoriu? De obicei, eu folosesc exemplul 
ambasadelor pentru a ilustra ideea: o Am-
basadă a Germaniei lucrează nu numai pen-
tru Ministerul Afacerilor Externe, dar pentru 
întregul guvernul german.

O reformă teritorială care ar reduce numărul 
de comunități, însoțită de descentralizarea 
fiscală eficientă, ar putea fi de asemenea 
utilă pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 
în continuare a serviciilor publice pe întreg 
teritoriul Moldovei.

Noua Strategie Națională pentru Dezvolta-
re Regională 2016-2020 este un document 
foarte bun. Dar, în Republica Moldova nu 
există o lipsă de strategii bune. Importante 
sunt implementarea și voința politică de a 
depăși interesele personale - pentru benefi-
ciul țării și al cetățenilor săi.

Care sunt în opinia dumneavoastră cele 
mai importante realizări în domeniul dez-
voltării regionale în Republica Moldova și 
care sunt cele mai mari provocări?

Dezvoltarea regională este o etapă extrem 
de importantă pentru Republica Moldo-
va - de fapt, o schimbare de paradigmă. 
Aceasta reflectă înțelegerea că cetățeanul și 
necesitățile sale sunt în centrul atenției. Dez-
voltarea regională a devenit abordarea prin-
cipală folosită de donatorii internaționali, 
care nu mai doresc să folosească unități de 
implementare a proiectelor, ci structurile 
existente în Republica Moldova. Suedia, 
Elveția, România și Uniunea Europeană 
s-au alăturat proiectului nostru „Moderni-
zarea serviciilor publice locale în Republica 
Moldova”. Provocarea va fi de a continua să 
convingem guvernul să utilizeze eficient 
acest set de instrumente multi-sectoriale, 
folosindu-l ca o aborda-
re bazată pe un guvern 
în loc de administrarea 
proiectelor separat de 
către ministerele de re-
sort.

Unul dintre principalii 
parteneri ai Germaniei 
în Republica Moldova 
este Ministerul Dez-
voltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC). 
Cum a fost colaborarea 
cu această structură a 
Guvernului în ultimii 
patru-cinci ani?

Ca regulă generală, co-
laborarea cu personalul 
MDRC și oficialii acestu-
ia a fost și este foarte dedicată și orientată 
spre rezultate. Proiectele imense în dome-
niul dezvoltării regionale nu ar fi putut să 
fie elaborate fără buna activitate a MDRC. 
Abordarea oferă deja rezultate impresio-
nante în întreaga țară.

Cu toate acestea, după cum am menționat 
mai devreme, am dori să vedem mobilizare 
mai intensă la alte ministere. De asemenea, 
organisme guvernamentale – în încerca-
rea de a depolitiza și de a crește nivelul de 
profesionalism al structurilor sale – trebuie 
să se abțină, pe cât posibil, de la recruta-
rea personalului în funcție de afilierea de 

partid, relațiile de 
familie sau alte cri-
terii non-profesio-
nale.

Organizațiile soci-
etății civile (OSC) 
sunt, probabil, 
unul dintre prin-
cipalele elemente 
într-o societate cu 
adevărat puterni-
că și democratică. 
În acest sens, cât 
de importantă 
este implicarea 
OSC în dezvoltare 

regională și aveți careva idei despre cum 
se poate îmbunătăți această implicare?

Cetățenii de multe ori nu au posibilitatea să 
participe la deliberări sau să monitorizeze 
îndeaproape procesele de implementare. 
Anume aici intervin OSC-urile. Noi trebuie 
să facem așa ca acestea să asigure că părțile 
interesate să țină cont de toate aspectele 
relevante.

De asemenea, dezvoltarea regională ar tre-
bui să asigure faptul că OSC-urile partici-
pante să reprezinte cu adevărat un interes 
comun și nu interese private sau individu-
ale. Acestea ar putea submina valoarea 
lor. Uneori, OSC-urile sunt de fapt firme de 
consultanță sau companii de lobby care 
doar sunt înregistrate sub formă de OSC-
uri. Aceste cazuri ar trebui să fie identificate 
și eliminate.

Începând cu 2011, Agenția de Coopera-
re Internațională a Germaniei (GIZ) prin 
intermediul proiectului „Modernizarea 
serviciilor publice locale” (MSPL) a spriji-
nit Republica Moldova în ceea ce privește 
resursele de consolidare a capacităților, 
implementarea proiectelor pilot ce țin de 
domeniul dezvoltării regionale, asistență 
tehnică și logistică, etc. Totușin, poiectul 
MSPL se încheie în scurt timp. Întrebarea 
este: ce urmează?

MSPL continuă într-o a doua fază sau, dacă 
ați dori să folosiți o expresie mai populară 
– „MSPL 2”. Guvernul german se angajează 
să continue această modalitate importantă, 
mai ales acum că mulți alți donatori s-au 
alăturat, după cum am menționat mai de-
vreme.

Următorul pas este de a actualiza proiec-
tele care sunt acum cu statut de „gata de 
finanțare” la statutul „gata pentru achiziții”, 
atunci când sunt necesare caiete de sarcini 
și alte documentații tehnice. Sperăm că, în-
cepând cu anul 2017, vom vedea o creștere 
semnificativă a investițiilor în infrastructură 
pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin 
această modalitate. Privind mai departe în 
viitor, această modalitate ar putea fi chiar 
extinsă spre alte sectoare de servicii publi-
ce, cum ar fi sănătatea și educația.Sursă foto: UNDP Moldova

Sursa foto: IDIS “Viitorul”
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Comentariu

Cum comunicăm Dezvoltarea Regională?

Dicționarul Dezvoltării Regionale  
pe înțelesul tuturor

Pentru a putea să-și în-
deplinească eficient 
activitățile și să-și atingă 
obiectivele Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC) dez-
voltă relații eficiente cu 
mediul care conlucrează 
pentru a elabora, a promo-
va și a implementa politici-
le în domeniul dezvoltării 
regionale și construcțiilor. 
Procesul de comunicare 
intra-instituțional, inter-
instituțional, precum și 
relațiile publice reprezintă 
o serie de acțiuni pe care 
Ministerul le întreprinde 

pentru a asigura informarea corectă a tuturor 
participanților în procesul decizional referitor 
la acțiunile realizate, în derulare sau cele pla-
nificate. 

Procesul de comunicare internă și externă al 
MDRC, inclusiv coordonarea tuturor progra-
melor şi activităților de informare sunt speci-
ficate în Regulamentul de comunicare internă 
și externă - document ce reglementează pro-
cesul de comunicare a MDRC.

Pe interior, MDRC tinde să fortifice capacitățile 
de comunicare prin elaborarea și diseminarea 
informației despre domeniile de activitatea şi 
politicile implementate. În acest context, se 
organizează seminare de instruire cu partici-
parea experților în domeniul comunicării și 
relațiilor publice. Dialogul intern continuu este 
unul din cele mai eficiente instrumente de co-
municare internă. Un accent mare se pune 
pe comunicarea cu autoritățile administrației 
publice centrale și locale atât pentru a asigura 
implementarea eficientă a politicilor promo-
vate cât și pentru a crea o ambianță de înțele-
gere şi încredere reciprocă.

Comunicarea externă este realizată pentru 
a informa grupurile-țintă despre activitățile 
MDRC, precum și pentru a aduce la cunoştința 
publicului larg mesajele instituției, politicile 
elaborate și promovate sau consultarea opi-
niei publice în privința acțiunilor întreprinse şi 
rezultatelor obținute. Regula de bază în acest 

sens este: fiecare angajat al Ministerului trebuie 
să conștientizeze faptul că este un comunicator 
în sine în afara ministerului.

MDRC ca instituție promovează o comuni-
care internă și externă transparentă, coordo-
nată, consolidată și eficientă. De asemenea, 
MDRC tinde să îmbunătățească permanent 
capacitățile colaboratorilor pentru a asigura ac-
cesul la informație în conformitate cu legislația 
în vigoare, pentru a informa corect societatea 
și pentru a promova imaginea instituției.

În același timp, MDRC-ul edifică și menține 
relații de colaborare cu majoritatea 
reprezentanților instituțiilor mass-media. Spre 
exemplu, pe parcursul anilor s-au realizat câ-
teva ateliere de lucru comune, la care au par-
ticipat reprezentanții MDRC pe de o parte și 
jurnaliști pe de altă parte, unde s-a discutat 
despre procesul de dezvoltare regională, des-
pre proiectele realizate în domeniu, precum și 
despre problemele și provocările care apar în 
procesul de derulare a proiectelor. De aseme-
nea, au fost oferite detalii ce țin de dezvoltărea 
regională, care au avut drept scop de a spori 
interesul și vizibilitatea pentru acest domeniu. 
Periodic organizăm vizite de studiu pentru 
reprezentanții mass-media în localitățile unde 
se implementează proiecte din domeniul dez-
voltării regionale.

În ceea ce privește căile de informare a 
populației, atunci se poate menționa aici că 
activitatea MDRC este reflectată corect și în 
timp real prin intermediul platformelor online:  
www.mdrc.gov.md, www.adrnord.md,  
www.adrcentru.md, www.adrsud.md și prin 
intermediul rețelelor de socializare: spe exem-
plu pagina de Facebook a MDRC are circa 6200 
aprecieri, sunt persoane care ne urmăresc și 
se împărtășesc cu noi cu diverse opinii și idei 
contructive pe marginea activității MDRC.

Un instrument eficient de comunicare a dezvol-
tării regionale a fost Campania de informare cu 
genericul „Construim viitorul acasă”. Campania 
a fost desfășurată în lunile aprilie-iunie a.c. și 
a fost realizată de MDRC cu sprijinul financiar 
al Uniunii Europene și Guvernului Germaniei. 
Obiectivul acesteia a fost încurajarea cooperă-
rii locale pentru elaborarea și implementarea 

proiectelor regionale de dezvoltare. În cadrul 
campaniei au fost realizate 3 spoturi video și 3 
spoturi audio (ulterior difuzate timp de două 
luni de către 4 posturi TV și 2 posturi radio), 
care au prezentat proiectele de succes din do-
meniul dezvoltării regionale ce au sporit nive-
lul calității vieții cetățenilor. Spoturile au mizat 
pe dialogurile dintre beneficiarii proiectelor, 
precum și imaginile de la proiectele reale, cu 
rezultatele tangibile din domeniu.

Un alt element ce ține de comunicare MDRC 
este și lansarea Buletinului Informativ “Dezvol-
tare Regională”. Publicația are drept scop pre-
zentarea celor mai noi informații din domeniul 
dezvoltării regionale pe care angajații Minis-
terului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
(MDRC), experții în domeniu și specialiștii 
le consideră importante pentru informarea 
publicului. Suportul financiar și logistic atât 
pentru susținerea campaniei de informare 
“Construim viitorul acasă” cât și a Buletinu-
lui Informativ a fost acordat prin intermediul 
proiectului „Modernizarea serviciilor publice 
locale în Republica Moldova”, care este im-
plementat de către Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ).

De asemenea, în 2015 cu suportul MSPL/GIZ a 
fost elaborată Strategia de Comunicare Publi-
că a MDRC. Acest document vizează în special 
comunicarea publică a MDRC. Comunicarea 
internă a instituției este vizată de mecanisme 
și recomandări conținute în acest document 
doar în măsura în care acestea pot optimiza 
comunicarea publică a instituției. Scopul aces-
tui document este optimizarea și consolidarea 
capacității de comunicare strategică a MDRC, 
precum și sincronizarea acestor eforturi cu 
partenerii naționali și internaționali.

Comunicarea este un proces continuu bi-
direcțional de transmitere a informațiilor, atât 
pe direcția MDRC – beneficiari, cât și invers. 
Doar astfel, putem contribui la obținerea pe 
viitor a progreselor concrete în domeniul 
dezvoltării regionale și la creșterea gradu-
lui de conștientizare în rândul populației. Or, 
cum spune sloganul Campaniei de informare 
menționate mai sus avem viitor și aici, acasă, în 
Republica Moldova.

Coeziunea teritorială este expresia dezvoltării echilibrate, 
coerente și armonioase a teritoriului, sub aspectul activităților 
economice, sociale, al dotărilor, al accesibilității și al calității 
mediului, al existenței condițiilor de viață și de muncă echita-
bile pentru toți cetățenii, indiferent de locul în care se află. Po-
litica de coeziune teritorială trebuie să urmărească diminuarea 
diferențelor de dezvoltare dintre regiunile geografice, dintre 
mediul urban și cel rural, dintre centru și periferie, precum și 
prevenirea amplificării discrepanțelor teritoriale. Coeziunea 
teritorială include accesul echitabil al cetățenilor şi operato-
rilor economici, indiferent de teritoriul pe care se află, permi-
țându-le să-şi exploateze la maximum potențialul teritorial. 

Principiul subsidiarității a fost creat pentru a garanta faptul 
că deciziile la nivel european sunt luate cât mai aproape de 
cetățeni. În politica dezvoltării regionale acest principiu are 
aplicabilitate în negocierea finanțării din fondurile de solida-
ritate de către fiecare stat în parte, în funcție de prioritățile 
naționale şi regionale, precum şi în responsabilitatea ce revi-
ne acestora din urmă în implementarea, monitorizarea şi eva-
luarea programelor stabilite de comun acord. Subsidiaritatea 
furnizează o matrice pentru împărțirea puterilor între diferite 
nivele de autoritate. Principiul subsidiarității este aproape au-
tomat legat de exercițiul puterii la diferite niveluri de luare a 
deciziilor.

Ecaterina  
Staci-Grigorean, 

Ofițer de presă, 
Ministerul  

Dezvoltării Regionale  
și Construcțiilor

Silvia Dragomir, 
Consultant superior, 

Direcția politică şi  
cooperare regională, 

DGDR, Ministerul  
Dezvoltării Regionale  

și Construcțiilor
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Parteneriate şi Colaborare Internaţională

A fost lansat Programul pentru Cooperare 
Transnațională Dunărea 2014-2020

Vizita de finalizare a proiectului “Consolidarea capacității 
instituționale a administrației publice în Republica Moldova 

în pregătirea SNDR pentru anii 2016-2020”

La 22 octombrie 2015 a avut loc ceremonia 
de lansare a Programului pentru Cooperare 
Transnațională Dunărea 2014-2020, activita-
te organizată în cadrul Proiectului „Danube 
Connects”, realizată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor (MDRC) și susținută 
financiar de Agenția Austriacă pentru Dezvol-
tare (ADA). 
În cadrul evenimentului de lansare Anatol 
Usatîi, viceministrul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor a menționat despre condițiile de 
participare în cadrul Programului și beneficiile 
acestuia. „Strategia UE pentru Regiunea Dună-
rii (SUERD) reprezintă un interes național pen-
tru țara noastră. Programul lansat astăzi este 
o oportunitate de promovare și dezvoltare a 
unei serii de proiecte valoroase din punct de 
vedere al dezvoltării economice, al protecției 
mediului, proiecte care pot genera beneficii 
majore pentru noi”, a declarat viceministrul 
Anatol Usatîi.
Gerhard Schaumberger, șeful oficiului ADA a 
menționat că: “Republica Moldova este parte 
a acestei Strategii și a promovat mult această 
idee. Chiar dacă are doar câteva sute de me-
tri ieșire la Dunăre, Republica Moldova este 
și trebuie să fie un actor imortant, pentru că 
Strategia nu este legată de râul Dănărea, ci de 
regiune în general”.
Totodată, în cadrul evenimentului de lansare 
au fost prezentate rezultatele implementării 
Programului pentru Cooperare Transnațională 

Sud-Estul Europei, inclu-
siv participarea Republicii 
Moldova și lecțiile învățate. 
Potrivit organizatorilor în 
perioada 2014-2020, Uni-
unea Europeană va finanța 
Programul de Cooperarea 
Transnațională Dunarea, 
prin intermediul Instru-
mentului European de 
Vecinătate (ENI) și Fondul 
European de Dezvoltare 
(FEDR). Aria programului 
este constituită din 14 sta-
te din regiunea dunăreană 
(implicit Republica Mol-
dova). Alocarea financiară 
totală este de 230 milioane 
Euro, cu o contribuție pentru Republica Mol-
dova de 5 milioane Euro.

În același context, la sfârșitul lunii octombrie, 
o delegație condusă de viceministrul Anatol 
Usatîi a participat la cea de-a IV-a ediție a Fo-
rumului Anual al SUERD, organizat de Comisia 
Europeană, guvernul landului Baden-Würt-
temberg şi primăria oraşului Ulm, Germania. 
Evenimentul a avut loc în perioada 29-30 oc-
tombrie 2015, în incinta Târgului Comercial 
din orașul Ulm (Germania). Anul acesta gene-
ricul Forumului a fost „Inteligent, Social, Dura-
bil – Inovația pentru Regiunea Dunării” și a pus 
accentul pe factorii cheie care pot contribui 

la creșterea sustenabilă în Regiunea Dunării. 
Printre cele mai importante subiecte aborda-
te au fost: inovarea și instruirea profesională, 
subiecte legate de rolul și misiunea societății 
civile în Regiunea Dunării, circulația forței de 
munca și migrația, precum și competitivitatea 
în regiune și antreprenoriatul. 

Forumul Anual este principala reuniune a SU-
ERD şi reuneşte reprezentanți guvernamentali 
din cele 14 state dunărene, alături de oficiali 
europeni (Comisie, Parlamentul European, Co-
mitetul regiunilor etc.), reprezentanți ai regiu-
nilor şi oraşelor dunărene, mediului academic 
şi de afaceri, ai societății civile precum şi alți 
promotori de proiecte.

În perioada 13-14 decembrie 2015, o delegație 
a Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC) condusă de viceministrul 
Anatol Usatîi s-a aflat într-o vizită de lucru la Mi-
nisterul Infrastructurii și Dezvoltării din Polonia 
(MIDP). Acest eveniment a fost ultima activita-
te perecută în cadrul proiectului “Consolidarea 
capacității instituționale a administrației publi-
ce în Republica Moldova în pregătirea Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Regională a Republicii 
Moldova pentru anii 2016-2020”. 

Delegația MDRC a avut întreve-
deri cu Pawel Chorazy, viceminis-
trul Infrastructurii și Dezvoltării 
din Polonia și de asemenea Kon-
rad Pawlik, viceministrul Afaceri-
lor Externe. În cadrul ședințelor 
reprezentanții MDRC și-au expus 
inițiativele pentru următorii ani. 

Viceministrul Anatol Usatîi a 
mulțumit părții poloneze pen-
tru suportul și asistența de care 
a beneficiat Republica Moldova 
pe parcursul ultimul cinci azi și 

a menționat că: „De-a lungul proiectului am 
reușit nu doar să elaborăm proiectul Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 
2016-2020, dar și să-l discutăm în cadrul grupu-
rilor de lucru interministeriale. Suntem bucuroși 
că am avut ocazia să lucrăm alături de echipa de 
la Școala de Economie din Varșovia, experiența 
acestora fiind foarte utilă pentru noi”. 

De asemenea în cadrul vizitei de finalizare a pro-
iectului “Consolidarea capacității instituționale 

a administrației publice în Republica Moldova 
în pregătirea Strategiei Naționale de Dezvolta-
re Regională a Republicii Moldova pentru anii 
2016-2020” au fost făcute și totalurile celor pa-
tru ani de cooperare dintre MDRC și MIDP. 

Începând cu anul 2012, MDRC și Agențiile de 
Dezvoltare Regională (ADR) au beneficiat de 
suportul și asistența instituțiilor poloneze în do-
meniul dezvoltării regionale, care a fost foarte 
utilă și a contribuit la consolidarea capacităților 

administrației publice în dome-
niul pregătirii documentelor 
strategice şi a proiectelor de in-
frastructură, precum și în dome-
niul pregătirii realizării proiecte-
lor care contribuie la creșterea 
competitivității economice și 
potențialului de dezvoltare al 
regiunilor din Republica Mol-
dova. De asemenea, prin inter-
mediul proiectelor comune, s-a 
reușit și stabilirea relațiilor de 
bună cooperare între ADR-uri și 
voievodatele din Polonia.
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Istorie de Succes

Ambalajul contează... mai ales la Costești
Una din regulile de bază ale pieței, spune 
că dacă vrei să vinzi un anumit produs, 
pe lângă diferitelele condiții mai mult 
sau mai puțin obligatorii, ai nevoie și de 
un… ambalaj frumos. Astfel, în ultimul 
timp, mai ales după embargourile impu-
se de Federația Rusă la diferite produse 
autohtone și reorientarea producătorilor 
spre piața Uniunii Europene, au apărut 
mai multe case de ambalare a fructelor 
și legumelor. Una dintre aceste, poate 
chiar cea mai recentă, este cea din satul 
Costești, raionul Ialoveni. Lucrările de 
construcție în cadrul proiectului “Grup de 
producători și Casă de ambalare pentru 
servicii moderne de marketing la export” 
(denumirea oficială) au început în pri-
măvara anului 2014. La finalul lunii no-
iembrie 2015 lucrările au fost finalizate. 
Investiția totală a fost de 27 milioane lei, 
dintre care 15 milioane au fost alocate din 
Fondul Național de Dezvoltare Regională 
(FNDR) și aproximativ 12 milioane lei este 
contribuția privată. Aplicantul proiectului 
a fost primăria satului Costești, iar parte-
nerii – Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Centru, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și primăria satului 
Bardar. La finalul lucrărilor obiectul a fost 
dată în locațiune grupului de producători 
agricoli, care au constituit o Asociație.

Cea mai mare casa de ambalare din țară… 
de struguri
Sincer, cel puțin până acum câteva zile 
noțiunea de “casă de ambalare” nu îmi spu-
nea prea multe. Bine, îmi imaginam oarecum 
cam care ar fi misiunea acestor „case”, însă de 
departe nu îmi dădeam seama cum arată și 
funcționează acestea. Așa că, auzind de faptul 
că a fost lansată una recent, cea de la Costești, 
am decis că trebuie să merg într-acolo neapă-
rat, pentru a vedea minunea pe viu. Aveam 
nevoie de ocazia mai specială și de transport. 
Ambele s-au ivit, când directorul ADR Centru, 
Eduard Ungureanu s-a oferit să îmi facă o ex-
cursie la “cea mai mare casa de ambalare din 
țară de struguri”.

Drumul spre Costeși este rezervat pentru do-
cumentarea subiectului. De la directorul ADR 
Centru aflu câteva detalii tehnice. Și anume, 
că “idea unei case de ambalare a strugurilor în 
această zonă se coace încă din 2011. Dacă te 
uiți atent, împrejur sunt foarte multe plantații 
de viță de vie și e oarecum logică construcția 
ei anume aici”, îmi spune Eduard Ungureanu. 

Ce înseamnă de fapt  
o casă de ambalare?
Imediat după dealul ce duce la in-
trarea în sat ne sare în ochi o dita-
mai clădire – cea mai vizibilă din sat. 
Directorul ADR Centru îmi spune că 
“ are o suprafață de 3 mii de m2”. 

La Casa de ambalare ne întâlnește 
Tudor Gîncota, managerul proiectu-
lui și persoana care a coordonat lu-
crările de construcție a obiectului. În 
timp ce schimbam câteva vorbe cu 
dumnealui, un tir cu struguri intră pe 
porți. “Ai venit exact la țanc”, îmi spu-
ne domnul Tudor, “… vei avea ocazia 
să vezi și cum decurge tot procesul de sortare 
și ambalare a poamei”. Mai schimbăm câteva 
vorbe, după care mă invită la o mică excursie 
prin casa de ambalare, care “nu e altceva decât 
un frigider foarte mare, ce are o capacitatea de 
păstrare a producției de de 1500 tone. Are 10 
camere frigorifice de 110 tone și 4 camere de 
pre-răcire de 70 tone”, îmi spune Tudor Gîncota.

Facem turul camerelor frigorifice și a celor de 
pre-răcire. Temperatura în ele e undeva între 
+4 și 0 grade Celsius. După nici 5 minute, cât 
ne-am plimbat prin camerele frigorifice, simt 
cum prin mănuși îmi îngheață degetele și, îl 
rog pe domnul Gîncotă să ne întoarcem “un-
deva unde e mai cald”. 

Cum se lucrează la o casă de ambalare?
Astăzi ambele linii de sortare și ambalare sunt 
în fucțiune. Se ambalează struguri. 

“ -E cam frig doamnă, cam frig. Nu v-au 
înghețat degetele?

 -Eii, ba nu. Sigur, dar deja ne-am deprins. Avem 
mănuși, mai dăm din picioare, mai facem une-
ori câte o mică pauză, mai bem un ceai cald 
și dă-i mai departe”. Așa am început discuția 
cu Tatiana Garabadji, una din cele 47 de femei 
care erau antrenate în procesul de sortare și 
ambalare a strugurilor, aduși cu puțin timp în 
urmă. “Alegem doar strugurii și bobițele bune. 
Dacă vedem ceva stricat îl tăiem cu foarfeca, 
sau în rupem cu mâinile și îl aruncăm. După, 
îi punem uite în pachete din astea și cântărim. 
Fiecare pachet nu trebuie să aibă mai mult de 
1 kg”, îmi spune doamna Tatiana. 

Locuri de muncă și dezvoltarea localității
Mă plimb puțin printre liniile de ambalare, fac 
câteva poze, mănânc niște struguri și încerc să 
aflu și alte detalii despre procesul de sortare și 
ambalare. La capătul unei linii de sortare văd 

un grup de bărbați care discută ceva între ei. 
Mă apropii. Unul din ei îl recunosc din repor-
tajele TV. Este Iurie Bivol, producător agricol și 
președintele Asociației. “Deja ambele linii de 
sortare și ambalare funcționează. Acum sor-
tăm și ambalăm doar struguri, însă mai târziu 
ne vom ocupa și de alte fructe, poate chiar și 
de legume. Avem o capacitate de procesare 
a producției de 5000 tone anual”, îmi spune 
domnul Bivol. 

Domnul Bivol debordează de optimism și 
nu renunță să repete după fiecare cuvânt că 
“.. vom reuși… vom crește… vom rezista”. Îl 
întreb de personal. Îmi spune că pe moment 
sunt angajate 50 de persoane. Nu rezist să nu-l 

întreb despre remunerare. “Nu e nici un 
secret. Suntem la început de cale, acum 
ne permitem să achităm 25 lei pe oră. 
Se lucrează 8 ore pe zi, dar aceasta în 
dependență de volumul producției care 
trebuie ambalat. Este mult sau puțin, nu 
știu. Însă important e că am început… 
S-au creat niște locuri de muncă pentru 
oamenii din localitate, care vor să ră-
mână aici, la ei acasă. Iar asta deja este 
foarte mult. Pe viitor, suntem siguri că 
vom putea crește atât în salarii, cât și în 
personal”, îmi răspunde el. 

Casa de ambalare din Costești a produs 
un fel de efect de domino în regiune, 

“este un început de afacere, care face posibi-
le alte începuturi de afaceri”, îmi spune Iurie 
Bivol, “… să vă explic cum funcționeză trea-
ba asta: săptămâna trecută m-am întâlnit cu 
câțiva costeșteni la piață, căutau butași de viță 
de vie să-i răsădească. Mi-au spus că să nu se 
folosească de moment și să înceapă o mică afa-
cere, mai ales când au chiar sub nas o casă de 
ambalare”. 

O idee bună necesită a fi multiplicată…
La întoarcere, la ieșirea din Costești, văd o 
construcție asemănătoare celei pe care toc-
mai am vizitat-o, doar că în proporții mai mici. 
Directorul ADR Centru, Eduard Ungureanu 
îmi spune că e o casă de ambalare mai mică, 
ridicată de către un grup de antreprenori din 
regiune. “Zilele trecute discutam cu colegii de 
la ADR Sud. Îmi spuneau printre altele că unul 
din obiectivele lor acum e să pună și ei bazele 
unui proiect asemenea celui de la Costești în 
Regiunea de Dezvoltare Sud. E un volum de 
muncă enorm, dar doar astfel putem dezvolta 
regiunile noastre”.


