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Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
vă urează Sărbători Pascale fericite! 

       Stimați prieteni și parteneri! 

     Fie ca Sfintele Sărbători de Paști 
să vă lumineze sufletul, iar Învierea 
Domnului Iisus Hristos să dea viață 
speranței, iubirii și bunătății, pentru 
ca fiecare dintre noi să cunoască 
armonia împăcării de sine însuși, cu 
lumea și cu Dumnezeu. 

     Vă dorim Sărbători Pascale cu 
pace în suflete și belșug pe masă, 
alături de cei dragi! Paște fericit și fie 
ca lumina Învierii să pătrundă în 
casele și în sufletele Dumneavoastră! 

    Maria Culeșov, 

    Director ADR Sud 
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Contractul pentru lucrările de 
reconstrucţie a Stației de tratare a 
apelor uzate din orașul Căușeni a 
fost semnat, la sfârșitul lunii 
februarie, în prezenţa directorului 
Agenției de Dezvoltare Regională 
Sud, Maria Culeșov, a președintelui 
raionului Căușeni, Nicolae Gorban, 
şi a antreprenorului general -  
„Izodromgaz" SRL, reprezentată de 
directorul acesteia, Alexei Miscu. 

Necesitatea efectuării lucrărilor de 
reparație a stației de tratare a apei din 
Căușeni, cu o capacitate de peste 2400 
m3/24h, a fost identificată de către 
autoritățile publice locale, fiind în 
corespundere cu Strategia de 
dezvoltare socio-economică a raionului 
Căușeni. 

Valoarea lucrărilor de reabilitare a 
Stației de tratare din Căușeni se ridică 
la 46,4 mln. de lei. Cheltuielile vor fi 
suportate de Fondul Național de 
Dezvoltare Regională, în anul curent 
fiind alocate în acest scop, prin decizia 
Consiliului Național de Coordonare a 
Dezvoltării Regionale, 15,2 mln. lei. 

"Sunt ferm convinsă că astfel de 
proiecte investiționale, care vin în 
sprijinul cetăţenilor și care au ca 
obiectiv major de a face viaţa oamenilor 
din Regiunea de Sud, afectată de 

secetă, mai uşoară, ajutându-i să aibă 
acces la servicii publice calitative, va 
duce nemijlocit la creşterea prosperităţii 
atât a orașului Căușeni, beneficiar al 
acestui proiect, cât şi la dezvoltarea 
socio-economică a întregului raion", a 
menţionat Maria Culeșov, director al 
Agenției de Dezvoltare Regională Sud. 

"Este o investiție foarte importantă nu 
doar pentru locuitorii orașului Căușeni, 
ci și ai întregului raion, pentru că ei 
merită să beneficieze de un serviciu de 
apă și canalizare calitativ, care este 

asigurat prin renovarea stației de 
tratare a apei uzate. Reconstrucţia 
acestei staţii de epurare, cât şi 
reabilitarea sistemului de canalizare 
din oraş va contribui la reducerea 
deversărilor de ape uzate epurate 
insuficient și protecţia mediului 
înconjurător, va performa serviciul 
operaţional privind exploatarea 
sistemului de tratare şi distribuire a 
apei potabile către populaţie şi va 
permite îndeplinirea unor angajamente 
luate în corespundere cu Acordurile 
internaţionale semnate de republica 
Moldova", a declarat Nicolae Gorban, 
președintele raionului Căușeni. 

Reconstrucția stației de tratare din 
Căușeni face parte din proiectul 
investițional "Construcția sistemului de 
canalizare în sectorul Valul lui Traian și 
modernizarea stației de epurare a 
apelor uzate din orașul Căușeni" și 
reprezintă, de fapt, a doua etapă de 
implementare a acestuia. În cadrul 
primei etape, a fost construită rețeaua 
de canalizare în sectorul Valul lui 
Traian din orașul Căușeni, pe o 
lungime de 1,9 km. Lucrările au costat 
8,4 mln. lei.  

Ca urmare a reconstrucției stației de 
tratare a apelor uzate, 17 000 de 
locuitori ai orașului Căușeni vor 
beneficia de un mediu ambiant mai 
curat. 

Stația de tratare a apelor uzate din 
orașul Căușeni va fi reconstruită capital 



 
 

Recent, în incinta Consiliului Raional 
Leova a avut loc ședința de informare 
și de inițiere a proiectului 
investițional "Aprovizionarea cu apă 
potabilă a localităților Sârma, Tochile-
Răducani și Tomai din raionul 
Leova", finanțat din Fondul Național 
de Dezvoltare Regională și derulat în 
anul curent. 2020. 

La eveniment au participat președintele 
raionului Leova, Nicolae Prițcan, 
vicepreședintele raionului, Rodica 
Hasan, directorul ADR Sud, Maria 
Culeșov, șeful secției proiecte din 
cadrul ADR Sud, Andrei Popușoi, 
primarii localităților beneficiare ale 
proiectului, antreprenori executanți ai 
lucrărilor în cadrul proiectelor finanțate 
anterior din Fondul Ecologic Național și 

managerul local al proiectului MSPL 
AAC în raionul Leova. 

Ședința de lucru a fost organizată cu 
scopul de a informa actorii implicați în 
procesul de implementare a proiectului 
de dezvoltare regională 
"Aprovizionarea cu apă potabilă a 
localităților Sârma, Tochile-Răducani și 
Tomai din raionul Leova" despre 
mijloacele financiare care urmează a le 
fi alocate, în anul 2020, din Fondul 
Național de Dezvoltare Regională, 
conform Deciziei 14/20 din 13 februarie 
a.c. a Consiliului Național pentru 
Coordonare a Dezvoltării Regionale. 

Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a 
adus la cunoștința celor prezenți că, din 
numărul total de proiecte propuse spre 
finanțare pentru anul 2020, care vor fi 
inițiate sau se află în derulare, 4 
proiecte, cu un buget total de 38 961 
711,02 de lei, îi revin Regiunii de 
Dezvoltare Sud. 

Printre acestea se numără proiectele 
"Construcția sistemului de canalizare în 
sectorul Valul lui Traian și 
modernizarea stației de epurare din 
orașul Căușeni", pentru care vor fi 
alocați, în anul curent, 15 311 517,53 
lei; "Dezvoltarea durabilă a Parcului 

industrial Cahul ca structură de 
sprijinire a afacerilor de importanță 
regională", în cadrul căruia au fost 
dispuși pentru distribuire din FNDR 13 
693 252, 21 lei; "Construcția drumului 
de acces spre Mănăstirea Chistoleni" -
  cu 3 729 441,28 lei și "Aprovizionarea 
cu apă potabilă a localităților Sârma, 
Tochile-Răducani și Tomai din raionul 
Leova", pentru care vor fi repartizați 6 
227 500, 00 lei. 

Șefa ADR Sud a specificat că, la 
selectarea proiectului "Aprovizionarea 
cu apă potabilă a localităților Sârma, 
Tochile-Răducani și Tomai din raionul 
Leova" s-a ținut cont de anumite criterii, 
și anume: co-finanțarea din alte surse, 
punctajul acumulat în cadrul evaluării 
de către comisia interministerială, 
nivelul de pregătire a proiectului pentru 
lansarea imediată a achizițiilor publice 
și existența documentației tehnice 
actualizate. 

În cele ce urmează, părțile au discutat 
despre problemele care necesită a fi 
soluționate în contextul începerii 
lucrărilor, despre activitățile care 
urmează a fi întreprinse și 
responsabilitățile care îi revin fiecărui 
actor în parte.  

Totodată, s-a atras atenția asupra 
necesității de revizuire și actualizare a 
documentației tehnice a proiectului. 
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Ședință de informare și inițiere a proiectului investițional 
"Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, 
Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova"  



Membrii Grupului de lucru privind achizițiile publice  
în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană  
în Regiunea de Dezvoltare Sud și-au sporit capacitățile 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 
           Pagina 4 

DEZVOLTARE REGIONALĂ DEZVOLTARE REGIONAĂ       DEZVOLTARE REGIONALĂ 

    La finele lunii februarie a.c., la 
Cimișlia, a avut loc o sesiune de 
instruire a membrilor Grupului de 
lucru privind achizițiile publice ce 
urmează să fie desfășurate în 
cadrul proiectelor finanțate din 
sursele Uniunii Europene în 
Regiunea de Dezvoltare Sud, în 
sectoarele Eficiență energetică 
(EE) în clădirile publice și 
Aprovizionare cu apă și/sau 
canalizare (AAC). 

Sesiunea de instruire a fost 
organizată de ADR Sud în parteneriat 
cu Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). 

Participanții la eveniment au fost 
instruiți despre particularitățile 
proiectelor cu finanțare europeană, 
etapele implementării acestora, rolul 
GIZ ca finanțator, precum și rolul și 
atribuțiile ADR Sud ca autoritate 
contractantă. Totodată, reprezentanții 
autorităților publice locale au aflat 
care este rolul și atribuțiile lor ca 
beneficiari în cadrul proiectelor 
finanțate de UE. 

Recent, Consiliul Național de 
Coordonare a Dezvoltării Regionale 
(CNCDR) a confirmat proiectele care 
vor fi implementate din sursele UE în 

Regiunea de Dezvoltare Sud. Este 
vorba de 2 proiecte în domeniul EE și 
2 în domeniul AAC. 

Eficiență Energetică 

 Sporirea eficienței energetice a 
Liceului Teoretic "Matei Basarab" 
din orașul Basarabeasca; 

 Sporirea eficienței energetice a 
Liceului Teoretic „Constantin 

Spătaru" din orașul Leova; 
 

Aprovizionare cu Apă și 
Canalizare 

 Îmbunătățirea serviciilor de 
alimentare cu apă a localităților 
Iargara, Filipeni, Romanovca și 
Cupcui din raionul Leova. 

 Extinderea sistemului de 
canalizare în orașul Leova. 
Construcția stației de pompare a 
apelor uzate în orașul Leova. 
 

Aceste 4 proiecte sunt finanțate 
de Uniunea Europeană în 
cooperare cu proiectul 
„Modernizarea Serviciilor Publice 
Locale în Republica Moldova", 
care este implementat de Agenția 
de Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ) în parteneriat cu 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului al 
Republicii Moldova și cu sprijinul 
financiar al Ministerului Federal 
pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare a Germaniei (BMZ), 
Uniunii Europene, Guvernului 
României, Guvernului Suediei și 
Agenției Elvețiană pentru 
Dezvoltare și Cooperare (SDC). 
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Circa 200 de milioane 
de lei vor fi alocați, în 
anul 2020, din Fondul 
Național de 
Dezvoltare Regională, 
pentru realizarea a 25 
de proiecte 
investiționale.  

Decizia a fost luată în 
cadrul ședinței 
Consiliului Național 
de Coordonare a 
Dezvoltării Regionale 
(CNCDR), care s-a 
desfășurat în data de 
13 februarie 2020, la 
Chișinău. 

Conform deciziei 
CNCDR, banii vor fi 
destinați pentru implementarea 
proiectelor în localitățile rurale, în 
special pentru: aprovizionarea cu apă 
și sanitație a localităților - circa 74 de 
mln de lei; infrastructura drumurilor 
regionale și locale - peste 41 de mln 
de lei; dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri - circa 51 de mln de lei, 
precum și sporirea activității turistice - 
circa 24 de milioane de lei. 

Grație mijloacelor financiare 
distribuite, vor fi reabilitați circa 40 de 
km de drum și construite 17 poduri, 
iar 18 localități vor beneficia de 26,56 
de km de apeduct, stații de epurare și 
pompare și tratare ale apei. Totodată, 
urmează a fi reconstruite două 
obiective turistice noi. 

Conform Planului anual privind 
implementarea Strategiei Naționale 
de Dezvoltare Regională 2016-2020 
și a Planului de finanțare din sursele 
financiare ale Fondului Național 
pentru Dezvoltare Regională, pentru 
anul 2020 s-a decis de a fi alocată 
suma de 38 961 711,02 de lei pentru 
implementarea a patru proiecte de 

dezvoltare regională în Regiunea de 
Sud a țării.  

Este vorba de proiectele "Construcția 
sistemului de canalizare în sectorul 
Valul lui Traian și modernizarea 
stației de epurare din orașul 
Căușeni", pentru care vor fi alocați, în 
anul curent, 15 311 517,53 lei; 
"Dezvoltarea durabilă a Parcului 
industrial Cahul ca structură de 
sprijinire a afacerilor de importanță 
regională", în cadrul căruia au fost 
dispuși pentru distribuire din FNDR 
13 693 252, 21 lei; "Construcția 
drumului de acces spre Mănăstirea 
Chistoleni" -  cu 3 729 441,28 lei și 
"Aprovizionarea cu apă potabilă a 
localităților Sârma, Tochile-Răducani 
și Tomai din raionul Leova", pentru 
care vor fi repartizați 6 227 500, 00 
lei. 

De asemenea, în cadrul ședinței din 
13 februarie a CNCDR s-a decis 
prioritizarea alocării resurselor 
financiare pentru implementarea 
proiectelor finanțate din sursele 
Uniunii Europene.  

Astfel, în anul 2020, cu suportul 
financiar al Uniunii Europene, în 
Regiunea de Dezvoltare Sud vor fi 
demarate lucrările de construcție în 
cadrul proiectelor “Îmbunătățirea 
serviciilor de alimentare cu apă a 
localităților Iargara, Filipeni, 
Romanovca și Cupcui din raionul 
Leova”, “Extinderea sistemului de 
canalizare în oraşul Leova; 
Construcţia staţiei de pompare a 
apelor uzate în oraşul Leova”, 
"Sporirea eficienței energetice 
a Liceului Teoretic “Constantin 
Spătaru” din orasul Leova" și 
"Sporirea eficienței energetice 
a Liceului Teoretic “Matei Basarab” 
din orasul Basarabeasca". 

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului 
Național de Coordonare a Dezvoltării 
Regionale au fost discutate în total 
16 subiecte, ce vizează prezentarea 
noului concept al politicii de 
dezvoltare regională, constituirea 
Unității de Implementare a Proiectului 
„Îmbunătățirea infrastructurii de apă 
în Moldova Centrală", cofinanțarea 
proiectelor transfrontaliere ș.a. 

Din 200 de milioane de lei alocați, în anul 2020, 
pentru proiecte de dezvoltare regională, circa 39  
vor fi investite în Regiunea de Dezvoltare Sud 
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Concurs de selectare a reprezentanților societății civile  
(din raionul Leova) și reprezentanților sectorului privat  
din raioanele Basarabeasca, Cahul și Cantemir în calitate  
de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud 

În conformitate cu prevederile Legii 
nr.438-XVI din 28.12.2006 privind 
dezvoltarea regională în Republica 
Moldova, art. 7 alineat (6), pct. a),  și 
Hotărârea Guvernului nr. 127 din 8 
februarie 2008 cu privire la măsurile de 
realizare a Legii nr.438-XVI din 
28.12.2006, Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud anunță concursul de 
selectare a reprezentanților societății 
civile și sectorului privat în calitate de 
membri ai Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare. 

Condițiile pentru înscriere la 
concurs: 

Reprezentantul societății civile: 

Dreptul de a participa la concurs îl 
are persoana care întrunește 
următoarele condiții : 

 deține cetățenia Republicii 
Moldova; 

 posedă limba de stat; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 minim 1 an de experiență în 
implementarea proiectelor în 
domeniul dezvoltării socio-
economice în localitatea de 
reședință, finanțate de donatori 
internaționali; 

 experiență și calificări relevante 
pentru dezvoltarea regională ale 
persoanei propuse spre a deveni 
membru CRD; 

 nu are antecedente penale. 
 

Reprezentantul sectorului 
privat: 

Dreptul de a participa la concurs 
îl are persoana care întrunește 
următoarele condiții : 

 deține cetățenia Republicii 
Moldova; 

 posedă limba de stat; 

 are capacitate deplină de exercițiu; 

 este aptă din punct de vedere al 

sănătății; 

 minim 1 an de activitate în sectorul 
privat. 
De asemenea, vor fi luate în 
calcul următoarele aspecte: 

 experiența anterioară a 
organizației de participare în 
proiecte de angajament public; 

 disponibilitatea candidatului de a 
se implica în activitățile specifice 
ale CRD; 

 disponibilitatea de a participa la 
ședințele CRD. 
Dosarul de participare la 
concurs se expediază în format 
electronic la e-mailul 
adrsud@gmail.com și trebuie să 
includă următoarele acte: 

 cerere pentru participare la 
concurs (formă liberă); 

 CV-ul candidatului; 

 scrisoare de motivație a 
candidatului; 

 copia buletinului de identitate; 

 copia documentelor care certifică 
studiile; 

 declarație pe proprie răspundere 
privind lipsa antecedentelor penale 
nestinse pentru infracțiuni 
săvârșite cu intenție; 

 CV-ul întreprinderii /OSC 
(organizație a societății civile); 

 copia certificatului de înregistrare a 
întreprinderii/ OSC; 

 candidatul poate anexa și alte 
documente pe care le consideră 
relevante, inclusiv recomandări, 
copii ale actelor care atestă 
performanțele profesionale, 
bilanțului Contabil - „Raportul de 
profit și pierdere" (pentru 
reprezentanții sectorului privat), 
situațiile financiare pentru ultimul 
an ale OSC; 

 
Data limită pentru recepționarea 
dosarelor este - 21.05.2020, ora 
23:59. 

Telefoane de contact: (0241) 
21150; 060011717. 
Email:  adrsud@gmail.com  
 

Persoana de contact:  

Postelnicu Ana,  

specialistă Secția politici  

regionale și cooperare externă 

mailto:adrsud@gmail.com
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Întâlnire de lucru între specialiștii Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud și expertul companiei de 
consultanță "Fichtner Water & Transportation 
Specialiștii ADR Sud au fost 
antrenați, de curând, într-o ședință 
de lucru cu participarea expertului 
internațional Alexandru Marton, 
reprezentant al Companiei de 
consultanță "Fichtner Water & 
Transportation", angajată de 
Banca germană KfW în cadrul 
proiectului „Alimentare cu Apă și 
Canalizare a raionului Cahul". 

În cadrul ședinței, au fost discutate și 
detaliate activitățile pe care urmează 
să le realizeze, nemijlocit, ADR Sud 
în cadrul proiectului "Alimentare cu 
Apă și Canalizare a raionului Cahul", 
conform Acordului de finanțare 
semnat în acest sens cu KfW. 

Părțile au discutat proactiv, expertul 
oferind consultanță și aducând 
claritate în ceea ce privește sarcinile 
concrete pe care urmează să le 
îndeplinească specialiștii ADR Sud în 
cadrul proiectului nominalizat, și 
anume în ceea ce ține de 
desfășurarea achizițiilor publice, 
monitorizarea și evaluarea 
proiectului, asigurarea comunicării 
eficiente, promovării și vizibilității 
proiectului AAC Cahul. 

Proiectul "Aprovizionare cu apă și 
sanitație în raionul Cahul" este 
finanțat de Banca germană de 
Dezvoltare KfW și are ca scop 
restaurarea infrastructurii de bază a 
aprovizionării cu apă și canalizare în 
cel mai mare oraș din sudul Moldovei 
și în satele din apropiere. Acesta 
prevede dezvoltarea serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare în 
municipiul Cahul și în patru sate 

învecinate: Cotihana, Crihana Veche, 
Pașcani și Manta. 

Proiectul este implementat de 
Primăria municipiului Cahul, în 
parteneriat cu Agenția de Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud.  Conform 
Acordului de finanțare semnat cu 
Banca KfW, ADR Sud urmează să 
acorde în cadrul proiectului 
"Aprovizionare cu apă și sanitație în 

raionul Cahul" expertiză în 
domeniul procedurilor de 
achiziții, elaborării devizelor de 
cheltuieli și să asigure 
vizibilitatea proiectului. 

În cadrul proiectului vor fi 
construite 8 km de rețele de 
alimentare cu apă și de 
canalizare în satul Cotihana, 
precum și sistemele de 
canalizare din satele Crihana 
Veche, Pașcani și Manta.  

De asemenea, în Cahul, 
sistemul de alimentare cu apă 
va fi restaurat și extins cu 11 
km, rețelele de canalizare vor fi 
extinse, stația de pompare va fi 
reparată la fel ca şi clădirea 
administrativă a Întreprinderii 
municipale "Apă Canal Cahul". 
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La finele lunii februarie curent a fost 
desfășurată ședința ordinara a Agenției 
de Executare a Proiectului "Alimentarea 
cu Apă și Canalizare în Cahul", 
implementat de Primăria  mun. Cahul  în 
cooperare cu Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud. Beneficiarul direct al 
proiectului este Apă Canal Cahul, 
furnizorul municipalității pentru serviciile 
de alimentare cu apă și de canalizare. 

În conformitate cu agenda stabilită au fost 
puse în discuție doua  chestiuni: 
prezentarea, comentariile si aprobarea 
Planului de Comunicare si Vizibilitate; 
prezentarea, comentariile si aprobarea 
Conceptului de Conectări Individuale 
pentru Canalizare. 

Expertul Companiei de consultanță 
Fichtner Water & Transportation GmbH , 
Jan von Vogt a prezentat versiunea 
inițială a Planului de Comunicare și 
Vizibilitate, accentuând scopul Planului 
de a spori gradul de conștientizare a 
publicului cu privire la Aprovizionarea cu 
Apă și Canalizare în raionul Cahul prin 
publicitatea și afișarea rezultatelor și 
succeselor proiectului, crearea unui 
interes în rândul potențialilor beneficiari 
pentru conectare la serviciile propuse. 
Participanții au făcut cunoștință cu 
structura Planului, logica de intervenție 
între scop, obiective și activități,  grupul 
țintă, mesajele cheie, principiile și 
instrumentele de comunicare și 
vizibilitate, programul și bugetul 
preliminar al activităților. După aprobarea 
de către KfW, managementul planului va 
fi realizat de un ONG local cu experiență 
în domeniul comunicării, care va fi 
contractat prin procedura de achiziții 
publice. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud  a 
venit cu propuneri de completare a 
Planului cu cele două documente 
elaborate anterior de către agenție, și 
anume: Ghidul de comunicare în cadrul 
proiectului, care conține o descriere 
detaliată a principiilor de comunicare 
internă și externă, a modului de 
organizare a activităților de comunicare și 
vizibilitate, și Manualul de identitate 
vizuală a proiectului, bazat pe cerințele 
UE, care conține componentelor identității 
vizuale (logourile părților implicate, 
semnătura compusă a proiectului ) și 
regulile de aplicare, precum și  exemple 
de utilizare a identității vizuale în 
materialele de comunicare.  

"Aceste documente sunt foarte 
importante pentru asigurarea comunicării 
eficiente atât între partenerii proiectului, 
cât și cu publicul larg și vor oferi un 
suport informativ și metodologic 
substanțial pentru persoanele implicate în 
activitățile de comunicare și vizibilitate" a 
subliniat Dna Viorica Cuțitaru, specialistă 
în managementul  proiectelor.    

În partea a doua a ședinței a fost pus în 
discuție "Conceptul de Conectare a 
Caselor - Canalizare", elaborat de către 
Agenția de consultanță cu scopul de a 
oferi îndrumări părților interesate, astfel 
încât acestea să poată maximiza numărul 
de gospodării care se vor conecta la 
rețelele extinse de ape uzate.   

În cadrul discuțiilor s-a specificat că, la 
moment, există o problemă la nivel 
național de a determina gospodăriile să 
se conecteze la rețelele de canalizare 
nou-instalate, care se află în fața 
proprietăților lor, deoarece, în majoritatea 
cazurilor, gospodăriile au deja un mijloc 
de evacuare a apelor uzate (în fosa 
septică, infiltrarea în pământ sau 
scurgerea) și nu văd niciun motiv pentru a 
cheltui timp și bani pentru a face o nouă 
conexiune la noua rețea de canalizare.  

Acest lucru a fost ilustrat prin analiza 
experienței recente de conectare la 
rețeaua de canalizare în satul Roșu, 
raionul Cahul, unde rata de conectare la 
momentul redactării acestei lucrări este 
de aproximativ 25%.   

În procesul discuțiilor, participanții la 
ședință au enumerat  mai multe provocări 
de ordin administrativ, tehnic și financiar , 
precum : 

- Amenajarea canalizării și a foselor 
septice existente diferă de la o 
gospodărie la alta; un sondaj detaliat la 
nivelul fiecărei gospodării ar fi necesar 
pentru a descrie pozițiile acestora. 

- Topografia nu permite întotdeauna 
evacuarea prin gravitație a apei uzate 
către colectorul principal. 

-  În unele cazuri, poate fi necesar ca o 
conexiune să treacă peste proprietatea 
unei părți terțe din cauza unui gradient 
advers care împiedică curgerea 
gravitațională la canalizarea din stradă 
direct în fața proprietății 

-  Unele proprietăți au căi de acces 
betonate sau garduri din plăci de beton 
grele. În mod ideal, calea de conectare la 
casă ar trebui să evite obstrucțiile pentru 
a reduce costurile și perturbarea. 
Disponibilitate/capacitate limitată de plată 
pentru o conexiune la casă și altele. 

Maria Culeșov, director ADR Sud, a 
menționat despre necesitatea de a 
discuta cu fiecare  potențial beneficiar, 
referitor la importanța conectării la 
sistemul de canalizare, contribuția 
necesară, amplasarea fântânilor, costul 
lucrărilor, etc.  

Comunicare eficientă pentru depășirea 
impedimentelor și soluționarea provocărilor  
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A fost aprobat Proiectul de lege pentru ratificarea 
Contractului de finanțare între Republica Moldova și 
Banca Europeană de Investiții privind implementarea 
proiectului “Deșeuri solide în Republica Moldova” 
Cabinetul de miniștri a aprobat, 
recent, proiectul de lege pentru 
ratificarea contractului de 
finanțare între Republica Moldova 
și Banca Europeană de Investiții 
privind implementarea 
proiectului ,,Deșeuri solide în 
Republica Moldova''. 

Contractul reprezintă un împrumut-
cadru pentru acordarea suportului în 
implementarea Strategiei naționale de 
gestionare a deșeurilor solide, în 
valoare totală de 100 milioane de euro, 
prima tranșă a împrumutului fiind în 
valoare de 25 mln. de euro. 

Ratificarea Contractului de Finanțare 
va permite inițierea procesului de 
accesare a finanțării pentru dezvoltarea 
infrastructurii de management al 
deșeurilor conform standardelor UE, 
care prevede construcția poligoanelor 
de depozitare a deșeurilor, stațiilor de 
transfer, de sortare și compostare a 
deșeurilor biodegradabile, inclusiv , alte 
facilități ca parte a sistemului integrat 
de management al deșeurilor, în scopul 
asigurării populației cu servicii moderne 
la nivel regional și soluționării 
problemelor de mediu. 

Suportul financiar va contribui la 

crearea unei infrastructuri moderne de 
management integrat al deșeurilor, 
axat pe economia circulară  în scopul 
reîntoarcerii în circuitul economic a 
deșeurilor care pot crea o piață a 
materiei prime secundare pentru 
Republica Moldova (sortarea pe fracții 
a deșeurilor recicrabile), inclusiv și 
creșterea economiei nalionale ca 
urmare a dezvoltării sectorurui de 
reciclare și valorificare a deșeurilor, 
care va conduce la creșterea nivelului 
calitații factorilor de mediu (apelor 
subterane și de suprafața, a solului și 
aerului), inclusiv și calității vieții 

populaiței ca umare a lichidării 
gunoiștilor neautorizate și dezvoltării 
serviciilor echitabile pentru colectarea 
deșeurilor la nivel regional. 

Investițiile primei tranșe for fi orientate 
în Regiunile de Management al 
Deșeurilor nr.1, 5 și 8 (RMD 1 - 
Cantemir, Cahul, Taraclia, Comrat; 
RMD 5 - Ungheni, Nisporeni, Călărași; 
RMD 8 - Briceni, Ocnița, Edineț, 
Dondușeni) din cele 8 RMD care sunt 
pregătite pentru lansarea proiectelor 
de infrastructură de management al 
deșeurilor.  Pentru prima etapă ca 
proiect pilot a fost selectată RMD 5 - 
Ungheni, Nisporeni, Călărași, pentru 
demararea acțiunilor de pregătire a 
platformei pentru accesarea investiției. 

Notă: Contractul de Finanțare între 
Republica Moldova și Banca 
Europeană de Investiții privind 
implementarea proiectului ,,Deșeuri 
solide în Republica Moldova" a fost 
semnat în octombrie 2019 (H.G. nr. 
475 din 18 octombrie 2019).  
Ratificarea împrumutului-cadru va 
oferi și componenta de grant, care va 
fi acoperită din contul granturilor din 
partea altor donatori externi, 
concomitent va fi reflectat în bugetul 

de stat începând cu anul 2021. 
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Program de granturi locale, lansat de 
Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală 

Proiect: "AGREED - Activarea 
reformei guvernării pentru 
îmbunătățirea dezvoltării" 

Donator: Uniunea Europeană 
Agenția de Implementare: Asociația 
Agențiilor pentru Democrație Locală - 
ALDA 
Subiectul: Promovarea principiilor 
democrației participative la nivel local 
Suma totală pentru granturi: 120,000 
Euro.  

Suma pentru un Grant: între 3,000 Euro 
și 6,000 Euro. Co-finanțare: 25% din 
suma totală a proiectului 
Ținta: OSC-urile din Moldova în 
cooperare cu APL-urile 
Scopul: Sporirea cooperării dintre 
organizațiile societății civile și 
administrațiile publice locale în procesul 
de promovare a principiilor democrației 
participative la nivel local. 

 Termenul de depunere a 

proiectului: 15 mai 2020, 16:00. 

 Pregătirea proiectului: aprilie - mai 

2020 

 Evaluarea propunerilor de proiect: 

mai 2020 

 Decizia definitivă de către ALDA: 25 

mai 2020 

 Semnarea contractelor de grant: 25 - 

31 mai 2020. Proiectele trebuie să 
dureze maximum 6 luni, începând 
din iunie 2020. 

Vă rugăm să trimiteți formularul 
propunerii de proiect, prin e-mail către 
Coordonatorului Proiecte Parteneriatul 
Estic, Victor Cotruță 
(victor@aldaintranet.org), cu mențiunea 
"Propunere de proiect", în linia de 
subiect. Toate cererile trebuie depuse 
în limba română sau limba rusă. 
 
ALDA oferă consultații privind programul 
de granturi on-line prin skype, numele 
skype: victor.cotruta și prin telefon +373 
69125345. Întrebările pot fi 
adresate pâna pe data de 8 mai 2020. 
 

.Obiectivele proiectului sunt: 

 Consolidarea capacităților 

autorităților locale din Moldova de a 
efectua o guvernare transparentă și 
participativă în comunitățile lor; 

 Procesul de elaborare a politicilor 

legate de viitoarea reformă de 
descentralizare; 

 Dezvoltarea capacităților autorităților 

locale (AL) și ale organizațiilor 
societății civile (OSC) de a planifica 
și implementa activitățile lor în 
strânsă cooperare cu comunitățile 
locale și cu alte părți interesate 
implicându-i în planificare și 
implementare; 

 Consolidarea capacității de a face 

față provocărilor; 

 Promovarea unui dialog de 

guvernare pe mai multe niveluri între 
guvernul național și 
autoritățile locale; 

 Implementarea inițiativelor de 

guvernare locală participative și cu 
mai multe părți interesate; 

 Consolidarea predispunerii 

autorităților locale de a implica 
comunitățile locale în procesul 
de luare a deciziilor la nivel local. 

 
Termenii Programului de Granturi 

Procesele de aplicare, de evaluare și 
de selecție vor avea loc între martie 
2020 și aprilie 2020. OSC-urile sunt 
invitate să elaboreze propuneri 
proiect până la 15 mai 2020.  

Activități eligibile 

Inițiativele / activitățile OSC-urilor 
care vizează principiile democrației 
participative, care sunt 
eligibile pentru sprijin în cadrul 
schemei de granturi locale includ, dar 
nu sunt limitate la: 

 proiecte de cooperare intre OSC și 

APL; 

 evenimente de consolidare a 

capacităților; 

 campanii de diseminare a 

informațiilor sau de promovare; 

 educație și activități de sensibilizare; 

 acțiuni locale concrete de 

îmbunătățire a infrastructurii cum ar 
fi: 

 Infrastructură socială; 

 Alei, trotuare și zone pietonale; 

 Amenajarea și reabilitarea spațiilor 

verzi; 

 Amenajarea spațiilor publice 

(mobilier urban etc.); 

 Locuri și terenuri de joacă pentru 

copii; 

 Educație, tineret și sport (terenuri 

sportive în cartiere etc.). 
 

Propunerea completă trebuie să 
fie trimisăla adresa de e-mail 
victor@aldaintranet.org nu mai 
târziu de ora 16:00 pe 15 mai 2020. 

Formularele de aplicare și 
bugetare pot fi descărcate aici: 
accesând următorul link pe pagina 
web a ADR Sud: http://

adrsud.md/libview.php?

l=ro&idc=340&id=4339&t=/

Presa/Noutati/Program-de-granturi

-locale-lansat-de-Asociatia-

Agentiilor-pentru-Democratie-

Locala-ALDA  

http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4339&t=/Presa/Noutati/Program-de-granturi-locale-lansat-de-Asociatia-Agentiilor-pentru-Democratie-Locala-ALDA
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4339&t=/Presa/Noutati/Program-de-granturi-locale-lansat-de-Asociatia-Agentiilor-pentru-Democratie-Locala-ALDA
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4339&t=/Presa/Noutati/Program-de-granturi-locale-lansat-de-Asociatia-Agentiilor-pentru-Democratie-Locala-ALDA
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4339&t=/Presa/Noutati/Program-de-granturi-locale-lansat-de-Asociatia-Agentiilor-pentru-Democratie-Locala-ALDA
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4339&t=/Presa/Noutati/Program-de-granturi-locale-lansat-de-Asociatia-Agentiilor-pentru-Democratie-Locala-ALDA
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4339&t=/Presa/Noutati/Program-de-granturi-locale-lansat-de-Asociatia-Agentiilor-pentru-Democratie-Locala-ALDA
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4339&t=/Presa/Noutati/Program-de-granturi-locale-lansat-de-Asociatia-Agentiilor-pentru-Democratie-Locala-ALDA

